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Örgütsel Kronizmin Çalışan
Sessizliği Üzerine Etkisi:
Genel Öz-Yeterlik İnancının
Aracılık Rolü*

Bengü HIRLAK*
Şaban ALTIN**
Orhan BALIKÇI***
Giriş
lobal rekabet şartları, özellikle örgütlerde çalışanların karar alma süreçlerine daha
çok katılmalarının ve bu süreçlerin her aşamasında fikirlerini beyan etmelerinin,
öneriler sunmalarının, fikirleri tartışmalarının, takım uyumu ve dayanışma
içerisinde olmalarının, açık iletişim kurmalarının önemini ön plana çıkarmaktadır.
Fakat bu durum, her seferinde bu şekilde gerçekleşmemektedir. Bazı çalışanlar, örgütün
amaçlarına ve hedeflerine fayda sağlayacak fikirlerini, bilgilerini ve duygularını bilinçli bir
şekilde paylaşmayıp, sessiz kalmayı tercih edebilmektedirler (Altınöz & Çöp, 2012;
Aktaran Koçel, 2018, ss. 472-473). Bu sessizliğin kişisel, çevresel veya örgütsel sebepleri
olabilmektedir. Ancak bu durum, çalışanların bilgilerinden ve düşüncelerinden faydalanma
olanağını yok etmektedir (Koçel, 2018, s. 473). Örgütsel sessizliğin önüne geçebilmek
adına, örgütlerin, kendi yeterliliklerinin farkında olan, özgüveni yüksek, görüşlerini dile
getirmekten çekinmeyen, bireysel inancı fazla, işine bağlı, örgütsel çıkarları gözeterek
bildiklerini paylaşan, sorumluluk sahibi, örgütlerini dış tehlikelere karşı daima savunan ve
koruyan, kısacası öz-yeterliği yüksek olan çalışanlara imkan sunması gerekmektedir. Özyeterliği yüksek olan bireyler, güç ve belirsiz görevleri yerine getirebilme, bir işi geçmiş
deneyimlerinden de faydalanarak beklentinin üzerinde başarabilme konusunda inançlara
sahiptirler. Bu tür bireyleri örgütte tutabilmek adına, örgüt içerisinde demokratik, adil ve
kayırmacılığın olmadığı bir ortam oluşturmak gerekmektedir (Üngüren & Ercan, 2015, ss.
116-117).
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Bengü Hırlak, Şaban Altın, Orhan Balıkçı
(Örgütsel Kronizmin Çalışan Sessizliği Üzerine Etkisi Genel Öz-Yeterlik İnancının Aracılık Rolü)

Kısacası, çalışanların örgütüne ilişkin düşüncelerini, hislerini ve fikirlerini dile
getirmemeleri, örgütsel çıktıları ve işleyiş mekanızmalarını negatif etkileyebilmektedir.
Aynı şekilde eş-dost kayırmacılığı anlamına gelen örgütsel kronizm de hem toplumsal hem
de örgütsel açıdan etik bir sorun yaratmaktadır. Özellikle örgütsel kronizm, çalışanların
hem yaptıkları işlerine karşı hem de örgütlerine karşı olan tutumlarını negatif
etkileyebilmektedir. Yapılan bu araştırmayla, Yozgat ilinde perakendecilik sektöründe
faaliyet gösteren kurumsal işletmelere ait mağazalarda görev yapan satış elemanlarının
örgütsel kronizm algıları, genel öz-yeterlik inançları ve sessizlik düzeyleri arasındaki
doğrudan ve dolaylı ilişkiler incelenerek, teorik bir model ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Literatür
Araştırma değişkenlerine (örgütsel kronizm, çalışan sessizliği ve genel öz-yeterlik inancı)
ilişkin yerli ve yabancı alanyazın taraması yapılmış ve kavramsal bir çerçeve
oluşturulmuştur. Araştırma değişkenlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kayırmacılık, günlük yaşamda ve yönetimde karşılaşılabilen bir kavram olup (Özkanan ve
Erdem, 2014, s. 180), toplumsal ve ahlaki değerlere zarar veren, demokrasiyi ve adalet
algısını tehdit eden önemli bir problemdir. Türk Dil Kuruma göre kayırmak; “Birine haksız
yere kolaylıklar sağlamak, iltimas ve himmet etmek, elinden tutmak, koruyup başarısını
sağlamak ve birini, başkalarının ya da işin zararı pahasına tutmak,” şeklinde ifade
edilmektedir (http://www.tdk.gov.tr). Kayırmacılığın, türlerinden bir tanesi de kronizmdir.
Kronizm, bireylerin niteliklerine bakılmaksızın, uzun süredir arkadaş olmaları, özellikle de
politik tercihe yakın olmaları gibi sebeplerden dolayı, bireylere ayrıcımlık yapılması
şeklinde ifade edilmektedir (Araslı & Tümer, 2008, s. 1239). Araştırmanın birinci
değişkeni olan örgütsel kronizm ise, çalışanlar istihdam edilirken, çalışanlara hizmet
sunurlurken ve görev dağıtılırken liyakat, eşitlik ilkeleri yerine eş-dost ilişkilerinin dikkate
alınması, yakın çevrede yer alan kişilere ayrımcılık yapılması, işlerinin kolaylaştırılması
vasıtasıyla yapılan kayırmacılıktır (Gürer & Deniz, 2017, ss. 476-477). Araştırmada bu
kavram üç alt boyut ile ele alınmaktadır (Turhan, 2014, ss. 298-306). Grup içi yanlılık (Ingroup bias): Grup içi yanlılık, örgüt içerisinde kendiliğinden oluşan grupların üyelerinin
kayrılmasını ve bu üyelere karşı yanlı tutumların geliştirilmesini ifade etmektedir. Bir başka
deyişle, grup içi yanlılığı, astlar ile gayri resmi ilişkilere dayalı yönetimsel yanlılığı
tanımlamaktadır. Yöneticiler, bazı bireyleri grup içi, bazı bireyleri ise grup dışı üyeler
olarak ayırabilirler ve iki farklı tutum sergileyebilirler. Bu ayrım, yöneticileri kronizme
yönlendirebilir. Paternal kronizm (Paternal cronyism): Paternal kronizm boyutu, güç ve
sadakat ile ilgilidir. Yöneticilerin kendilerine sadakat ile bağlı olan astları diğer astlarına
göre kayırmasıyla ilgilidir. Bu kronizm boyutunda, çalışan yöneticisine koşulsuz sadakat
gösterirken, yönetici de çalışanın çıkarlarını korur. Astlar yöneticilerine, koruma, savunma
ve kayırmacılık karşılığında itaat ederler. Bu nedenle, astların yöneticilerine bağlılıkları,
performanslarından ve yeteneklerinden daha önceliklendirilmektedir. Karşılıklı çıkar
alışverişi (Reciprocal exchange of favor): Yönetici ve astları arasındaki karşılıklı çıkar
beklentisine dayalı bir kronizm boyutudur. Burada sadakatten ziyade, karşılıklı çıkar
alışverişine dayalı bir kayırma söz konusudur.
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Araştırmanın ikinci değişkeni olan çalışan sessizliği, örgütlerin değişimi, gelişimi için bir
engel ve tehlikedir (Morrison & Milliken, 2000, s. 707). Pinder ve Harlos (2001, s. 334)
çalışan sessizliği kavramını, kişilerin örgütsel koşullarla ilişkili davranışsal, bilişsel ve
duygusal değerlendirmelerinin, değişimi etkileyebilecek kişilerden saklamaları şeklinde
ifade etmektedirler. Araştırmada bu kavram üç alt boyut ile ele alınmaktadır (Dyne vd.
2003, ss. 1366-1368). Kabullenici sessizlik (Acquiescent silence): Çalışanların fikir beyan
etmenin anlamsız olduğuna ve bir fark yaratmayacağı inancına dayanarak, değişime dair
fikirlerini saklamasıdır. Bir başka açıdan bu sessizlik boyutunda çalışanlar, durumu
etkileyebilecek kişisel yeteneklerine ilişkin düşük öz-yeterlik inancına dayanarak, kişisel
görüşlerini ve bilgilerini saklayabilirler. Savunmacı/korunma amaçlı sessizlik (Defensive
silence): Çalışanların kendilerini korumak adına düzeltilmesi gereken sorunlar hakkında
gerçekleri kasıtlı gizli tutmasıdır. Burada kendi kendini koruma amacı, konuşması halinde
sorunlardan sorumlu tutulma korkusuna dayanabilmektedir. Koruma amaçlı sessizlik
(ProSocial silence): Çalışanların örgütün ve diğer çalışanların yararına gizli ve özel
bilgileri koruması, başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri uygunsuz bir şekilde dışarı ile
paylaşmaması, proaktif ve kasten, işbirliği güdüsü ile örgütün yararına olan fikirleri,
bilgileri ve görüşleri paylaşmaması ile ilgili bir sessizlik boyutudur. Literatürde,
çalışanların sessiz kalmalarının hem bireysel hem de örgütsel açıdan negatif sonuçlar
meydana getirdiğini ve örgütsel amaçlara ulaşmada önemli bir engel oluşturduğunu ortaya
koyan çeşitli araştırmalar yer almaktadır.
Araştırmanın üçüncü değişkeni olan genel öz-yeterlik, bireylerin bir görevi tamamlama
gücüne ilişkin inancını ifade etmektedir (Ordun, 2013, s. 217). Bir başka deyişle, genel özyeterlik inancı, bireyin zor ve stresli görevleri yapma ve başa çıkma konusundaki
yetkinliğine duyduğu inancıdır (Luszczynska vd. 2005, s. 439). Öz-yeterlik inançları,
insanların kendilerini nasıl hissettiğini, düşündüğünü, motive ettiğini ve davrandığını
belirler (Bandura, 1994). Öz-yeterlik teorisi, Albert Bandura (1997) tarafından
geliştirilmiştir. Bandura (1997)’ye göre; öz-yeterlik dört faktör ile yükselebilmektedir. Bu
faktörlerden birincisi olan geçmiş tecrübeler, bireylerin görevleriyle ilgili tecrübe ve
uzmanlık elde etmesi ile ilgilidir. Bandura (1997)’ye göre, bireylerin öz-yeterlik algısını
arttıran en önemli kaynaklardan bir tanesi geçmişte kazandıkları tecrübeleridir. Bireyler,
geçmişte bir görevi başarı ile yerine getirmişlerse, benzer bir işi yaparken kendilerine daha
fazla güveneceklerdir. İkinci faktör, rol modellerinin başarılarıdır. Rol modeli yaklaşımı,
görev yaparken gözlemlenen kişi ile benzer özelliklere sahip olunduğu düşünüldüğünde,
daha etkili çalışmaktadır. Üçüncü faktör, sözel teşviklerdir. Sözel teşvikler, bireylerin
başarılı olmabilmeleri adına gereken yetkinliğe sahip olduklarına dair ikna edilmesi olup,
motivasyonu arttıracak konuşmaların yapılmasıdır. Dördüncü faktör ise, fizyolojik
durumdur. Uyarılma, bireyleri enerjik bir duruma getirecek olup, bireylerin görevleri
tamamlamalarında ve performanslarını yükseltmelerinde katkı sağlayacaktır (Bandura,
1997; Aktaran Ordun, 2013, s. 218). Güçlü bir öz-yeterlik duygusu, insanın başarısını ve
iyi oluşunu arttıracak, stresi azaltacak ve depresyonlara karşı savunmasızlığı azaltacaktır.
Öz-yeterliği düşük olan bireyler, yeteneklerinden şüphe duyarak zorlu görevlerden
uzaklaşacaklardır. Bu bireyler, zorlu görevleri yerine getirirken, kişisel eksikliklerine,
karşılaşacakları engellere ve başarılı bir şekilde nasıl performans sergileyeceklerine
odaklanmak yerine, her türlü olumsuz sonuç üzerinde duracaklardır. Çabalarını azaltarak,
zorluklar karşısında hızla pes edeceklerdir (Bandura, 1994).
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Yöntem
Araştırmanın Amacı, Önemi, Ana Kütlesi, Örneklemi
Örgütsel kronizmin yani eş-dost kayırmacılığının yoğun yaşandığı örgütlerde, bireyler arası
ve örgütle bireyler arasındaki iletişim etkilenir. Kronizm nedeniyle çalışanlar, örgüte dair
aidiyetlerini kaybedebilir, örgütteki eşitlik algılarını kaybedebilir, sesini yükseltebilir veya
sessizliğe dönebilir (Yan & Bei, 2009; Turhan, 2014; Jones & Stout, 2015; Gürer & Deniz,
2017). Örgütsel kronizm ve sessizlik arasındaki bu ilişkide öz-yeterlik inancı aracı rol
oynayabilmektedir. Bu araştırmada amaç, perakendeci işletmelerin mağazalarında çalışan
satış elemanlarının algıladıkları örgütsel kronizm (grup içi yanlılık, paternal kronizm ve
karşılıklı çıkar alışverişi), genel öz-yeterlik inancı ve sessizlik (kabullenici,
savunmacı/korunma ve koruma amaçlı sessizlik) düzeyleri aralarındaki ilişkilerin
incelenmesi ve teoriye dayalı bir modelin oluşturulmasıdır. Bireyler ve örgütler açısından
olumsuz sonuçlara neden olan kayırmacılık, kronizm, sessizlik gibi konularda yapılan
araştırmaların, hem yerli hem de yabancı alan yazında oldukça sınırlı olmasından dolayı, bu
konularda araştırma yapmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın ana kütlesi, Yozgat ilinde perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren
kurumsal işletmelere ait mağazalarda çalışmakta olan satış elemanlarından oluşmaktadır.
Örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle,
satış elemanları arasından 240 kişi seçilmiştir.
Araştırma Verilerinin Toplanması, Düzenlemesi ve Analizi, Kullanılan Ölçekler
Araştırmada nicel araştırma metodu kullanılmış olup, veriler yüz yüze anket yöntemiyle
elde edilmiştir. Ankette dört bölüm yer almaktadır; ilk bölüm demografik soruları, ikinci
bölüm genel öz-yeterlik inancı ile ilgili ifadeleri, üçüncü bölüm çalışan sessizliği ve
dördüncü bölüm de örgütsel kronizm ile ilgili ifadeleri içermektedir. Araştırmaya konu olan
örnek grubundan alınan veriler, SPSS ve AMOS programı aracılığıyla incelenmiştir.
Verilerin kayıp değerlerinin dağılımının rassallığı “missing value (kayıp değer)” analizi ile,
verilen yanıtlar arasından aykırılık oluşturanlar, “outlier (uç değer)” analizi ile test edilmiş
ve veriler baştan düzenlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veri setinin “Basıklık (Kurtosis)
ve Çarpıklık (Skewness)” değerleri incelenmiştir. Yapısal eşitlik modellerinin de çoklu
normallik testleri bu yöntemle yapılabilmektedir (Tabachnick & Fidell, 2012, s. 79).
Araştırma ölçeklerinin istatistiksel olarak yeterli geçerliliğe ve güvenilirliğe sahip olup
olmadığının tespit edilmesine ilişkin yapılan analizler sonucunda, ölçeklerin, Cronbach
Alfa değerlerinin 0,60-0,80 aralığında değişen değerlere sahip olduğu bulunmuştur. Bu
değerler, ölçeklerin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2009, s. 405).
Araştırmada ölçeklere ait doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Birinci seviye
doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, istenilen değerleri vermediği için, ikinci seviye
doğrulayıcı faktör analizleri de yapılmıştır. Örneklemden elde edilen veriler, DFA
modelleri tarafından doğrulanmıştır. Araştırmada üç ölçek kullanılmıştır. Algılanan
örgütsel kronizmi ölçmek için, 15 ifade ve 3 alt boyuttan oluşan, Turhan (2014) tarafından
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geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin ilk boyutunu, yöneticinin kendisine herhangi bir
nedenle yakın hissettiği çalışanlara yanlı davranmasını ifade eden “grup içi yanlılık” (6
ifade), ikinci boyutunu yönetici ve çalışan arasındaki sadakat-kayırmacılık ilişkisini ifade
eden “paternal kronizm” (5 ifade) ve üçüncü boyutunu ise, yönetici ve çalışan arasındaki
çıkara dayalı ilişkileri ifade eden “karşılıklı çıkar alışverişi” (4 ifade) oluşturmaktadır.
Genel öz-yeterlik inancını ölçmek için, Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından
geliştirilen ve Aypay (2010) tarafından Türkçe literatüre kazandırılan tek boyut 10 ifadeden
oluşan ölçek kullanılmıştır. Orijinal ölçeğin Cronbach Alpha değerinin 0,76 ve 0,90
aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. Aypay (2010, s. 125) ise, tüm ölçeğin Cronbach
Alpha değerinin 0,83 olduğunu belirlemiştir. Çalışan sessizliğini ölçmek için ise, Dyne,
Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilen 15 ifadeden ve 3 alt boyuttan oluşan bir ölçek
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe ifadeleri Taşkıran (2010, s. 218)’den alınmıştır. Taşkıran
(2010, s. 148) ölçeğin Cronbach Alpha değerinin 0,891 olduğunu tespit etmiştir. Ölçeğin ilk
5 ifadesi kabullenici sessizliği, ikinci 5 ifadesi savunmacı/korunma amaçlı sessizliği, son 5
ifadesi de koruma amaçlı sessizliği ölçmektedir.
Araştırmaya Ait Modelin ve Hipotezlerin Oluşturulması
Örgütsel kronizm, örgütsel çevre ve performans üzerinde rol oynayan etkili bir faktördür.
Çalışanlarla olan ilişkileri ve sadakati etkiler (Yan & Bei, 2009). Aynı zamanda çalışan
sessizliği üzerinde düzenleyici rol aldığı bilinir (Gürer & Deniz, 2017). Çünkü örgütsel
kronizm örgüt içinde çalışanların adil, tarafsız ve eşit muamele haklarının ihlaliyle
seyretmektedir (Shaheen, vd. 2017). Örgütsel kronizm ve sessizlik arasındaki bu ilişkide
öz-yeterlik inancı aracı rol oynayabilmektedir.

Şekil 1’de yer alan araştırma modeli, satış elemanlarının örgütsel kronizm algılarının, genel
öz-yeterlik inancı ve sessizlik düzeylerine pozitif veya negatif etkilerinin olduğu,
değişkenlere ait alt boyutlar arasında da pozitif veya negatif etkilerin olduğu varsayımlarına
göre düzenlenmiştir.
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Araştırmaya ait hipotezler, araştırmanın temel amacı, teorik modelin değişkenleri ve
literatürden edinilen bilgiler ışığında, ortaya konulmuştur. Buna göre hipotezler:
H1: Satış elemanlarının örgütsel kronizm algıları sessizlik düzeylerini etkiler.
H1a: Satış elemanlarının örgütsel kronizm algıları koruma amaçlı sessizlik düzeylerini
etkiler.
H1b: Satış elemanlarının örgütsel kronizm algıları savunmacı/korunma amaçlı sessizlik
düzeylerini etkiler.
H1c: Satış elemanlarının örgütsel kronizm algıları kabullenici sessizlik düzeylerini etkiler.
H2: Satış elemanlarının örgütsel kronizm algıları genel öz-yeterlik inancı düzeylerini
etkiler.
H3: Satış elemanlarının genel öz-yeterlik inancı düzeyleri sessizlik düzeylerini etkiler.
H3a: Satış elemanlarının genel öz-yeterlik inancı düzeyleri koruma amaçlı sessizlik
düzeylerini etkiler.
H3b: Satış elemanlarının genel öz-yeterlik inancı düzeyleri savunmacı/korunma amaçlı
sessizlik düzeylerini etkiler.
H3c: Satış elemanlarının genel öz-yeterlik inancı düzeyleri kabullenici sessizlik düzeylerini
etkiler.
H4: Satış elemanlarının örgütsel kronizm algılarının, sessizlik düzeyleri üzerindeki
etkisinde genel öz-yeterlik inancının aracı değişken rolü vardır.
Bulgular
Mağazalardaki Satış Elemanlarının Sosyo-Demografik Yapıları
Araştırmaya katkıda bulunan 240 satış elemanının sosyo-demografik yapılarına ilişkin
sonuçalar, Tablo 1 yardımıyla gösterilmektedir.
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Tablo 1’e göre, satış elemanlarının %50’si (120 kişi) kadın, %50’si (120 kişi) erkek olup,
%67,1’i (161 kişi) evlidir. Çalışanların %32,5’i (78 kişi) önlisans, %31,3’ü (75 kişi) lisans,
%30,8’i (74 kişi) ise lise eğitim düzeyine sahip olup, %20,8’inin (50 kişi) 26-30 yaş
grubunda yer aldığı görülmektedir. Çalışanların %36,7’sinin (88 kişi) kurumda ve
%39,2’sinin (94 kişi) sektörde çalışma süresi 1-4 yıl arasındadır.
Araştırma Verilerinin Dağılımına, Geçerliliğine ve Güvenilirliğine İlişkin Sonuçlar
Araştırma verilerinin çoklu normal dağılıma sahip olması varsayımı, yapısal eşitlik
modellerinin temel varsayımları, arasında yer almaktadır (Bayram, 2010, s. 49).
Araştırmadan elde edilen veri setinin “Basıklık (kurtosis) ve Çarpıklık (skewness)”
değerleri incelenmiştir. Yapısal eşitlik modellerinde, çoklu normallik testleri bu yöntemle
test edilebilmektedir. Literatürde yer alan çalışmalara göre, bu değerlerin, +/- 1,0 veya +/1,5 değerlerine (Bayram, 2010, s. 49), veya p< ,01 ise +/-2,58 veya p< ,05 ise +/-1,96
değelerine (Hair vd. 2009, s. 72) veya +/-3 veya +/- 2 değerlerine (Kalaycı, 2009, s. 6)
sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Bu değerlere sahip olunması durumunda, verilerin
normal dağılıma uyduğu söylenebilmektedir. Araştırmanın ölçeklerine ait değerlerin, +/-2
olduğu ve ölçeğe ait ifadelerden elde edilen verilerin, çoklu normal dağılıma sahip olduğu
görülmüştür. Aynı zamanda araştırmaya ait ölçeklerin, geçerliliğinin test edilmesi için
açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ölçeklerin faktör yüklerinin
dağılımlarını analiz etmek için direct oblimin yöntemi ve maksimum olasılık yöntemi
kullanılmıştır. Faktör yüklerine göre, verilerin dağılımının orijinal ölçekle uyumlu olduğu
görülmüştür. Verilerin ölçüm modelleri tarafından doğrulanabilmesi için, ölçeklerin birinci
düzey ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre, verilerimiz ölçüm modellerince doğrulanmıştır. Ölçüm modelleri sonuçlarına göre,
standardize edilmiş faktör yükleri (Standardized Estimated Weights) 0,70’in altında olan
(Hair vd. 2009, s. 679) ifadeler ile anlamlılık değeri (p değeri) 0,05’ten büyük olan
ifadeler, ölçekten çıkarılmış ve modelin iyileştirilmesi için hata terimleri arasında
kovaryanslar çizilmiştir (Bayram, 2010, s. 57; Meydan & Şeşen, 2015, ss. 74-75). DFA
bulgularına göre, genel öz-yeterlik inancı ölçeğinde yer alan öz-yeterlik 9 ve 10 numaralı
ifadeler, faktör yükü 0,70’in altında değere sahip olduğu için modelden çıkarılmıştır.
AMOS 18.0 programı yardımıyla değişkenlere ait faktör yapıları doğrulanmıştır. Verilerin
analizi, Maksimum Olabilirlik Tahmin Yöntemi (Maximum Likelihood Estimation) ile
yapılmıştır. Yapısal Eşitlik Modelinde (YEM), 200 ve üzeri örneklemlerde bu yöntemin
kullanılması tavsiye edilmketedir (Hair vd. 2009, s. 636; Schumacker & Lomax, 2010, s.
85; Bayram, 2010, s. 51). Buna göre, ölçüm modellerinden elde edilen sonuçların, ikinci
düzey çok faktörlü DFA ölçüm modellerine ait olduğu görülmüştür. Bu değerlere, Tablo
2’de yer verilmektedir.
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Tablo 2’de araştırmadaki ölçeklerin, ölçüm modellerine ilişkin, model uyum iyiliği
değerleri yer almaktadır. Araştırma modelinde yer alan üç değişkenin birinci ve ikinci
düzey çok faktörlü DFA analizleri sonuçlarına göre; ki kare/serbestlik derecesinin (Δχ²/df)
3 ile 5 aralığında, değer aldığı görülmektedir. Bu değer, YEM’de modelin mükemmel
uyum sağladığını gösteren en önemli değer olarak kabul edilmektedir (Hair vd. 2009, s.
641; Schumacker & Lomax, 2010, s. 85; Şimşek, 2007, s. 14; Khine, 2013, s.14). Tablo
2‘de yer alan sonuçlara göre, araştırma modelinde yer alan değişkelere ait değerlerin ölçüm
modelleri tarafından doğrulandığı ve geçerliliğinin kabul edildiği görülmektedir.

Şekil 2’de yer alan araştırma modeli, literatürdeki bilgilere ve araştırmanın temel
varsayımlarına göre kurulmuştur. Buna göre, modelde örgütsel kronizm değişkeni
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gizil/dışsal/etkileyen (exogenous) değişkendir. Genel öz-yeterlik inancı ile çalışan sessizliği
değişkenleri ise, içsel/etkilenen (endogenous) değişkenlerdir. Buna göre, satış elemanlarının
örgütsel kronizm algılarının genel öz-yeterlik inancı düzeylerini olumsuz yönde ve
doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu etki (β = -,37 ve p< ,000; p< ,05) istatistiki olarak
anlamlıdır. Ayrıca örgütsel kronizm algısı çalışan sessizliği düzeyini olumlu yönde ve
doğrudan etkilemektedir. Bu etki (β = ,52 ve p< ,000; p< ,05) istatistiki olarak anlamlıdır.
Genel öz-yeterlik inancı çalışan sessizliği düzeyini olumsuz yönde ve doğrudan
etkilemektedir. Bu etki de (β = -,34 ve p< ,000; p< ,05) istatistiki olarak anlamlıdır.
Araştırmaya ait modelin kabul edilebilirliğine ilişkin değerler, Tablo 3’de, araştırmanın
modeline ait değişkenler arasındaki ilişkilere ait istatistiki değerler ise, Tablo 4’de
gösterilmektedir.

Tablo 3’e göre, araştırma modelinden elde edilen değerler, istatistiki olarak kabul edilebilir
düzeylere sahiptir. Ki-kare değeri/serbestlik değeri (Δχ²/df= 4,255), YEM’de modelin
mükemmel uyum sağladığını gösteren en önemli değer olarak kabul edilmektedir (Şimşek,
2007, s. 14; Hair vd. 2009, s. 641; Schumacker & Lomax, 2010, s. 85; Khine, 2013, s. 14).
Bu değerin, 3’den daha düşük bir değer olması durumunda, modelin mükemmel uyuma,
5’den daha düşük olması durumunda ise, modelin kabul edilebilir değerlere sahip olduğu
anlaşılmaktadır (Şimşek, 2007, s. 14). Ancak bu değerin yanı sıra, “RMSEA, AGFI, GFI,
CFI, NFI, RMR” vb. değerlere bakılarak, model hakkında değerledirmeler
yapılabilmektedir. Bu değerler, 0 ile 1 aralığında değişebilmektedir. Değerler 1’e
yaklaştıkça, araştırmaya ait modelin uyum iyiliğinin arttığı ve kabul edilebilirliğinin arttığı
belirtilmektedir (Yılmaz vd. 2006, s. 176; Hair vd. 2009, ss. 642-648; Schumacker &
Lomax, 2010, ss. 75-76; Khine, 2013, s. 14; Meydan & Şeşen, 2015, s. 35). RMSEA ve
RMR değerlerinin, 0.05’e eşit veya daha küçük olması, mükemmel bir uyumu, 0,08 ve
altındaki değerlerin, kabul edilebilir bir uyumu, 0,10’dan daha büyük değerlerin ise kötü bir
uyumu gösterdiği belirtilmektedir (Şimşek, 2007, s. 14).

Tablo 4’de araştırma modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin standardize
edilmiş regresyon değerleri verilmiştir. Anlamlılık düzeylerinin (p değerlerinin) tüm

9

Bengü Hırlak, Şaban Altın, Orhan Balıkçı
(Örgütsel Kronizmin Çalışan Sessizliği Üzerine Etkisi Genel Öz-Yeterlik İnancının Aracılık Rolü)

ilişkilerde 0,05’ten küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda değişkenler arasındaki tüm
ilişkilerin, istatistiksel olarak anlamlı oldukları söylenebilmektedir. Satış elemanlarının
örgütsel kronizme yönelik algılarının, sessizlik düzeylerini olumlu yönde ve doğrudan
etkilediği görülmektedir. Bu etki (β = ,520 ve p< ,000) istatistiki olarak anlamlı olduğu için,
H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda satış elemanlarının örgütsel kronizme yönelik
algıları arttıkça, sessizliğe yönelik davranışlarının da artması beklenmektedir. Satış
elemanlarının örgütsel kronizm algılarının genel öz-yeterlik inancını olumsuz yönde ve
doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu etki (β = -,374 ve p< ,000) istatistiki olarak anlamlı
olduğu için, H2 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda satış elemanlarının örgütsel kronizm
algıları arttıkça genel öz-yeterlik inancının azalması beklenmektedir. Satış elemanlarının
genel öz-yeterlik inancı düzeylerinin sessizlik düzeylerini olumsuz yönde ve doğrudan
etkilediği görülmektedir. Bu etki (β = -,341 ve p< ,000) istatistiki olarak anlamlı olduğu
için, H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda satış elemanlarının genel öz-yeterlik inancı
düzeyleri arttıkça sessizlik düzeylerinin azalması beklenmektedir. Modelde yer alan
değişkenlerin alt boyutları arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerin analiz sonuçlarına ise,
Tablo 5’de ve Tablo 6’da yer verilmektedir.
Araştırmaya Ait Modeldeki Değişkenlerin Aracılık Etkilerinin Sonuçları
Yapısal eşitlik modellerinde yer alan değişkenler aynı anda bağımlı (içsel) ve bağımsız
(dışsal) değişken olarak ifade edilebilmektedir (Meydan & Şeşen, 2015, s. 35). Bu nedenle
değişkenlerin biribirileriyle ilişkileri incelenirken, dolaylı ve doğrudan ilişkilerin de
incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca YEM’de iki değişken arasındaki ilişkiye üçüncü bir
değişken aracılık edebilmektedir. Bu durum, aracılık etkisi olarak ifade edilmektedir
(Şimşek, 2007, s. 22; Meydan & Şeşen, 2015, s. 35). Araştırma modelinde yer alan örgütsel
kronizm değişkeni, dışsal (etkileyen) bir değişkendir. Genel öz-yeterlik inancı değişkeni,
hem dışsal hem de içsel bir değişkendir. Çalışan sessizliği değişkeni ise, içsel bir
değişkendir. Örgütsel kronizm değişkeninin, genel öz-yeterlik inancı değişkeni aracılığı ile
çalışan sessizliği değişkeninde doğrudan veya dolaylı etkilere neden olduğu
varsayılmaktadır. Aracılık etkileri, AMOS programında “Indirect, Direct& Total Effects”
sekmesinin yardımıyla analiz edilebilmektedir. Analiz sonuçlarının kabul edilebilmesi için
bazı varsayımları tamamlaması gerekmektedir. Baron ve Kenny (1986, s. 1174-1176)’ya
göre, YEM’de bir modelde moderatör (aracılık) etkilerinin test edilebilmesi için bazı şartlar
gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır olmalıdır:
1) Bağımsız değişkenin (örgütsel kronizm), bağımlı değişkenler (genel öz-yeterlik inancı ve
çalışan sessizliği) üzerinde etkisi olmalıdır.
2) Bağımsız değişkenin (örgütsel kronizm), moderatör değişken (genel öz-yeterlik inancı)
üzerinde etkisi olmalıdır.
3) Moderatör değişkenin (genel öz-yeterlik inancı), bağımlı değişken (çalışan sessizliği)
üzerinde etkisi olmalıdır.
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4) Moderatör değişken (genel öz-yeterlik inancı), modele katıldığında, bağımsız değişkenin
(örgütsel kronizm), bağımlı değişkenler (genel öz-yeterlik inancı ve çalışan sessizliği)
üzerindeki etkileri azalırken, moderatör değişkenin (genel öz-yeterlik inancı) de bağımlı
değişken (çalışan sessizliği) üzerinde etkisi olmalıdır. Analiz sonuçlarına ilişkin değerler,
Tablo 5’de ve Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 5’de Yapısal Eşitlik Modelinde standardize edilmiş toplam etkilere ait değerlere
bakıldığında; örgütsel kronizmin, genel öz-yeterlik inancına etkisi (β = -,374, p< ,000; p<
,05) ve çalışan sessizliğine etkisi (β =,648, p< ,000; p< ,05) bulunmaktadır. Buna göre,
moderatör etkilerinde ilk şart sağlanmıştır. Örgütsel kronizmin, genel öz-yeterlik inancına
etkisi (β= -,374, p< ,000; p< ,05) bulunmaktadır. Buna göre, ikinci şartta sağlanmıştır.
Modaretör değişken, genel öz-yeterlik inancının çalışan sessizliği değişkenine etkisi (β =,341, p< ,000; p< ,05) bulunmaktadır. Buna göre, moderatörlük etkisinde üçüncü şartta
sağlanmıştır. Moderatör değişken (genel öz-yeterlik inancı), modele katıldığında, bağımsız
değişkenin (örgütsel kronizm), bağımlı değişken (çalışan sessizliği) üzerindeki etkisinin (β
= 520,, p< ,000; p< ,05) değiştiği ve moderatör değişkenin (genel öz-yeterlik inancı) de
bağımlı değişken (çalışan sessizliği) üzerinde (β = ,-341, p< ,000; p< ,05) anlamlı bir
etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre, aracılık etkisinin ölçümünde dördüncü şart
sağlanmıştır.

Tablo 6’ daki araştırma modelindeki değişkenler arasındaki dolaylı etkilere ait standardize
edilmiş değerlere göre; örgütsel kronizmin genel öz-yeterlik inancı üzerinde dolaylı etkisi
bulunmamaktadır. Çünkü Tablo 5’deki bulgulara göre, bu etki doğrudandır. Ancak Tablo
6’daki bulgulara göre, örgütsel kronizmin çalışan sessizliğine dolaylı olarak etkisi (β = ,128, p< ,000; p< ,05) bulunmaktadır. Genel öz-yeterlik inancı modele dahil edildiğinde,
örgütsel kronizmin çalışan sessizliği üzerindeki etkisi azalmıştır. Bu durumda, örgütsel
kronizmin çalışan sessizliği üzerindeki etkisinde genel öz-yeterlik inancının aracılık
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rolünün olduğu söylenebilmektedir. Bu durumda H4 hipotezi kabul edilmiştir. Örgütsel
kronizmin koruma amaçlı sessizlik düzeyi üzerinde (β = ,349 p< ,000; p< ,05) istatistiki
olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre H1a hipotezi kabul edilmiştir.
Örgütsel kronizmin savunmacı sessizlik düzeyi üzerinde (β = ,640 p< ,000; p< ,05)
istatistiki olarak anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre H1b hipotezi kabul
edilmiştir. Örgütsel kronizmin kabullenici sessizlik düzeyi üzerinde (β = ,545 p< ,000; p<
,05) istatistiki olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir. Buna göre H1c hipotezi kabul
edilmiştir. Genel öz-yeterlik inancının koruma amaçlı sessizlik düzeyi üzerinde (β = ,-184
p< ,000; p< ,05) istatistiki olarak anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre H3a
hipotezi kabul edilmiştir. Genel öz-yeterlik inancının savunmacı sessizlik düzeyi üzerinde
(β = ,-337 p< ,000; p< ,05) istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir.
Buna göre H3b hipotezi kabul edilmiştir. Genel öz-yeterlik inancının kabullenici sessizlik
düzeyi üzerinde (β = ,-287 p< ,000; p< ,05) istatistiki olarak anlamlı etkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre H3c hipotezi kabul edilmiştir.
Sonuç
Yapılan bu araştırmanın amacı, Yozgat ilinde perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren
kurumsal işletmelere ait mağazalarda çalışan satış elemanlarının algıladıkları örgütsel
kronizm, genel öz-yeterlik inancı ve sessizlik düzeylerine yönelik ilişkilerin incelenerek,
araştırmanın teoriye dayalı modelinin oluşturulmasıdır. Bununla birlikte bu araştırmadaki
örgütsel kronizm değişkeni ve alt boyutları (grup içi yanlılık, paternal kronizm ve karşılıklı
çıkar alışverişi), genel öz-yeterlik inancı değişkeni ile çalışan sessizliği değişkeni ve alt
boyutları (kabullenici sessizlik, savunmacı/korunma amaçlı sessizlik ve koruma amaçlı
sessizlik) aralarındaki ilişkiler incelenmiştir.
Araştırmaya katılan satış elemanlarının %50’si kadın, %50’si erkek olup, %67,1’i evlidir.
Katılımcıların %32,5’i önlisans eğitim düzeyine sahip olup, %20,8’i 26-30 yaş
aralığındadır. Satış elemanlarının %36,7’sinin kurumda ve %39,2’sinin sektörde çalışma
süresi 1-4 yıl arasındadır. Araştırma modelinde yer alan örgütsel kronizm değişkeni, çalışan
sessizliğini pozitif yönde etkilemektedir. Cemaloğlu ve arkadaşları (2013, s. 112)
ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenler üzerinde yaptıkları araştırma ile öğretmenlerin
örgütsel sessizlik algılarını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda,
öğretmenlerin örgütsel sessizlik yaşamalarının sebeplerinden bir tanesinin adil olmayan
uygulamalar olduğunu, yani ayırmacılık/kayırmacılık olduğunu tespit etmişlerdir. Çakıcı
(2008) yaptığı araştırma sonucunda da benzer bulgular elde etmiştir. Yapılan bu
araştırmaların sonucunda elde edilen bulgular, kayırmacılık ile örgütsel sessizlik arasında
bir ilişkinin olduğunu, kayırmacı davranışların örgütsel sessizliğin önemli bir sebebi
olduğunu desteklemektedir. Yine araştırmadan elde edilen sonuçlardan bir diğeri de, genel
öz-yeterlik inancının çalışan sessizliği üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğuna
ilişkindir. Üngüren ve Ercan (2015, s.115) otel çalışanları ve yöneticileri üzerinde yaptıkları
araştırma sonucunda, genel öz-yeterlik inancının örgütsel sessizlik üzerinde belirleyici bir
etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Öz-yeterlik düzeyi düşük olan çalışanların duygularını
ve düşüncelerini dile getirmeyerek sessiz kaldıkları, öz-yeterlik düzeyi yüksek olan
çalışanların ise duygularını ve düşüncelerini paylaşmaktan çekinmedikleri sonucuna
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ulaşmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre; aynı zamanda örgütsel kronizm değişkeninin,
genel öz-yeterlik inancını negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlara
göre, örgütsel kronizm algısı arttıkça, çalışan sessizliği düzeyi artarken, genel öz-yeterlik
inancının ise azalması beklenmektedir. Ayrıca örgütsel kronizmin, çalışan sessizliğinin tüm
alt boyutları üzerinde (koruma amaçlı, savunmacı/korunma amaçlı ve kabullenici sessizlik)
pozitif etkisinin olduğu görülmektedir. Genel öz-yeterlik inancının da çalışan sessizliğinin
tüm alt boyutları üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte
örgütsel kronizmin genel öz-yeterlik inancı üzerinde dolaylı etkisi bulunmamaktadır.
Çünkü bu etki doğrudan bir etkidir. Ancak örgütsel kronizmin çalışan sessizliğine dolaylı
etkisi bulunmaktadır. Bunun nedeni, genel öz-yeterlik inancı modele dahil edildiğinde,
örgütsel kronizmin çalışan sessizliği üzerindeki etkisinin azalmasıdır. Bu durumda, örgütsel
kronizmin çalışan sessizliği üzerindeki etkisinde genel öz-yeterlik inancı değişkeninin
aracılık rolü bulunduğu söylenebilmektedir. Bu üç araştırma değişkeni, Aydın (2016, s.165)
tarafından Ankara’nın merkez ilçelerindeki 24 ilkokulda görev yapan 473 öğretmen
üzerinde yaptığı araştırma ile ele alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okul
yönetimine ilişkin kayırmacılık algılarının düşük, örgütsel sessizlik algılarının orta, özyeterlik düzeylerinin ise yüksek olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca bu araştırma ile
öğretmenlerin okul yönetimine ilişkin kayırmacılık algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri
arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu, ancak okul yönetimine
ilişkin kayırmacılık algıları, örgütsel sessizlik ve öz-yeterlik düzeyleri arasında anlamlı
düzeyde bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanıldığı için çalışanların sorulara içtenlikle
cevap verdiği varsayılmaktadır. Kurumsal niteliğe sahip büyük ölçekli perakendeci
işletmelerin veri paylaşımına sıcak bakmamaları, araştırma sürecinde zaman kayıplarına
neden olmuştur. Araştırma bir ilde ve bir kurumda yapıldığı için elde edilen sonuçların
genellebilirliği mümkün görünmemekle beraber; araştırmanın farklı bölgelerde ve farklı
işletmelerde yapılarak genellebilirliğinin arttırılması gerekmektedir. Araştırmanın
değişkenleri, soyut ve öznel ifadeler içerdiğinden dolayı, nesnel biçimde
değerlendirilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir. Bu da araştırmanın diğer sınırlılığı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kronizmin örgütlerde en sık görülen kayırmacı davranışlardan bir tanesi olduğu
bilinmektedir. Örgüt içinde maliyetleri arttırmasının yanı sıra yönetsel problemlere,
verimliliğin düşmesine ve örgüt içi problemlere neden olabilmektedir. Yöneticileri ile
sıkıntı yaşamak istemeyen çalışanlar, işlerini kaybetmemek veya iş ortamında kendilerini
güvende hissedebilmek amacıyla sessizlik davranışı sergileyebilirler. Örgüt içi iletişim
kanalları açık tutularak, örgüt içi yetki devri ve yatay örgüt yapılarıyla, liyakatı esas alan İK
stratejileri belirlenerek, örgüt için bu tür zararlı algı ve davranışların önüne geçilebileceği
düşünülmektedir.
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igorta, bizler için önemli olan değerlerimiz için olabilecek hasar ve zararlara karşı
yaptırdığımız bir risk koruma sistemdir. Esasında zararlar için ortak katılımlı bir
korunma mekanizmasıdır. Katılımcıların birlikte poliçe prim havuzuna prim aktardığı ve
ihtiyacı olanın da bu havuzdan hasarını aldığı bir yapıdır. Bu havuzda hayatında, sağlığında,
mallarında ve sorumluluklarında risk gören katılımcılar vardır. Yani bu riskler sonucu hasar ve
zarar olma ihtimali var ise bu sistemin bir parçası olurlar. Kimi zaman da özellikle sorumluluk
poliçeleri zorunlu olarak yaptırılabilir. Sigortalının beklentisi prim karşılığı satın aldığı
poliçeler ile olası bir hasar durumunda zararının tamamının karşılanmasıdır.
Bir hasar sonrası sigortalı ve mağdur ilgili şirketten zararı için tazminat talebinde bulunacaktır.
Sigorta şirketi ise bu talebe bağlı olarak; poliçe genel ve özel şartları doğrultusunda dosyayı
değerlendirip sonuçlandıracaktır. Bu aşama sonrasında hasar dosyasının ödeme veya red
prosedürü uygulanmaktadır. Kimi zaman da sigortalı bu sonuca itiraz edebilmekte ve talep için
hukuk süreci başlamaktadır.
Dava süreci bir kaç şekilde olabilmektedir. Bunlar; sigortalının talebinin reddedilmesi, ödenen
tazminatın eksik bulunması veya hiç sigorta şirketine başvurmadan direkt dava yoluna
gidilmesidir. Her durumda bu süreç uzamakta ve sigorta şirketi için hasar maliyetlerinde artış
getirmektedir. Bu artışında poliçe havuzuna etkisi sebebi ile diğer poliçe sahiplerine yansıtılması
kaçınılmaz bir durumdur. .
Bu çalışmada dava yolu ile ödenen hasar dosyalarının; dava değeri, masraf, vekalet ücreti ve faiz
kırılımlı analizi yapılmıştır. Dava değeri dışındaki masrafların toplam tazminata etkisi ve
sonuçları tespit edilmiştir. Müşteri memnuniyetin esas olduğu sigorta sisteminde bu davaların
olması beklenen bir sonuçtur. Çalışmanın son bölümünde ise bu tip davaları en aza
indirilebilmesi için öneriler bulunmaktadır.
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Literatür
Ödenen tazminatlar sigorta şirketlerinin en önemli maliyet kalemini oluşturmakta, aynı
zamanda şirketlerin finansal yapılarını da etkilemektedir. Hasar ödemelerindeki artış, sigorta
poliçelerinin fiyatlarını etkileyeceği gibi, sigorta şirketinin reasürans anlaşmalarını daha yüksek
bedellerle yapmasına, hatta reasürör bulamamasına neden olabilmektedir. Bu nedenledir ki,
sigorta işletmeleri hasar maliyetleri kontrol altında tutarak hasar/prim oranlarının düşük
olmasına dikkat etmektedirler. Sigorta işletmeleri hasarları tazmin ederek onları tekrar
ekonomiye sunarken, bazı sektörlerin de canlı kalmasını sağlayarak ekonomiye katkıda
bulunmakta, diğer taraftan topladığı primlerden ödenmeyen miktarlar için fon yaratmakta
olduğu tespit edilmiştir. (Bayar, 2009,s.1)
Sigorta şirketleri, temel olarak risk oluşmadan önce primlerin toplanması ve risk oluştuğunda
da hasar ödenmelerinin yapılması işlevini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada 2005-2011
yıllarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin
sermaye yapısının karlılık üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda sigorta
şirketlerinin hasar prim oranı ,kaldıraç oranı ve likit aktiflerinin artması karlılığını olumsuz
yönde etkilediği belirlenmiştir.(Doğan, 2013,s.1)
Sigorta ettirenin maddi ve tecrübe bakımından zayıf olduğu sigorta sözleşmelerinde çok sayıda
hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yargılama süreci gözönüne alındığında,
miktar bakımından küçük olan uyuşmazlıkların gerek maliyeti gerek yargılamanın uzun
sürmesi sebebi ile yargıya taşınmadığı gözlenmiştir. Bu durumda zaten sigorta şirketi karşısında
zayıf konumda bulunan sigorta ettiren/sigortalının hakkını aramasının zorlaşması, sigorta
sözleşmesinin tarafları arasındaki dengeyi daha da bozmaktadır. Sigortacılık alanında, sigorta
sözlşemesinin tarafı olan sigorta ettirenin sözleşmeden kaynaklanan sorunların daha kolay
çözülebilmesi için alternatif çözüm yolları geliştirilmek istenmiştir. Sigorta tahkim sisteminin
sigortalı ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde hızlı ve etkili bir yol alacağı
tespitleri yapılmıştır (Özdamar,2013,s.2)
Sigorta ettirenin talep ve dava hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununda bir açıklık
bulunmamaktadır. Sigorta ettiren sigortacıya karşı sözleşmenin tarafı olarak her zaman dava
açabilir; eğer ki sigortalı tek başına yetkili kılınmış olsun. Sigortalının talep ve dava hakkının
sözleşme ile kaldırılması halinde sigorta ettirenin doğrudan talep ve dava hakkı olacaktır. Bu
olasılıkla sigorta ettirenin edimi kendisi için talep edecek ve ödenecek paraları almaya yetkili
olacaktır. Bu çalışmada sigortalı ve sigortalının her zaman sigorta şirketine dava açabilme hakkı
olduğu tespitleri yapılmıştır. (Ülgen,2019,s.1)
Şirketlerinin sigorta uygulamalarını belirleyen özel mevzuatı sebebi ile sigorta hukukunun
kendine has geleneksel bir yapısı vardır. Bu yapıyı sigorta mevzuatı ile sigortalı tarafınca satın
alınan poliçe belirlemektedir. Poliçelerin sigortalılar tarafınca anlaşılır olması bu süreçteki en
önemli basamaktır. Her türlü bilgi ve açıklamanın olduğu poliçeler sigortalı ve sigortacı
arasındaki hukuki süreç ihtimalini azaltmaktadır tespiti yapılmıştır. (Baker, Louge, 2017, s.16)
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Yöntem
Bir sigorta şirketinin ödenen trafik hukuk dosyaları örnekleme ile seçilerek; toplam ödenen
hasar dosyalarındaki hukuk dosyalarının payı ile ödenen hukuk dosyalarındaki; dava değeri,
vekalet ücreti, masraf ve faiz kırılımlı bir dağılım çalışması yapılmıştır. Sigorta şirketinin;
2013-2017 yılları arasında ödenen toplam trafik hasar içerisindeki hukuk dosyalarının payı ve
2013 -2017 yılları arasında hasar aşamasında iken reddedilen dosyaların dava aşamasına gitme
süreci de miktar olarak değerlendirilmiştir.
2013-2017 yılları arası ödenen 600 trafik hukuk dosyası bulunmaktadır. Bunların içinden 30
adet trafik hukuk dosyası seçilerek ödenen tazminat miktarı dağılımı değerlendirilmiştir.
Sonuçlar
Sigorta şirketinin 2013-2017 yılları arası toplam ödenen trafik dosya tazminatları ve hukuk
yolu ile ödenenler çalışması yapılmıştır.
Tablo1. 2013-2017 yılları ödenen toplam trafik dosyaları-hukuk ödenen ilişki
Yıl
2013
2014
2015
2016
2017
Toplam

Toplam Ödenen (TL)
9.043.012
14.035.120
19.550.810
16.156.886
16.509.680
75.295.508

Hukuk Ödenen
(TL)
1.059.215
4.916.841
11.850.261
8.483.054
8.816.744
35.126.115

Hukuk / Toplam Ödenen (%)
11,71
35,03
60,61
52,50
53,40
46,65

Yıllar itibarı ile yukarıdaki tablo incelendiğinde toplam ödenen trafik dosya tazminatlarında
hukuk dosyalarının payının arttığı gözlenmiştir. Yıllık ödenen tazminatın yaklaşık yarısı hukuk
dosyalarından gelmektedir. 2013 yılında % 11,7 olan oran, 2017 yılında %53,4 civarına
gelmiştir. Yıllar itibarı ile bu oran değişmekle birlikte 2013 yılından itibaren hep artan bir
ivmededir. 2015 yılında % 60;61 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Sigortalının veya mağdurun dava yoluna gitme sebeblerinden biri de reddilmiş bir dosyaya
itiraz sürecidir. Sigorta şirketi genel şartlar, özel şartlar, eksper raporu, bilirkişi raporu veya
araştırma raporu doğrultusunda tazminat talebini reddedebilir. Hak sahibi bu kararı kabul
etmeyerek dava açabilir. Bu aşamada ilgili sigorta şirketinin 2013-2017 yılları arasında
reddedilen ve hukuk durumuna gelen dosyaların verileri değerlendirilmiştir.
Tablo2. 2013-2017 yılları reddedilen trafik hasar dosyaları-hukuk ilişki
Yıl

2013
2014
2015
2016
2017
Toplam
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Açılan Hasar Dosya
Sayısı
764
2.861
4.942

Reddedilen Dosya Sayısı
32
75
127

Redlerden Hukuka Giden Dosya
Sayıs
1
7
5

4.630
4.470
17.724

138
135
507

3
6
19
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Yıllar itibarı ile incelendiğinde reddedilen trafik hasar dosyaları ve bu dosyaların hukuk
sürecine dönüşümü arasında bir ilişki bulunmaktadır. Ancak reddedilen dosyaların hukuk
sürecine geçme durumu ortalama % 4 civarındadır. Bu oranın oldukça düşük olmasının sebebi;
ilgili sigorta şirketinin hasar süreçlerini iyi yönetmesi ve red dosyaları konusunda doğru
tespitleri olması olarak değerlendirilebilir. Tüm bu olumlu sürece rağmen 2013-2017 yılları
arası reddedilen 19 dosya için hukuk süreci başlamıştır.
İlgili sigorta şirketinin 2013-2017 yılları arasında ödenen 600 trafik hukuk dosyası
bulunmaktadır. Örnekleme ile bu dosyalardan 30 tanesi seçilerek ödenen toplam tazminatın;
anapara, faiz, masraf, vekalet ve icra masraf kırılımlı değerlendirilmesi yapılmıştır.
Tablo3. 2013-2017 yılları ödenen 30 hukuk trafik dosyasının tazminat dağılımı
Dosya
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Toplam

Anapara
22.246
107.730
154.791
58.593
85.280
23.284
200.000
28.685
23.602
37.148
43.117
23.121
44.885
84.583
18.964
92.624
2.495
9.294
241.574
99.169
72.345
46.772
149.474
127.174
79.863
1.000
6.998
12.448
78.922
158.700
2.135.061

Faiz
3.201
36.392
7.043
9.535
20.060
4.188
23.128
8.165
5.227
4.923
5.964
12.681
4.416
1.516
3.922
9.866
421
907
25.433
19.268
32.624
9.447
4.974
53.684
9.471
248
901
2.137
30.091
41.635
391.408

Masraf
610
2.000
31
1.424
3.243
2.169
1.867
1.320
922
897
606
2.072
1.061
63
649
1.466
239
1.286
1.934
1.638
4.128
1.136
2.599
6.234
934
117
572
1.475
1.537
1.376
45.605

Vekalet
2.703
12.618
14.687
6.859
9.222
2.794
13.800
3.422
2.832
4.457
6.592
2.818
5.282
10.419
2.275
10.159
1.800
1.800
20.444
10.683
8.308
5.495
14.707
12.923
9.484
1.000
1.980
1.980
9.381
15.446
226.100

İcra
4.070
19.170
12.489
10.226
14.515
4.514
34.106
5.888
4.540
6.451
12.758
3.872
7.498
12.652
3.662
14.528
754
2.482
31.639
16.252
14.851
8.348
20.646
16.649
4.051
421
1.495
2.544
15.059
15.231
321.361

Toplam Ödenen
33.010
177.910
189.041
86.637
132.320
36.949
272.901
47.420
37.123
53.876
69.037
44.564
63.142
108.963
29.472
128.643
5.709
15.769
321.024
147.010
132.256
71.198
192.400
216.664
103.803
2.786
11.946
20.584
134.990
232.388
3.119.535
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Yandaki tablo detaylı incelendiğinde dava değerlerinin çok üzerinde tazminat ödemesi yapıldığı
görülmektedir. Bu ilave kalemlerdeki en önemli pay faiz masrafıdır. Bu değerin yüksek
olmasının en önemli sebebi ise davaların uzun yıllar sürmesidir. Dava açılma süreci sonrasında
mahkemelerdeki yoğunluklara bağlı olarak karar süreci en az iki yıl sürmektedir. Eğer yargıtay
aşaması da var ise 5-7 yıllık bir dava süreci olabilmektedir. Yıllık resmi faiz oranlarına göre her
yıl için faiz tazminat ilavesi yapılarak ödenen rakama eklenmektedir. Dava değerinin ortalama
% 18’inin ilave faiz tazminatı olarak eklendiği tespit edilmiştir.
Çalışmada görülen diğer bir ilave tazminat ise “masraf” kalemidir. Bu masraflar dava sürecinde
yapılan tüm harcamalar olarak açıklanabilir. Dava açılış, bilirkişi, dosya, cübbe, yol gideri,
itiraz masrafları vb. giderler bu kısımda değerlendirilir. Aynı faiz kısmında olduğu gibi dava
süreci uzadıkça bu miktar artmaktadır. Dava değerinin ortalama % 2’sinin ilave bir masraf
tazminatı olarak eklendiği tespit edilmiştir.
Diğer bir ilave tazminat ise “vekalet” ücretidir. Dava şirket aleyhine sonuçlandığı için karşı
tarafın avukatının bir vekalet ücreti hakkı oluşmaktadır. Bu ücret avukatlık ücret tarifesine göre
belirlenmektedir. Davanın bitiş tarihi baz alınarak hesaplama yapılmaktadır. Aynı faiz kısmında
olduğu gibi dava süreci uzadıkça bu miktar artmaktadır. Dava değerinin ortalama % 10’unun
ilave bir vekalet ücreti olarak eklendiği tespit edilmiştir.
Dava sonuçlandıktan sonra karşı tarafın vekili direkt şirkete başvurmak yerine; karardaki
tazminatı icra yolu ile talep etmektedir. Hukuk dosyasının nihai olarak sonladırılması icra
dairelerine yapılan ödeme ile olmaktadır. Çalışmada görüldüğü üzere dava değerinin ortalama
% 15’inin ilave bir “icra masrafı” olarak eklendiği tespit edilmiştir. Bu masraf tüm dosyalar
için geçerlidir ve dava sonucuna göre direkt şirkete başvurularak, tazminat talebinde
bulunmanın pek karşılaşılan bir durum olmadığı tespit edilmiştir.
30 dosya için toplam 2.135.061 TL dava değeri mevcut iken; dava sonucunda icra dairelerine
3.119.535 TL tazminat ödenmiştir. İlave olarak ödenen 984.474 TL‘lik tazminat; dava
değerinin % 46’sına denk gelmektedir. Sigorta şirketinin 2013-2017 yılları arasında yaklaşık
75 Milyon TL trafik ödemesi yaptığını ve bu miktarın yaklaşık 35 Milyon TL’sinin hukuk
dosyaları olduğunu bilmekteyiz. Bu toplam ödenen hukuk dosyaları tazminatının yaklaşık
yarısının mahkeme süreci ile oluşan ilave tazminatlar olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme ve Öneriler
Bir sigorta şirketine karşı açılan davalar üç şekilde olabilmektedir.
En çok karşılaşılan durum sigorta şirketi tarafından hak sahibine ibraname ile ödemesi yapılan
dosyalardır. İlgili ödemeyi aldıktan sonra tazminat miktarını uygun görmeyerek; ödemenin
üzerinde bir bedel almak üzere dava açabilir.
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Sigorta şirketi genel şartlar, özel şartlar, eksper raporu, bilirkişi raporu veya araştırma raporu
doğrultusunda tazminat talebini reddedebilir. Hak sahibi bu kararı kabul etmeyerek dava
açabilir.
Sigorta şirketine hiç başvuru yapılmadan direkt olarak dava yolu ile ihbar edilen dosyalardır.
Hak sahiplerinin ilgili sigorta şirketine dava açmasına engel bir husus bulunmamaktadır. Taraf
olan ilgili her zaman dava yolunu kullanabilme hakkına sahiptir. Yapılan bu çalışma ile dava
yolu ile yapılan trafik dosya ödemelerinin yaklaşık yarısının dava ile ilgili ilave ödemeler olduğu
tespit edilmiştir.
Sigorta şirketleri kendilerine dava açılma ile ilgili süreci engelleyemezler ancak azaltmaya
yönelik çalışmalar yapabilirler. Bu uygulamaları; poliçe aşamasında ilgililerin doğru
bilgilendirilmesi, hasar aşamasında mutabakat, dava başlagıcında sulh, başvuru prosedürü ve
tahkim olarak gruplandırabiliriz.
Sigorta şirketleri 2007 yılında yayınlanan “sigorta bilgilendirme yönetmeliği” ile; poliçe
sahiplerine hangi teminatları aldığını detaylı olarak bildirmek zorundadır. Poliçe ekinde genel
şartlar, özel şartlar, teminatlar, teminata girmeyen haller, muafiyetler ve ödeme şekilleri
mutlaka olmalıdır. Hasar aşamasında yapılacaklar ile hangi evrakın gerekli olduğu ve
sigortalının / sigortacının yükümlülükleri mutlaka belirtilmelidir. Bu uygulamanın
amacı
sigortalının henüz teklif aşamasında poliçesi ile ilgili bilgilere sahip olmasıdır.
Özellikle aracılar tarafınca daha düşük primli poliçeler yapılması sürecinde bazı teminatların
çıkarıldığı sık yaşanan bir sorundur. Sigortalının elinde daha düşük primli fakat eksik
teminatları olan poliçeler olabilmektedir. Hasar aşamasında ise sigortalı tüm zararının
karşılanacağını beklemekte iken, eksik teminatları olan poliçeler sebebi ile talep; teminat dışı
veya eksik ödeme olarak sonuçlanabilmektedir. Sigorta ettirenin talepleri doğrultusunda
düzenlenen poliçeler için doğru bilgilendirme yapılması şartı ile hukuk süreci gitme ihtimali
mutlaka azalacaktır.
Hasar olması durumunda sigortalı ile mutabakat en önemli süreçlerden biridir. Poliçe genel ve
özel şartları ile eksper raporları doğrultusunda hasar miktarı konusunda; sigortalının ikna
edilerek mutabakat sağlanması karşılıklı memnuniyet sürecini arttıracaktır. Bu süreçte
eksperlere, sigorta şirketleri ve acentelere büyük görev düşmektedir. Doğru poliçe ve doğru
hasar ödemesi prensibi doğrultusunda hak sahibi ile mutabakat sağlanması ile uyuşmazlık
durumu oluşmayacaktır.
2016 yılında kabul edilen 6704 sayılı kanun ile sigorta şirketlerine başvuru yapılmadan dava
açma yolu engellenmiştir. Bu göre talep sahibi öncelikle yazılı olarak sigorta şirketine
başvurmak ve 15 içerisinde sigorta şirketinin yazılı cevabı beklemek durumundadır. Sigorta
şirketi tarafından verilen cevap eğer talebi karşılamıyor ise dava yoluna gidilebilir. Özellikle
bedeni dosyalarda istenen evraklar temin edilmesi uzun zaman alabilmektedir. Örneğin bir kaza
sonucu mamül kalan bir kişi bu raporunu en erken 6 ayda alabilmektedir. Bu kanun öncesi
dava açılarak bu eksik belgelerin mahkeme sürecinde tamamlandığı tespit edilmektedir. Bu
uygulamanın dava açma sürecinde olumlu etkisi olmuştur.
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Bazı durumlarda da sigorta şirketine başvuru olmadan direkt dava açılabilmektedir. Dava
açıldıktan sonra sigorta şirketlerine ilgili mahkemelerden bilgilendirme gelmektedir. Hukuk
departmanları bu süreçte dava sonucunda şirket aleyhine bir karar çıkma ihtimali yüksek ise
uzlaşma(sulh) yaparak ödeme dosyaları kapatabilmektedir. Özellikle faiz ve dava masraflarında
önemli kazanımlar elde edilebilmektedir. Bu uygulama sigorta şirketinin nakit akışı
kapasitesine bağlıdır. Bu tip dosyaların sonuçlandırılmasının ileriye dönük teknik karşılıklarda
olumlu etkisi olacaktır.
Sigorta şirketi ve sigortalının uyuşmazlık durumunda diğer bir çözüm yolu ise; bu sürecin
hızlı sonuçlandırıldığı sigorta tahkim sistemidir. 2007 yılındaki sigortacılık kanunu sigorta
tahkim sistemini şekillendirmiştir. Bu göre; 40.000 TL’yi aşmayan talepler için sigorta tahkim
komisyonuna başvurulabilmektedir. Komisyon bu başvuruyu 4 ay içerisinde sonuçlandırmak
zorundadır. Mahkemelerdeki bilirkişi kavramı bu sistemde hakem olarak değişmektedir.
Hakemler sigortacılık konusunda uzman kişilerdir. Tahkim davalarından 5.000 TL altında
olanlar kesin karar olarak kabul edilir ve itiraz yolu bulunmamaktadır. 5.000 TL üzeri kararlar
için itiraz hakemleri vardır ve kararlar tekrar değerlendirilebilir. Hukuk sistemi ile
karşılaştırıldığında 2-3 yıl sürecek bu süreç tahkim aşamasında 3-4 ayda tamamlanmaktadır.
Sigorta şirketleri açısından hak sahibinin tahkim yolunu seçmesi ile mahkeme masrafları,
vekalet ve faiz giderlerinde önemli kazanımlar olmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen uygulamalar tarafların uyuşmazlık sürecinin yönetilmesi ile ilgilidir. Esas
olan sigortalı ve sigortacı memnuniyeti doğrultusunda en doğru ve en hızlı hasar sürecinin
ihtilafsız olarak yönetilmesidir.
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etropoller; yüksek nüfuslu, kalabalık, yaşayanların ev – işyeri mesafelerinin uzak
olduğu, araç sayısının ve trafik akışının yüksek olduğu, kimi zaman uluslararası
organizasyonlara ev sahipliği yapan, endüstri, eğlence, turizm gib sektörlerde öncü
olan, kısacası 24 saat boyunca yaşayan, yaşaması gereken şehirlerdir. Kış aylarında metropolleri
etkisi altına alan yoğun kar yağışı metropolde yaşayan milyonlarca kişinin hayatını oldukça
zorlaştırır. Kışla mücadele, bir merkezde yaşayan insanların en ağır kış şartlarında bile
hayatlarını hiç değiştirmeden veya asgarî oranda değiştirecek şekilde devam ettirebilmelerini
sağlama ve bunu yönetme işi olarak tanımlanabilir. İnsanoğlu tarafından kontrol edilemeyen
olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tedbirler zamanında oluşturulmadığında ekonomik ve
psikolojik büyük yıkımlarla sonuçlanabileceğinden, bu tedbirler sanıldığının aksine sadece kışın
değil yazdan itibaren bütün bir yılı kapsayan çalışmalarla alınır. İstanbul; üzerinde yaşayan canlı
nüfusu, araç sayısı, trafik yoğunluğu, sahip olduğu ulusal ve uluslararası çeşitli özellikleri, 8500
yıllık çok köklü bir tarihi olan, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan jeopolitik ve
stratejik konumu itibariyle dünyanın sayılı metropolleri arasında sayılabilecek bir şehirdir.
İstanbul; farklı iklim özellikleri, topografik yapısı (inişli çıkışlı, düz, vb.), farklı karakterde
ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ulaşımları tamamen birbirinden farklılık gösteren
okul servisleri, sanayi, finans, vb. ulaşım sistemleri bakımından diğer dünya metropollerine
göre çok daha zor bir şehirdir. Kişiler, kurumlar, endüstri, trafik, eğitim, sağlık gibi sektörlerin
istekleri ölçüsünde memnuniyeti ve ihtiyaçlarının karşılanması İstanbul örneğinde oldukça
zordur. Bu bağlamda, İstanbul’daki her türlü iklim olayı karşısında gelişebilecek tehlikelere
karşı önlem almak, risk yönetimini sağlamak ve gerekli durumlarda kriz yönetimini kurmak,
işletmek ve gelişen durumlara rağmen kentsel kalite kavramından ödün vermeden,
yaşayanlarına sağlanacak her türlü hizmet ve can güvenliğinin sürdürülebilir olması önemli ve
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öncelikli hizmet alanlarından biridir. Bu çalışmada, İstanbul Metropoliten Alan sınırlarında
İBB tarafından toplam 9 bölgede yürütülen, kışla mücadele varlık yönetim modeline uygun
olarak yapılan çalışmaların ve uygulanan tekniklerin 2015 ve 2017 yıllarına göre karşılaştırmalı
maliyet analizi incelenmiştir.
Metropoliten Alanlarda Kışla Mücadelenin Önemi
Kışla mücadele, kırsal alanlarda ve kentsel alanlarda özellikle metropollerde olmak üzere iki
kısımda incelenmelidir. Bunun sebepleri olarak kırsal alanlar ile kentsel alanların iklimsel,
coğrafî özelliklerinin farklı olması ayrıca kışla mücadele kısmında mücadele edilmesi gereken
etmenlerin birbirinden farklılık göstermesidir. Örneğin kentlerde çığ görülmezken, kırsal
alanlarda çığ görülme ihtimali daha yükselir; kırsal alanlarda yolların kapanması gibi bir
durumdan etkilenen kişi sayısı kentsel alanlara göre çok daha azdır. Buna göre kentsel ve kırsal
alanlarda kışla mücadelede alınması gereken tedbirler de çeşitlenecektir (Çavuşoğlu, 2014).
Şehirlerde aktivite çeşitliliği, nüfus çokluğu ve yoğunluğu bulunmaktadır. Özellikle metropoller
gibi dev şehirler, geniş alanlara yayılmış yoğunluklara sahip olup buralarda verilecek hizmetin
sürekliliğinin önemi büyüktür. Şartlar nasıl olursa olsun kesintisiz hizmet götürülmesinin
gerekliliği vardır. Metropollerde çoğunlukla bulunan havaalanı, liman gibi seyahat imkanı
veren, finans ve üretim için gerekli yerlere giden güzergahların olduğu yollar ile eğitim
kurumlarına giden yollar yoğun kışta kapandığında kent yaşamının etkilenmesi ile birlikte aynı
zamanda tüm ülke yaşamına da etki eder. Kişilerin diledikleri eylemi, yolculuğu her şart altında
yapabilmeleri önemlidir. Çünkü buralarda gerçekleşen faaliyetler ulusal ve uluslararası ölçekte
belirleyici, geniş kesimleri etkileyen hareketler (sağlık hizmetleri, eğitim, borsa, banka vb.
finansal hizmetler) olduğundan, o zaman hem yerel yönetimler hem merkezi yönetimler
hizmetlerin engelsiz, sınırsız, aralıksız ve aynı kalitede sunulmasını sağlamalıdır. Kış şartları da
bu kısıtlılık hallerinden biridir ve kontrol altına alınması gerekir.
Kar ve Buzla Mücadele Yönetim Planı
Kış çalışmaları kapsamında kar ve buzla mücadele yönetim planlarının organizasyon
yapılarından da anlaşılacağı üzere; özellikle metropollerde bu çalışmalar asla şansa
bırakılmamaktadır. Bir sistem ve yönetim anlayışı dahilinde ciddi planlamalar, ekipmanlar,
personel ve malzeme çalışması şeklinde uygulanmaktadır.
Her metropolün coğrafi konumu, kış mevsim uzunluğu, karlı-buzlu-donlu gün sayısı,
endüstrisi, sanayisi, nüfus yapısı, yaşlı genç çalışan nüfus oranı, seyahat süreleri, yaşam
alışkanlıkları ve bütçe kabiliyetleri gibi pek çok farklı etkene göre planlama yapmaktadırlar.
Tüm bu sayılan özellikler örnek metropoller olarak incelediğimiz kentlerde mevcut olup
operasyonel uygulamaya yönelik organizasyon yapıları şekillenmiştir.
Birçok şehir, cadde ve sokakları ile kaldırımlarından kar temizleme sorunu ile karşı karşıyadır.
Hava sıcaklıklarındaki düşüş kontrol edilebilir seviyede ise kış teknolojik ve geleneksel
yöntemlerle atlatılabilir. Ancak yoğun ve beklenmeyen ısı düşüşleri, kar yağışları, buzlanma, kar
fırtınası vb durumlarda ve ayrıca yağışlardan sonra kar ve buzun bertarafında yani kentsel kar
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temizleme ve imha işlemleri yönetimsel sorunları, nispeten beklenmeyen ve çalışılmamış
taktiksel ve mühendislik sorunlar içerir ve bunlara analitik temelli yaklaşımlar gerektirir
(Campbell, 1995).
Dünya metropolleri incelendiğinde yönetim planlarındaki ortak özellikler şu şekilde
özetlenebilir (Duane, 2006).
 Politika ve Planlama
 Kar ve Buz Önleyici Malzemeler
 Kar ve Buzla Mücadele Ekipmanları
 Kar ve Buzla Mücadele Stratejileri
 Kar ve Buz Önlenme Mücadelesinin Planlaması (uygulama öncesi)
 Kar Küreme ve Buz Çözücü Kimyasalların Uygulanması (doğru yer ve zamanda)
 Kar Küreme ve Kaldırma.
Bu tür yöntemler, bir sistem ve yönetim anlayışı dahilinde ciddi planlamaların yapılması,
ekipmanların, personel ve malzemelerin temin edilerek çalışma yöntemi oluşturulması şeklinde
uygulanmaktadır. Kar ve buz gidermede kullanılan kimyasallar dahi kentlerin sıcaklık
ortalamasına göre şekillenmektedir.
İstanbul Metropoliten Alanında Kışla Mücadele Yönetimi
İstanbul, ülkemizin en kalabalık, en yaygın sanayi kuruluşlarının ve işyerlerinin olduğu şehirdir.
Sanayi, ticaret, kültür, turizm ve eğitimin merkezidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'de 80
milyon 810 bin 525 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sını İstanbul'un nüfusu
oluşturmaktadır. İstanbul'un nüfusu yüzde 6,1 artarak 15 milyon 29 bin 231 kişiye yükseldi.
Her gün İstanbul’da yaklaşık 7500 km.lik yol ağında 32 milyona yakın insan yolculuk
yapılmaktadır. Ülke sanayi, ticaret ve ekonomisinde İstanbul’un büyük payı vardır. İstanbul
kentindeki aksamaların; metropoliten alandaki yaşamı olumsuz etkilenmesinin yanı sıra, çevre
ve bölgeye, giderek ülkemize hatta metropolün uluslararası kimliği göz önünde bulundurulursa
uluslararası ölçeğe dek yansıyan sonuçlar doğurur. Olumsuz hava koşullarının sebep olduğu
ekonomik kayıp miktarları hakkında kesin rakamlar bulunmasa da, 22 Ocak 2004 tarihindeki
kar fırtınasının ekonomiye yaptığı etkileri İTO’nun yaptığı araştırmaya dayanarak
incelendiğinde, 2004 yılı Ocak ayında yaşanan kar fırtınasının ekonomiye yaptığı etki an az 1
milyar Türk Lirasıdır (Agar, 2005).
İstanbul metropolünün coğrafi yapısı, nüfus yapısı, sanayi ve insan ilişkileri, eğitim sağlık,
ulaşım, sosyal hayat ve birçok yaşamsal faaliyetin kış şartlarında da devam ettirilebilmesi
açısından şehir yaşamı kendi haline bırakılmamış ve organizasyon yapıları yıllar içerisinde
oluşan tecrübeler ile oluşturulmuştur. Bu yapılar; genel idare olan Valilik, yerel yönetimler,
TCK (Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü) ve askeriye olarak sayılabilecek
başlıca örgütlenmelerdir. Yönetim yapıları ve örgütleri genel olarak kendi yetki ve sorumluluk
alanlarında çalışmaktadır. Bu yapıların koordinasyonu yerel yönetim sistemleri içerisinde
değerlendirilmektedir. İstanbul Metropolü kışla mücadele yönetimini genel olarak afet
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yönetimi çerçevesinde değerlendirdiği görülmüştür. Afet hazırlıklarını yürütmekle görevli tüm
kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, yürütülen hizmetleri takip
ve kontrol etmek amacıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İstanbul AFAD)
kurulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunu’na dayanılarak İstanbul Metropolünün yol ve trafik emniyetinin sağlanabilmesi ve
yolların trafiğe açık tutulabilmesi için İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün
çalışmalarına paralel olarak, Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (AKOM) 12 Aralık 2000
tarihinde kurulmuştur. Her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin
en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu ve iş birliğinin sağlanması amacıyla teşkilat ve
kuruluşunun işleyiş şartlarına dahil esas ve usulleri kapsar.
AKOM Kışla Mücadele yönetim planını, afet yönetim planı şeklinde değerlendirmekte ve buna
göre örgütlenerek ve kriz yönetim sistemini kurmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet
Koordinasyon Merkezi (AKOM) kışla mücadelede üç ayrı plan çerçevesinde çalışmalarını
yürütür. 9 ayrı bölgeye ayrılan İstanbul’da uygulanacak planlar şu şekildedir:
“A” Planı: “DÜŞÜK YOĞUNLUK ALARMI” düzeyi olan A planı kapsamında, olağan kış
koşulları ile mücadele edilecek, kar yağışı ve buzlanmalara karşı düzenli kontroller yapılacak.
Belirlenen noktalarda kar küreme, tuz serpme için “ilk müdahale” araçları hazır bekletilecek.
“B” Planı: “YÜKSEK YOĞUNLUK ALARMI” düzeyi olan B planı kapsamında olağanüstü
kış koşullarının geçerli olduğu durumlarda uygulanacak. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer birimler koordineli olarak çalışacaklar. (İSKİ,
İtfaiye, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü vb.) Ekipler Ulaşım Daire
Başkanlığı tarafından önceden belirlenmiş hassas bölgelerde plan kapsamında alarma geçecek.
İlçe Belediyeleri ile yapılacak çalışmalar da (AKOM) koordinasyonunda yürütülecek.
“C” Planı: “ÇOK YÜKSEK YOĞUNLUK ALARMI” Afet boyutunda tehlike içeren kış
koşullarının geçerli olduğu durumlarda uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet
Koordinasyon Merkezi (AKOM) devreye girecek. “A” ve “B” planlarında görev alan birimlerle
birlikte İSFALT, İSTON, İSBAK, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, Müteahhitlik
hizmeti veren firmalar ve İlçe Belediye Başkanlıklarına ait birimler de görev yapacak.
Araçların güvenle seyir etmelerine olanak sağlamak, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde
ulaşımlarını sağlamak ve şehir hayatının normal seyrinin devamı amacıyla, Yol Bakım ve
Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ve İSFALT’a bağlı ekipler de ”Kış Şartlarıyla
Mücadele” adı altında gerçekleştirdikleri kar-buzlanma ve göllenme ile mücadele çalışmalarını
AKOM koordinasyonunda yürütmektedir. Her türlü önlem ve tedbirleri alarak çalışmalarını
aralıksız sürdüren ekipler kış aylarında karla mücadele kapsamında en modern araçlar ve
malzemeler kullanmak suretiyle küreme, solüsyon atma ve tuzlama çalışmaları yapmaktadır.
Böylece dünyanın önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da kış aylarının rahat geçirilmesi
sağlanmaktadır.
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İBB tarafından kar küreme ve tuz atma işlemleri yapılacak güzergahlar ve bekleme noktaları
Büyükşehir Belediye Kanunu’nda ana arter olarak belirlenmiş olan yolların hepsini kapsayacak
şekilde oluşturulmaktadır. Kış Mücadele planında kar ve buz durumuna göre yollar 1., 2., 3.
öncelikli yollar olarak belirlenmiştir. Bu öncelikler hava koşuları ve yolların trafik yüküne göre
belirlenmektedir. Tablo 1’de İBB güzergah ve bekleme noktası çalışması örneği bulunmaktadır.
Tablo

1:

İBB

Ana

Ulaşım

Yolları

Güzergah

ve

Araç

Bilgileri

(1.Bölge)

Kaynak: (İBB, 2017)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 20142015 yılı kışla mücadele çalışmaları kapsamında; 4.000 km yol ağı ve meydanda 80 öncelikli
güzergâh olmak üzere toplam 308 müdahale güzergahında 1.028 araç ve iş makinesi ve 4.815
personel ile hizmet vermiştir. 2017 yılı 15 Kasım ve 31 Mart arası dönem itibariyle ise; kış
şartlarıyla mücadele çalışmalarını toplamda 1026 araç ve iş makinesi, 6 bin 992 personel ile
yürütmüştür. Bu çalışmalarda 136.624,060 ton tuz sarfiyatı gerçekleşmiştir (AKOM).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kışla Mücadele çalışmalarında ana malzeme olan Ham tuzun
kullanımı ile ilgili stratejisini belirleyebilmek için; Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından
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2005-2006 kış sezonunda yaklaşık 2000 sayfalık “Ham Tuz (NaCl) uygulamaları” konusunda
literatür taraması yapmıştır. Bu durum Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1: İBB’nin İstanbul Metropolündeki Tuz Stratejisi (Çavuşoğlu, 2014)
Bilimsel ve Teknik Araştırmada Avrupa İşbirliği (European Coorporation Scintific and
Technical Research) 344 Nolu komitesi Avrupa ülkelerinde kışla mücadelede ortak bir strateji
oluşturmak için neredeyse tüm Avrupa ülkelerini kapsayan geniş bir araştırma raporu
hazırlamıştır. Bu rapora göre İstanbul için ele alınması gereken durumlar şöyledir:
a) Tüm Avrupa ülkelerinde kışla mücadelede ana madde NaCl’dir.
b) Tuzun boyutları (elek analizi) konusunda ortak bir kriter yoktur. Amerika’da daha kaba (510 mm), Avrupa’da ise (1-5 mm) ince tuzlar kullanılmaktadır.
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c) Kullanım yöntemi genelde ham tuzu ıslatmak sureti ve/veya tuz solüsyonu şeklindedir.
Tuzun kuru kullanılması yok denecek kadar azdır. Kuru uygulama ancak ıslak ve karlı
yüzeylerde halen devam etmektedir. Ancak zemin kuru ise, Almanya, Fransa ve İrlanda
haricinde tüm ülkeler ön ıslatmalı yöntem kullanılmaktadır.
d) Ağırlıklı olarak 20 gr/m2 tuz tüketimi yeterli olmaktadır. 40 gr/m2 ‘ye kadar izin
verilmektedir. Ancak birçok ülke bu üst limiti kullanmamaktadır (Çavuşoğlu, 2014).
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal ve Cebeci’de ana tuz depoları bulunmaktadır.

Resim 1: İBB Tuz Depolama Tesisleri (İBB, 2017)

Resim 2: İBB Solüsyon Üretim Tesisleri (İBB, 2017)
2005 ve sonrasında Buzlanma Erken Uyarı Sistemi BEUS’un (Köse, 2011) kurulumu ile
birlikte yolun hangi noktasına ne zaman tuz serpileceği 3 saat öncesinden tespit edildiği gibi,
alınan araçlarla da m²’ye ne kadar tuz serpileceği ayarlanabilmektedir. Bununla birlikte bir
sonraki tuzlama zamanını da yine BEUS tarafından bildirilmektedir. Böylece tuz dökme oranı
yüzde yüzlere varan oranlarda azalmıştır. İstanbul Metropolü sınırlarında hâlihazırda 43 adet
Buzlanma Erken Uyarı İstasyonu mevcuttur. İstanbul Havalimanı ve belirlenen kritik
noktalarda 17 adet daha yeni BEUS istasyonu kurulacaktır. Bu istasyonlarda;
 Hava Sıcaklığı,
 Rüzgâr Yönü ve Hızı,
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Yağışın Tipi (Yağmur, Kar, Dolu, vb.),
Asfalt Yüzey Durumu (Kuru, Islak, Nemli, Buzlanma, Çiy, Kırağı)
Görüş mesafesi (Sis, Pus) gibi parametreler ölçülmekte ve ilgili birimlere SMS ve
e-mail yoluyla buzlanma bilgileri gönderilmektedir.

Resim 3: İstanbul Metropolünde Sürücü Bilgilendirme Panoları (İBB, 2017)
İstanbul Metropoliten Alanında Kışla Mücadele Yönetiminin Maliyet Analizi
İstanbul Metropolünde ana arter yollarda kış şartları ile mücadele çalışmasında İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Yol Bakım ve Onarım ile Makine İkmal Müdürlükleri
envanterindeki mevcut demirbaş araç ve personelinin dışında ihale yapılarak hizmet alımı
şeklinde araç ve personel teminine gidilmektedir. Tüm bu çalışmaların etkili ve verimli
olabilmesi, metropol yaşamına yapılan harcamaların beklenen yararı sağlayabilmesinin esas şartı
araçların teknik özellikleri ile kullanıcı şoför ve operatörlerin uyumunda saklıdır. İhaleli işler
kapsamında geçici alınan personelin İstanbul metropolünü tanıması, yolların özelliklerini
bilmesi, kış şartlarında araç kullanabilmesi, buzlanmaya nerede ve ne zaman müdahale
edeceğini bilebilmesi maliyet düşürücü ve etkin mücadeleyi arttırıcı bir unsurdur. Bu
personeller; şoför, operator, vasıflı usta işçi ve erbap işçi olarak istihdam edilmektedir. Kar
küreme/tuzlama işi oldukça özelleşmiş bir işlem olduğundan sıradan araçlarla yapılamaz,
özelleştirilmiş araçlar gerekmektedir. Yapımı oldukça zor, kullanımı özel bilgi isteyen yüksek
maliyetli bu araçlar, yapılacak işe en uygun şekilde değerlendirilmelidir. Kışla mücadele
çalışmalarında kullanılan araçlardan bazıları şöyledir: Jet Broom (Kar Kaplanı), Unimog, 6*6
Kar Küreme Aracı, 6*6 Solüsyon Aracı, 4*4 Kar Küreme Aracı, Pony P4, Greyder, Loder, Tır,
Traktör, Vinç, Arazöz, vb.
İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2017 yılı 15 Kasım ve 31 Mart arası
dönem itibariyle; kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını toplamda 1026 araç ve iş makinesi, 6
bin 992 personel ile yürütmüştür. Bu çalışmalarda 136.624,060 ton tuz sarfiyatı gerçekleşmiştir
(AKOM).
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Tablo 2’de İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 2017-2018 Kış
Mücadele Planı’na göre araç ve makinaların bölgelere göre dağılımı gösterilmektedir.
Tablo 2: İBB Yol Bakım Dai. Bşk. 2017-2018 Kış Mücadele Planı’na Göre Araç Bilgileri

Kaynak: (İBB, 2017)

İstanbul Metropoliten Alanında Kışla Mücadele 2017 Yılı Maliyet Analizi Örneği
Bu çalışmada İBB Yol Bakım ve Makine İkmal Müdürlüğünde kar ve buz mücadelesi
uygulamalarında kullanılan maliyet analizi yöntemi ayrıntılı şekilde açıklanacaktır. Ayrıca
örnek çalışma olarak İstanbul Metropolünde en yoğun kar yağışının yaşandığı 2017 yılı Ocak
ayına ait hizmet alım işi detayları gösterilecektir. Tablo 3’te görüleceği üzere; söz konusu
dönemde çok kuvvetli kar yağışına maruz kalan İstanbul’da kar kalınlığı, 20-120 cm.yi
bulmuştur.
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Tablo 3: İstanbul Metropolünün Kar Yağışıyla Geçen Günleri

Kaynak:(İBB AKOM, 2018)

Yol Bakım Müdürlüğünde kar ve buzlanma çalışmalarında maliyet analizi yapabilmek için; kış
mücadelesinde fiilen çalışılan 15 Kasımdan itibaren olmak üzere, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart
aylarını kapsayan 4 aylık süreç dikkate alınmaktadır. Kışla mücadele çalışmasının dönem
sonundaki toplam maliyet değerini bulma çalışması aşamalarının ilki; yaklaşık maliyet ve birim
fiyat belirleme çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda yıllar içerisinde elde edilen veriler ve tecrübeler
ışığında bazı kabuller vardır. Örneğin; kullanılacak tuz miktarı olarak, ortalama m²ye 20 gr. tuz
atılacağı kabul edilmektedir. Ayrıca bir kar küreme aracı ortalama 40 km. hızla küreme yaparak
günde yine ortalama olarak 20 km² lik bir alanı kardan temizlemektedir. Tablo 4’te her
bölgede kullanılacak araç ve makinaların aktif olarak kar küreme esnasındaki maliyetleri ile
çalışmadan bekleyerek pasif olarak geçirdikleri süredeki maliyetlerinin birim fiyat analizi
çalışması görülmektedir.
Tablo 4: Kışla Mücadele Birim Fiyat Maliyet Analizi

Kaynak: (İSFALT, 2017)
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Bu örnek tablo her bir aracın maliyetini hesaplamak için ayrı ayrı hazırlanır. Kışla mücadele
kapsamında çalıştırılan araçların saatlik yakıt tüketimleri, (1) ve (2) olarak 2 ayrı yöntemle
bulunur. 1.sinde Birim Fiyat Kitabından elde edilen katsayı ile aracın beygir gücü ve kullanılan
güne ait güncel motorin lt fiyatı çarpılır. 2.sinde ise; Makine İkmal Şf.liğinden alınan araçlara
ait reel saatlik yakıt tüketimi değerleridir. Genel Giderler altında ise; her vardiyada görev yapan
1 adet kontrol mühendisinin maliyeti, kontrolörün kullanacağı hizmet aracının yakıt
tüketimiyle birlikte olan maliyeti, kışla mücadele aracının aylık bakım/amortisman giderleri ve
bekleme sürecindeki kışla mücadele araçlarının kontrol amacıyla yapılan deneme sürüşlerindeki
yakıt tüketimi maliyetleri mevcuttur. Ayrıca pasif olarak beklemede kalan araçların, kullanıcı
şoförlerin soğuk hava koşullarından etkilenmemesi için araç içi ısınmaları amacıyla kullanılan
yakıt tüketimi maliyetleri de analizlerde göz önünde bulundurulur. Bu anlatılan analizler
sonucunda elde edilen birim fiyat maliyetlerine gore ihale bedelleri belirlenir. İhalelerle kış
şartları (karlanma, buzlanma, sel baskını ve göllenme) ile mücadele çalışmalarında hizmet alım
işi olarak “araç çalıştırma” ve “personel temini” yapılır.
Araç çalıştırma hizmetinin maliyet hesaplamasında öncelikle her bölgede kullanılacak her bir
araç ve makinenin ayrı ayrı günlük bazda saatlik çalışma raporları temin edilmektedir. Daha
sonra bir aylık süre içinde aktif olarak çalışılan süre ile pasif olarak beklemede geçen süreler
toplamlarının icmali hazırlanır. Bu icmal yardımıyla araç ve makinaların, çalışma süreleri
dikkate alınarak o döneme ait saatlik maliyeti hesaplanmaktadır. Saatlik maliyet; bir aracın
amortisman, faiz, sigorta, park etme, bakım, onarım, yedek parça, nakil, montaj, demontaj,
personel, yakıt ve yağ giderlerinin bir saatlik değeri olarak tanımlanmaktadır (TL/sa). Meselâ,
greyderin saatlik maliyeti bulunmak istense; mazot, mazot yağı, vb. yakıt gideri, operator
maliyeti ve greyderin saatlik yıpranma payının miktarı ve birim fiyatlarının ayrı ayrı
çarpımlarının toplamının hesaplanması gerekir.
Çalıştırılan personelin erbap işçi, usta, operator ve şoför gibi evsafına ve çalıştığı gün özelliğine
(hafta içi normal, fazla mesai, resmi tatillerde çalışma, vb.) göre puantajları hazırlanarak toplam
gün/saat maliyetleri hesaplanır.
Müteahhite yapılacak ödemenin tutarı belirlenirken, önce o dönemde yapılmış olan işlerin
metrajı çıkartılmaktadır. Yapılan işlere ait değişik pozların alt pozları veya rayiçleri
olabilmektedir. Alt pozların toplam maliyeti, o poza ait maliyeti göstermektedir. Her iş
kaleminin miktarı, kendi birim fiyatı ile çarpılmakta ve elde edilen değerler toplanmaktadır.
Birim fiyatların her yıl yenileri çıkarılmaktadır. Yapılan iş hangi yıl yapılacaksa o yılın birim
fiyatlarına göre toplam maliyet belirlenmektedir. Her bir birim fiyatın ise, malzeme, işçilik,
masraflar ve yüklenici kârını içerecek şekilde belirlendiği unutulmamalıdır.
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Tablo 5: Kış Şartları İle Mücadele Çalışmalarında Kullanılan Kar Küreme Kamyonu
Ocak 2017 Çalışma İcmali

ÇALIŞMA
GÜNÜ

AKTİF
ÇALIŞMA

PASİF
ÇALIŞMA

Kaynak: (İSFALT, 2018)

Tablo 6: Kış Şartları İle Mücadele Çalışmalarında Hizmet Veren Personel Ocak 2017
Çalışma İcmali

PERSONEL
TÜRÜ

Kaynak: (İSFALT, 2018)
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Tablo 7: Kış Şartları İle Mücadele Çalışmaları Ocak 2017 Hakediş Ataşmanları
METRAJ CETVELİ

Sayfa No :
Hakediş No : 03

2.BÖLGE

KIŞ ŞARTLARI (KARLANMA,BUZLANMA,SEL BASKINI VE GÖLLENME) İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI HİZMET ALIM İŞİ 2016-2019
01 - İNŞAAT
YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6X4 KAMYONA YÜKLENİCİ MALI KAR KÜREME VE TUZ SERPME APARATLARININ TAKILMASI,
İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA TUZ ÇÖZELTİSİNİN YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAAT LİK AKTİF
ÇALIŞMA ÜCRETİ

KÇ.002.A-1

Mahal

Açıklama

Adet

Ocak 2017 Ayı İcmal Sayfa No:

En

Boy

Yükseklik

SAAT

Azı

260

260,000

Toplam

260,000

YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6X4 KAMYONA YÜKLENİCİ MALI KAR KÜREME VE TUZ SERPME APARATLARININ TAKILMASI,
İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA TUZ ÇÖZELTİSİNİN YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAAT LİK PASİF
ÇALIŞMA ÜCRETİ

KÇ.002.P-1
Mahal

Açıklama

Adet

Ocak 2017 Ayı İcmal Sayfa No:

En

Boy

Yükseklik

SAAT
Azı

1104

1104,000

Toplam

1.104,000

İDARE MALI KAMYON, KAMYONET,PİKUP VE /VEYA OTOMOBİLİN YÜKLRNİCİ ELEMANI SÜRÜCÜYE KULLANDIRILMASI (E-G SINIFI İŞ
KAMYONU KULLANABİLİR SÜRÜCÜ EHLİYETLİ)

KÇ.EL.001
Mahal

Açıklama

Adet

Ocak 2017 Ayı İcmal Sayfa No:

En

Boy

AY

Yükseklik

Azı

25,269

25,269

Toplam

25,269

YEŞİL DEFTER
Sayfa No :

KIŞ ŞARTLARI (KARLANMA,BUZLANMA,SEL BASKINI VE GÖLLENME) İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI HİZMET ALIM İŞİ 2016-2019

Hakediş No : 03
01 - İNŞAAT
Poz No

Yapılan İşin Cinsi

Birimi

Azı

Çoğu

(Miktar)

(Miktar)

KÇ.002.A-1
YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6X4 KAMYONA YÜKLENİCİ MALI KAR
KÜREME VE TUZ SERPME APARATLARININ TAKILMASI, İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA
TUZ ÇÖZELTİSİNİN YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAAT
LİK AKTİF ÇALIŞMA ÜCRETİ

SAAT

02 Nolu Hakedişten
2.BÖLGE dan
5.BÖLGE dan
8.BÖLGE dan
İSTANBUL GENELİ KGM SORUMLULUĞUNDAKİ GÜZERGAHLAR PTO dan

3316,000
260,000
82,000
275,000
5692,000
Toplam

9625,000

KÇ.002.P-1
YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6X4 KAMYONA YÜKLENİCİ MALI KAR
KÜREME VE TUZ SERPME APARATLARININ TAKILMASI, İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA
TUZ ÇÖZELTİSİNİN YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAAT
LİK PASİF ÇALIŞMA ÜCRET

SAAT

02 Nolu Hakedişten
2.BÖLGE dan

31532,000
1104,000

YAPILAN İŞLER LİSTESİ
(Teklif Birim Fiyatlı İş İçin)

KIŞ ŞARTLARI (KARLANMA,BUZLANMA,SEL BASKINI VE GÖLLENME) İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI HİZMET ALIM İŞİ 2016-2019
01 - İNŞAAT

Sıra No

Poz No

İşin Tanımı

Birimi

A

B

Teklif Birim Fiyatı

Toplam İmalat
İhzarat Miktarı

164,39

9625,000

C
Bir Önceki
Hakediş İmalat
İhzarat Miktarı

D=B-C
Bu Hakediş
İmalat İhzarat
Miktarı

E=AxB
Toplam İmalat İhzarat
Tutarı

1

KÇ.002.A-1

YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6X4 KAMYONA YÜKLENİCİ MALI KAR KÜREME VE TUZ
SERPME APARATLARININ TAKILMASI, İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA TUZ ÇÖZELTİSİNİN
YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAAT LİK AKTİF ÇALIŞMA ÜCRETİ

SAAT

2

KÇ.002.P-1

YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6X4 KAMYONA YÜKLENİCİ MALI KAR KÜREME VE TUZ
SERPME APARATLARININ TAKILMASI, İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA TUZ ÇÖZELTİSİNİN
YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAAT LİK PASİF ÇALIŞMA ÜCRET

SAAT

46,31

49004,000

31532,000

17472,000

2.269.375,24

12

KÇ.NAK.001

İDARE MALI 1 TON TUZUN (00,00-50,00 KM) LORT=25 KM' YE NAKLEDİLMESİ

TON

14,31

71144,630

35290,690

35853,940

1.018.079,66

13

YBO.KÇ.001.A

ASGARİ 360 HP GÜCÜNDE ,6X6 DAMPERLİ, KAR KÜREME VE TUZ SERPME EKİPMANI MONTELİ
KAMYONA 6 TON TUZUN YÜKLENMESİ , SERPİLMESİ VE/VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAATLİK
AKTİF ÇALIŞMA FİYATI ,( 1 AĞIR KAMYON ŞÖFÖRÜ VE MAZOT DAHİL)

SAAT

209,58

4608,000

1791,500

2816,500

965.744,64

14

YBO.KÇ.001.P

ASGARİ 360 HP GÜCÜNDE ,6X6 DAMPERLİ, KAR KÜREME VE TUZ SERPME EKİPMANI MONTELİ
KAMYONA 6 TON TUZ YÜKLÜ HALDE 1 SAATLİK PASİF ÇALIŞMA FİYATI ,( 1 AĞIR KAMYON ŞÖFÖRÜ
DAHİL )

SAAT

37,83

29582,500

18850,500

10732,000

1.119.105,98

15

YBO.KÇ.002.A

YÜKLENİCİ MALI ASGARİ 280 HP GÜCÜNDE 6*4 KAMYONA İDARE MALI KAR KÜREME VE TUZ
SERPME APARATLARININ TAKILMASI, İDARE MALI 6 TON TUZUN VEYA TUZ ÇÖZELTİSİNİN
YÜKLENMESİ,SERPİLMESİ VE /VEYA KARIN KÜRENMESİNİN 1 SAATLİK AKTİF ÇALIŞMA ÜCRETİ ( 1

SAAT

153,35

21547,500

8860,000

12687,500

3.304.309,13

3316,000

6309,000

1.582.253,75

Kaynak: (İSFALT, 2018)
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Tablo 8: Kış Şartları İle Mücadele Çalışmaları Ocak 2017 Pozlara Göre Toplam Maliyet
YAPILAN İŞLER GRUP İCMALLERİ
KIŞ ŞARTLARI (KARLANMA,BUZLANMA,SEL BASKINI VE GÖLLENME) İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI HİZMET ALIM İŞİ 2016-2019

Sayfa No :
Hakediş No :

3

GENEL İCMAL
Sıra
No

Grup Kodu

Grup Adı

Yapılan İşler Toplam ı

1

01

ARAÇ ÇALIŞTIRMA

31.621.937,36

16.739.754,20

14.882.183,16

2

02

PERSONEL TEMİNİ

6.802.022,35

4.059.586,06

2.742.436,29

38.423.959,71

20.799.340,26

17.624.619,45

Toplam

MÜTEAHHİT

Önceki Hakediş Toplam ı

KONTROL TEŞKİLATI

Bu Hakediş Toplam ı

KONTROL AMİRİ

Kaynak: (İSFALT, 2018)

İstanbul Metropoliten Alanında Kışla Mücadele 2015-2017 Maliyet Analizi
Karşılaştırması
Tablo 9: Kışla Mücadele 2015-2017 Yılları Bütçe Tutarları
NO

1

2

İŞİN ADI
2015 (TL)
2016 (TL)
KIŞ ŞARTLARI (KAR,
BUZLANMA,
SEL
BASKINI
VE
34.485.00
GÖLLENME)
İLE
51.150.000,00
0,00
MÜCADELE
ÇALIŞMALARI
(ARAÇ+PERSONEL)
10.538.10
TUZ ALIMI
9.041.550,00
0,00

2017 (TL)

TOPLAM (TL)

57.382.049,00

143.017.049,00

47.382.664,00

66.962.314,00

GENEL
TOPLAM

209.979.363,00

Kaynak: (İBB, 2018)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Metropolünde kışla mücadele çalışmalarını
yürütürken aynı zamanda sosyal sorumluluk görevi gereğince sokakta kalan evsiz vatandaşları
da korumaya almaktadır. 2017 yılı kış döneminde zabıta ekiplerinin veya vatandaşların ALO
153 hattına ihbarları ile Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde misafir edilerek ağırlanan toplam
1306 evsiz vatandaşın barınma, yiyecek, tedavi, kişisel bakım hizmetleri gibi her türlü
ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu evsiz vatandaşlara ayrıca temiz kıyafet, reçete, ilaç, acil müdahale
ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra, gerektiğinde hastanelere sevk, memlekete gönderme, huzurevi
ve bakımevine yerleştirme, aileye teslim etme ve kadınları sığınma evine yerleştirme gibi
hizmetler de ücretsiz olarak verilmektedir.
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Özetle; 2017 yılı sonu itibariyle son 3 yıllık bütçe tutarları;
 209.979.363 TL Kışla Mücadele Çalışmaları ve
 41.000.000 TL Kışla Sosyal Mücadele Çalışmaları olarak gerçekleşmiştir.
Bunu da km başına oranlarsak yani sorumluluk altındaki toplam 7373 km.lik güzergâh
uzunluğunda km bazında gerçekleşen kışla mücadele çalışmalarının maliyeti;
 34.054 TL/KM
 13.578 TL/KM ARAÇ – EKİPMAN
 5.834 TL/KM PERSONEL
 9.082 TL/KM TUZ + SOLÜSYON
 5.560 TL/KM SOSYAL İŞLER, olarak elde edilmektedir.
Sonuçlar ve Tartışma
Kurumların artan rekabet ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerinin maliyetlerini
ölçme ve faaliyetlerini belirli performans ölçüleriyle değerlemeleri zaman içinde yeterli
olmamaya başlamıştır. Özellikle vatandaşlara hizmetler sunmaya odaklanmış olan kurumların
hizmetin kalite, fonksiyonellik ve fiyatını dengelemeleri önemli hale gelmiştir.
Maliyet yönetimi bir kurumu ya da kâr amacı gütmeyen bir organizasyonu etkili bir şekilde
yönetmek için, gelirler ve maliyetler hakkında finansal bilgiler kadar, verimlilik, kalite ve firma
için diğer anahtar başarı faktörlerinin de dahil olduğu, yöneticilerin ihtiyaç duyduğu
bilgilerinde sağlanması için gereklidir. Maliyet yönetimi kurumlara bu tür bilgilerin
sağlanmasında yardımcı olur. Maliyet yönetimi kavramı, kurum maliyetlerinin planlanması ve
kontrolünde aktif bir yaklaşımı ön plana çıkarmaktadır. İstanbul Metropoliten Alanında Kış
Mücadele Yönetim Maliyet analizinin belirlenmesi için yapılan tüm çalışmalar; Kriz
merkezinin kurulması, hava tahmin raporlarının takibi, buzlanma erken uyarı sistemleri, araç
takip sistemleri, gece ve gündüz vardiyalı çalışma programları, medya duyuruları ve
bilgilendirmeleri, tuz ve solüsyon ikmali için ihale yapılması bunların depolanması, depolama
şartlarının oluşturulması, araç bakım onarım maliyetleri, bütçe yapılması gibi tüm bu
çalışmaların metropol yaşantısındaki yansımasını sağlayan kar küreme maliyeti ve tuz atma
araçlarının maliyeti ile personellerin maliyeti olarak irdelenmiştir.
Çalışmamızda incelediğimiz İstanbul Metropoliten Alanında Kış Mücadele maliyetinin etkin
bir şekilde hesaplanması, sadece maliyetlerin kontrolünde ve denetiminde değil, aynı zamanda
kaynakların etkin dağılımında rol oynamaktadır. Hizmet kalitesinin ve maliyetinin tam olarak
hesaplanması son derece zordur. Sistemli olarak yapılacak maliyet analizi çalışmalarının hem
kalite standartlarını geliştireceği hem de malzeme, ekipman ve personel maliyetlerini bir hayli
azaltacağı sonucuna varılmıştır.
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ünlük yolculuk hareketi yaklaşık 32 milyon (İBB-Ulaşım Daire Başkanlığı, 2017)
olan İstanbul’un kışla mücadele yönetim çalışmalarının stratejik yönetim-planlama
açısından ele alınıp incelenmesi, varlık yönetimi stratejisi büyük önem taşımaktadır.
Kışla mücadele sürecinde ihtiyaçların belirlenmesi, özellikle okul, hastane gibi kamusal
alanların açık kalması ve hizmet sürekliliği İstanbul gibi metropol bir kentte en öncelikli
hedeflerdendir.
Bir şehrin kışla mücadelesi ile sadece yolların kışla mücadelesi arasında ciddi bir fark olup,
stratejileri birbirinden tamamiyle farklıdır. Bu nedenle yolların kışla mücadele süreci bu
kapsamda incelenmelidir. Bu çalışmada, üzerinde yaşadığımız nüfusu, araç sayısı, trafik
yoğunluğu, sahip olduğu ulusal ve uluslararası çeşitli özellikleri, stratejik ve jeopolitik konumu
ile dünyanın sayılı metropolleri arasında gösterilen İstanbul Metropoliten Alan’da kışla
mücadele çalışmalarının yöntemi ve uygulanan tekniklerin analizi amaçlanmıştır.
Araştırmanın yöntemi kapsamında ikincil verilerin yanı sıra, birincil verilere de müracaat
edilmiştir. Çalışma metodu olarak birincil veriler olan uzman görüşü ve saha ziyaretleri
teknikleri kullanılmış ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi
tutularak bilimsel bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. İkincil veriler olarak, ilgili literatür
incelenmiş, bu çerçevede bilimsel dergi makaleleri, yüksek lisans ve doktora tezleri, ilgili
kurumların dokümanları (raporlar, istatistiki veriler vs.), görsel ve yazılı medya çıktıları vs.
taranmıştır. Verilerin analizi ve sentezi sonucu İstanbul Metropoliten Alan’a yönelik kışla
mücadele yönetim modeli öngörülmüştür.
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Kış İle Mücadele Yönetimi
ne
ve Kavramı
Kış en genel tanımıyla kar, don, buz, yağmur, rüzgar oluşumu ve hava ısısının düşmesi
dolayısıylyla olumsuz kötü hava şartları demektir. Metropolleri etkisi altına alan kış şartları, kar
yağışı metropolde yaşayan milyonlarca kişi için hayatı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede
pek çok madde sayılabilir. Belediyeler tarafından yapılan kışla mücadelede karşı konulmaya
çalışılan ana unsur, ulaşımda yaşanan zorluklardır. Kışla mücadele, halkın refahının devam
etmesi, can ve mal sağlığının korunması, üretimin devam etmesi gibi çeşitli devamlılıkları
sağlayabilmek için yapılmalıdır. Kışla mücadele, bir merkezde yaşayan insanların en ağır kış
şartlarında bile hayatlarını hiç değiştirmeden ya da asgarî oranda değiştirecek şekilde devam
ettirebilmelerini sağlama ve bunu yönetme işi olarak tanımlanabilir (Çavuşoğlu, 2014).
Kentlerde ve Metrapolitan Alanlarda Kışla Mücadelenin Önemi
Kışla mücadele, metropollerde özellikle kırsal ve kentsel alanlarda olmak üzere iki kısımda
incelenmelidir. Bunun sebepleri olarak kırsal alanlar ile kentsel alanların iklimsel, coğrafî
özelliklerinin farklı olması, ayrıca kışla mücadele kısmında, mücadele edilmesi gereken
etmenlerin birbirinden farklılık göstermesidir. Örneğin kentlerde çığ görülmezken, kırsal
alanlarda çığ görülme ihtimali daha yüksektir; kırsal alanlarda yolların kapanması gibi bir
durumdan etkilenen kişi sayısı kentsel alanlara göre çok daha azdır. Buna göre kentsel ve kırsal
alanlarda kışla mücadelede alınması gereken tedbirler de farklılaşacaktır (Çavuşoğlu, 2014).
Kentlerde faaliyet çeşitliliği ve nüfus yoğunluğu bulunmaktadır. Özellikle metropoller geniş
alanlara yayılmış yoğunluklara sahip olup, buralarda hizmetin sürekliliğinin önemi büyüktür.
Metropollerde gerçekleşen faaliyetler ulusal ve uluslar arası ölçekte belirleyici, geniş kesimleri
etkileyen (sağlık hizmetleri, borsa, banka, sigorta işlemleri, eğitim vb.) hareketlerdir. Bu
nedenle hem yerel yönetimler, hem merkezi yönetimler hizmetlerin engelsiz, sınırsız, aralıksız
aynı kalitede sunulmasını sağlamalıdır. Kış şartları da bu kısıtlılık hallerinden biridir ve kontrol
altına alınması gerekir. Bunun dışında özellikle İstanbul gibi metropollerde, tüm ülkeyi
ilgilendiren millî aktiviteler, kutlamalar diğer deyişle millî değerlerin beraber hissedildiği
eylemler olması muhtemeldir. Sadece bu gibi durumlar bile kış şartları yüzünden sekteye
uğrarsa, bu durum halkta bir kaos ortamı meydana getirebilir (Çavuşoğlu, 2014).
İstanbul’un düz bir zemine değil engebeye sahip olması sonucunda ulaşım ve altyapı zor şartlar
içerir. Kışla mücadelede dikkat edilmesi gereken bazı hususları şu şekilde sıralanabilir
(Çavuşoğlu, 2014).
-

Kışla mücadelenin kışın değil bütün bir yıl yapılması gerekmektedir.
Kışın evsizler için spor salonları hazırlanmaktadır. Bu geçici olarak iyi bir çözümdür

-

fakat bu durumda bu salonlarda yapılacak olan organizasyonların başka yerlere
kaydırılması gerekmektedir. Bu durum ve evsizlerle ilgili yapılması gereken diğer
durumlar yazdan itibaren planlanmalıdır.
Kışla mücadelede özel araç tipleri kullanılmaktadır ve bu araçları kullanan
kişilerin bu konuda eğitimli olması gerekir.
Kamyon giriş çıkışını düzgün organize eden formeninden planlamayı
kurgulayan akademisyenine kadar bu organizasyon düzgün yönetilmelidir. Bu

-
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-

-

-

nedenle kontrol mekanizması yapılacak işler için önceden belirlenir tatbikatlarla
personel hazırlanır.
Kış mücadelesinde görev alacak işçilerin yazın görev yerlerinde eğitimlerinin
yapılması gerekmektedir.
Bu eğitimlerin içerisinde araç kullanımı, İstanbul şartları, anlık durumlarda
gösterecekleri hareketler için bilinçlendirilme, fizikî şartlar ile ilgili eğitimler vb
gibi farklı durumlar bulunmalıdır.
Kışın yapılması uygun olmayan asfaltlama gibi çalışmaların yaz aylarında
bitirilmesi gerekmektedir.
Personelin yazın dinlenmesi kışın ise tam randımanlı çalışması gerekmektedir.
Araçların kış aylarından önce bakımının yapılması, eksiklerinin tamamlanması
araç parklarının düzenlenmesi gibi perde arkasında yapılması gereken işler
gelişine bırakılamaz farklı disiplinlerin bir organizasyon içinde çalışmasını
gerektirir.
Köy yollarında muhtarından ilçe binaların ara yollarında şeflerine kadar yönetim
odasında başkanından sanayicisine ticaret ehline kadar herkesin bir bütün
olduğu bir mücadele gerekmektedir (Çavuşoğlu, 2014).

Kentlerde kış yönetimi; kentlerin yönetim sistemleri ve bu sistemlerin birimleri arasındaki
koordinasyona göre çok parçalı şekilde yapılmaktadır. Kentlerin kış yönetimi için yapılan
çalışma planı; kış öncesini ve kış sürecinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışma
planlarının afetleri önleme-krizleri önleme stratejisi esas alınarak yapıldığı görülmektedir. Bu
stratejiler; hazırlık, risk belirleme, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçleridir (Çavuşoğlu,
2014).
Bir metropolde çok farklı alanlarda kışla mücadele söz konusudur. Yolların buzlanmasının
önlenmesi, buzun çözülmesi, kar kürenmesi, kar nakli şeklinde operasyonel bölümler olarak kış
atmosferini yaşayan metropollerde görülmektedir. Bunun için kent yönetimleri genel idare
(Valilik, Karayolları vb.) bütçesine sahip kuruluşlar ile yerel yönetimler kendi görev alanlarında
ve kendi aralarında koordineli olarak çalışmalar ve planlar yapmaktadırlar. Bütçe, ekipman,
personel gibi hususlar dikkate alınarak kent yönetimleri özellikle yerel yönetimler kar kaldırma,
kış yönetimi, acil kar ve buz müdahale kontrol planları adı altında çeşitli eylem planları
oluşturmaktadır (Çavuşoğlu, 2014).
Kentler de buzlanma önleme ve kar küreme işlemler için çoğunlukla kar küreme ve tuzlama
araçları ile buzlanmayı önleyici olarak katı kimyasallar tuz (NaCl) ve sıvı kimyasallar (çözelti
şeklinde) kullanılmaktadır. Kentlerde modern kış mücadele araçları katı kimyasal tuz atma
aparatlı, sıvı kimyasal püskürtme ekipmanlı olarak kullanılmaktadır. Bu belirtilen tuz
kimyasallarının depolanması, ön nemlendirilmesi için stok sistemleri, yerleri ve ekipmanları
bulundurulmaktadır. Kar yağışı halinde yollarda sürüşü engelleyici olan karın yollardan
kaldırılması için kar küreme özelliği olan bıçak tabir edilen küreme yeteneği bulunan araçlar
kullanılmaktadır. Hava ve yol durumu ile ilgili tahminler önceden alınıp ayrıca zamanında
anlık hava ve yol bilgilerinin sağlıklı alınması için tedbirler alınmaktadır. Kış mücadelesinde
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görev alacak personellerin kar küreme ve tuz atma işlemleri için karar verme ve uygulayabilme
kabiliyetlerinin arttırılması için eğitim verilmektedir (Çavuşoğlu, 2014).
Kentlerde kış mücadele yukarıda sayılan çalışma prensipleri dahilinde o metropollerin coğrafi
konumlarına, nüfus yoğunluğuna mevsimsel özeliklerine göre farklılıklar gösterirken Dünya
metropollerinde Kış Yönetimi Anti-icing, de-icing, kar küreme tuz atma, tuz depolama, çalışan
eğitimi araçların bakımı prensipleri dahilinde yapıldığı görülmektedir (Çavuşoğlu, 2014).
Kışla Mücadele Yönetim Planı
Dünya metropolleri incelendiğinde yönetim planlarındaki ortak özellikler şu şekilde
özetlenebilir (Duane, 2006).
a) Politika ve Planlama
Yerel planı ve politikayı oluşturmak, hizmet düzeyi, kayıt tutma, yasama kurulları ile çalışma,
belediye kar ve buz kontrol operasyonları ile ilgili yasal sorunları belirleme (sigorta vb).
b) Kar ve Buz Kontrol Malzemesi
Aşındırıcılar, buz kontrol kimya şartları, nasıl kimyasalları çalışması, katı kimyasallar,
sıvıkimyasallar, katı ve sıvı kimyasalların kombinasyonları,
depolama ve buz kontrol
kimyasalların taşınması.
c) Kar ve Buz Kontrol Ekipmanları
Kamyon ve küreme ve kaldırma araçları, özel satın alınan ekipmanlar (kauçuk bıçak ucu vb),
ekipman ve personel, malzeme serme ekipmanları (tuz atma ve solüsyon serme).
d) Kar ve Buz Kontrol Stratejileri
Buzlanmayı önleme (anti-icing), buzlanmanın çözülmesi (de-icing), geçici sürtünme
iyileştirme, kar ve buz birikimlerinin mekanik kaldırma ve küreme, gerçek ve yalan ihbar
ayrımı (kabak, lastik vb), trafik kontrol, yol kapatma (TCK yapıyor), kimyasal öncelik ve
aşındırıcılar öncelikli politikaları, pasif kar kontrolü (kar kesiciler, vb.).
e) Kar ve Buz Önlenmesinin Tasarımı Planlaması (uygulama öncesi)
Yağış tanımları, kaldırım koşullar tanımlar, operasyonel prosedürü şartları, hava ve iklim
koşulları tahminleri, buz kontrol kimyasalının (solüsyon) etkinliğini ve ömrünü etkileyen
faktörler, kar ve buz mücadelesinin boyutuna karar verme (politika, trafik saati, yolun durumu,
microklima).
f) Kar Küreme ve Buz Kontrol Kimyasalların Uygulanması (doğru yer ve zamanda)
Tek platformlu çift şeritli yollar, çift platformlu çok şeritli yollar, ana arter yollar, ara yollar,
park alanı ve geçitler, tepeler, eğriler ve kavşaklar, köprü ve viyadükler, rüzgâr etkisi, göbekler
veya yükseltilmiş eğriler (tuz buralarda kalacak bitkilere zara, verimli dönüş sıkıntısı), hizmet
düzeyi değişikliklerinin bildirilmesi (her zaman açık olan yolun hava arızadan çalışılmaması
kaza alışkanlık), en kötü durum senaryoları, kar küreme ve tuz atma araçlarının kalibrasyonu ve
duruma göre atış hızı yönü deseni ayarlamak.
g) Kar Küreme ve Kaldırma
Kar küreme prosedürleri, tuz depolama ve araçlara sağlama, kar temizleme, güvenlik
restorasyon ve temizleme işlemleri.
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Bir sistem ve yönetim anlayışı dahilinde ciddi planlamalar, ekipmanlar, personel ve malzeme
çalışması şeklinde uygulanmaktadır. Her metropolün coğrafi konumu, kış mevsim uzunluğu,
karlı-buzlu-donlu gün sayısı, endüstrisi, sanayisi, nüfus yapısı, yaşlı genç çalışan nüfus oranı,
seyahat süreleri, yaşam alışkanlıkları ve bütçe kabiliyetleri gibi pek çok farklı etkene göre
planlama yapılmaktadırlar. Kar ve buz gidermede kullanılan kimyasallar dahi kentlerin sıcaklık
ortalamasına göre şekillenmektedir. Tüm bu sayılan özellikler örnek metropoller olarak
incelediğimiz kentlerde mevcut olup, operasyonel uygulamaya yönelik organizasyon yapıları
buna göre şekillenmiştir.
Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma desenine bağlı olarak tanımlayıcı araştırma (descriptive study)
tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda veri toplama tekniği olarak hem ikincil veri hem de birincil
veri toplama tekniklerine müracaat edilmiştir. İkincil veri toplama kapsamında, ilgili literatür
incelenmiş olup bu çerçevede bilimsel dergi makaleleri, yüksek lisans ve doktora tezleri, ilgili
kurumların dokümanları (raporlar, istatistiki veriler vs.), görsel ve yazılı medya çıktıları vs.
taranmıştır. Birincil veri kapsamında ise uzman görüşü (expert opinion) ve saha gözlem
çalışmaları (site visiting) tekniklerine müracaat edilerek veriler elde edilmiştir. Uzman görüşü
tekniği ile, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve
İstanbul Asfalt Fabrikaları A.Ş. (İBB-İSFALT) olmak üzere 20 farklı uzmanın görüşüne
müracaat edilmiş ve kışla mücadele yöntemleri hakkında detaylı bir şekilde veri toplanmıştır.
Ayrıca Kasım ve Şubat ayında olmak üzere 2 farklı dönemde sahaya çıkılarak; hem hazırlık
döneminde hem de uygulama dönemlerinde, sahada uygulanan yöntemler gözlemlenmiş ve
veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilerek model ortaya
çıkarılmıştır.

Resim 1. Saha Gözlem Çalışmaları (Karla Mücadele) (Saha gözlem çalışmalarından elde
edilmiştir.)
Kışla Mücadele Çalışmalarında Varlık Yönetimi Modeli’nin Uygulanma Tekniği ve
Analizi: İstanbul Metropoliten Alan İçin Bir Uygulama Örneği
İstanbul metropolünün coğrafi yapısı, nüfus yapısı, sanayi ve insan ilişkileri, eğitim sağlık,
ulaşım, sosyal hayat ve birçok yaşamsal faaliyetin kış şartlarında da devam ettirilebilmesi
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açısından şehir yaşamı kendi haline bırakılmamış ve organizasyon yapıları yıllar içerisinde
oluşan tecrübeler ile oluşturulmuştur.

Resim 2. İstanbul Kışla Mücadele Bölgeleri (İBB, 2017)
Bu yapılar genel idare, yerel yönetimler, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları (TCK), askeriye
olarak sayılabilecek başlıca örgütlenmelerdir. İstanbul Metropolü kışla mücadele yönetiminin
genel olarak afet yönetimi çerçevesinde değerlendirdiği görülmüştür. Yönetim yapıları ve
örgütleri genel olarak kendi yetki ve sorumluluk alanlarında çalışmaktadır. Bu yapıların
koordinasyonu yerel yönetim sistemleri içerisinde değerlendirilmektedir. Bu çalışma
kapsamında, İstanbul metropolünün yol ve trafik açısından örgütlenme modelleri incelenerek,
kışla mücadele kapsamında stratejik planlama çalışmaları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Varlık Yönetimi Nedir?
Varlık yönetimi güvenli ve ekonomik bir altyapı sağlamak amacıyla maddi varlıkların
kreasyonu, işletilmesi, bakımı, denetimi, yenilenmesi, iyileştirilmesi ve hurdaya ayrılması gibi
işlemlerin optimizasyonunda kullanılan bir sistemdir. Bu sistem ayrıca varlıkları işleten
firmaların performans ve karlılıklarına da etki etmektedir (Institute of Asset Management,
2010). Varlık yönetimi aynı zamanda, kuruluşlara ait varlıkların ve varlık sistemlerinin;
risklerini, giderlerini ve performanslarını kullanım süreleri boyunca stratejik hedefler
doğrultusunda, optimum ve sürdürülebilir olarak yönetmek için gerçekleştirilen uygulama ve
faaliyetler olarak da tanımlanmaktadır (British Standards Institutions, 2004). Varlık yönetimi
sistemleri, ofis binaları, depolar, okullar, hastaneler, havaalanları, demiryolu, karayolu vb.
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ulaşım sistemlerinde ve alışveriş merkezleri gibi tesislerin yönetiminde kullanılmaktadır. (Yiğit
ve Özorhon, 2017).
Varlık Yönetimi Modeli
Varlık yönetimi çerçevesi altı temel adım içermektedir. Bu adımlar;
(1) Amaçlara ve politikalara uygun bir strateji geliştirilmesi.
(2) Varlık envanterinin oluşturulması, varlıkların durumlarının ve performanslarının
değerlendirilmesi.
(3) Varlıkların finansal değerinin belirlenmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi.
(4) Bakım, onarım ve yenileme veya yenisiyle değiştirilme işlemlerinin yapılması için kısa ve
uzun vadeli planların oluşturulması.
(5) Programın uygulanması.
(6) Performans denetimidir.
Genel bir varlık yönetimi çerçevesi üç ana alanda işlemler yürüten modüller içermektedir; veri
toplama ve denetleme, performans modelleme, öngörme ve karar verme (Elbeltagi, 2008).
Varlık Yönetimi Modeli Araçları ve Yöntemleri
Varlık yönetimi süreci birçok adımdan oluşmaktadır ve çok disiplinli yapısı nedeniyle her bir
adımda birçok yöntem kullanılmaktadır.
Bakım stratejileri: İşletme maliyetlerini düşürmek ve düşük tutmak amacıyla varlıkların bakım
işlemlerinde farklı stratejiler kullanılmaktadır (Remenyte, 2013). Bakım tipleri; onarıcı bakım,
planlı bakım, durum bazlı bakım ve risk bazlı bakım olarak sıralanabilir. Onarıcı bakımlar
onarım maliyetleri düşük ise tercih edilmektedir. Planlı bakım belirli zaman aralıklarında
periyodik olarak gerçekleştirilen bakım türüdür. Durum bazlı bakımlar, varlıkların durumları
belli bir limit durumuna ulaştığında yapılmaktadır. Risk bazlı bakımlarda sadece varlıkların
durumları dikkate alınmamaktadır; bu varlıkların tüm sistem üzerindeki etkileri dikkate
alınarak sistemin genel riski azaltılmaktadır (Yiğit ve Özorhon, 2017).
Varlıkların Durumlarının Değerlendirilmesi: Veri toplamada en önemli noktalardan biri de
varlıkların durumlarının belirlenmesinde kullanılacak ölçüdür. Varlıkların durumlarıyla ilgili
geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için varlıkların durumlarıyla ilgili geçmişe dönük
yeterli miktarda veri elde edilmelidir. Bu nedenle varlıkların durumlarının düzenli olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, uzaktan gözlemleme sistemleri yüksek maliyetler
getirmektedir. Çevresel koşullar ve diğer etkiler nedeniyle her varlık farklı hızlarda
bozulmaktadır, bu nedenle sadece tek bir varlığın verisini kullanarak tahminlerde bulunmak
doğru bir yaklaşım değildir (Ahluwalia, 2008). Ancak, genellikle varlıkların arıza kayıtları
mevcut değildir, bu tip durumlarda varlıkların mevcut durumları ile mühendislerin tecrübeleri
birleştirilerek bir bakım takvimi belirlenmektedir. Mobil cihazların ve RFID (Radio Frequency
Identification) etiketlerinin kullanımı varlıkların durumlarının değerlendirilmesini
kolaylaştırmaktadır (Guler ve diğerleri, 2004).
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Bozulma Modellemesi: Varlık yönetimi sistemleri varlıkların zaman içinde nasıl performans
göstereceği ve ne zaman bakım yapılması veya yenilenmesi gerektiğinin belirlenmesine olanak
sağlamaktadır. Bozulma modellerinin oluşturulmasında farklı metotlar kullanılabilmektedir.
Zaman bazlı modellerde, genellikle firmalar üretici firmaların verdikleri zaman aralıklarında ya
da uzmanların tecrübelerine dayanarak bakım tarihlerini belirlemekte ve bu zaman dilimlerinde
bakımlar yapılmaktadır. Gecikme süreli modellerde ise, varlıkların durumları iyi, kusurlu,
arızalı vb. olarak sınıflandırılmaktadır. Varlıkların üzerindeki arıza ve hasarların ölçülmesi
mümkün değilse ya da yüksek maliyetler nedeniyle durumları denetlenemiyorsa, regresyon ve
Markov modelleri kullanılarak, bozulma eğrileri oluşturulur ve bakım planları bu eğrilere göre
hazırlanır. (Yiğit ve Özorhon, 2017).
Karar Verme: Varlık yönetim sistemleri firmaların doğru yatırım kararları almasına yardımcı
olan bir araçtır. Varlık yönetiminde kullanılan başlıca karar verme yöntemleri; önceliklendirme,
optimizasyon metodu ve risk bazlı karar verme metodudur. Önceliklendirme metodunda
bütün varlıklar fayda - maliyet oranlarına göre sıralanmaktadır. Bakım takvimlerinin
belirlenmesinde simülasyon teknikleri ve matematiksel programlama olmak üzere iki tip
optimizasyon metodu kullanılmaktadır. Ayrıca bakım takvimini optimize etmek amacıyla,
Markov dinamik programlama, homojen olmayan Markov modeli ve çok amaçlı optimizasyon
gibi ileri metotlar kullanılmaktadır (Zhao, 2004).
Varlık Yönetimi Modeli Tekniğinin Uygulanma Süreci
Varlık yönetimi kavramının yöntem ve teknikleri analiz edildiğinde, yolların kışla mücadele
süreçleri kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Varlık yönetimi modellemesi Resim 3’te
verilmiştir.

Resim 3. Varlık Yönetimi Modeli (İBB- İsfalt AŞ. Kış Çalıştayı, 2017)
Buna göre kışla mücadele şu başlıklardan oluşmalıdır: Kar sürme ve üfleme (yana hareket
ettirme), sıkışan karın giderilmesi, kaymayı önleyen (zımpara ve tuzlama), kar küreme (kar
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lojistiği), hasarların tamiri. Varlık yönetimi planlamasında bulunması gereken basamaklar
Resim 4’te verilmiştir.

Resim 4. Varlık Yönetimi Modeli Planlamasında Bulunması Gereken Basamaklar (İBBİsfalt AŞ. Kış Çalıştayı, 2017)
Kışla Mücadelede Bakım Stratejileri
Kışla mücadele kapsamında duruma göre, onarıcı bakım, planlı bakım, durum bazlı bakım ve
risk bazlı bakım uygulanabilir. Kış şartlarından dolayı zarar gören yolların onarımı, onarıcı
bakım kapsamında değerlendirilebilir. Yapılan incelemelerde tespit edilen hasarlar veya
bozulma başlangıcı durumları krokilere işlenerek ön hazırlık çalışmaları yapılmalıdır. Durum
bazlı bakımlarda ise müdahale edilecek ilk olay ise henüz bozulmanın tam başlamamış hasarları
olmalıdır. Risk bazlı bakımlar ise kış aylarından sonra uzun süreli bakım programlarına
alınmalıdır.
Kışla Mücadelede Yolların Drumlarının Değerlendirilmesi
Yolların durumlarının değerlendirilmesi için bir takım ölçütler kullanımaktadır. Bu anlamda
pavement management system yöntemleri kullanılmak suretiyle yollardaki bozulma kriterleri
tespit edilmeli ve bu kriterlerde belirtilen tamir metodları kullanılmalıdır.
Kışla Mücadelede Bozulma Modellemesi
Her ne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, kışla mücadele için kullanılan tuzun asfalt
karışımlarına bir zarar vermediği ifade edilse de, asfalt boşluklarında uzun süre suyun kalması
dolaylı olarak tuzun asfalta zarar vermesine sebep olmaktadır. Bu nedenle de kış şartlarının
geçmesinden sonra asfalt üzerinde önce gözle ön kontroller yapılmalı, daha sonra ise ölçme
yöntemleri ile alet kullanarak bozulmalar tespit edilmeli ve bozulma kriterleri oluşturulmalıdır.
Buradan çıkacak kategoriye göre, bozulmaların tamir metodları oluşturulmalıdır. Bu
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önlemlerin maliyetleri de tespit edilerek varlık yönetim sistemi içinde değerlendirilmesi
sağlanmalıdır.
Kışla Mücadelede Karar Verme
Karar verme sürecinde önceliklerin belirlenmesi ve strateji inşaa edebilmek için aşağıda
belirtilen soruların sorulması gerekir:
-

Kış şartlarının topluma yansıması ne kadar şiddetli olmaktadır?
Her gün günlük hayata olan etkileri nedir (okullar, hastaneler, iş yaşamı)?
Toplumsal hayatı devam ettirmek mi, yoksa bazı yerleri geçici olarak kapatmak mı
gerekir?
- Kaçınmamız gereken öncelikli etkiler nelerdir?
- Kış şartlarının değişmesine göre durum ne olacak, planlama nasıl değişecek?
- Hangi temel hazırlıkların olması ve eklenmesi, veya bekleme durumununda kalınması
gerekiyor?
- Stratejik iletişim en etkili biçimde nasıl sağlanabilir?
Bu aşamadan sonra etki ve sonuçları listeleyerek analiz ederek, stratejiye ilaveler olup
olmayacağına bakılmalıdır. Her yıl sıfırdan başlayarak tüm bu stratejiler tekrar tekrar gözden
geçirilmelidir. Bu çalışmalar sırasında tüm paydaşlarla etkili bir şekilde iletişimde olunmalıdır.

Resim 5. Stratejik Seçimler (İBB- İsfalt AŞ. Kış Çalıştayı, 2017)
Sonuçlar ve Tartışma
Kış şartlarının, şehrin geneline görsel bir şölen sunmasına rağmen, şehirde yaşayanlar için iş,
ulaşım ve eğitimin aksaması, sokak hayvanlarının barınacak yer bulamaması gibi olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Bütün bu olumsuzluklarla mücadele edebilmek için, belediye ve
devletin ilgili birimleri yaz aylarından başlayan bir organizasyon içinde olmalıdırlar. Yapılan
organizasyon hem insan hem de makine ekipmanı içerdiği için hazırlık süresince çok ciddi
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çalışmalar gerekmekte, kışla mücadele esnasında sorun olmaması için çalışanların eğitim
çalışmalarına da ayrıca önem verilmesi gerekmektedir. İstanbul bir dünya metropolü olup bu
çalışmanın konusu olan kış şartları ile mücadele de çalışanlardan kaynaklı aksama ve
olumsuzluklar, sadece o işle görevlendirilmiş İstanbul yerel yönetimlerinin sorunu olmayıp tüm
Türkiye ve hatta dünya ölçeğindekileri ilgilendiren sonuçları olan bir konudur. Tüm dünya
metropollerinde olduğu gibi İstanbul metropolünün de “Kış Planı” , “Kar Yönetim Planı” ve
“Acil Durum Planı” bulunmaktadır. Bu planlar yapılırken strateji geliştirme, planlama, ikmal,
uygulama ve değerlendirme gibi tüm aşamaları başarılı bir şekilde organize edilmeye
çalışılmaktadır.
İstanbul Kış Mücadele Yönetim Planının oluşturulması için yapılan tüm çalışmalar; AKOM’da
kriz merkezi kurulması, hava tahmin raporlarının takibi, buzlanma erken uyarı sistemleri
(BEUS), araç takip sistemleri (ATS), gece ve gündüz vardiyalı çalışma programları, medya
duyuruları ve bilgilendirmeleri, tuz ve solüsyon ikmali için ihale yapılması bunların
depolanması, depolama şartlarının oluşturulması, araç bakım onarım maliyetleri, bütçe
yapılması gibi tüm bu çalışmaların metropol yaşantısındaki yansımasını sağlayan kar küreme ve
tuz atma araçları geçici personeller hakkında yapılan çalışmalar olarak sıralanabilir.
Kışla mücadele çalışmaları esnasında, kullanılacak hammaddeler (tuz, solüsyon ve diğer
kimyasallar), makine ekipman (kar küreme ve tuz serpme ekipmanları), köy yolları için
traktörler, direk ve dolaylı kullanılan iş makinelerinin temini ve bunların tamamını kullanacak
olan şoför ve operatörlerin temin edilmesi ve eğitilmesi önem arz etmektedir. Verilecek
eğitimlerden sonra en önemli sorun olan güzergah çalışmaları yaz aylarından başlayarak
yapılması ve afet anında şoför ve operatörlerin güzergahı kolayca bulmaları sağlanmalıdır. Bu
da kış şartları gelmeden oluşan bir maliyet anlamına gelir.
Kışla mücadele ile ilgili organizasyonlarda ciddi bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Bu maliyet,
yapılan tüm mücadele yatırımlarını içerdiği gibi, personel ücretleri, hammadde ücretleri ve
dolaylı olarak ekonomiye verilen ücretleri de içermektedir. Ulaşımın aksamasından dolayı,
havaalanı maliyetleri, deniz yolu ve kara yolu maliyetleri de bunlara ilave ekonomik etki olarak
ortaya çıkmaktadır. Bütün bu çalışmaların ve maliyetlerin gerçek miktarları bilinmemekte, her
kurumun kendisinin yaptığı çalışmalar ve maliyetleri de gerçek olmayan miktarlarda
bilinmektedir. Bu nedenle bir şehirde bu tür maliyetlerin bir sistem dahilinde temin
edilebilmesi gelecek yıllardaki çalışmalara da zemin oluşturacak ve daha planlı bir mali
organizasyon ortaya atılmış olacaktır.
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Türk Vergi Hukukunda Vergi
Ödemeyi Etkileyen Faktörler

Hakan BAY*
Giriş

V

ergi Hukuku literatüründe değişik tanımları yapılmış olmakla birlikte genel olarak;
devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin egemenlik gücüne dayanarak kamu giderlerini
finanse etmek amacıyla vatandaşlarından mali güçlerine göre karşılıksız olarak aldığı
cebre dayalı para ve para ile ifade edilen değerlere vergi adı verilmektedir. 1982 Anayasası’nın
73’üncü maddesine göre vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur,
değiştirilir veya kaldırılır. Bu nedenle her vergi kanununda verginin; konusu, mükellefi, vergiyi
doğuran olay ve ödeme zamanına ilişkin hükümlere öncelikle yer verilir. Mükelleflerin bu
hükümlere tam ve eksiksiz olarak uymaları ve ödemelerini vadelerinde yapmaları halinde,
devlet için en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerinde de azami düzeye ulaşılır. Ancak
mükelleflerin söz konusu hükümlere her zaman tümüyle uyduğu söylenemez. Bunun değişik
faktörleri vardır. Mükelleflerin gelir düzeyi, vergi oranı, vergi sisteminin karmaşıklığı, cezalar,
denetim ve inceleme oranının düşüklüğü, ahlaki ve sosyal dinamikler, af beklentisi ve mali
danışmanların yönlendirmesi bu faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler mükelleflerin vergi
ödeme davranışlarını etkilemektedir. Etkinin negatif olması ve bunun zaman içinde alışkanlık
haline gelerek yüksek boyutlara ulaşması devletin vergi gelirlerinde ciddi azalmalara yol
açmaktadır. Devletçe oluşan bu kayıpların yüksek maliyetli borçlar ile finans edilmesi en büyük
gelir kaynağı olan vergi oranlarında da artış yapılmasına neden olmakta bu durum özellikle de
ekonomik kriz dönemlerinde içinden çıkılması güç durumları beraberinde getirmektedir.
Dolayısıyla vergi idaresinin mükelleflerin davranışlarını etkileyen ve vergi ödemelerini
aksatmalarına neden olan bu faktörleri iyi analiz etmesi ve gerekli önlemleri zamanında almak
suretiyle oluşan finansman maliyetlerini azaltması gerekmektedir. Bu çalışmada konuya ilişkin
olarak daha önce yapılmış çalışmalar ışığında mükelleflerin vergi ödemeye ilişkin algı ve
tutumlarını etkileyen faktörler incelenmiş, ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik
alternatifler üretilmeye çalışılmıştır.
*Araş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, hakan.bay@deu.edu.tr
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Mükelleflerin Vergi Ödemelerini Etkileyen Faktörler
Mükelleflerin zamanında vergi ödemelerini etkileyen faktörleri izah edebilmek için
mükelleflerin; yaşı, cinsiyeti, medeni durumları, eğitim ve gelir düzeyleri, vergi anlayışı, vergi
ahlakı, vergi adaleti, vergi ödeme alışkanlığı, verginin oranları ve ödeme zamanı, vergi
cezalarının caydırıcılığı ve toplanan vergilerin devlet tarafından harcanma ve kullanılma
biçiminin değerlendirilmesi gibi bir takım etkenlerin değerlendirilmesi gerekir (Çomaklı, 2008,
s. 113). Bu faktörlerin bir kısmı doğrudan doğruya mükellefin kendisiyle, diğer bir kısmı ise
mükellef dışında gerçekleşen durumlarla ilişkilendirilebilmektedir. Hangi durumla
ilişkilendirilirse ilişkilendirilsin faktörlerin tamamı sonuç itibarıyla doğrudan veya dolaylı bir
biçimde vergi gelirlerinin tahsil sürecini etkilemekte ve gelirlerin performansı üzerinde
belirleyici olmaktadır.
Mükelleflerden Kaynaklanan Faktörler
Devlet, kendi egemenlik alanı içinde sahip olduğu hukuki ve fiili gücü kullanarak vergi, resim,
harç v.b. mali yükümlülükler koymaya yetkilidir. Devletin kendisinden beklenen görevlerini
yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları sahip olduğu bu yetkiyi kullanarak
sağlaması gerekmektedir (Arıkan, 1996/1997, s. 169) Bu kapsamda çıkarılan kanunlar ile
vergiler toplanmaktadır. Mükellefler genellikle vergileri bir yük ve maliyet unsuru olarak
görmekte, bu yükü hissettikleri ölçüde vergiye karşı davranışlarını şekillendirmektedir. Vergi
ödemeyi etkileyen ve mükelleften kaynaklanan faktörler mükellefin; kişisel özellikleri, eğitim
düzeyi, vergi anlayışı, vergi ödeme gücü, vergi ahlakı, siyasal iktidarı benimseme durumu ve
devlete itimat v.b. olarak sıralanabilir.
Kişisel Özellikler
İnsanların vergi ödemekten dolayı mutlu oldukları bir ülke yoktur (Işık, 2009, s. 177). Doğası
gereği insan, maliyetleri en aza indirecek ve karını en üst düzeye çıkaracak kararları benimser ve
tercihlerini o yönde kullanır. Kişilerin vergiye karşı davranışlarını inceleyen standard beklenen
fayda teorileri kişilerin neden vergi kaçır(ma)dıklarını ya da neden bu kadar çok vergi ödemeyi
seçtiğini açıklayamamaktadır (Gökbunar, Selim, & Yanıkkaya, 2007, s. 69). Zira insan
ekonomik varlıktan ziyade psikolojik varlıktır. Bu nedenle de kişilerin vergiye karşı tutum ve
davranışlarının belirli bir formülasyon içinde ifade edilmesi mümkün değildir (Akyıldız, 2008,
s. 39). Yapılan araştırmalarda, kişilerin tercihleri konusunda detaylı ve güvenilir bilgiler elde
edilememekte bu nedenle de verginin ödenmesine karşı tepkilerinin nedeni tam anlamıyla
yansıtılamamaktadır. Bununla birlikte mükelleflerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hali,
iş yaşamı ve gelir düzeyi gibi kişisel özellikleri vergi karşısında gösterdiği eğilimler üzerinde
etkili olabilmektedir (Saraçoğlu, 2008, s. 16). Yapılan çalışmalar mükelleflerin vergi ödeme
istekleriyle yaşlarının yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Genç yaştaki kişiler
gelirlerinin büyük bir kısmını tüketime ayırma eğiliminde olurken daha ileri yaş düzeyinde
bulunanlar belirli bir yaşam düzeyine erişmiş olmalarından hareketle vergiye karşı sert bir
tutum sergilememektedirler (Çataloluk, 2008, s. 221). Buradan hareketle vergiye karşı daha
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fazla risk alan gençlere göre yaşlıların daha duyarlı oldukları ve verginin zamanında ödenmesi
konusunda dikkatli davrandıkları söylenebilir.
Verginin ödenmesi bakımından davranışları etkileyen diğer bir faktör de mükelleflerin cinsiyeti
olmaktadır. Sosyo-psikolojik araştırmalara göre kadınlar erkeklerden daha yumuşak başlı, risk
almaya daha az yatkın, daha itaatkar ve kendilerine güvenleri daha azdır. Ancak sosyal
psikolojide bu noktalarda halen tartışmalar sürmektedir. Farklılıklar geleneksel kadın rolüne
bağlıdır (Gökbunar, Selim, & Yanıkkaya, 2007, s. 78). Yapılan araştırmalarda erkek
mükelleflerin kadın mükelleflere oranla daha az vergi verme eğiliminde oldukları tespit
edilmiştir. Durum böyle olmakla birlikte ekonomik olarak bağımsızlığını kazanan günümüz
kadınının vergi ödeme konusunda erkeklere göre çok daha titiz davrandığını söylemek oldukça
güçtür.
Medeni durum kişilerin vergi ödemelerinde etkili olan bir diğer kişisel özellik olarak karşımıza
çıkar. Kişilerin sosyal hayatın kuralları çerçevesinde kısıtlamalara bağlı olarak içinde
bulundukları durum kanuni veya kanun dışı davranış göstermeleri üzerinde oldukça etkilidir
(Kaynar Bilgin, 2011, s. 177). Verginin ödenmemesi halinde uygulanacak müeyyidelerin
psikolojik etkisi evli olanlarda bekarlara göre daha şiddetli olacaktır. Bu nedenle toplumdaki
statüleri itibarıyla evliler bekarlara göre vergi ödeme konusunda daha özenle hareket
etmektedirler.
Kişinin yaşam tarzı ve dünya görüşü de vergi ödemeyi etkileyen faktörler arasındadır. Yaşam
tarzı, kişiyi diğer kişilerden ayıran, kişinin hayatını nasıl devam ettireceğine dair temel
seçimlerine yönelik bir hayat felsefesidir. Başka bir ifadeyle kişinin deneyimleriyle kazandığı ve
sıklıkla tekrar ettiği hayata dair genel görüşüdür. Bu nedenle olaylar karşısında her kişinin
tutum ve davranışları farklılık arz eder. Davranışları etkileyen bir diğer faktör de kişinin dini
inancı olmaktadır. Yapılan araştırmalarda vergi ödeme konusunda dini inanç sahibi kişilerin,
herhangi bir inanca mensup olmayanlara göre daha dikkatli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kişiler dini motifleri kullanarak, en ufak kaçırılmış bir paranın sonucunda dinen
cezalandırılacağına inandıkları zaman vergiye karşı uyumlu davranışta bulunabilmektedirler
(Tosuner & Demir, 2009, s. 9). Nitekim hırsızlık bütün semavi dinlerde büyük suç sayılmış ve
yaptırıma bağlanmıştır. Dolayısıyla mükellefler inançlarının şiddeti ölçüsünde vergi ödememeyi
hırsızlık olarak kabul edecek ve bu eylemi gerçekleştirmemek adına azami gayret gösterecektir.
Kişilerin, meslekleri ve aktif olarak çalışıp çalışmamaları da vergilerin ödenmesi bakımından
önemli bir faktördür. Meslek grupları itibarıyla vergiye karşı gösterilen tepkiler farklı
olabilmektedir. Serbest meslek erbapları ve sanatkarlar gibi daha çok fikri ve bedeni çalışma
içindeki mükelleflerin vergiye karşı tepkileri olumsuz, buna karşılık tüccar ve sanayicilerin
tepkileri genel olarak daha ılılmlı olmaktadır. Esnaf ve çiftçiler ise vergiye karşı işi bırakma
veya vergiden kaçınma yoluna gitmektedirler (Muter, Sakınç, & Çelebi, 1993, s. 49).
Mükellefin faaliyette bulunduğu meslek gruplarının da verginin ödenmesine etkisi olmaktadır.
Örneğin belge düzeninin sağlıklı olarak işlemediği hurdacılık sektöründe kaçakçılık oldukça
yaygındır. Bu durum çoğu zaman mükelleflerin vergiye karşı mesafeli durmasına yol açar ve

53

Hakan Bay
(Türk Vergi Hukukunda Vergi Ödemeyi Etkileyen Faktörler)

vergi verme isteklerini etkileyerek vergilerin ödenmemesine neden olur. Kendi işinde çalışanlar
bakımından vergi, daha görünür ve daha maliyetli olmaktadır. Bu nedenle serbest çalışan vergi
mükellefleri tam zamanlı çalışanlara, emeklilere ve işsizlere göre daha fazla vergi
kaçırmaktadırlar (Gökbunar, Selim, & Yanıkkaya, 2007, s. 79-80).
Eğitim Düzeyi
Mükellefler
tarafından
vergilerin
kabullenebilmesi
ve
vergi
uygulamalarının
gerçekleştirilebilmesi açısından eğitim düzeyi büyük önem taşır (Şenyüz, 1995). Genel olarak
eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin vergi kanunlarını daha kolay algıladıkları bu yüzden de
vergilerini zamanında ödedikleri düşünülür. Çünkü bu mükellefler vergilerinin sosyal ve
ekonomik işlevleri konusunda daha fazla bilgi sahibidirler ve devletin sunduğu kamu
hizmetlerinin farkındadırlar. Bu nedenle rasyonel hareket ederek vergi kanunlarında yapılan
değişikliklere daha kolay uyum sağlarlar. Eğitim düzeyi yüksek kişilerde vergi kaçırma eğilimleri
düşmesine karşılık vergiden kaçınma eğilimleri yükselmektedir (Demir, 2009, p. 42). Buna
karşılık eğitim düzeyi nispeten düştükçe kişilerin daha sık yardıma/danışmana ihtiyaç
duymaları söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla daha az bilgiye sahip bu kişiler maddi imkanları
ölçüsünde vergiye dair bilgi sahibi olabilmekte ve ödemelerini yapabilmektedir. Yine eğitim
düzeylerinin düşük olması bazı mükelleflerin vergiye karşı bazı olumsuz tutum ve davranışlarda
bulunması için kendini haklı göstermesine neden olur (İpek & Kaynar, Temmuz-Aralık 2009,
s. 120) Ancak vergi ödeme ile eğitim düzeyi arasındaki bu ilişkiyi genelleştirmek her zaman
mümkün olmayabilir. Çünkü eğitim düzeyi yüksek mükellefler verginin genel yapısını iyi
bildiklerinden, riskleri azaltarak daha kolay vergiyi kaçırma veya ödememe yoluna da
gidebilmektedir. Yine eğitim düzeyi daha düşük seviyede bulunan mükellefler devlete bağlılık,
inanç v.b. diğer faktörlerin de etkisiyle vergilerini tam ve zamanında ödeyebilirler.
Vergi Anlayışı
Kişilerin yaşadıkları olaylar karşısında sergilediği tutum, onun karşılaştığı olaydan ne anladığı, o
olayı nasıl yorumladığıyla ilişkilidir (Tuay & Güvenç, Kasım 2007, s. 16). Mükellefleri vergi
ödemeye yönelten ya da onları vergi ödemekten uzaklaştıran etkenlerin pek çoğu mükelleflerin
vergiyi nasıl algıladıkları ile alakalıdır (Saruç, 2003). Bu açıdan mükelleflerin vergiyi adaletli
algılayıp algılamadıkları ön plana çıkar. Vergi yükü, mükelleflerin vergi adaletini
değerlendirmede dikkat ettikleri önemli bir ölçü olmaktadır. Oranlar artıkça mükelleflerin
vergi yükleri ağırlaşmakta ve kullanılabilir gelir tutarlarının azalmasıyla birlikte ödemeye karşı
tutumları da olumsuz yönde etkilenmektedir. Nitekim vergi yükünü hissettikleri ölçüde
mükelleflerin vergi ödeme oranları da düşmektedir.
Verginin tanımında yer alan karşılıksız olma özelliğine karşın verginin mükellefler tarafından
kamu hizmetlerinin karşılığı olarak algılanması vergi uyumu açısından önemli sonuçlar
doğurabilmektedir (Tuncer, 2002, s. 115). Bu nedenle mükelleflerin vergi anlayışı vergiyi
ödemeleri bakımından önem arz eder. Bazı mükellefler vergiyi -kendilerinin de faydalandığıkamu hizmetlerinin bir bedeli olarak algılarken bazıları da külfet olarak görebilmektedir.
Dolayısıyla vergiyi, hizmetin bir bedeli olarak algılayan mükellef vergisini ödemeye yönelirken
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diğer anlayışa sahip mükellef vergi ödemekten kaçınmaktadır. Başka bir ifadeyle mükellefin
vergi ile kamu hizmetleri arasında bir bağ kurması halinde vergiye karşı olumsuz tavırları
değişmekte ve vergi ödeme isteği artmaktadır.
Vergi Ödeme Gücü
Vergiye karşı kişinin davranışlarını belirleyen bir diğer faktör de vergi ödeme gücüdür. Zira
vergilendirmede adalete ulaşmanın en temel göstergelerinden birisi de kişilerin bu güçlerine
göre vergilendirilip vergilendirilmediğidir. Anayasamızın 73’üncü maddesinde vergilerin mali
güce göre alınacağı belirtilmiş olmasına rağmen mali gücün ne olduğu tanımlanmamış ve nelere
göre tespit edileceği öngörülmemiştir. Literatürde kişilerin mali güçlerinin göstergeleri gelir,
servet ve harcama olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle kişinin sahibi olduğu, gelir veya
servetin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürmeye yetecek tutarını aşan
kısım, vergi ödeme gücü olarak değerlendirilir. Mükellefler tüketimlerini ya da tasarruflarını
azaltarak vergilerini ödemekte, tüketim ve tasarruf tercihlerini değiştirerek, vergi dolayısıyla
uğrayacakları refah kayıplarını en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Düşük gelir grupları zorunlu
ihtiyaçları için yaptıkları harcamaları azaltarak vergi öderken, yüksek gelir gruplarında bu
durum lüks tüketim harcamalarında azalma olarak ortaya çıkmaktadır (Şenyüz, 1995, s. 28).
Bu durum, ödeme gücü farklı olanlar arasında vergiye karşı gösterilecek tepkinin
farklılaşmasına neden olmaktadır (Taşkın, 2010, s. 72).
Vergi Ahlakı
Yaşamlarını dini referanslara bağlı olarak sürdüren mükelleflerin vergi ödeme kararları üzerinde
dinin emir ve tavsiyelerine uyma konusunda gösterdikleri duyarlılık da etkilidir (Aktan &
Çoban, 2006, s. 150-151). Bu kişilerden yüksek ahlaki değerlere sahip olmaları beklenir. Kişiler
ahlaki olarak yanlış bir şey yapmaları durumunda utanırlar ve suçluluk hissederler. Bu nedenle
vergi ödemek mükellefler açısından dürüst olmaya yönelik ahlaki bir zorunluluk olmaktadır.
Kişinin gerçek kazancı üzerinden vergi ödemekle yükümlü olduğunu kendi vicdanında
duyması hali vergi ahlakı olarak tanımlanabilir. Vicdan ise, toplumsal koşullar ile belirlenmiş
görgü ve bilgilerimizin sonucudur. Bu nedenle vergi ahlakı toplumun alt yapısıyla belirlenen ve
alt yapıdaki ekonomik koşulların değişmesiyle değişebilen sosyal bir değer olarak karşımıza
çıkar (Doğanyiğit, Ekim-Kasım 1997, s. 35). Vergi ahlakı mükelleflerin vergiye karşı bakış
açılarını etkileyerek algılama biçimlerine ve davranışlarına yön vermektedir. Vergi ahlakı yüksek
olan mükellefler verginin ödenmemesinden rahatsızlık duyarken diğerleri vergi ödememek için
yapılacak her türlü hileyi normal bir davranış olarak kabul etmekte (Şenyüz, 1995, s. 32) ve
sosyal sonuçlarına katlanmayı yeğlemektedirler. Başka bir ifadeyle vergi ahlakı yüksek
mükellefler vergiyi ödediklerinde mutlu olurken, diğerleri için vergi ödememek mutlu olmanın
bir nedeni olabilmekte ve bunun yol açtığı saygınlık kaybı, ayıplama ve dışlama gibi sosyal
yaptırımlar ahlaki değerlerine uygun düşebilmektedir. Vergi ödemede devamlılığın
sağlanabilmesi için hukuki ve idari tedbirlerin yanında mutlaka vergi ahlakının oluşturulması
gerekir (Gerçek, 2003, s. 211).
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Siyasal İktidarı Benimseme Durumu ve Devlete İtimat
Ülkemizde yapılan akademik çalışmalarda pekçok mükellefin siyasal iktidarın faaliyetlerinden
etkilendiği görülmüş ve vergiyi ödeme ile siyasal iktidarı benimseme arasında doğrudan ilişki
kurdukları tespit edilmiştir (Demir İ. C., 2008, s. 165-167). İktidar, devlet yapılanması içinde
siyasal otorite şeklinde yer alan hukuki bir organdır. Parlamenter demokrasiyi benimsemiş
ülkelerde iktidarın oluşumu siyasi partilere dayanmakta (Şenyüz, 1995, s. 39) ve siyasi partiler
hükümeti kurmaktadır. Hükümetler her yıl kamu harcamalarının nasıl karşılanacağını
hazırladıkları bütçede yer verdikleri gelirler ile belirler. Devletin en büyük gelir kaynağı ise
vergilerden oluşur. İhtiyaç duyulan gelir miktarı artıkça hükümetler vergiler konusunda yeni
düzenlemeler yapabilirler. Anayasamızın 73’üncü maddesine göre vergiler kanunla konulur,
değiştirilir veya kaldırılır. Yine Anayasaya göre yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye
Büyük Millet Meclisinindir ve bu yetki devredilemez. Seçmenlerin siyasal seçim sürecine
katılımları artıkça doğal olarak iktidarı destekleme oranı da artacaktır. Dolayısıyla mükellefler olağan şartlarda- destekledikleri hükümetlerin hazırladığı vergi kanunlarına daha kolay uyum
sağlayacak ve vergileri ödeme yolunu tercih edecektir.
Mükelleflerin devlete olan itimatı ve bağlılığı, devletten beklentileri karşılandığı ölçüde
artmakta ve bu durum kanunlara uyumu etkileyerek doğrudan vergi ödemelerine
yansımaktadır. Çokça takdir edilen ve sevilen, samimi bir ilgi ile kendisine bağlanılan bir
devlete her tür vergi büyük bir istekle ödenir. Hatta böylesine sevilen bir devlete, birçok
sebeplerden dolayı vatandaşların gözünde itibarı kalmamış olan bir devlete nazaran, daha
yüksek vergiler ödenir (Çomaklı, 2008). Bu anlayışla vergi ödemeyi bir vatandaşlık görevi
olarak gören mükellefler bu ödevlerini tam ve zamanında yerine getirmektedir. Aksini düşünen
mükellefler ise vergi ödeme konusunda isteksiz davranmakta ve mümkün olduğunca vergiye
tabi işlemlerden uzak durmaktadırlar.
Mükelleflerden Kaynaklanmayan Faktörler
Vergi ödemeye karşı mükelleflerce geliştirilen tutum ve davranışlar her durumda mükelleflerin
kendisinden kaynaklanmaz. Bazı hallerde mükelleflerin tepkilerine kendileri dışında kalan
faktörler neden olur. Bu faktörler genellikle hükümetin veya vergi idaresinin uygulamaları
sonucu ortaya çıkmakta ve mükelleflerin genelini etkilemektedir.
Vergi Mevzuatının Karmaşık Olması
Vergi mevzuatımız oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir ve bu durum vergiye gönüllü uyumu
olumsuz etkileyerek mükelleflerin vergi ödemelerine yansımaktadır. Zira söz konusu yapı
sadece mükellefler açısından değil denetim ve yargı organları açısından da olumsuz sonuçlar
doğurmakta ve zaman zaman düşük beyanın ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasını
güçleştirmektedir. Bu da dürüst mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun cezalandırılması
anlamına gelmektedir (Çelikkaya & Gürbüz, 2006, s. 131). Tebliğler ile yapılan düzenlemeler
ve kısa aralıklarla yapılan kanun değişiklikleri sistemin bir bütün olarak işleyişini aksatarak
etkinliğini azaltmakta, vergilemenin açıklık ve belirlilik ilkelerinin uygulanabilirliğini
güçleştirmektedir (Demir M., 2009, p. 33). Vergi mevzuatında yapılan değişiklikleri ve
yenilikleri izleyebilmek bir hüner halini almıştır. Meslek mensupları dahil vergi idaresi
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personeli ve mali danışmanlar mevzuatı takip etmede oldukça zorlanmaktadır (Tosuner, 1997,
s. 90). Bu durum çoğu zaman değişiklikleri takip etme imkanı olmayan ve yeterli danışmanlık
hizmeti alamayan mükelleflerin kısa vadeli planları bozmakta hatta bazı hallerde nispeten
büyük işletmelerin bile vergi planlaması yapmasına imkan vermemektedir.
Vergi Afları
Vergi İdaresi tarafından hazırlanan af düzenlemeleri ile bir yandan maddi imkansızlıkları
nedeniyle vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen mükellefler hedeflenirken
diğer yandan da bilinçli olarak vergisini ödemeyenlere ödeme fırsatı sunulmaktadır. Ancak bu
düzenlemelere sıkça başvurulması düzenli olarak vergisini beyan edip ödeyen mükelleflerin
mağdur oldukları düşüncesiyle sisteme olan uyumlarını bozmalarına ve ödemelerini
aksatmalarına, bilinçli olarak vergi ödemeyenler açısından da afla aklanma alışkanlığı
kazanılmasına yol açmaktadır. Yapılan araştırmalarda belli aralıklarla yapılandırma adıyla
uygulanan literatürde ise daha çok af şeklinde nitelendirilen bu düzenlemelerin mükellefler
üzerinde olumsuz etki oluşturduğu ve vergi ödeme isteklerini azalttığı tespit edilmiştir (Altun,
Gürdal, & Beşel, 2017, s. 46). Dolayısıyla vergi affı uygulamalarının sıklığı yapılan
düzenlemeleri, vergi kaçırmayı teşvik edici ve vergisini ödeyen mükellefler yönünden haksızlık
doğurucu sonuçları olan bir olay (Arıkan & Ay, 1995, s. 87) olmaktan öteye geçirmemektedir.
Nitekim Cumhuriyet tarihimiz boyunca çıkarılan yaklaşık 35 adet vergi affına yönelik
düzenlemenin vergi performansına kısa vadede kısmen olumlu bir katkı sağlamış olsa da uzun
vadede vergi gelirlerini artırmada çok başarılı bir yöntem olmadığı tespit edilmiştir (Rakıcı &
Aydoğdu, 2017, s. 225). Buna rağmen vergi affına yönelik düzenlemelerin -yapılan her
düzenlemede ısrarla son olduğu ve bir daha kısa sürede yapılmayacağı vurgulanmasına rağmenistisnai düzenlemeler olmaktan çıktığı ve alışkanlık haline geldiği görülmektedir.
Vergi Cezaları
Mükelleflerin vergilemeye ilişkin suç sayılan davranışları ortaya koyması, denetlenme
olasılığının yanında vergi cezası ile cezalandırılacak davranışları algılamasına bağlıdır. Başka bir
ifadeyle kanunlara aykırı hareket ettiğinde cezalandırılacağını bilen mükellef vergiyi ödeme veya
kaçırma konusundaki tercihini cezaların miktarını ve uygulanma sıklığını göz önünde
bulundurmak suretiyle yerine getirecektir. Cezalandırılma korkusu mükellefin kanunlara aykırı
hareket etmek suretiyle beklediği faydayı azaltmalı ve mükelleflerin vicdanlarını harekete
geçirmelidir. Dolayısıyla cezaların miktar olarak düşük tutarlarda veya oranlarda olması veya
uygulanabilir olmaması halinde vergi kaçırmayı doğrudan etkileyeceği kaçınılmaz bir sonuç
olmaktadır. Nitekim cezaların temel amacı kanunlarca suç sayılan davranışlardan mükellefleri
uzak tutmaktır. Bu nedenle mükellefler için önemsiz tutarlardaki cezaların caydırıcılığından
bahsedilemez. Yine kasıtlı olarak vergi kaçırmaya yönelik eylemler doğrudan doğruya hürriyeti
bağlayıcı cezalar ile cezalandırılmalı, bu tür cezalar paraya çevrilmemeli ve ertelenmemelidir.
Verginin tahakkuk veya tahsilinin zaruri nedenler dışında geciktirilmesi durumunda alınacak
fer’i alacak niteliğindeki gecikme faizi ve zammının -özellikle enflasyonist dönemlerde-
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mükelleflerin vergiyi ödemek yerine parayı bankaya yatırmak suretiyle üzerinden gelir elde
etmeyi tercih edemeyecek şekilde günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerekir.
Vergi Denetim ve İnceleme Oranının Düşük Olması
Mükellefler vegilendirme işlemleri karşısında öncelikle dürüst olup olmayacağına karar verirler.
Bu kararı alırken gelirini artırma hesabının yanında yakalanma ve cezalandırılma olasılığına
karşılık gelirinin ne kadarını vergi idaresine bildirmesi gerektiğinin hesabını yaparlar. Beyan
etmeyecekleri gelir için bekledikleri ceza, vergi oranından düşük ise vergi kaçırma eğiliminde
olan mükellefler rasyonel davranarak gelirlerini beyan etmeyecek veya eksik beyan edecektir
(Savaşan & Odabaş, 2005, s. 5-6). Verginin ödeme gücüne göre alınmasını dolayısıyla da
vergilemede adalet ilkesinin oluşmasını sağlayan en önemli yöntem beyan esasıdır. Ancak beyan
esasında, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu artırarak gerçek gelirlerin beyan edilmesini
sağlayan idarenin vergi denetim faaliyetidir (Karaca & Demirgil, 2014, s. 366). Bu amaçla idare
mükellef nezdinde inceleme, arama, bilgi toplama ve yoklama yapma gibi bazı denetim
yollarına başvurabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre 2017 yılı itibariyle
Türkiye’de incelenen mükellef sayısı 44.182 olup vergi inceleme oranı %1,68’tir. Vergi
denetiminin temel amaçlarından birisi de mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip
etmediklerini, doğru beyanda bulunup bulunmadıklarını tespit etmektir. Mükelleflerin
denetlenebilecekleri bilmeleri kanunlara uygun davranışlarını artırırken aynı zamanda aykırı
davrananlar için yakalanma imkanı oluşturur. Yapılan denetimler kesilecek yüksek cezalar ile
desteklendiğinde etkinlikleri artar. Cezaların caydırıcılığı oranında vergilerini tam ve
zamanında ödeyenlerin oranı yükselir.
Vergi İdaresinin Etkinliği
Etkin bir vergi sistemi, kaynak dağılımında etkinlik; gelir dağılımında etkinlik; gelir ve servet
dağılımında adalet, ekonomik istikrar ve büyüme gibi temel ekonomik hedeflere ulaşılmasına
yardımcı olacak şekilde oluşturulmalıdır (Muter, Sakınç, & Çelebi, 1993, s. 31). Vergilemeden
beklenen başarının yakalanmasında yapılan kanuni düzenlemeler tek başına yeterli olmayıp
vergi idaresinin etkinliği de önemli bir rol oynamaktadır. Etkinlik idarenin çok vergi
toplamasıyla değil mükellef haklarını da gözetmesiyle olur. Nitekim literatürde aynı kaynak
maliyetiyle aynı vergiyi toplayan iki vergi idaresinden gönüllü uyumu ve mükellef memnuniyeti
sağlamış olanın daha etkin olduğu kabul edilir (Yaraşlı, 2005, s. 222-223). Etkin bir vergi
idaresinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmeyen mükellefleri vakit geçirmeksizin yakalayıp
cezalandırması, diğer mükelleflerle devleti barışık tutarak vergiye gönüllü uyumu olumlu yönde
etkilemektedir. Ancak vergi idaresinin etkin olmaması, vergi mükelleflerin vergi ile ilgili
ödevlerini yerine getirmemesine yol açmakta ve bu durum ise vergiye gönüllü uyumu olumsuz
yönde etkilemektedir (Taşkın, 2010, s. 72). Vergi idaresi vergi mükelleflerine karşı dürüst, adil,
bilgi verici ve yardımcı olursa ve bireylere onlara hizmet vermek için varolduğunu hissettirirse,
tüm bunlar vergi mükelleflerinin vergi idaresini kendi partnerleri olarak algılamasına yol açacak
ve onların vergiye uyumunu olumlu yönde etkileyecektir (Gökbunar, Selim, & Yanıkkaya,
2007, s. 83). Yine vergi dairesi çalışanlarının mükelleflere gösterecekleri itina vergi ödeme
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oranlarına yansıyacaktır. Bu nedenle çalışanların gerek ekonomik gerekse de psikolojik
durumlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerekir.
Mali Danışmanların Yönlendirmesi
Mükelleflerin büyük bir çoğunluğu muhasebe kayıtlarını profesyonel olarak çalışan meslek
mensupları vasıtasıyla tutmakta ve vergilendirme işlemlerinde bu kişilerden danışmanlık
hizmeti almaktadır. Bu danışmanlar mükellefleri vergi mevzuatı hakkında ve uymamaları
halinde karşılacakları cezai yaptırımlar hakkında bilgilendirirler. Mali danışmanların bu olağan
davranışlarının yanında tam aksi yönde hareket etmeleri de mimkündür. Ücret karşılığı destek
hizmeti veren bu kişiler aynı zamanda vergi mevzuatının eksik kalan yönlerinden mükelleflerin
faydalanmalarına zemin hazırlayıp vergi ödememek uğruna vergi kaçırmasına veya vergiden
kaçınmasına yardımcı olabilirler. Yine mükelleflerin vergi affı beklentilerini yüksek tutup
verginin zamanında tahsilini geciktirebilirler.
Sonuç
Gelişmekte olan ve kamu gelirleri içinde vergilerin önemli bir yer tuttuğu ülkemizde vergi
gelirlerinin doğru beyan edilmesi kadar zamanında tahsil edilmesi de büyük önem arz
etmektedir. Kamu hizmetlerinin en büyük finans kaynağı olan vergilerin tahsil edilmesinde
yaşanan aksaklıklar ekonomik, mali, sosyal hatta siyasal sonuçları itibarıyla önemli sorunlara da
yol açabilmektedir. Bu nedenle vergi yükünün Anayasa’da düzenlendiği şekilde mükellefler
arasında dengeli ve adaletli olarak dağıtılması sağlanarak ödemelerin adalet, eşitlik ve etkinlik
ilkelerinden taviz verilmeden mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
Alışkanlık haline gelen ve mükelleflerin vergi ödeme disiplinleri bozan vergi affına yönelik
düzenlemelerin etkinliklerinin artırılması, ciddi ekonomik kriz halleri hariç bu yollara
başvurulmaması ve bir defa bu imkandan faydalananların yapılacak yeni düzenlemelerde
kapsam dışında bırakılması gerekir. Denetim ve inceleme oranları yükseltilmeli, faal mükellef
sayıları artırılmalıdır. Yine gelirin dağılımında en kısa sürede adalet tesis edilmelidir. Verilecek
eğitimler ve iletişim yoluyla yapılacak reklamlar aracılığıyla beşikten mezara kadar herkesin;
vergi bilinci yükseltilmeli, yapılan bütçe harcamaları kamuoyuyla paylaşılarak kamu
hizmetlerinin maliyeti ile yüzleşmelerine ortam hazırlanmalıdır. Böylece mükelleflerin
üzerlerinde oluşabilecek yüksek vergi yüklerine rağmen vergi gayretleri artacak buna bağlı
olarak da vergiden kaçınma veya vergi kaçırma ihtimalleri azalacaktır. Vergiye gönüllü uyumun
artmasıyla birlikte vergileme düzeyi artacak ve arzulanan vergileme potansiyeli yakalanacaktır.
Zaman içinde vergi ödemelerinde yaşanan artışla birlikte oluşan yüksek vergi yükleri de
hükümetlerin tercihleri oranında düşürülme imkanına kavuşmuş olacaktır. Kayıt dışı
ekonominin azaltılması çalışmaları hızlandırılarak geçmiş yıllarda kayıt dışılıkla mücadele için
Bakanlığa sunulmuş olan “vergi ödül sistemi” v.b. alternatif uygulamalara bir an önce
geçilmelidir. Mükellefler arasındaki oto-kontrolü artırmak ve denetim maliyetlerini azaltmak
amacıyla Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenlemeyenlere, vermeyenlere ve
almayanlara yönelik olarak kesilecek cezaların bugünkü tutarlarına nazaran en az beş kat
artırılması ve hiçbir indirime konu edilmemesi gerekir. Yapılacak vergisel düzenlemelerde
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özellikle de siyasi irade kolay yolu tercih ederek dolaylı vergilerle bütçeyi dengeleyebilmek
yerine geliri, serveti ve rantları vergilendirerek vergi yükünü, tabana paylaştırıldığı kadar tavana
da yaymalı, baskı gruplarının istekleri doğrultusunda kararlar alarak oy uğruna vergilemeden
vazgeçerek vergi yükünü belli kesimlerin -özellikle de ücretli kesimin- üzerine yüklememelidir.
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inansal hizmetlerin vergilendirilmesinin incelenmesi ülkelerin birçoğu için öncelikli
olarak araştırılması gereken konulardan biridir. Bu konu kapsamında geçmişten
günümüze kadar birtakım görüşler ortaya atılmakla birlikte henüz ortak bir sonuca
varılamamıştır. Finansal hizmetlerin vergilendirilemeyeceğini savunanların yanı sıra
katma değer vergisi ile vergilendirilmesi gerektiği veya benzeri başka bir vergi uygulanması
gerektiğini savunanlar bulunmaktadır. Finansal işlemlerin vergilendirilmesi katma değer
vergisinin doğasına aykırı olduğundan dolayı ve katma değerin tespit edilememesi açısından
sorun teşkil etmektedir. Fakat bankalarda katma değer vergisi uygulanmadığı takdirde bankalar
tarafından ödenen katma değer vergisi indirilemediği için bankaların maliyetlerini
artırmaktadır. Artan maliyetler müşterilere yansıtılmakta ve ekonomiye geri dönüşü olumsuz
olmaktadır. Finansal hizmetlerin vergilendirilmesi, bankacılık sektörünün yanı sıra ekonomide
de yarattığı etkilerden dolayı önemle incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir.
Bankaların Ödediği İşlem Vergileri
Bankalar, fon fazlası olandan fon açığı olanlara aracılık hizmeti sunan finansal kuruluşlardır.
Bunun yanı sıra kendi aralarında da gerektiğinde fon alış verişi yapılmaktadır. Bankaların temel
kaynaklarının sunmuş oldukları hizmetlerden elde ettikleri gelir ve yarattıkları katma değer
olduğu söylenilebilir. Finansal hizmetlerin teknik açıdan ölçülüp vergilendirilmesi zor olmakla
birlikte katma değer vergisinin konusuna girdiği için bu kapsamda incelenmesi gerekmektedir
(Chia and Walley, 1999, s.704).
Bankacılık sektörü özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal sektörün önemli bir kısmını
oluşturduğundan dolayı vergi idaresi açısından da önemli gelir kaynağı olarak kabul
edilmektedir. Artan sermaye hareketleri ile birlikte finansal hizmetlerin vergilendirilmesi güncel
tartışma konularından biri olmuştur. Bununla birlikte bankacılık sektörü de finansal yapının
önemli bir kısmına hâkim olduğundan dolayı yüklenilen vergi ve benzeri yüklerin oransal
olarak iyi irdelenmesi gerekmektedir. Zira gerçekleşebilecek bir banka batığını finanse etmek
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yine kamuya düşen bir görev olacaktır. Bundan dolayı bankalar, devlet için önemli gelir
kaynağı olarak kabul edilse de yüklenilen vergi ve benzeri yüklerin üzerinde dikkatle durulması
gerekmektedir. Bankacılık sektörü anonim şirket özelliği taşıdığından dolayı diğer sektörlerde
uygulanan veriler burada da uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra sadece bankaların maruz kaldığı
finansal işlem vergileri, mevduat sigortası primleri ve faiz ödenmeyen zorunlu karşılıklar gibi
diğer birtakım vergi ve benzeri yükler de bulunmaktadır. Sektörlerin tamamında
uygulanmasına rağmen finans sektöründe farklı sonuçlara neden olan vergiler de
bulunmaktadır. Örneğin; takipteki kredilerde vergilendirilebilir gelir hesaplanırken farklılıklar
bulunmaktadır (Pınar, 2003, s.43). Bankacılık sektöründe doğrudan yük oluşturmadığı halde
bankalardan tahsil edildiği bilinen bir takım vergi ve benzeri yükler mevcuttur. Bunlar; Banka
ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Özel İşlem Vergisi, Fon ve Harçlar, Damga Vergisi ve
Eğitime Katkı Payı şeklinde sıralanabilir. Bahsedilen vergi ve benzeri yükümlülükler bankaların
üzerinde doğrudan bir yük oluşturmasa da sektörde maliyet artışına neden olabilmektedir.
Bankaların yüklendikleri aracılık maliyetlerinin azaltılmasıyla yaptıkları işlemlerin ve
kârlılıklarının artmasına önemli bir katkı sağlanacaktır (Yayla ve Yaman, 2002, s.1).
Türkiye’de bankaların karşılaştıkları vergi ve diğer benzeri yükümlülükler; Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu (KKDF), Damga Vergisi, Değerli Kağıtlar Kanunu, Gelir Vergisi, Kurumlar
Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Veraset ve İntikal Vergisi, Zorunlu Karşılıklar şeklinde
sıralanabilir. Bu çalışmada Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede BSMV
ve KDV sorun teşkil ettiğinden dolayı bu iki vergi türü seçilip incelenmiştir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
Banka ve sigorta muameleleri vergisine 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda yer
verilmektedir. Buna göre banka, sigorta şirketi ve faaliyetleri bakımından bankerler veya bunlar
gibi sayılanların yaptıkları işlemler sonucu lehlerine almış oldukları paralardan BSMV tahsil
edilmektedir. Bankaların vermiş oldukları hizmetler neticesinde lehlerine aldıkları nakden ve
hesaben paralar BSMV’ye tabidir. Buna göre, BSMV’nin konusu; banka, sigorta şirketleri ve
bankerlerin yapmış oldukları hizmetlerdir. Vergiyi doğuran olay ise kanunda belirtilen
özelliklere uygun olan işlemler neticesinde lehe para alınmasıdır.
Verginin konusu bankaların yaptıkları işlemler neticesinde lehe para alınması olduğu için
doğrudan bankacılık hizmeti sayılmayan işlemlerden de BSMV alınmaktadır. Örneğin;
bankanın aktifinde bulunan taşınmazı satması veya kamulaştırılması sonucu lehe alınan para da
BSMV’ye tabi edilmektedir (Tanrıverdi, 2010, s.115). BSMV uygulamada vergiyi doğuran
olayı gerçekleştiren kişi ve kurumlar kanuni mükellef olarak ifade edilmektedir. Mükellefiyetin
tespitinde adı geçen kanunun 28.maddesi ilk fıkrasına göre; banka ve sigorta şirketlerinin
bütün muameleleri BSMV konusuna girmektedir ve bu işlemleri gerçekleştiren banka ve sigorta
şirketleri mükellef kabul edilmektedir. 6802 Sayılı Kanunun 30.maddesine göre BSMV banka,
sigortacılık faaliyeti gösteren şirketleri, bankerler ve ikrazatçılar tarafından ödenmektedir.
Sigorta aracıları tarafından yapılan işlemlerde de mükellef olarak sigorta şirketi kabul
edilmektedir. BSMV bir hizmet vergisidir ve BSMV ile yapılmak istenen bankalardan hizmet
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alanları vergilendirmektir. Kanun koyucuya göre, alınan muamele vergileri ile gelir vergisinin
dışında kalan veya gizlenen kişisel gelirlerin vergilendirilmesi amaçlanmaktadır (6802 sayılı
Gider Vergileri Kanunu’nun Genel Gerekçesi, ss.10-11).
BSMV ile kamu açısından ülke ekonomisine vergi geliri şeklinde katkı sağlanmasının yanı sıra
iktisadi ve mali etkileri de bulunmaktadır. Ekonomide yaratılan bu etkiler ile mali piyasaya,
para arz ve talebine yön verilmektedir. Örneğin; BSMV oranı artırıldığında kredi maliyetleri
yükselecektir. Bu durumda kredi talebi azalacak ve finansal daralmadan bahsedilebilecektir
(Ergülen, 1988, s.150). Aracılık maliyetleri bankaları önemli ölçüde etkilemektedir. Bahsedilen
etkilerden biri dışlama ve yabancılaştırma etkisidir. Bankacılık sektörü önemli aracılık
maliyetleri yüklenmişlerdir. Bankaların esas faaliyeti olan fon arz ve talep edişini
gerçekleştirirken karşılaşılan bu ağır finansal yükler aracılık işlemlerini gereğince yerine
getirmeyi zorlaştırmaktadırlar. Finansal aracılık maliyetlerinin fazla olduğu ortamda fon talep
edicileri yönlerini yurtiçi bankacılık sektöründen yurt dışı borçlanmaya çevirebilmektedir. Bu
yurt dışı borçlanma tercihi de dışlama etkisi olarak ifade edilmektedir. Fon arz edenler ise yine
aracılık maliyetlerinin fazla olduğu zamanlarda faaliyetlerini yurt dışından yürütmeyi tercih
edebilirler. Bu durumda ise yabancılaştırma etkisi karşımıza çıkmaktadır. Her iki etki de fon arz
ve talep edenleri yurt dışı faaliyetlerine sevk ettiği için istenmeyen bir durumdur (BDDK,
2003, s.35).
Aracılık maliyetlerinin bankalara bir diğer etkisi kârlılık ve faiz marjı üzerinedir. Bankaların
üzerindeki aracılık maliyetleri bankaların olduğu kadar müşterilerin faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği açısından da önem arz etmektedir. Dezenflasyon ve düşük enflasyon
dönemlerinde bankaların kârlılıklarının devamlılığı için aracılık maliyetlerinin azaltılması
gerekmektedir (BDDK, 2003, s.21). Aracılık maliyetinin diğer etkileri ise tasarrufların azalması
şeklindedir. BSMV aslında tasarruf üzerinden alınan bir vergidir. Devlet açısından kolay elde
edilen bir gelir olsa da oranların arttığı zaman oluşan olumsuzluktan bütün ekonomi zarar
görmektedir (Ergülen, 1988, s.142).
Bankaların yaptıkları işlemler neticesinde lehe aldıkları her türlü gelir BSMV’ye tabidir. Buna
göre vergi matrahı, lehe alınan bu paraların vergileme dönemi içindeki tutarı olacaktır
(Ergülen, 1988, s.146). Matrahın düzenlendiği 31.maddenin 3. fıkrasında BSMV matrahından
gider olarak veya vergi adıyla herhangi bir indirim yapılamayacağı ifade edilmektedir. Bu
durumda bankalar işlemleri nedeniyle yüklendikleri vergileri matrahtan düşememektedir
(Tanrıverdi, 2010, s.151). Bankaların yüklendikleri aracılık maliyetlerinin bir kısmı müşterilere
yansıtıldığı varsayılsa dahi bankaların aracılığında yürütülen işlemlerin üzerine yansıyan vergi
yükü değişmemektedir. Böylelikle vergi ve benzeri yükümlülükler açısından bankaların, diğer
finansal aracılara göre daha dezavantajlı olduğu söylenilebilir (Pınar, 2003, s.49).
Vergiye tabi tutulacak matrahın belirlenmesinde lehe kalan paranın hesaplanması
gerekmektedir. Bu ise genellikle işlemden kazanılan paradan gider ve maliyet düşüldükten
sonra kalan tutar şeklinde yorumlanmaktadır. İşlemlerin gerçek maliyetini belirlemek her
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zaman mümkün değildir. Bu yönde hazırlanmış bir özelgede*; bankaların vermiş oldukları
hizmetler ve gerçekleştirdikleri satışlar neticesinde ilgili şahıs veya kurumlardan yapılan
tahsilatlarda, maliyet net olarak belli ise tahsilattan maliyet bedeli düşüldükten sonra kalan
tutarın, maliyetlerin tam belli olmaması durumunda ise tahsil edilen paranın tamamı üzerinden
BSMV hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
Lehe alınan para, işlemler neticesinde oluşturulan ilave değerdir. Bankalar, kullandırdıkları
krediler için aldıkları faiz üzerinden BSMV hesaplamaktadırlar (Tanrıverdi, 2010, s.130).
Banka ve sigorta şirketlerinin matrahını yaptıkları işlemler neticesinde lehe kalan para
oluştururken, kambiyo alım işlemleri ve satımlarında kambiyo satışının tutarı vergiye matrah
olarak kabul edilmektedir. İlgili Kanunun 31. Maddesinde vergi matrahından indirim
yapılamayacağı belirtilirken bir istisna getirilmiştir. Bu istisna; sigorta şirketleri yaptıkları
sigorta sözleşmeleri iptal edilirse hesapladıkları BSMV’yi matrahtan indirim yapabilmektedirler
(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2001, s.424).
Kanunun 33.maddesine göre, banka ve sigorta muameleleri vergisinin genel olarak kabul
görmüş oranı %15’tir. Kambiyo işlemlerinde ise oran % 0,1 olarak belirtilmektedir. Genel
kural bunu gerektirmekle birlikte vergi oranlarının düzenlenmesinde Bakanlar Kuruluna yetki
verilmiştir. Bakanlar Kurulunun 28.8.1998 tarih ve 98/11591 sayılı kararına göre;
 Bankalararası gerçekleştirilen mevduat transferi işlemleri neticesinde lehe kalan tutara
göre %1,
 Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulmuş olan aracı
kurumların aralarındaki para piyasası işlemleri neticesinde bankaların lehine kalan tutar
üzerinden %1,
 Devlet tarafından ihraç edilen tahvil, gelire endeksli çıkarılan senetler, Hazine
bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme idarelerince
çıkarılan menkul kıymetlerin geri alınması ve satılması taahhüdü kapsamında iktisap ya
da satılması karşılığında lehe kalan tutar üzerinden %1,
 Devlet tarafından ihraç edilen tahvil, gelire endeksli çıkarılan senetler, Hazine
bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme idarelerince
çıkarılan menkul kıymetlerin vadesinin dolması beklenmeksizin satılması neticesinde
bankaların lehlerine kalan tutar üzerinden %1,
 Kambiyo ile ilgili işlemlerde elde edilen satış tutarı üzerinden %0,
 Yurt içinde TL cinsinden ihracı gerçekleştirilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihracı gerçekleştirilen kira sertifikalarının geri alınması ve satılması taahhüdü
kapsamında iktisap ya da satılması karşılığında lehe kalan tutar üzerinden %1,
 Yurt içinde TL cinsinden ihracı gerçekleştirilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihracı gerçekleştirilen kira sertifikalarının vadesinin dolması beklenmeksizin
satılması neticesinde bankaların lehlerine kalan tutar üzerinden %1,

*

MB Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 28.05.1997, B.07.0.GEL.0.56/5601-835/22151 tarih sayılı yazısı.
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 KOSGEB ve bankalar arasında gerçekleşecek protokoller neticesinde fon kaynağı
olarak kullandırılacak kredilerden (Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılacak
krediler hariç) % 1,
 HUBUBAT ürünü alınması ve satılmasına ilişkin; bankaların, TMO tarafından 2699
sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri baz alınarak düzenlenen makbuz
senetlerini teminat şeklinde gösteren gerçek ya da tüzel kişilere kullandıracağı krediler ve
TMO'nun bu Kararın 6.maddesi dahilinde yurt içerisinde ya da yurt dışından sağlayacağı
döviz veya TL cinsinden sağlanacak krediler neticesinde lehe kalan tutar üzerinden % 1,
 Merkez Bankası tarafından ihracı gerçekleştirilen likidite senetlerinin geri alınması ve
satılması taahhüdü kapsamında iktisap ya da satılması neticesinde lehe kalan tutar
üzerinden % 1,
 Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin vadesi beklenilmeksizin satışı
neticesinde lehe kalan paralar üzerinden % 1,
 Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5 BSMV
uygulanması gerektiği karara bağlanmıştır.
BSMV’ den İstisna Edilen İşlemler
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden
istisna edilen faaliyetlere dair hükümlerden bazıları 28. maddenin içinde, çoğunluğu ise
"istisnalar" başlığıyla 29. maddede yer almaktadır. Bu işlemler;
 Finansal Kiralama (Leasing) işlemleri BSMV’den istisnadır.
 Merkez kuruluşları Türkiye’de bulunan bankaların gerçekleştirdikleri faaliyetleri
BSMV’den istisnadır. Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (a) bendi uyarınca,
kanuni olarak yazılan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan, tam mükellefiyete tabi
bankaların genel müdürlüğünün şubeleri ve diğer birimleriyle veya şube ve birimlerin
diğerleriyle yaptıkları işlemlerde lehe alınma özelliği bulunmaması ve iç işlem olması
nedeniyle BSMV’ye tabi tutulmamıştır.
 Merkez kuruluşları Türkiye’de bulunmayan bankaların gerçekleştirdikleri faaliyetleri
BSMV’den istisnadır. Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (b) bendine göre
merkezi kuruluşları Türkiye’de bulunmayan bankaların Türkiye’deki şube ya da varsa
diğer birimleri ile gerçekleştirdikleri işlemlere bağlı olarak tahakkuk edilen tutar
BSMV’ye tabi değildir. Çünkü lehe para alma özelliği bulunmamaktadır.
 Vergiden istisna edilmiş esham ve tahvil gelirleri BSMV’den istisnadır.
 Bankaların müşterileri nam ve hesabına yaptırdıkları işlemler BSMV’den istisnadır.
Çünkü lehe para alma özelliği bulunmamaktadır. Örneğin; ekspertiz incelemeleri.
 Sınai işletmelerden elde edilen kârlar BSMV’den istisnadır.
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 6266 sayılı kanun kapsamında kurulmuş olan kan bankalarının kanunda belirtilen
faaliyetler neticesinde lehe alınan tutar BSMV’den istisnadır.
 Esnaf ve sanatkârlara verilen krediler BSMV’den istisnadır.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (n) bendi kapsamında mevduat
toplamayan bankaların kullandırdıkları yatırım kredileri sonucunda lehe aldıkları
paralar BSMV’den istisnadır.
 Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları, sağlık sigortaları ve ihracat ile ilgili nakliyat
sigortaları ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin 1.fıkrasında
açıklanan konut finansmanı kapsamında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe
üzerinden elde edilen tutar BSMV’den istisnadır.
 Mükerrer sigorta işlemleri ve retrosesyon işlemleri nedeniyle elde edilen prim,
komisyon vb. tutar BSMV’den istisna edilmiştir.
 Nükleer rizikolar dolayısıyla yapılan sigortalar nedeniyle elde edilen tutar BSMV’den
istisnadır.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (o) bendi uyarınca bankaların, yetkili
kurumların, özel finans kuruluşlarının ve PTT’nin Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğlere istinaden Merkez
Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri BSMV’den istisnadır.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (p) bendi uyarınca arbitraj işlemleri ile
Türkiye’deki borsalarda gerçekleşen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile ilgili işlemler
ve lehe alınan tutar BSMV’den istisnadır.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (r) bendi uyarınca kooperatifler
aracılığıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar aracılığıyla kullandırılan konut
kredileri neticesinde lehe kalan tutar BSMV’den istisnadır.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (s) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi
Kanununa göre gerçekleşen birleşme, devretme, bölünme ve hisselerin değişimi işlemleri
neticesinde elde edilen tutar BSMV’den istisnadır.
 Emeklilik, menkul kıymet ve girişim sermayesi yatırım fonlarının; menkul kıymet ve
girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yapmış oldukları
işlemler neticesinde lehe alınan tutar BSMV’den istisnadır.
 Bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri ile ipotek finansmanını gerçekleştiren
kuruluşlarının kurulmaları sırasında ya da sermayelerini artırdıkları dönemde çıkarmış
oldukları hisse senetlerinin nominal değerlerinden fazlasına satılması neticesinde lehe
alınan tutar BSMV’den istisnadır.
 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8.maddesinin ikinci fıkrası (12) numaralı
bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle elde edilen paralar BSMV’den istisna edilmiştir.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (y) bendine göre ipotek finansmanı ve
konut finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında açıklanan konut finansmanı
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kapsamında yapmış oldukları bütün işlemler sebebiyle lehe aldıkları tutar BSMV’den
istisnadır.
 Gider Vergileri Kanunu’nun 29.maddesinin (z) bendine göre 6946 sayılı Sanayi Sicili
Kanunu uyarınca sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat
sanayinde kullanılmak amacıyla alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu
işletmeler tarafından kullanılan krediler neticesinde lehe alınan paralar BSMV’den
istisnadır.
Katma Değer Vergisi (KDV)
KDV’nin evrensel kullanımı 20.yüzyılın son yarısında vergi yapısında gelişmeyle birlikte önem
kazanmıştır. 1960’ların sonlarından beri 105 sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkede ana
tüketim vergisi haline gelmiştir. KDV’nin uygulanmak için kabul edilmesinin spesifik nedenleri
ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genel görüş, KDV’nin diğer geniş tabanlı tüketim
vergilerinden daha düşük idari ve ekonomik maliyetlerle daha fazla gelir getirdiğidir. Birkaç
istisna dışında genel görüş KDV oranının her bir yüzdesi için GSYİH’nın ortalama %0,4’lük
bir gelir getirdiği yönündedir (Cnossen, 1998, s.399).
Üretimin bütün aşamalarında oluşturulan ilave değer için alınan katma değer vergisi, genel
itibariyle harcamalar üzerinden alınan bir vergi olup vergilerin en gelişmiş ve modern olanıdır.
Harcamalar üzerinden alınan vergilerin içinde KDV’nin başarılı olduğu kabul edilmektedir.
Günümüzde AB ülkeleri başta olmak üzere ABD, Avustralya ve Japonya dışında birçok ülkede
uygulanmaktadır. KDV indirim mekanizmasına izin verdiğinden dolayı vergi ve kâr
piramitleşmesine neden olmamaktadır. Nihai tüketiciye ulaşana kadar maliyet unsuru
olmamasından dolayı muameleler vergilerine kıyasla ticari sektör için daha elverişli olduğu
söylenilebilir (Tanrıverdi, 2010, s.156).
AB ülkelerinde finansal hizmetlerin vergilendirilmesi hususu hala neticelenmemiş konuların
başında gelmektedir. Uzmanlar tarafından basit modeller uygulanarak finansal hizmetlerin
KDV kapsamına alınıp alınamayacağı ölçülmek istenmektedir. Genel olarak ortak bir görüş
olmasa da AB ülkelerinin birçoğu finansal hizmetleri KDV’den istisna etmeyi tercih etmişlerdir
(Auerbach ve Gordon, 2002, s.411). Ortak kabule göre, vergi kredisi yöntemi ile hesaplanan
KDV’nin tabanına bankacılık ve sigortacılık gibi finansal hizmetlerin dahil edilemeyeceği
yönündedir. Nedeni ise; katma değeri yani saf faiz oranına, prime ya da getiri oranına yapılan
ilave değerinin tespit edilmesinin zorluğudur. Vergilendirilebilir unsurların saf mali işlemlerden
ayrılması zordur. Finansal hizmetlerin KDV’den istisna edilmesi ile finansal kurumlar
alımlarındaki KDV ödemelerine karşın finansal hizmet satışlarında KDV talep
edememektedirler. Bu durumda finansal hizmet kullanıcıları efektif vergi oranlarından daha
düşük bir vergi oranıyla karşılaşmaktadır. Bunun neticesi olarak sistem finansal hizmetler lehine
bozulmaktadır. Finansal kurumlar açısından olumsuz olan ise finansal hizmeti sunabilmek için
katlandıkları KDV tutarını finansal hizmet kullanıcılarına KDV cinsinden aktaramamalarıdır
(Cnossen, 1998, s.406).
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Finansal hizmetlerin KDV kapsamında olup olmayacağı yıllardır tartışılan konulardan biridir.
Finansal hizmetlerin KDV’den istisna edilmesi gerektiğini savunan görüşlerden birine göre,
KDV nihai tüketim vergisidir ve bu durumda ara mallar KDV’nin konusuna girmemektedir.
Finansal hizmetlerin de bazı durumlar haricinde nihai tüketim olmadığı ve ara mal şeklinde
gerçekleştiği bilinmektedir. Böyle bir durumda finansal hizmetlerin KDV’nin doğasına
uymadığı için istisna edilmesi gerektiğini savunan görüşler mevcuttur (Grubert ve Mackie,
2000, s.31). Bir başka görüşe göre, tüketim mallarının fiyatları KDV oranına bağlı olarak
artmaktadır. Finansal hizmetler de KDV ile vergilendirildiği takdirde fiyatlar KDV oranında
artacak ve maliyetlerde önemli bir artış meydana gelecektir. Finansal aracılık maliyetlerinin
artması piyasa hacmini daraltacağından istenmeyen bir durumdur (Jack, 2000, s.848). Bunlara
ek olarak, finansal hizmetlerde oluşturulan ilave değerin belirlenmesi oldukça zordur. Olması
istenilen vergi indirimiyle birlikte KDV uygulandığı takdirde finansal hizmete eklenen ilave
değerin tespitinde zorluk yaşanacaktır (Uluatam ve Methibay, 2001, s.412). Bunun yanı sıra
finansal hizmetler KDV ile vergilendirildiği takdirde sermaye piyasası işlemlerinin de dahil
edilmesi gerekecektir. Bu vergilendirme ise piyasa işlem hacminin daralmasına sebep olacaktır
(Ergülen, 1988, s.139). Kanunda düzenlenen KDV metnine göre ülkemizde bankacılık
işlemleri teorik olarak KDV’ye tabidir. Fakat KDV kanunu istisnaları düzenleyen 17’nci
maddesinin 4/(e) bendi uyarınca banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamında
gerçekleştirilen işlemler KDV’den istisna tutulmuştur. Bu durumda bankacılık işlemlerinin
KDV kapsamına alınması istenirse Kanun’un teknik yapısı müsait olduğundan istisna bendi
yürürlükten kaldırılarak gerçekleştirilebilir (Tanrıverdi, 2010, s.156).
AB ülkeleri finansal hizmetlerin vergilendirilmesi hususunda 1977 yılında AET 6. Konsey
Direktifi çıkarılarak oluşturulmuştur. KDV ile ilgili Direktife göre üye ülkeler finansal
hizmetlerin vergilendirilmesinde serbest bırakılmıştır. Buna göre, finansal hizmetlerin
vergilendirilmesi KDV’den istisna edileceği gibi KDV’ye tabi de olabilir veya KDV benzeri bir
vergide uygulanabilir. Örneğin; Almanya, Fransa ve Belçika vergi mükelleflerine seçim hakkı
tanırken, diğer AB ülkeleri finansal hizmetleri KDV kapsamına almakta ve bazı işlemlerde
vergiden istisna edilmektedir (Huizinga, 2002, s.497). KDV’den istisna edilen işlemler 6.
Direktifin 13.maddesinin (d) bendinde belirtilmektedir. Buna göre; (Tanrıverdi, 2010, s.190)
 Kredi kullandırılması, devri ve yönetimi,
 Kredi için teminat alınması ve teminat işlemleri ile verilen diğer teminatların kontrolü
ve yönetimi,
 Vadeli ve vadesiz mevduat hesaplarıyla ilgili ödeme, transfer, borç, çek ve diğer devir
işlemleri,
 Kâğıt ve madeni para ve bunların devrine ilişkin işlemler,
 Yukarıda sıralananlar haricinde, hisse senedi, kâr payı, tahvil ve diğer kıymetli kağıtlar
ile bunların devrine ilişkin işlemler,
- Mallar üzerinde hak sunan senetler,
- 5.madde (3)bende göre sunulan hak ve kıymetler,
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 AB’ne üye ülkeler tarafından tanımlanan özel yatırım fonlarının yönetimi.
AB ülkelerinde finansal hizmetler vergilendirilirken kısmi vergi indirimine imkân
sunulmaktadır. Böylece bankalar finansal işlemleri dışında ödedikleri vergiyi
indirebilmektedirler. Vergi indirimi finansal hizmetler için önemli bir sorun teşkil ettiği için
sunulan imkân sayesinde KDV daha uygulanabilir bir hal almaktadır (Tanrıverdi, 2010,
s.190). Bunun yanı sıra AB ülkeleri başka vergi indirimi yaklaşımlarını da kullanabilmektedir.
Değerlendirilen alternatifler; sıfır dereceli finansal hizmetleri, isteğe bağlı yaklaşımı, toplama
metodunu, çıkarma metodunu ve en son nakit akım metodunu içerir. Sıfır derecelendirme
basamaklı sorunu çözecek olsa da tüketici tarafından finansal hizmetlerin diğer ürünlere göre
kullanılmasını da teşvik edecektir. İsteğe bağlı yöntem (Fransa ve Almanya'da kullanılır)
muhtemelen daha umut verici bir alternatiftir. Örneğin, Almanya, bankalara işletmeler adına
verilen hizmetler için bir işlem bazında KDV'yi seçme izni verir. Alman yaklaşımının
dezavantajı, tüketici kredileri ve çek hesaplarına ilişkin hizmetlerin hala vergilendirilmemesidir.
Toplama metodu altında, katma değer, emek gelirinin toplamı ve normal kârın üstünde
hesaplanmaktadır. İsrail bu şekilde bankaları vergilendirmektedir. Katma değerin borç verme
gelirleri ile borçlanma maliyetleri arasındaki fark olarak hesaplandığı çıkarma yöntemi (Kanada
Maliye Bakanlığı tarafından bir defada teklif edilmiştir) aynı nedenlerden dolayı problem
oluşturmaktadır (Cnossen, 1998, ss.407-408).
Uygulamada yaşanılan ve yaşanılacağı tahmin edilen sorunlar nedeniyle Türkiye’de banka ve
sigorta işlemleri KDV’den istisnadır. Bu istisna seçimlik hakkı tanıyan bir uygulama olmayıp
kesin bir düzenleme ile yürürlüktedir. KDV’den istisna edilen bankacılık ve sigortacılık
işlemleri Gider Vergileri Kanunu’nda düzenlenen BSMV’nin kapsamına dâhil edilmiştir
(Soydan, 2001, ss.83-104). 1985 yılında yürürlüğe giren KDV Kanunu ile BSMV dışındaki
tüm vergiler kaldırılarak yerine KDV getirilmiştir. Bu düzenlemenin birtakım mali ve
ekonomik sebepleri bulunmaktadır. Bunlar; (3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
Genel Gerekçesi, s. 318-321)







Yatırımların teşviki,
İhracatın geliştirilmesi,
Sanayi üzerindeki vergi yükünün azaltılması isteği,
Kaynakların etkin dağıtımı isteği,
Uzmanlaşmanın teşviki,
Diğer ülkelerde uygulanan vergi sistemine yakınlaştırma şeklinde sıralanabilir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu BSMV hükümleri hariç olmak üzere KDV’nin kabulü ile
yürürlükten kaldırılmıştır (Tanrıverdi, 2010, s.107).
Sonuç ve Değerlendirmeler
Dünya genelinde kabul edilmiş temel birtakım normlar olmakla birlikte uygulama da bazı
farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; banka ve sigorta muamelelerinin vergilendirilmesi
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hususunda ortak bir yargıya varılamamıştır. Yasa koyuculardan bir kısmı banka işlemlerinin
vergilendirilmesini savunurken bir diğer kısmı vergilendirilmemesi taraftarıdır. Bankacılık
işlemlerinin vergilendirilmesini savunanların da iki yaklaşımı bulunmaktadır. Bunlardan ilki;
bankacılık işlemleri KDV kapsamında yer almayarak ayrı düzenlenmesi gerektiğidir.
Türkiye’deki uygulama da bu yöndedir. İkincisi ise düzenleme yapılmak suretiyle KDV
uygulanmasıdır. Bu yaklaşım ile hesaplanan KDV’nin indirilme olanağı sunulmaktadır.
Böylece banka ve banka ile iş yapan firmaların maliyeti azalmaktadır. Oluşan vergisel
kopukluğun çözülmesi amaçlanmaktadır (TOBB, 1996, ss.206-208).
Finansal işlemlerin KDV’den muaf tutulması gerektiğini savunan yaklaşımlar da
bulunmaktadır. Grubert ve Mackie (2000) çalışmasında finansal hizmetlerin bir tüketim malı
olmadığı ve dolayısıyla tüketim malları gibi vergilendirilemeyeceğini ifade etmişlerdir. KDV ile
vergilendirilmesinde güçlük çekilen üç alandan biri finansal hizmetlerdir (Cnossen, 1998,
s.405). Buna göre KDV nihai tüketim mallarını vergilendirmektedir ve ara mallar KDV’nin
konusu kapsamında değildir. Bu durumda finansal hizmetler ara mal kabul edildiğinden katma
değer vergisinden istisna tutulmalıdır fikrini savunmaktadırlar (Grubert and Mackie, 2000,
s.31). Günümüzde KDV uygulayan 120’den fazla ülkenin çoğu finansal sektörü KDV’den
istisna tutmaktadır. AB ülkeleri finansal hizmetleri KDV kapsamı dışında tutmasına karşın son
günlerde oluşan bozukluk nedeniyle alternatifler aramaktadır (Zee, 2004, s.3). AB ülkelerinin
çoğunda finansal hizmetler KDV’den istisnadır. Bu durumda istisna uygulanan ülkelerde
finansal kuruluşların üretim maliyetleri üzerinden vergilendirildiğini göstermektedir (Amand,
2008, s.358). Gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü finansal sistemin önemli bir payına
hâkimdir. Finansal hizmetler vergiden muaf tutulduğu takdirde gelişmekte olan ülkeler için
önemli bir gelir unsuru yitirilmiş olacaktır. Bu ise milli gelir içerisinde ekonomik sapmalara
neden olacak ve ilerleyen yıllarda muafiyet yaklaşımından sapmaları beraberinde getirecektir
(Zee, 2004, s.3). Finansal kurumların yüklenmiş oldukları aracılık maliyetleri hem bahsedilen
kurumlar hem de müşteriler açısından önemli bir maliyet unsurudur. Finansal araçların vergi
yükü artırıldığı takdirde faizlere yansımaktadır. Bu durumda krediye olan talep gerilemekte ve
ekonomik büyüme uzun vadede olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca bahsedilen maliyetler
nedeniyle finansal aracılık faaliyeti gereğince yerine getirilememekte ve bu ise kaynakların
tahsisini bozmaktadır. Maliyet artışları sistemden dışarı çıkışı teşvik etmektedir. Bahsedilen
nedenlerin de etkisiyle finansal kuruluşların üzerindeki mali yüklerin kademeli olarak
düşürülmesi gerekmektedir. Bahsedilen mali yükler bankaların üzerinde doğrudan bir yük
oluşturmasa da azaltıldığı takdirde banka kârlılıklarında artış beklenmektedir (Yüksek Planlama
Kurulu, 2009). Huizinga’ya göre mali hizmetlerin niteliği itibariyle maliyetini belirlemek
zordur. Bankanın esas faaliyetleri için gereken maliyet bilinse dahi kullandırılan belirli bir kredi
için katlanılan maliyetin tespit edilmesi güçtür. Kredinin maliyeti, her bir kredinin içinde
barındırdığı ve dışarıdan gelebilecek risklere göre değişecektir. AB ülkeleri sorunu çözebilmek
adına birtakım programlar üretseler de nihayetinde çoğu finansal hizmeti KDV’den istisna
ederek çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Finansal hizmetin alıcısı nihai tüketici olarak
addedilen hanehalkı ise gizli de olsa KDV maliyetini yüklendiği için bir sorun
görülmemektedir. KDV’nin temel mantığı burada işlenmiş olacaktır. Fakat mali hizmetin
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alıcısı KDV mükellefi olan kurumlar ise, ödedikleri BSMV’yi hesaplanan KDV’den
indiremeyecekleri için maliyetlerinin katlanmasına neden olmaktadır. Kısmi vergi indirimi
uygulanması ile bu sorunun çözülmesi istenmektedir. Fakat bankaların ödedikleri vergiyi
indirebilmeleri için finansal hizmetlerinin dışında KDV’yi indirebilecekleri bir gelir elde
etmeleri gerekmektedir (Huizinga, 2002, ss.504-509).
Ülkemizde 1985 yılında KDV yürürlüğe girse de BSMV uygulanmaya devam etmiştir.
Günümüzde BSMV ile vergilendirilen işlemler KDV kapsamında olduğu için çifte
vergilendirmeyi önlemek adına KDV’den istisna edilmiştir. BSMV ve KDV aynı vergi konusu
üzerine kurulmuş olsa da aralarında farklılık bulunmaktadır. Bu farklılık ise KDV vergiden
indirime izin verirken BSMV’nin vergiden indirilememesinden kaynaklanmaktadır. 2005
yılında IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasında finansal hizmetler üzerinden alınan vergilerin
kademeli olarak azaltılacağı taahhüdünde bulunulmuştur. Buna göre 2006 yılından itibaren
BSMV’nin uygun olduğu ölçüde azaltılarak kaldırılması planlandığı ifade edilmektedir (Kaya
ve Doğan, 2005, s.5). Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Vergi Özel ihtisas Komisyonu Raporunda 2000’li yıllarda Türk Vergi Sistemi’nin sahip olması
gereken ilke ve öneriler kısmında banka ve sigorta muameleleri vergisinin KDV kapsamına
alınmasına ilişkin önerisinde konuya aşağıdaki şekilde yer verilmektedir;
“BSMV ve KDV aynı tür vergi olup, KDV’ninki 17/4 üncü maddesi uyarınca BSMV
kapsamındaki işlemler KDV’den istisna edilmiştir. Halen iki vergi de uygulanmakta olup, her iki
vergiyi de ödemek durumunda olan mükellefler açısından uygulama oldukça karışıktır. Mal ve
hizmet alımları nedeniyle KDV ödeyen mükellefler, nakden ve hesaben lehlerine aldıkları paralar
üzerinden BSMV ödedikleri için KDV’yi indirim konusu yapamamaktadırlar. İndirim konusu
yapılamayan KDV gider yazılmak suretiyle kurumlar vergisi matrahından indirilmektedir. Buna
karşılık mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabi olan mükellefler yabancı kaynak kullanmaları
halinde BSMV ödemekte ve ödenen BSMV gider yazılmaktadır.
Ayrıca bazı hallerde KDV’nin mi, BSMV’nin mi uygulanacağı konusunda tereddüt olmakta, her
iki verginin uygulama alanları çakışmaktadır. Bu nedenlerle BSMV’nin kaldırılarak KDV kanunu
kapsamına alınması, finans hizmetlerinde iki vergi uygulamasını basitleştirmek için gerekli
bulunmaktadır.”
Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde BSMV’nin kaldırılarak uyumlulaştırılmış KDV
kapsamına alınması finansal hizmetlerinin vergilendirilmesinde meydana gelen karışıklığın
önüne geçeceği düşünülmekte ve AB ile uyum sürecine katkı sağlayacağı savunulmaktadır.
KDV doğası gereği finansal hizmetlere uymamakla birlikte vergi indirimine imkân tanıyan bir
KDV uygulaması getirildiği takdirde model başarıyla işleyecektir. Çünkü mevcut durumda
verginin indirilememesi sektörde kopukluğa neden olmakta ve maliyet artışı ile
neticelenmektedir. Maliyetlerdeki artış finansal sistemde işlem hacminin daralmasına ve
kârlılıklarda azalmaya neden olmaktadır. Bu ise uzun vadede ülke ekonomisi için istenmeyen
bir durumdur. BSMV’den kademeli olarak vazgeçilerek indirim mekanizmasına izin veren
uyumlulaştırılmış bir KDV uygulanması gerektiği görülmektedir.
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970’li yıllarla birlikte sosyalist rejimlerin ve ekonomik sistemlerin çökmesi ve yaşanan
petrol krizinin ardından dünyada yaşanan stagflasyonla birlikte devletin iktisadi
hayattaki varlığı sorgulanmaya başlanmış, müdahaleci Keynesyen politikalar yerini
liberal ekonomilere bırakmaya başlamıştır. Şüphesiz ki, geçen süreçte liberal politikalar izleyen
birçok ülkede devletin ekonomideki yeri olabildiğince azaltılmaya çalışılsa da böyle büyük bir
güçten tamamen vazgeçilememiş, devletin piyasayı düzenleyici ve denetleyici yetkisi
kullanılmıştır. Bu durumda devlet günümüzde artık ekonominin baş aktörlüğü görevinden
hakemliği görevine bürünmüş ve işleyen mekanizmaları düzenleme ve denetleme görevi
edinmiştir.
Regülasyon kavramı son dönemde yoğun olarak inceleme alanı bulan konulardan birisi haline
gelmiştir. Düzenleme ve denetleme anlamına gelen regülasyon, iktisadi ve sosyal faaliyetlerin
idari ve mali anlamda bağımsız otoritelerce denetlenmesi ve düzenlenmesi anlamı taşımaktadır.
Günümüzde devletler, regülatif yetkilerini önemli ve hayati sektörleri düzenlemek,
yapılandırmak ve denetlemek için kullanmaktadır.
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Crew ve Kahlon (2014, s.112-121), çalışmasında Kaliforniya eyaletinde enerji ve su
piyasalarında tavan fiyat ve getiri oranı regülasyonlarının etkin olmadığını bunun yerine yeni
bir regülatif düzenleme olan “garantili getiri” uygulamasının daha efektif olacağını öne
sürmektedir. Dönemlik fiyat değişimleri ve enflasyondaki dalgalanmalara karşı üreticiyi daha
fazla koruyacağı ve gelirlerini daha stabil hale getireceği sonucuna varmaktadır. Bu açıdan tavan
fiyat ve ortalama fiyat anlayışı enerji ve su sektöründe arka plana atılmıştır.
Brennan (2010, s.49), ise yine tavan fiyat uygulamasını eleştirmekte, elektrik üretiminde
ihtiyatlı kullanımın önüne geçtiğini ve kaynakların savrulmasına sebep olduğuna
değinmektedir. Bu soruna karşı öneriler ise gelir ve kârların, üretim ve tüketimden
ayrıştırılması “decoupling” uygulamasıyla ulaşılabileceği, kâr ve gelir miktarı belirlendiğinde
firmaların kaynakları daha etkin kullanabileceği savunulmaktadır. Üretim, tüketim, dağıtım
aşamalarının birbirinden ayrı düşünülmesi gerektiği çalışmada ortaya konulmaktadır.
Sappington ve Weisman (2010, s.227-257), İngiltere’de telekomünikasyon sektöründe son 25
yılda uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulaması üzerinde durmakta ve tavan fiyat
uygulaması ile getiri oranı uygulamaları karşılaştırılmaktadır. Tavan fiyat düzenlemesinin enerji
sektörü üzerinde, düzenlemenin esnekliği ve üretim ve tüketim kararları üzerinde daha etkili
olması nedeniyle getiri oranı uygulamasından daha uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu
karşılaştırma Dünya’daki örnekleri açısından da önem taşımakta, yaygın olarak kullanılan tavan
fiyat yönteminin geçerliliğini korumasının yanı sıra etkinliği ve verimliliği tartışma konusunu
oluşturmaktadır.
Cambini ve Rondi (2009, s.1-26), Avrupa Birliği’nde enerji hizmetlerinde uygulanan “teşvik
edici regülasyon” ve “getiri oranı” regülasyonunun karşılaştırması yapılmaktadır. Ampirik
çalışmayla desteklenen karşılaştırmada yatırımların teşvik edici regülasyonda (incentive
regulation) getiri oranı uygulamasından daha yüksek olduğu ve bu durumun daha kârlı ve
verimli olduğu sonucuna varılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin veri olarak alındığı
çalışmada, aynı zamanda, enerji sektöründeki regülasyon yapısının rekabeti artırıcı ve özel
sektörü teşvik edici bir yapıya bürünmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Teşvik edici
regülasyon ve getiri oranı karşılaştırılması Sappington ve Chungrong (2002) çalışmalarında yer
almaktadır.
Hangiun ve Zang (2009, s.293), çalışmasında yoğunluk yaşayan havaalanlarındaki tavan fiyat
uygulaması üzerinde durmaktadır. Havaalanları ve havacılık sektöründeki regülasyonların
etkinliğine dair ortaya konulan çalışmada tek havuz - ikili havuz (single till – dual till)
kavramları işlenmiş ve oldukça yoğun havalimanlarında ikili havuz tavan fiyat uygulamasının
daha efektif olduğu sonucuna varılmaktadır. Havacılık sektöründe yoğun olarak kullanılan
tavan fiyat uygulamasında ne yöntemler izlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Havacılık
sektöründeki tekli ve ikili havuz sistemlerine dair araştırmalar Estelle (2010), Achim (2006),
ACİ (2007), Micheal ve Gillanders (2012) çalışmalarında da yer almaktadır.
Micheal ve Gilanders (2012, s.263-285), yolsuzluğun ve kurumsallaşmanın uygulanan
regülasyonların kalitesi üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışmada, yolsuzluğun özellikle
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zayıf ekonomilerde regülasyonların etkisini azalttığı ve kalitesini düşürdüğü sonucuna
varmaktadır. Ülkeler incelendiğinde, gelir seviyesi düştüğünde devletin uyguladığı
regülasyonların etkinliğinde ve verimliliğinde azalma meydana gelmektedir. Aghion ve Algan
(2009), Aidt (2009), Mudambi, Navarra ve Delios (2013), Noel, Ruger ve Sorens (2008),
Nunez (2007), Dreher ve Martin (2013), Damania ve Nuthukumara (2004), çalışmalarında
yolsuzluk ve regülasyon ilişkisini incelemekte ve yolsuzluğun regülasyon uygulamaları
üzerindeki etkinliğini değerlendirmektedir.
Boetke (2010, s.283-291), regülasyonları kurumların ya da girişimlerin kendi kendine
yapabileceği bir sistemin mi (self-regulation) yoksa dışarıdan devlet mekanizmasıyla ya da
devlet eliyle profesyoneller tarafından yapılıp yapılmamasının avantajları ve dezavantajları
üzerinde durulmaktadır. Dışarıdan uygulanan regülasyonun mu yoksa iç regülasyonun mu
daha etkin olduğu üzerinde tartışılmaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında insanların,
kurumların ve firmaların iç regülasyon yapabilme kapasitelerinin olduğunu ve daha etkin
olduğunu savunmaktadır. Stefanidis (2003), Tolkki, Haveri, Airaksinen ve Valkonen (2011),
Nunez (2007), Gamper ve Finger (2013), Chaserant ve Harnay (2015), Calcott (2009),
Jenkins (2001), Christman ve Taylor (2001), Haufler (2001), çalışmalarında iç ve dış
regülasyona yer vermişlerdir. Çalışmalarda, regülasyonun devlet tarafından yapılmasının yanı
sıra kurumlara iç regülasyon uygulamaları kazandıracak faaliyetler değerlendirilmektedir.
Verikouis, Konstas, Anastasiadou ve Angelidis (2006), çalışmada Avrupa Birliği’ne uyum
kapsamında telekomunikasyon sektöründe regülasyon uygulamaları üzerinde durulmakta ve
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri örnekleri verilmektedir. Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin
Telekomunikasyon Sektöründe Regülatif Kurumlar kurma sürecine değinilmekte ve sonuç
kısmında da bu bölgedeki tüm ülkelerin uyum kapsamında bu sektörde gerekli olan
uygulamaları yerine getirip sektöre entegre olmasının sağlanması gerektiği üzerinde
durulmaktadır.
Regülasyon Kavramı
Devletin ekonomik ve sosyal hedeflerini gerçekleştirebilmek için hayata geçirmiş olduğu her
türlü uygulama “regülasyon” kavramıyla ifade edilebilmektedir. Regülasyon kavramı iktisattan
siyaset bilimine, hukuka ve sosyolojiye, hatta antropolojiye değin çok çeşitli bilim dallarında
önemli bir araştırma alanı olarak değerlendirilmektedir (Sarısoy, 2010, s.278). Regülasyon
kavramı, son yıllarda yaygın bir biçimde çalışma alanı bulan bir kavram olmuştur. Düzenleme
ve denetleme anlamı da taşıyan regülasyon kavramı, temel ekonomik ve sosyal düzenlemelerin
politik alandan ayrı idari kuruluşlarca düzenlenmesi ve denetlenmesi anlamını taşımaktadır
(Petek, 2006, s.1).
İktisadi açıdan incelendiğinde ise regülasyon, bilinen düzenleme ve denetimden çok daha
kapsamlı bir çalışma alanını kapsamaktadır. Dolayısıyla, düzenleme ve denetleme kavramları
tek başına regülasyon kavramını karşılamamaktadır (Kostakoğlu, 2014, s.227). Regülasyon,
belli bir uygulamaya ilişkin normların tespit edilmesi ve bu kurallara uyumun sağlanmasının
yanı sıra kanunların uygulanmasına dair gözetimin gerçekleştirilmesi, yasaklara uyulmaması
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durumunda ciddi ve düzeltilemeyecek nitelikteki zararları engellemek amacıyla geçici tedbirler
oluşturulması ve uygulanması, verilen bir karara ilişkin geri bildirimlerin değerlendirilmesi,
şikâyet üzerine veya düzenleme kurumunun inisiyatifiyle soruşturma yapılması, doküman ve
bilgi akışının sağlanması, para ve vergi cezaları verilmesi, kanunun ilgili sektörün regülasyonu
konusunda nasıl uygulandığını gösteren bilgilendirici yönergelere başvurulması gibi
düzenlemeleri içermektedir (Güvenek, 2009, s.50). İktisadi Regülasyon uygulaması, özel
sektörün etki alanını ve gücünü artırmaya yönelik devletin üstlendiği bir faaliyet olarak da
değerlendirilmektedir (Diaz, 2017, s.109).
Kamu otoritesinin birçok faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden bir
tanesi ise kamu harcamalarının finanse edilmesidir. Devletler kamu gelirleri (çoğunlukla
vergiler) vasıtasıyla kaynak toplayıp bu kaynakları farklı alanlarda kullanırlar. Devlet bu
faaliyetleriyle birlikte, kişi ve kurumların davranışlarını düzenlemekle de görevlidirler. Kişilere
karşı regülasyon uygulamaları daha yoğun ve kapsamlıdır. Bu şekilde uygulanan regülasyonlar,
emniyet kemeri takma zorunluluğu gibi doğrudan uygulanabileceği gibi, fiyat ile mal ve hizmet
standartlarının tespit edilmesi şeklinde dolaylı da olabilmektedir. (Ardıyok, 2002, s.23).
Regülasyonların her durumda geçerli olmasa da tipik bazı özellikleri bulunmaktadır. İlk olarak
regülasyonlar; talimat veya yönerge niteliği taşımaktadırlar. Devlet veya üst otorite, arzu edilen
sonuçlara ulaşmak için bireyleri, uymadıkları taktirde yaptırım tehdidi ile, belirli bir sistematik
içinde davranmaya mecbur kılmaktadır. Böylece ilgililer arasında özel anlaşma ile çözülemeyen
sorunların ve yerine getirilemeyen yükümlülüklerin kamu hukuku çerçevesinde çözülmesi
sağlanmaktadır. Son olarak, kamunun hukukun oluşturulması ve uygulanması noktasında
temel bir rol oynaması sebebiyle yapılan düzenlemeler önem taşımaktadır (Ogus, 1999, s.223).
Regülasyon Türleri
Regülasyon kavramının genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte, OECD (Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri arasında farklı çeşitlerle, farklı özelliklerle düzenleyici
uygulamalara başvurulmaktadır. Bu anlamda bu düzenlemeler üç türe ayrılmaktadır: ekonomik
regülasyon, sosyal regülasyon ve idari regülasyon (OECD, 1998, s.6);




Devletin doğrudan; fiyat mekanizmaları, rekabet, piyasa giriş çıkışları ve piyasa
kararlarına müdahalesine ekonomik regülasyon denmektedir. Bu müdahaleler
piyasalarda rekabeti ve gelişimi teşvik etme ve piyasanın düzgün bir şekilde işlemesi
için engel teşkil eden sınırları ortadan kaldırma amaçları taşımaktadır. Bu kapsamda,
uygulanan regülasyonların ana hedefi; iktisadi etkinliğin sağlanması ve kaynak
dağılımının adaletli bir şekilde gerçekleşmesidir. Kamu otoritesinin piyasayı gelişime,
rekabete, inovasyona teşvik etmek ve piyasa kurallarına uyumun sağlanması için belirli
kurallar çerçevesinde denetlemesi de iktisadi regülasyon olarak adlandırılmaktadır.
Sosyal regülasyon ise sağlık, güvenlik, çevre ve toplumsal yaşam gibi kamusal çıkarları
korumak için gerekli müdahaleleri içermektedir. Sosyal regülasyonun ekonomik
amacı, ikinci planda olmasına karşılık, önem teşkil eden bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Kamu otoritesi bu müdahalelerde daha çok toplumsal ve
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sosyoekonomik amaçlar edinmektedir. Sosyal regülasyonlar; bölgesel eşitsizliklerin
kaldırılması, gelir dağılımının düzenlenmesi, refah seviyesinin yükselmesi, suç
oranlarının azaltılması, sağlık ve sosyal hizmet sektörünün geliştirilmesi gibi birçok
amaç taşımaktadır. Bu bağlamda sosyal regülasyonlar, daha geniş ifadeyle, toplumun
çıkarlarını muhafaza etmeye ve refahı arttırmaya yönelik düzenlemelerdir. İlk olarak
1960’lı yıllarda başlayan sağlık, güvenlik, çalışma şartları, çevre ve tüketici hakları gibi
konularda oluşan toplumsal talepler sebebiyle 1970’li yıllarda düzenleyici kurum ve
kurallar ortaya konmuştur. (Bu kurumlara örnek olarak U.S Environmental
Protection Agency (Çevre Koruma Komisyonu), National Traffic Safety
Administration(Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi), Nuclear Regulation
Commission(Nükleer Regülasyon Komisyonu) verilebilmektedir (Ardıyok, 2002, s.8).
İdari Regülasyon, özel sektörün etkin ve verimli bir biçimde işlemesi için gerekli
kuralları ve formaliteleri içermesidir. Bu formaliteler; gerekli izinler, raporlar,
bildirimler, tutulması gereken kayıtlar ve bürokratik işlemler olabilmektedir. Bilgi
alma mekanizmasıyla kamu sektörü özel girişimlerin kararlarına müdahale etme
olanağı bulmaktadır. Bu durum ise özel sektör performansı üzerinde önemli bir etkiye
yol açmaktadır.

Regülasyon Yöntemleri
Regülasyon uygulamaları incelendiğinde, farklı zamanlarda ve şekillerde gerçekleştirildiği
görülmektedir. Devletlerin sahip olduğu ekonomik farklılıklar, toplumsal yapı, gelir dağılımı
gibi değişkenler ülkelerin belirleyeceği regülasyon yöntemlerinde önemli rol teşkil etmektedir.
Genel ifade ile, literatürde üç tür regülasyon yöntemi yer almaktadır. Bu yöntemler karma
regülasyon, fiyat tavanı regülasyonu ve getiri oranı regülasyonudur.
Getiri oranı yöntemi, genellikle Japonya ve Kanada’da uygulanan yöntemlerden biridir.
Firmanın getirilerinin maliyetlerine eşitlenmesi yöntemi olarak ifade edilmektedir. Bu
yöntemde belirlenen getiri oranına kadar firma faaliyette bulunmakta ve aşırı kâr politikası
uygulayamamaktadır (Ian, 1996, s.1). Bu yönteme yöneltilen bazı eleştiriler bulunmaktadır.
Örneğin, bu yöntemin firmaları etkili ve verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye ve
maliyetlerini indirmeye teşvik etmemesidir. Fakat firma maliyetlerini her koşulda karşılamakta
ve dolayısıyla şirketler maliyetlerini azaltmak yerine, arttırma eğilimi göstermektedir. Diğer bir
eleştiri ise, Averch-Johnson olarak bilinen, yatırımların üzerinden verilecek olan kâr payının
asimetrik bilgi sebebiyle tam olarak tespit edilememesidir. Sonuç itibariyle, getiri oranı
yöntemi, etkinsiz bir uygulama olarak değerlendirilmektedir (İçöz, 2003, s.14-15).
Tavan fiyat uygulaması, 2000’li yıllardan itibaren en fazla tercih edilen bir yöntemdir. Bunun
nedeni ise, firmaya kâr etmesi için güçlü bir teşvikte bulunmasıdır. Tavan fiyat uygulamasıyla
karşılaşan firma kârlarını artırabilmek için maliyetlerini azaltmak zorunda kalmakta ve bu
durum ise verimlilik artışı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yöntemde, fiyatlar her sene
enflasyon oranına endekslenmekte ve enflasyondaki herhangi bir değişmeye göre firmanın kâr
seviyesi korunmaktadır. Örneğin, İngiltere’de gaz ve elektrik sektörlerinde kamu hizmeti yapan
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kuruluşlar, fiyatlarını tüketici enflasyonuna göre düzenleme konusunda yetkilendirilmişlerdir
(Ian, 1996, s.1).
Karma regülasyon ise, aynı zamanda, teşvik edici regülasyon şeklinde de nitelendirilmektedir. Bu
regülasyon yönteminde, fiyat tavanı ve getiri oranı yöntemi bir arada uygulamaya
konulmaktadır. Bu yöntemde, öncelikle tavan fiyat regülasyonu uygulanmaktadır. Fakat
firmaların maliyetleri indirme konusunda çok başarılı performans ortaya koymaları halinde
artan kâr bireyler ve firmalar arasında dağıtılmaktadır. Böylece, tüketicilerin yüksek kazanç
durumunda şikâyetleri azalmakta ve firmanın maliyetleri düşürmesi teşvik edilmektedir. Bu
yöntem başta ABD olmak üzere tüm gelişmiş ekonomilerde yaygın şekilde uygulamaya
konulmaktadır (Atiyas, 2000, s.41)
Dünya’da Regülasyon Uygulama Örnekleri
Dünya’da kamu otoriteleri, birçok sektörde regülasyona başvurabilmektedir. Başta enerji
sektörü olmak üzere, telekomünikasyon ve finans sektörlerinde de devletlerin yoğun bir şekilde
regülasyon uygulamalarına yer verdiği görülmektedir. Çalışmada elektrik, doğalgaz,
telekomünikasyon ve finans sektörleri ele alınmakta ve ülke örnekleri değerlendirilmektedir.
Elektrik Sektöründe Regülasyon
Elektrik tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır ve birçok ülke
günümüzde elektrik sektörünün verimliliğini ve etkinliğini artırabilmek için yatırımlar
yapmaktadır. Regülasyon ise, elektrik endüstrisi için önemli bir rol oynamakta ve regülasyon
uygulamalarının elektrik sektörü performansına olan etkisi tartışmalara yol açmaktadır (Baek ve
Jung, 2014, s.120).
1980’li yıllara kadar, elektrik sektöründe, pek çok ekonomide, tüketicilere dikine bütünleşmiş
bir tekel yoluyla mal ve hizmet sunulmaktaydı. İktisadi bir ürün olarak nitelikleri ve gerekleri
böyle bir sektör yapısını gerekli hale getirmekteydi. Sektöre öncü olan doğal tekel durumunda,
kamu doğal tekeli ya doğrudan mülkiyeti altında kendi işletmekte ya da imtiyaz verdiği özel
şirketi regülasyona tabi tutarak kontrol etmekteydi. Daha az karşılaşılan yöntemde ise, belli bir
sektörde tek bir özel firmanın elektriğin üretimi, iletimi ve son tüketiciye kontrol edilen
fiyatlarda perakende satışından sorumlu olduğu regülasyonlu yapıya en önemli örnek
A.B.D.’dir (Zenginobuz ve Oğur, 2000, s.13).
Elektrik sektörü açısından devletin regülasyona başvurması, elektrik üretim ve sunumunda
verimliliğin ve etkinliğin artırılması ile birlikte optimal kaynak dağılımını bozucu aksak rekabet
piyasa koşullarının giderilmesi anlamına gelmektedir. Böylece, hizmetin bedeli olan fiyatların
yeniden belirlenmesi ve toplumsal faydanın sağlanması sonucu elde edilecektir (Koç ve Gülşen,
2018, s.41).
Amerika Birleşik Devletleri Örneği
ABD’nde 203’ü dikey şekilde bütünleşmiş büyük özel şirketi olmak üzere, toplam 3200 şirket,
elektrik hizmeti sunumunu gerçekleştirmektedir. ABD’ndeki sektörde en başından beri; özel
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şirketler, belediye kurumları ve kamu müdahalesi aynı anda uygulanmıştır. Sektörde hem eyalet
hem de federal seviyede regülasyon uygulanmıştır. Fiyatlara eyalet seviyesinde regülasyon
uygulanırken, eyaletler arasında elektrik FERC (Federal Enerji Düzenleme Komisyonu)
tarafından sağlanmaktadır. Üretim ve dağıtımda temel model özel sermaye olsa da devletin
konumu önem taşımaktadır. Mevcut kapasitenin %76’sı, üretimin %77’si ve satışların %79’u
özel şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sektörde faaliyette bulunan firmaların
regülasyon şemasında; dikine bütünleşmiş şirketler tarafından faaliyeti sürdürülen konum
olarak birbirinden bağımsız imtiyazlı tekeller, kazançlarını sınırda tutmak hedefiyle yapılan
fiyat regülasyonu ve tüketicilere hizmet sunma zorunluluğu temel başlıkları meydana
getirmektedir. ABD’nde elektrik fiyatlarının tespit edilmesinde, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki
yıllarda temel model geleneksel getiri oranı modeli olmuştur. 1980’li yıllarla birlikte bu
uygulamalar yerini daha etkin ve üretimi teşvik edecek fiyat mekanizmalarına bırakmıştır
(Ardıyok, 2002, s.24).
İngiltere Örneği
Elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar, elektrik hizmetinin saklanabilir olmamasına ve devamlı
olarak pazar talebini karşılama zorunluluğuna dayanmaktadır. İngiltere’deki liberalleşme
öncesinde, elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar kontrol altına alınabilir ve en düşük seviyede
tutulabilir durumdaydı. Buna karşılık, liberalleşme sonrası İngiltere ve Galler’de elektrik toptan
alım satım piyasası kurulduğundan bu yana, elektrik fiyatlarındaki dalgalanmalar maksimum
boyutlara ulaşmıştır. Bu dalgalanmalar ise, piyasalarda alıcıların talep ve gelirlerindeki,
satıcıların ise arz ve maliyetlerindeki belirsizlikler nedeniyle yaşanmakta ve çok yüksek fiyatlara
ulaşabilmekteydi. İngiltere’deki regülatif kurumlar bu durumun, İngiltere’deki yüklenici
elektrik üreticileri olan National Power ve Power Gen şirketlerinin uygulamaları nedeniyle
meydana geldiği kanaatindeydi. İngiltere hükümeti bu sorunla baş etmek amacıyla, yüklenici
şirketlerin etkisini düşürmek için tavsiye ve tavan fiyat uygulamalarına başvurdu (Sherzod,
2013, s.81).
1990’lı yıllardan itibaren, Avrupa’da elektrik sektöründe dönüşümün hızlandığı
gözlemlenmektedir. Özellikle, tüm enerji piyasasının birbiriyle entegrasyonu ile karbondan
arındırılmış bir ekonominin gerçekleştirilmesine yönelik bir dönüşüm başlatılmıştır (Bondarev
ve Weight, 2018, s.196). Bu kapsamda, İngiltere’de Toptan Elektrik Market’inin(Whosale
Electricity Market) 1990 yılında kurulmasından 2001 yılına kadar yapılandırılmasına kadar
geçen süreçte beş adet regülatif müdahale gerçekleştirilmiştir. İlk müdahale ile, elektrik
piyasasında kömür sözleşmelerine (coal contracts) son verilmiş daha sonra, 1994 yılında tavan
fiyat(price cap) uygulamasına gidilmiş, 1996 yılında bu uygulamaya son verilmiş ve daha
sonraki dönemde 1996 ve 1999 yıllarında tasfiyeler gerçekleşmiştir.
Güney Amerika Örneği
Güney Amerika elektrik piyasası son 20 yılda önemli bir değişim alanlarından biri olmuştur.
Reformlar, 1986 yılında Şili’de kamu elektrik üretim şirketlerinin özelleştirilmesi ile başlamış,
1992 yılında ise Peru, Arjantin, Bolivya, Kolombiya ve Brezilya reformları takip eden ülkeler
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olmuştur. Bu reformlar sonucunda, elektrik sektörü dört ana aşamadan oluşmaktadır: üretim,
iletim, dağıtım ve satış aşaması. Güney Amerika’daki elektrik sektöründeki reformlarda,
elektrik üretim aşamasında rekabetçi bir piyasa oluşturulmuş, fakat iletim ve dağıtım
aşamasında ise, tekelci bir piyasa tesis edilmekle beraber regülasyonlarla da bu piyasalar gözetim
altında tutulmuştur. İletim ve dağıtım aşamasındaki tekel ise, özel kesim tarafından
yürütülmekte olup tavan fiyat uygulamaları ile regüle edilmişlerdir. Elektrik üretim sürecindeki
ayrışmalar, daha önceki dönemdeki güçlü elektrik tekellerin gücünü zayıflatmış ve devletin
ayrılan alanlardaki tekelleri ve özel şirketleri regüle etmesi, gözetimde bulunması ve denetlemesi
kolaylaşmıştır (Rossi ve Estache, 2004, s.277).
Türkiye Örneği
1980’li yıllar itibariyle, elektriğin sunumu kamuya ait bir tekel olan Türkiye Elektrik
Kurumunun (TEK) dikey bütünleşmesiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hidroelektrik
santrallerinde elektrik enerjisi sunumu başka bir kamusal kurum olan Devlet Su İşleri (DSİ)
tarafından yerine getirilmiştir. Bununla birlikte, Çukurova Elektrik Anonim Şirketi, Kepez ve
Antalya Elektrik Üreticileri Anonim Şirketleri ve Kayseri ve Civari Anonim Şirketi gibi
firmalara elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı onayı verilmiştir. Elektrik enerjisinin
daha nitelikli ve ucuz olarak bireylere sunulması, devletin kıt olan iktisadi kaynakları nedeniyle
gerçekleştirilememiş enerji yatırımlarının özel sektör vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ve 1980’li
yıllarda dünyada yaygın hale gelen özelleştirme yanlısı gelişmelerle birlikte, enerji sektöründe
reorganizasyon gereksinimi meydana gelmiştir. Sonuç olarak, 1997 yılında 4789 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEAŞ) unvanlı iki ayrı İktisadi Devlet
Teşekkülü statüsü ile yeniden yapılandırılmıştır. Elektrik enerjisinin üretimi ve iletimi
işlevinden TEAŞ, dağıtımından da TEDAŞ sorumlu olmuştur. Bu iki kurum 1994 senesinde
faaliyete başlamıştır (Çetin, 1999, s5).
2001 Yılında AB’ye üyelik ilanından hemen sonra AB Enerji Müktesabatı’na uyumlu bir
biçimde Elektrik Piyasası Yasası (EPY) çıkartılmıştır. EPY, sadece kamu ağırlıklı elektrik
sektörü içerisindeki taraflar arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda bu sektörle ekonominin
diğer sektörleri arasındaki ilişkileri de temelden ve yeniden şekillendirmiştir (Koç ve Gülşen,
2018, s.45). Bu anlamda EPY’nin en büyük etkisi, elektrik sektöründeki gücü ve egemenliği
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’na
kaydırmasıdır. EPDK, bu anlamda lisanların verilmesi, fiyat kontrollerinin uygulanması,
tarifelerin belirlenmesi ve uygulanması, anlaşmazlıkların giderilmesi, kurallara uyulmaması
halinde yasal müeyyidelerin uygulanması, performans standartlarının belirlenmesi,
değiştirilmesi ve onaylanmasından sorumlu hale getirilmiştir. Böylece, bu yasayla beraber bir
regülatif kurum, EPDK elektrik piyasasının temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Avrupa
Birliği’ne üyelik müzakereleri sonucunda 2004 yılında Elektrik Piyasası Reformu ve
Özelleştirme Strateji Belgesi(EPRÖSB) yayınlanmış, Türkiye’deki elektrik üretim ve dağıtım
tesislerinin nasıl özelleştireceğine dair yol haritası niteliğindedir. EPY’de oluşturulan EPRÖSB
2012 yılında tamamlanması öngörülen bir özelleştirme aşamalarını belirlemektedir. Türkiye,
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elektrik sektörünün yapılandırılması konusunda AB müktesabatına uygun adımları izlemiş
olmakla beraber kamu müesseselerini dikey ayrıştırmaya tabi tutarak şirket haline
dönüştürmüştür (Bağdadioğlu ve Başaran, 2010, s.145).
Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon
Regülasyon uygulamalarının telekomünikasyon sektöründe firmaların maliyetlerini düşürmesi
ve böylelikle de daha etkin çalışmalarını sağlaması, sunulan hizmet kalitesini artırması yönünde
olumlu etkileri bulunmaktadır. Böylelikle regülasyonların, kaliteyi artırmak ve rekabetçi fiyat
oluşumunu sağlamak yoluyla telekom hizmeti satın almak isteyecek kişi sayısını(abone sayısını)
artırması da beklenmektedir (Gülşen, 2014, s.48).
İngiltere Örneği
İngiltere’de 1979 yılında Margaret Thatcher’ın iktidara geldiği dönemde hazırlanan
özelleştirme uygulamalarının ikinci aşaması; belirlenen uygulamaların başında kamu tekelinin
olduğu sektörlerde regülasyon uygulamasına başlanılmasıdır. British Telekom(BT)’un satışı,
sürecin başlangıcı olmuştur (Çelebi, Mıynat ve Cura, 2018, s.184).
İngiltere’de Telekom sektöründe regülasyon görevi, 1984 yılında kurulan Telekomünikasyon
Genel Müdürlüğü Ofisi’ne (OFTEL) verilmiştir. OFTEL’in BT’a ait sorumlulukları da BT’ye
verilen hak ve yükümlülükleri gözetmek ve denetlemek olarak belirtilmiştir. OFTEL’e verilen
başlıca görevler şunlardır:





Telekomünikasyon faaliyetlerini denetlemek,
Tüketicilerin çıkarlarını korumak,
Adil bir rekabet ortamı tesis etmek,
Rehberlik bilgileri, acil hizmetler, evrensel hizmet sunumu gibi zorunlu talepleri
karşılamaktır.

Sonuç olarak, hizmetlerin evrenselliği gereği, en ücra köşeye dahi hizmetin götürülmesi,
tüketicinin hizmet ve fiyat kalitesi itibariyle korunması bu düzenleyici kurumun öncelikli
hedefi olmuştur. OFTEL görevlerini yerine getirirken piyasanın hakim teşebbüsü konumunda
olan BT’nin hak ve yükümlülüklerini de gözetlemiş ve denetlemiştir. Böylece sektördeki
rekabet ortamını da geliştirmeye çalışmıştır. Bu aşamada Ticaret ve Sanayi bakanlığı tarifelerin
belirlenmesi ve lisans koşullarının değiştirilmesinde yer almamış ve bu konulardaki tüm yetki
regülatif bir kurum olan OFTEL’e verilmiştir (Çakal, 1996, 57-58).
İngiltere’deki Telekom sektöründe düzenleme uygulamalarının sektörel kârlılık üzerinde
olumlu yönde bir katkısının olduğu görülmektedir. OFTEL’in fiyat düzenlemeleri yaklaşık
olarak üçte bir oranında tarifeleri düşürmüştür. Fiyatlar 1980’lerin başından itibaren %40
oranında düşmüş ve telefon hizmetlerinden yararlananların oranı %70’lerden neredeyse
%100’lere ulaşmıştır (Giray, 2003, s.75).
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Tablo 1. Sektörel Regülasyon Göstergeleri
le
Ülke

Yıl

Giriş

Kamu
Mülkiyeti

Dikey
Bütünleşme

Piyasa
Yapısı

İngiltere
1998
3,00
0,00
0,00
1,56
İngiltere
1999
3,00
0,00
0,00
1,42
İngiltere
2000
3,00
0,00
0,00
1,36
İngiltere
2001
3,00
0,00
0,00
1,28
İngiltere
2002
3,33
0,00
0,00
1,16
İngiltere
2003
0,00
0,00
0,00
1,14
İngiltere
2004
0,00
0,00
0,00
1,20
İngiltere
2005
0,00
0,00
0,00
1,26
İngiltere
2006
0,00
0,00
0,00
1,31
İngiltere
2007
0,00
0,00
0,00
1,36
İngiltere
2008
0,00
0,00
0,00
1,26
İngiltere
2009
0,00
0,00
0,00
1,16
İngiltere
2010
0,00
0,00
0,00
1,07
İngiltere
2011
0,00
0,00
0,00
0,98
İngiltere
2012
0,00
0,00
0,00
0,89
İngiltere
2013
0,00
0,00
0,00
0,80
Kaynak: OECD, Sector Regulator Indicators, https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=ETCR

Tablo 1’de, 1998-2013 yılları arası İngiltere’nin Telekomünikasyon sektöründeki yapısal
reform göstergelerine yer verilmiştir. Öncelikle ilk olarak, kamu mülkiyeti incelendiğinde
sektörün en büyük teşebbüsünde kamu ortaklığı bulunmamakta tamamen özel teşebbüs
mülkiyetinde olduğu görülmektedir. Piyasa yapısına bakıldığında ise, sektördeki en büyük
teşebbüsün toplam paydaki oranı giderek azalmakta dolayısıyla rekabet ortamı
geliştirilmektedir.
Türkiye Örneği
Telekomünikasyon alanında Avrupa Birliği müktesebatına uyum hedefi doğrultusunda yapılan
çalışmalarının nihai şeklini 2000 yılında yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun oluşturmaktadır.
4502 sayılı Kanunla birlikte, sektörle ilgili kurumların görevleri farklılaşmaktadır. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı telekomünikasyon sektörüne dair politikaların tespit edilmesi yetkisine
sahiptir. Telekomünikasyon Kurumu, bu yetkiye göre meydana getirilen imtiyaz, ruhsat ve
genel izin adlı belgeler vasıtasıyla alanda faaliyet gösteren firmaların tespit edilen esaslara uyup
uymadığının gözden geçirilmesi ve sektörün doğal tekel niteliği gösteren ve rekabet kurallarının
geçerli olamayacağı piyasalarda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla görevlidir. 4502 sayılı
Kanun ile birlikte telekomünikasyon sektörünü düzenleyecek ayrı bir organizasyon olarak
Telekomünikasyon Kurumu kurulmuş ve fiyatlandırma, ara bağlantı ve hizmet kalitesi gibi
teknik nitelikli yönetmelikler ve diğer idari uygulamaları yapmaya, görev ve imtiyaz sözleşmesi
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ve genel izinlerin şartlarına uyulmasını denetlemeye ve idari para cezaları uygulamaya bu
kurum yetkili hale getirilmiştir (İçöz, 2003, s.61).
Finans Sektöründe Regülasyon
Finans sektöründe regülasyonların tanımlanmasında, regülasyon kavramının içinde yer alan
düzenleme, denetleme ve yönlendirme unsurlarının ve hukuki düzenlemelerin sektörel seviyede
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, finans sektöründeki regülasyonlar; finansal
faaliyet ve süreçlerin, yaptırım oluşturma yetkisine sahip bir otorite veya kamu tarafından
ortaya konulacak kurallar, kısıtlamalar veya teşvikler aracılığıyla gözetim altına alınması,
standart hale getirilmesi veya yönlendirilmesi olarak açıklanabilmektedir. Fakat finansal
regülasyonların tanımlanmasında öncelikli olarak finans sektörünün ele alınması gerekmektedir
(Taşar, 2009, s.11). Finansal regülasyona yönelik uygulamalara ihtiyaç duyulmasının en önemli
sebeplerinden bir tanesi, pek çok çalışma da göstermektedir ki, finansal regülasyon ile reel
ekonomi arasında pozitif yönlü bir etkileşim bulunmaktadır (Aceves ve Amato, 2017, s.52).
Özellikle, finans sektörü, makroekonomik açıdan istikrarın sürdürülebilirliği hususunda daha
fazla öneme sahiptir (Gökbunar, Yıldıran ve Koç, 2016, s.71).
Genel itibariyle, finansal sistemler; bankalar, finansal kiralama şirketleri, tüketici finansmanı
şirketleri ve sigorta şirketlerinden oluşmaktadır. Bu durumda dikkate alınması gereken husus
finansal piyasalar kavramının; bankalar ve banka dışı finansal birimler ve diğer aktörler(bireyler,
devlet) tarafından oluşturulan bir ekonomik terim olarak nitelendirilmesidir (BDDK, 2008,
s.17).
Finans sektöründe meydana gelen hızlı değişimler ile birlikte finansal organizasyonların da
yapısal olarak değişikliklere ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. İlk olarak, bilgi-işlem
teknolojilerindeki gelişme, finans sektöründeki yapıyı önemli ölçüde değiştirmektedir. İkinci
olarak, küreselleşmeyle birlikte coğrafi sınırların ortadan kalkması ve önemli finansal
kurumların küresel bir karakter kazanmaları, ulusal ölçekli regülasyon uygulamalarını
zorlaştırmaktadır. Ek olarak, finansal piyasalarda ve coğrafi sınırlardaki belirsizlik, bankacılık
sektöründe birleşme eğilimlerinin artmasına, finansal kurumların reorganize hale gelmesine
neden olmakta, fakat buna rağmen regülasyonların başlangıç aşamasındaki nitelikleriyle
kalmasına neden olmaktadır (Rosengren, 2000, s.17). Ayrıca, tüm bu gelişmelere ilave olarak,
siyasi baskıdan uzak bağımsız denetleyici kurumlar oluşturulmuştur. Bağımsız denetleyici
kurumların temel işlevi, toplum açısından temel hak ve özgürlükleri denetlemek ve piyasa
ekonomisinin işlerliğini sağlamaktır (Kahriman, 2005, s.117).
Avrupa Birliği Örneği
Küresel ölçekte etkiye sahip finansal kuruluşlar uluslararası kriz yönetimi ve finansman gibi
problemlerin çözümünde para, kredi ve sermaye araçlarını kullanarak belirli görevleri yerine
getirmektedirler. IMF ve Dünya Bankası haricinde, Dünya Ticaret Örgütü(WTO), Birleşmiş
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Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı(UNCTAD) gibi birçok farklı uluslararası finansal
regülasyon birimleri mevcuttur. Bu birimler uluslararası regülatörler tarafından bağımsız bir
görev çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedirler (Kane, 2000, s.302).
Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilen finansal denetim ve gözetim uygulamaları ulusal hükümetler
ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) alt birimlerinde gerçekleşmektedir. Portekiz, İspanya,
Hollanda, Yunanistan, İrlanda olmak üzere beş ülkede merkez bankaları regülasyon uygulama
birimleri olarak benimsenirken, Almanya, Finlandiya, Danimarka, Belçika ve İngiltere ise
bağımsız düzenleme otoriteleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Finansal regülasyonların
sorumlulukları Fransa’da merkez bankası ve regülatör birimleri arasında paylaşılmış,
Avusturya’da ise finans bakanlığının yetkisindedir.
Türkiye Örneği
Türkiye’de sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü başta olmak üzere, önem derecesi yüksek
olan sektörlerde(iletişim, enerji, tarım, tarımsal sanayi) regülasyon faaliyetlerini yürütebilmek
amacıyla bağımsız düzenleyici kurumların oluşturulduğunu görülmektedir (Günay ve Özen,
2004, s.184).
Türkiye’de finansal açıdan serbestleşme uygulamaları incelendiğinde, 1982 yılında Sermaye
Piyasası Kurulu(SPK)’nun kurulmasıyla başlayan ve 1989 yılında 32 sayılı Karar ile sermaye
hareketleri üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını sağlayan düzenleme önemli bir
dönüşüm niteliğindedir (Çelebi, Mıynat ve Cura, 2018, s.176-177).
Türkiye’de 1990’lı yıllardan 2000’li yılların başına kadar olan dönemde, yaşanan ekonomik
krizler, finans sektörünün denetim ve gözetiminin sağlanmasına yönelik uygulamaların
artırılmasına yol açmıştır. Bu uygulamalar içerisinde kapsam açısından büyük öneme sahip
olanı ise, 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’nun
kurulmasıdır. 2001 yılında uygulamasına başlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile
birlikte, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
ve SPK gibi kamu özerk tüzel kişilikleri ve finans alanındaki regülatif uygulamalar, sistemin
sağlam bir biçimde işlemesine katkı sağlamıştır (Er, 2011, s.318-319).
Sonuç ve Değerlendirme
1980’li yıllardan sonra başlayan yeni liberal görüşle birlikte, kamunun ekonomi içerisindeki
büyüklüğü azalsa da önemi azalmamıştır. Aksine, küreselleşen dünya ile birlikte artan
uluslararası ticaret ve önemi gün geçtikçe yükselen enerji kaynakları ile birlikte bu büyük
sektörleri denetim altına alan ve düzenleyen bir güç olarak kamu otoriteleri varlığını
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sürdürmektedir. Kamunun sektörler içerisindeki işlevi, üretici ya da kamu hizmeti sağlayan
konumundan çok, sektörleri serbestleştiren, özelleştiren fakat bu serbestleşme ve özelleştirme ile
birlikte, piyasayı düzenleyen, denetleyen ve hakemlik yapan bir yapıya dönüşmüştür.
Yıllar geçtikçe önemi artan enerji kaynakları ve küreselleşme ile birlikte stratejik önemi artan
başta telekomünikasyon olmak üzere iletişim sektörleri devletin düzenleme ve denetleme
faaliyet alanlarına ihtiyaç duyan sektörlerin başında gelmektedir. Bu sektörlerdeki regülasyonlar
liberalleşme, özelleştirme ve serbestleşme uygulamalarından sonra bu derecede önem arz eden
önemli sektörleri sadece piyasa eline bırakmamak için regülasyon araçlarının kullanılmasını
zorunlu kılmıştır. Dünya’nın gelişmiş ekonomileri arasında yer alan ABD ve İngiltere’de bu
sektörler ilk önce kamu sektörü içerisinde yer almış fakat daha sonra kısmen de olsa
özelleştirme ve serbestleşme gerçekleştirilmiş, bununla birlikte, söz konusu ülkelerde ilgili
sektörleri düzenleyici kurumlar oluşturulmuştur.
Türkiye’de ise, ilgili sektörlerde regülasyon uygulamaları yer almakla birlikte, çalışmada yer
alan ülke uygulamalarıyla tam olarak örtüşmemektedir. Türkiye’de yaşanan bir takım yapısal
sorunların tümüyle ortadan kaldırılamamasına rağmen, ele alınan sektörlerde, düzenleyici ve
denetleyici kamu tüzel kişilikleri kurulmuş, belirli standartlar ve düzenlemeler getirilmiştir. Söz
konusu regülasyon uygulamalarından sorumlu kamu tüzel kişiliklerinin idari ve mali
özerkliklerinin tartışılır olması ve bir takım yapısal aksaklıkların var olması, beklenen faydanın
ve belirlenen hedefin tam olarak gerçekleşmesini engellemektedir. Regülasyon
uygulamalarından beklenen fayda, kaynak dağılımında optimalitenin sağlanarak, ekonomik
etkinliğin ve verimliliğin toplum yararına geçerli olmasıdır. Böylece, devlet toplumsal faydayı
en çoklama adına, kıt olan kaynağı en iyi şekilde kullanıyor olacaktır. Sonuç olarak, devletin
varlık nedenini açıklayan temel fonksiyonları sağlanmış olacaktır.
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Giriş
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği iki büyük güç
olarak ortaya çıkması Soğuk Savaş sürecinin başlamasına neden olmuştur. Bu süreçte
Türkiye’nin bu iki güçten hangisinin yanında yer alacağını ise Sovyetler Birliği’nin tutumu
belirlemiştir.
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizler Türkiye’yi Batı Blok’una
yaklaştırmıştır ve günümüze kadar da Türk dış politikasında bu yakınlaşmanın etkileri
sürmektedir.
İosif Stalin-İsmet İnönü, Celal Bayar Dönemi Krizi:
İkini Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenilmesinde başrolü oynayan iki devlet vardı, birisi
ABD, diğeri SSCB. Sovyetler Birliği savaş sonrasında Yunanistan ve Yugoslavya üzerinde
hâkimiyet sağlayamayınca, en önemli amaçlarından biri olan Akdeniz’e inme düşüncesini
gerçekleştirememiştir. Bunun sonucunda Türk Boğazları tekrar gündeme getirilmiştir (Şen,
2006:171). Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 1925 yılında imzalanmış olan Dostluk ve
Saldırmazlık Antlaşması Sovyetler Birliği tarafından feshedilmiştir ve Türkiye Sovyet tehditleri
ile karşı karşıya kalmıştır.
Sovyetler Birliği 1946 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye’ye iki nota göndermiştir.
Sovyetler Birliği’nin bu davranışı karşısında Türkiye bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü
bakımından büyük bir endişe duymuş ve silahlı bir Sovyet saldırısına uğradığı takdirde tek
başına da olsa bu saldırıya karşı koymak azminde olmakla beraber, iktisadi ve askeri gücü
bakımından Sovyetler Birliği karşısında yalnız kalmak istemediği için 1939 yılından bu yana
ittifak bağı ile bağlı olduğu İngiltere’nin ve İkinci Cihan Savaşı sonunda en kuvvetli devlet
olarak beliren ABD’nin desteğini kazanmaya çalışmıştır (Ülman, 1961:56).
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ABD, Potsdam’dan sonra Türk Boğazları konusundaki görüşünü yeniden gözden geçirdiği
gibi, 1945 yılı sonlarından itibaren Türkiye’nin toprak bütünlüğü ile yakından ilgilenmeye
başlamıştır. Nitekim, Başkan Truman, 1946 Ocağında, Dışişleri Bakanı Byrnes için hazırladığı
bir muhtırada şöyle demektedir:
“Sovyetler Birliğinin Türkiye’yi istila ederek Boğazlar bölgesini ele geçirmek istediğine artık hiç
şüphem kalmadı. Eğer bu gidişe demirden bir yumruk uzatıp “Dur!” demezsek yeni bir savaş
çıkacak. Sovyetler Birliği yalnız bir sözden anlıyor: “Kaç tümeniniz var?” (Ülman, 1961:69).
Görüldüğü üzere, Türkiye’nin Sovyetler Birliği’nin tehditleriyle karşı karşıya kalması, ABD’nin
de Türkiye’nin toprak bütünlüğüne önem vermesi Türkiye’nin dış politikada Batı’ya
yönelmesine neden olmuştur. Bu yüzden Türkiye, Batılıların kurduğu bütün siyasal, askeri ve
ekonomik kuruluşlara katılmayı kendisine bir amaç saymıştır. (Gönlübol vd.1996:311).
Artık Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin hemen yanı başında nükleer tehdit olarak durması,
Türkiye’nin bu ülkeyi “birinci derecede askeri ve siyasi tehdit olarak algılaması” sonucunu
doğurmuştur. (Efegil, 2006:371).
Amerikan Başkanı Truman önce “Truman Doktrini”ni okumuş, ardından, Sovyet tehdidi
altında olan ülkelere “Marshall Planı” çerçevesinde yardım yapılmasına karar verilmiştir.
Türkiye’nin NATO’ya girmek istemesi de II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Batı Bloğu’na
katılma çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Türkiye, NATO’nun daha kuruluş aşamasında bu ittifaka
katılmak için girişimlerde bulunmuş (Sarınay, 2002:926) ve nihayet 1952 yılında bu kuruluşa
üye olmuştur.
Stalin ise Türkiye’nin NATO üyeliği sonrasında SSCB Komünist Parti’nin XIX. Kongresinde:
“NATO’yu kuranları da, katılanları da, Çar’ı mahvettiğimiz gibi perişan edeceğiz.” ifadelerini
kullanmıştır (Saray,2000:137).
Mihail Gorbaçov-Turgut Özal Dönemi Krizi
1985 yılının Mart’ında Sovyetler Birliği’nin tümüyle yenilenmesi yönündeki kararlığı ve kulis
arkasında devam eden yönetim kavgaları şartlarında ülke yönetimine M.S.Gorbaçov’un
başkanlığında yeni siyasi kadro gelmişti.
Toplumdan saklanılan büyük bilgi kapasitesine sahip Komünist Parti Merkez Komitesinin
Politbüro’su, ülkenin yavaş-yavaş krize girdiğini anlayarak, Gorbaçov’un da inisiyatifi ile ileride
“perestroyka” olarak adlandırılacak (toplumun yeniden düzenlenmesi) çok önemli kararını
almıştı.
Perestroykanın en önemli kazanımı glasnost olmuştu. Glasnost politik reformun başladığı esas
enstrüman vazifesini görmüştü.(Kirillov,2012:608-612)
Ülkede süren yeniden düzenlemeler ve ağır ekonomik durum SSCB’nin dış politikasını ciddi
olarak etkilemişti. Ülkenin dış politikası keskin karşı durmadan gerginliğin zayıflamasına ve
eski düşman ülkelerle işbirliğinin kurulmasına kadar gelişme göstermişti. 1987 yılında “yeni
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siyasi düşünce” olarak adlandırılan dış siyaset konsepti yaranmıştı. Bu konsept iki sistemin karşı
durmasından vazgeçmesini, dünyanın bütünlük ve bölünemez olduğu anlayışını, dış politika
ilişkilerinde insani değerlerin sınıfsal ve ideolojik değerlerinden üstünlüğünü kabul ediyordu.
(Sogrin,2001)
Dış politika alanındaki yeni siyasi düşünce değişik sonuçlar vermişti. Bir taraftan silahlanma
hızı kesilmiş, nükleer silah tehlikesi ise zayıflamıştı. Nükleer ve diğer silahların sayılarının
azaltılması ve imhası süreci başlatılmış, “soğuk savaş” sona ermişti. Pek çok ülkede demokratik
değişiklikler baş göstermişti. Diğer taraftan, bu siyaset sonucunda “soğuk savaşta” SSCB yenik
düşmüş, sosyalizm sistemi bütün dünyada yıkılmış ve bütün bir 20. yüzyıl boyunca var olan
karşıt ikili siyasi sistem çökmüştü. (Kirillov,2012:613).
Gorbaçov, Sovyet-Türk Cumhuriyetleri üzerinde Moskova’nın denetiminin zayıfladığı
görüşünde idi. Bundan dolayı, ilan ettiği “Perestroyka” ve “Glasnost” siyasetini
gerçekleştirirken bu cumhuriyetlerdeki Türk liderleri de değiştiriyordu. Görbaçov döneminde
Türk-Sovyet ilişkilerinde soğuma gözlemlendi. Bunun nedeni ise Gorbaçov'un Yunanstan’ın
Ege Denizinde yürüttüğü petrol jeolojik araştırma işlerine Sovyet gemileriyle yardım etmesi idi.
Gorbaçov bölge meselelerinde Yunanistan ile yakınlaşmanın taraftarı idi. Gorbaçov Kıbrıs
problemi hakkında Sovyetlerin 1974’ten beri ileri sürdüğü uluslararası konferans toplama
tekliflerini yeniden gündeme getirdi. Bütün bunlar Sovyetlerin uzun yıllardan beri Akdeniz’de
nüfuz elde etmek için yürüttüğü mücadelenin yeni bir aşaması idi.
Türkiye, ABD’nin Avrupa’da ortak menzilli nükleer füzelerin yerleştirilmesi programını kabul
etti. Reagan’ın stratejik savunma girişimi veya Yıldız Savaşları Programı bu işte yeteri kadar
etkili oldu. ABD’nin bu programına Türkiye’de yaklaşım tek yönlü değildi. Türkiye Dışişleri
Bakanı Vahit Halefoğlu’nun görüşüne göre, Yıldız Savaşları programı Sovyetler Birliği’ni
görüşme masasına oturmaya mecbur etti. 8 Nisan 1985’te SSCB Avrupa’da orta menzilli
füzelerin yerleştirilmesi konusunda aynı yılın Kasım ayına kadar morotoryum koydu.
Sovyetlerin bu adımı hem propaganda idi hem de Sovyetler Birliği’nin dış siyasetine güven
hissinin olmadığını gösteriyordu. (Qasımlı, 2012:297-301).
Gorbaçov yönetime geldikten sonra da Türkiye’deki sol örgütlere yardım politikaları ile
propaganda faaliyetleri devam ettirilmiştir.
Bu dönemde Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı baskı devam ediyordu ve antiTürk siyaset
yürütülüyordu. Şüphesiz ki, Bulgaristan’daki bu ayırımcılık Sovyetlerin izni veya haberi
olmadan gerçekleşemezdi.
1986 yılı Temmuz ayının 28’den 3 Ağustos’a kadar Turgut Özal SSCB’yi ziyaret etmiştir. Bu
ziyaret Türkiye açısından büyük önem taşımaktaydı.
Ziyaretin esas amacı son zamanlarda inişli çıkışlı olan Türk-Sovyet ilişkilerini düzene koymak,
karşılıklı güven ortamı oluşturmaktı.
Türkiye’nin çok hassas bir coğrafyada yerleşmesi onun çok yönlü ve dengeli bir siyaset
yürütmesini gerektiriyordu. Ayrıca, Yunanistan’ın SSCB ile yakınlaşması ve Kıbrıs meselesinde
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Kremlin’in aktif rol alma isteği, SSCB ile Türkiye’nin iyi ilişkilerinin gelişmesini zorunlu
kılıyordu. Fakat Türk heyetinin bu ziyareti çok soğuk karşılandı.
Görüşmelerde Türk-Sovyet ilişkilerine gölge düşüren konulardan birisi Ermenistan, diğeri de
Bulgaristan konularıydı.(Qasımlı, 2012:306-345).
Bu ziyaret sırasında Özal, aynı gün Gorbaçov’un Vladivostok’a seferi dolayısıyla Gorbaçov’la
görüşememiştir ve bu durum çeşitli söylentilere ve yorumlara neden olmuştur.(Milliyet,
29.07.1986).
Aslında Moskova bu hareketleri ile Sovyet-Türk ilişkilerinde bir yara açmıştır. Yeni Sovyet
lideri Gorbaçov’un SSCB’nin büyük devlet olduğunu Türkiye üzerinde gösterme çabaları bir
şeylerin başladığını haber veriyordu. Türk kamuoyu Moskova’nın bu yaklaşımından rahatsızdı.
M.S.Gorbaçov, gezisini uzatabildiği taktirde kendisi ile görüşebileceğini bildirdi, ancak Özal bu
öneriyi kabul etmeyerek Ankara’ya döndü. Özal konu ile ilgili olarak “Gorbaçov’la görüşmem
hiç önemli değil, önemli olan burada Başbakan Rıjkov’la yaptığım iki konuşmaydı”
dedi.(Birand, 1986).
Aslında, Türk heyeti Moskova’ya Gorbaçov’un değil Sovyet Başbakanı Rıjkov’un davetlisi
olarak gitmişti. Ama yine de Gorbaçov’un Özal’a olan yaklaşımına Türkiye’den verilen cevap
çok gecikmedi. Türk milletvekilleri SSCB’ye karşı baskı yaptılar. TBMM’de Stalin’in emri ile
sürgün edilen Kırım Tatarları konusu gündeme getirildi. (Qasımlı, 2012:306-345).
Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olmak için müracaat ettikten kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği
ABD hükümetine Kıbrıs probleminin çözümü için bir uluslararası konferans toplanmasını
teklif etti. Kremlin, aynı teklifi Batı Avrupa ülkelerine ve diğer devletlere de gönderdi.
Türkiye’nin temsilcilerinin Ermeni teröristleri tarafından vurulmasının devam ettiği,
Bulgaristan’daki Türklere karşı ayırımcılığın şiddetlendiği, Yunanistan ile Ege probleminin
olduğu bir sırada Gorbaçov liderliğinin bu hareketi, aynı Stalin döneminde de olduğu gibi,
Ankara’ya baskı, onu sıkıştırmak, zor durumda bırakmaya çaba göstermek, Akdeniz’de stratejik
konuma sahip olmak amaçlarını güdüyordu. Hiç şüphesiz Sovyet teklifi Kıbrıs sorununun
çözülmesi isteğinden ileri gelmiyordu.(Qasımlı, 2012:357-358).
SSCB hükümeti NATO’nun Türkiye topraklarında havaalanları, deniz üsleri, depolar, silahlar
ve teknik hizmet alanlarının kurulmasından rahatsızdı. SSCB aynı zamanda, Türkiye ile
işbirliğine, Washington-Ankara ilişkilerini zayıflatmaya, kültürel ilişkiler yolu ile turist
gruplarının yardımı ile Akdeniz ve Karadeniz sahillerini ele geçirmeye çalışıyordu. Aslında
SSCB’nin Türkiye ile olan kültürel ilişkileri SSCB’nin Türk halklarının milli hislerinin
güçlenmesine etki ediyordu.(Qasımlı,2012:362).
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Su-24 Uçak Krizi
Rusya Uçağının Türk Hava Sahasını İhlali ve Rus-Türk Münasebetlerinde Yaranan
Problemler
24 Kasım 2015 tarihinde Rusya’ya ait SU-24 tipi bir savaş uçağı Türk hava sahasını ihlal etti*
ve bu uçak Türk F-16’ları tarafından angajman kuralları gereğince düşürüldü.
Genelkurmay Başkanlığı saat 09:20’de Yayladağı bölgesinde Türk hava sahasını ihlal eden
uçağının hangi ülkeye ait olduğunun belli olmadığını, aynı zamanda bu uçağın defalarca
uyarıldığını belirtti. (ntv.com.tr,24.11.2015)
Bu durum öncesinde Rusya’nın bölgede askeri kuvvetten istifade edeceği sinyallerini vermesi
neticesinde zaten ortam gerilmişti. Putin bu durumu “Sırtımızdan bıçaklandık, sonuçları çok
ciddi
olacak”
şeklinde
değerlendirdi.
(
http://tass.ru/politika/2467403,
24.11.2015,24.11.2015).
15 Temmuz darbesi sonrasında ise bu durumun arka fonunda arkasında terör örgütünün
yattığı üzerinde duruldu.
Sonuç
Sonuç olarak dönem dönem iki ülke arasında krizler yaşanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası siyasal sistem, büyük bir değişim yaşamıştır.
Nükleer güce sahip ABD ve SSCB büyük iki güç olarak ortaya çıkmıştır. 1949’da Kapitalist
blok NATO, Sosyalist blok ise 1955’te Varşova Paktı etrafında birleşmiş ve Soğuk Savaş
dönemi başlamıştır.
Türkiye ise bu süreçte Sovyetler Birliği’nin toprak talepleri ve Boğazlarda üs talepleri ile karşı
karşıya kalınca, güvenlik sorunu yaşamış ve Batı bloğunda yerini almıştır. Türk-Sovyet
ilişkilerindeki bu kriz 1953 yılına kadar, yani Stalin’in vefatına kadar devam etmiştir.
Stalin’in ölümünden sonra Sovyetler Birliği, Türkiye’den bundan böyle toprak talebinde
bulunmayacağını resmi bir şekilde bildirmişse de Türkiye Sovyetler Birliği’nin taktik
değiştirdiğini düşünmüştür.
Başka bir kriz 1980’lerde yaşanmıştır. 1980’lerde de Sovyetler Birliği Türkiye’deki sol grupları
etkilemeye devam etmiştir. Bu süreçte Türkiye’yi yakından ilgilendiren iki önemli mesele
Bulgaristan’daki Türklerin durumu ve ASALA terör örgütünün faaliyetleri olmuştur. TürkSovyet ilişkileri bu iki mesele etrafında şekillenmiştir. Turgut Özal’ın Moskova ziyareti bu
anlamda bir başka diplomatik krize neden olmuştur.

* SU-24 tipi bir savaş uçağı (NATO sınıflandırmasına göre FENCER), 1960’ların sonlarında geliştirilmiştir. İlk
uçuşunu 17 Ocak 1970 tarihinde gerçekleştirmiş, 4 Şubat 1975 tarihinde ise kabul edilmiştir. SSCB ve Rusya SU-24
uçağını Afganistan, Çeçenistan, Gürcistan ve Suriye’deki askeri müdahalelerde kullanmıştır.
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Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında ABD’nin tek başına büyük güç olmasını istemeyen
Rusya müttefik devletler arayışlarına gitmiştir. Putin’in ABD ile hesaplaşma çabasına girdiği bir
başka bölge de Ortadoğu idi. Putin Ortadoğu’yu yeniden kazanma çabaları içerisinde bu
bölgede ABD ile sorun yaşayan devletlere hamilik yapmaya başlamıştır (Özdal, 2013: 28).
Son olarak da Türk hava sahasını ihlal eden SU-24 tipi bir Rus savaş uçağının Türk F-16’ları
tarafından angajman kuralları gereğince düşürülmesi hadisesi ile birlikte yeni bir Rus-Türk krizi
meydana gelmiştir.
Türk-Rus münasebetlerinin tekrar gözden geçirilmesi ve dünyada sulhun sağlanması hususunda
işbirliğine gidilmesi ve yeniden bu gibi sıkıntıların ortaya çıkmaması arzu edilmektedir.
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İ

nsanoğlunun medeniyet çizgisi incelendiğinde iki hususun ön plana çıktığı görülür. Biri
devlet diğeri de savaştır. Pek çok güvenlik uzmanı ve siyaset bilimci insanlık tarihinin
aslında savaşlar tarihi olduğunu iddia etmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de
dünyanın pek çok bölgesinde iç savaş, komşu ülkelerle çatışma, terörizmle mücadele, çatışmasız
ama tehditkâr biçimde süren soğuk savaş şeklindeki çatışma veya savaş ortamı hâla devam
etmektedir. Ancak kitlesel ölümlerin en fazla yaşandığı, çok sayıda devletin gruplaşlarak içinde
yer aldığı, yeryüzün topraklarının neredeyse üçte ikisi üzerinde gerçekleşmiş olan II. Dünya
Savaşı, bilinen savaşlar tarihinin en yıkıcı ve 40 milyondan fazla insanın yaşamına yitirmesine
yol açmasıyla da en fazla insanın kaybının gerçekleştiği bir savaş olarak dünya tarihindeki yerini
almıştır.
Türkiye, II. Dünya Savaşına savaş girmediği halde savaş tehdidi altındaki ülkelerden birisi
olarak, bu savaştan ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir biçimde etkilemiş, savaş tehdidinden
dolayı, savaş ekonomisi uygulamalarını hayata geçirmek zorunda kalmıştır. Savaş yılları,
özellikle ekonomi alanında sonraları da çok tartışılacak olan bazı politikaların hayat geçirildiği
dönem olmuştur (Öztürk, 2013, s. 138).
Savaş süresince “karaborsa” ve “ihtikâr” meselesi toplumsal yaşamı en çok etkileyen, insanların
en sık konuştuğu ve gündemden hiç düşmeyen sorunların başında gelmiştir. Türkiye II. Dünya
Savaşı döneminde iki hükümet tarafından yönetilmiş, her iki hükümetin mücadele ettiği
ekonomik sorunlar aynı olmuş fakat uyguladıkları iktisat politikaları farklı olmuştur (İnci,
2012, s. 274). Yine de her iki hükümetin politikaları bir bütün halinde incelendiğinde yapılan
⁕ 7-11 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenen IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nde
(ISRC 2018) sunulan tebliğin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir.
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düzenlemelerdeki temel hususun iktisadi hayatta devletin ön plana çıkarılması olduğu
görülmektedir (Şener, 2004, s. 78).
II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde dönemin hükümeti iyimser bir görünüm sergilemiş,
dönemin Başvekili Refik Saydam istihsal vaziyetinin emin ve sağlam olduğunu, gıda maddeleri
konusunda herhangi bir sıkıntının mevcut olmadığını ifade etmiştir. Ancak birkaç ay sonra bu
iyimserlik geride kalmış ve Milli Korunma Kanunu çıkarılmıştır (Pamuk, 2008, ss. 190-191).
Milli Korunma Kanunu, dış ticaretin düzenlenmesinden fiyat kontrollerine kadar ekonomiye
dair pek çok hususta hükümete karar almak konusunda çok geniş yetkiler vermiştir (İnci, 2013,
s. 164). Kanun ile çeşitli para cezaları, hapis cezaları, sürgün cezaları gibi yaptırımlar
getirilmiştir.
Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sürecinde iktidarda olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin
ihtikârla mücadeleye ilişkin olarak aldığı cezai tedbirlerden sürgün cezası ve işyeri kapatma
cezası ele alınmaktadır. Çalışmada öncelikle, savaş ekonomisi konusunda bilgilere yer yerilecek,
sonrasında Türkiye’nin II. Dünya Savaşı döneminde genel dış politik duruşu ele alınacaktır.
Sonrasında ise “ihtikâr” kavramının ne anlama geldiği, dönemin basın yayın organlarına konu
olmuş ihtikâr olayları ve ihtikârla mücadele amacıyla çıkarılan Milli Korunma Kanunu
açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise ihtikârla mücadele önlemlerinden
sürgün cezası ile iş yeri kapatma cezaları dönemin basın yayın organlarında yer alan haberler
eşliğinde, ayrıca ele alınacaktır.
Savaş ve Savaş Ekonomisi
Savaş, ülkelerin maddi ve manevi bütün güçlerine dayanarak barış yolu ile çözemedikleri
sorunları silah yoluyla çözme çabası olarak ifade edilmektedir (Özgüven, 2000, s. 7). Ülkeler
savaş girdiklerinde ya da savaş girme ihtimalleri hâsıl olduğunda savaş ekonomisi denen bir
ekonomik düzene geçerler. Savaş ekonomisinin ne anlama geldiğine ilişkin çeşitli tanımlar
mevcuttur. Bir tanıma göre savaş ekonomisi, “Savaş döneminde veya savaş çıkma olasılığının
bulunduğu durumda iktisadi kaynakların, savaşın gerektirdiği malların üretimine yönlendirildiği,
üretim, bölüşüm ve tüketim kararlarının devletin denetiminde olduğu iktisadi durum.”
(Kurşunkalem, 2018). Bir başka tanıma göre ise “bir ülkenin savaş anında üretim kapasitesinin
ve dağıtımının örgütlenmesidir” (Investopedia, 2018). Diğer bir tanımda ise savaş ekonomisi,
“…bir devletin ekonomisini savaş zamanında canlı tutmak adına aldığı önlemlerin genel adı.”
olarak ifade edilmektedir (Vikipedi, 2018).
Ergun (1995) savaşın ekonomi ile olan ilişkisini şu şekilde ifade etmektedir; “…Harp
ekonomiden muazzam taleplerde bulunur; kaynakların çoğaltılması, üretim sektörlerinin
geliştirilmesi, üretim cins ve miktarının değiştirilmesi, istihdam hizmetlerinin tanzimi ve ulaştırma
sistemlerinin tevsii başlıcalarıdır...” (s. 106).
20. ve 21. Yüzyıllardaki savaşların önceki zamanlardaki savaşlardan en önemli farkı, savaşın
sadece belirli bir cephede cereyan eden bir savaş olmaktan çıkıp, ülkenin her alanını ve tüm
halkı kesimini etkileyen bir nitelik kazanmış olmasıdır. Bu yüzden, ülkeler savaşa sadece siyasi
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ve askeri boyutla değil, ekonomik ve sosyal hatta manevi unsurlarıyla da, kısacası bütün
unsurlarıyla katılmaktadır (Özbil, 2015, s. 6).
Pamuk (2008)’a göre, bir ülke savaşa girsin ya da girmesin, bir ülkede ordunun ve kentlerin
hububat ihtiyacının üreticilerden sağlanması konusunda hükümetler farklı iki politikadan
birisini tercih edebilir. Bunlardan birincisi müdahaleci anlayıştır. Yani devletin piyasalara
müdahale ederek, gerektiğinde sıkı polisiye önlemler de uygulayarak, ticareti denetim alıp,
kendi belirlediği fiyatlar üzerinden gerekli hububatı tedarik etmesidir. İkinci politika ise işi
piyasa bırakması, piyasaya yönelik denetim ve müdahaleden mümkün olduğunca kaçınmasıdır.
Türkiye, II. Dünya Savaşı yıllarında, hem Refik Saydam Hükümeti döneminde hem de piyasa
temelli çözüme dönük birtakım yaklaşımlar sergilemeye çalışan Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
döneminde piyasalara müdahale yöntemi olan birinci yaklaşımı yani devletçiliği benimsemiştir
(ss. 184-185).
1 Eylül 1939’da patlak veren II. Dünya Savaşı tüm dünyada sosyal ve ekonomik dengeleri alt
üst etmiş ve bu alt üst olma hali sadece savaşa katılan ülkeleri değil, Türkiye gibi savaşa
katılmayan ülkeleri de etkilemiştir. Savaşa katılmayan ülkeler de savaş ihtimaline karşı
ordularındaki asker sayılarını artırmış, silahlı kuvvetlere ilişkin daha fazla harcama yapmaya
girişmiş, kısacası “savaş ekonomisi” uygulamasına başlamıştır (Sönmez, 2011, s. 604).
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Dış Politik Tavrı ve Bunun Ekonomiye Yansımaları
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda izlediği politika bazı yazarlarca “tarafsızlık politikası”ndan
ziyade, “savaş dışı olma politikası” olarak ifade edilmektedir. Buna gerekçe olarak da bu savaşın
Ankara’nın savaşı olmadığı ve bu yüzden de savaştan bir beklentisi olmadığı ileri sürülmektedir.
Her şeyden öte Osmanlı yönetiminde görev yapmış çoğu asker kökenli yöneticilerden oluşan ve
savaşın ne demek olduğunu tecrübe etmiş yönetici kadronun, I. Dünya Savaşı’nda olduğu gibi
bir maceraya atılmak niyetinde olmadığı belirtilmektedir. Özetle, Türkiye’nin bütün çabasının
savaş girmemek olduğu, girme durumu doğarsa da mümkün olduğunca geç zamanda savaşa
girmek şeklinde ifade edilmektedir (Seydi, 2010, ss. 269-270).
II. Dünya Savaşı, ülke toprakları üzerinde gerçekleşmemiş olmasına rağmen, dönemin ortaya
çıkardığı siyasal, sosyal ve ekonomik ortam hem halkın hem de yönetici sınıfın oldukça sıkıntılı
yıllar geçirmesine sebep olmuştur. Savaşa katılmayarak ve savaşın sonuna kadar tarafsızlığını
koruyarak siyasi bir başarı elde etmesi Türkiye’nin ekonomik açıdan bunalıma varacak derecede
ciddi sıkıntılar yaşamasını engelleyememiştir. Bu dönemdeki hükümetlerin karşılaştığı en
önemli sorunlar: geçim darlığı, yüksek enflasyon, kamu giderlerinin önemli kısmının savunma
harcamalarından oluşması, temel ihtiyaç maddelerindeki arz-talep dengesinin bozulması,
ithalattın daralması ve hammadde temindeki sıkıntılardır. İnsanların temel ihtiyacı
niteliğindeki beslenme ihtiyacı savaş yılları boyunca asgari düzeyde karşılanmıştır (Sönmez,
2011, s. 625; Çevik, 2012, s. 116).
Türkiye’nin o dönemki dış politikası ile ilgili olarak, askere alınan insan sayısı ve ekonomik
hayata ilişkin çıkarılan yasal düzenlemelere bakılarak, hükümetin seferberlik ilan ettiği şeklinde
bir değerlendirme yapılır. Oysa Özbil (2015) Refik Saydam Hükümeti’nin hem izlenen dış
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politika çizgisi gereği hem de toplumda savaş katılma algısı meydana getirebileceği düşüncesi ile
seferberlik ilan etmekten kaçındığı ifade etmektedir (s. 80). Ancak savaşa dâhil olmama
hususunda istikrarlı bir dış politika sürdürülmesine rağmen, içeride savaşa yönelik hazırlıklar
sürdürülmüş ve bir savaşa ekonomisi uygulaması hayata geçirilmiştir (Ertuğrul, 2011, s. 67).
Savaşın başlamasından bir hafta sonra basında karaborsa haberleri görülmeye başlanması, bu
savaşın Türkiye açısından oldukça büyük etkilerinin olacağının da aslında habercisiydi (Özbil,
2015, s. 51). Bu yüzden de dönemin hükümeti olan Refik Saydam Hükümeti, özetle “geniş ve
yoğun bir mücadeleci tedbirler kümesi” diye de ifade edilebilecek ekonomi politikasını hayata
geçirmiştir (Metintaş & Kayıran, 2007, s. 168). Bu politikanın yasal yönünü ise Milli
Korunma Kanunu oluşturmuştur. Bu kanunun hayata geçirilmesindeki temel nedenlerin
başında ise savaş ortamı dolayısıyla yaşanan karaborsa ve ihtikâr olayları gelmektedir.
İhtikâr Meselesi ve Milli Korunma Kanunu Çıkarılmasına Yol Açan Nedenler
Arapça, “hakr” kökünden türeyen ihtikâr, “hakkını yemek, kötü davranmak; kıtlaştırmak,
tedavülden çekmek, istiflemek, tekeline almak” anlamlarına gelmektedir. İhtikâr yapana ise
muhtekir (hakîr, hakkâr) denilmektedir (Kallek, 2000, s. 560). Öztel (2013), “Halkın yiyecek
içecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ucuz fiyatla toplayıp, fırsat bulunca pahalı satarak haksız kazanç
elde etme eylemi olan ihtikârı, darlığı kamuya zarar verecek tüketim mallarının, kıtlık yaratmak
amacıyla ya da fiyat artışı beklentisiyle piyasadan çekilmesi” şeklinde izah edilebileceğini
belirtmektedir (s. 305). Savaş ve ekonomik buhran dönemlerinde ihtikâr yapanlara, muhtekir
dışında vurguncu, muktedir, madrabaz gibi isimler de verilmektedir.
Milli Korunma Kanunu’nun çıkarılmasındaki amaç kanunun gerekçesinde, savaşın doğurduğu
etkilerin önlenmesi ve iktisadi açıdan korunmak ile ülke savunmasına ilişkin tedbirler almak
şeklinde ifade edilmektedir. Aynı gerekçede, olağanüstü zamanların gerektirdiği fedakârlıkların,
imkânların el verdiği ölçüde vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunarak, yansıtılacağı
belirtilmektedir (Akman & Solak Akman, 2011, s. 76).
Daha öncede ifade edildiği gibi, savaşın ilk başlarında hükümet iaşe konusunda iyimser bir
tavra sahip olmuş ve eldeki stoklar dolayısıyla iaşe konusunda müdahaleci davranışlardan
kaçınmıştır. 1939 sonbaharı ve 1940 yılında büyük ölçüde mevcut stoklar kullanılmış fakat
1940 yılının sonlarına doğru Toprak Mahsulleri Ofisindeki (TMO) hububat stokları erimeye
başlayınca, 1941 yılının Şubat ayından itibaren üreticilerden geçimlik, tohumluk ve hayvan
yemi için bir pay bıraktıktan sonra, ellerindeki geri kalan ürünü hükümetin belirlediği fiyattan
TMO’ya satmaları istenmiştir. Uygulama önce 17 ilde başlatılmış, sonrasında ise tüm 63 ili
kapsar hale getirilmiştir (Pamuk, 2008, ss. 191-192).
Türkiye’nin bir savaş ekonomisi uygulaması olarak Milli Korunma Kanunu çıkarmak zorunda
kalmasının nedenlerini, gerek dönemin basınına yansıyan haberlere bakıldığında gerekse bu
konudaki yazın incelendiğinde, üç başlık altında toplamak mümkündür (Özbil, 2015; Metintaş
& Kayıran, 2007; İnci, 2013; Sönmez, 2011; Öztürk, 2013):
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i.

Birinci neden savaş tehdidi dolayısıyla eli silah tutan genç nüfusun önemli bir kısmını
askere almak ve silahaltındaki bu askerlerin beslenmesinin sorunsuz bir biçimde
gerçekleştirilme zorunluluğudur.
ii.
İkinci neden savaşın patlak vermesi ile başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın pek
çok ülkesinden gerçekleştirilen ithalatın, bu ülke topraklarında cereyan eden savaş
nedeniyle ulaşım kanallarının tıkanması neticesinde ciddi düzeyde azalmasının
doğurduğu ithal mal kıtlığıdır.
iii.
Üçüncü neden ise aşırı kazanç elde etme arzusunda olan bazı kişilerin piyasadaki
ürünleri stoklaması nedeniyle piyasalarda yaşanan karaborsa ve ihtikâr olaylarıdır.
Savaştan önce 120 bin olan asker sayısı savaşın başlaması ile birlikte bir milyonu aşmıştır
(Özbil, 2015, s. 54). Bu kadar askerin iaşesinin temin edilmesi ve donatılması zorunluluğu
vardı. Bu aynı zamanda bu kadarlık bir nüfusun üretimden çekilip, tüketici haline gelmesi
anlamına da geliyordu (Tekeli, 2002). Savaş koşulları Türkiye’nin ithalatında da ciddi
tıkanmalara yol açmıştır. 1938’de 100 olan ithalat indeksi, 1940’da 36’ya, 1941’de ise 29’a
kadar gerilemiştir (İnci, 2013, s. 154). Bu gelişmelere ilave olarak savaş endişesi taşıyan halkın,
her türlü malla hücum etmesi, erzak ve eşyayı stoklamaya başlaması, piyasada malların
azalmasına hatta yok olmasın yol açmış ve fiyatlarını yükseltmiştir. Bu ortamdan yararlanmak
isteyen tüccarların stokçuluğu da eklenince adeta karaborsanın oluşması için tüm şartlar
oluşmuştur (Özkan & Temizer, 2009, s. 319). Tüm bu gelişmeler Milli Korunma Kanunu’na
giden sürecin gelişmeleri olmuştur.
Milli Korunma Kanunu 72 maddelik bir kanundur. Yasalaşması sırasında, TBMM’deki
görüşmelerde 46 maddesi herhangi bir tartışma yaşanmadan kabul edilmiştir. Milletvekilleri 26
madde üzerinde konuşmalar yapmıştır. Kanun 18 Ocak 1940’da kabul edilmiş, 19 Şubat
1940’dan itibaren de uygulanmaya başlanmıştır (Özbil, 2015, s. 60).
İhtikâr ve Karaborsa İle Mücadelede Milli Korunma Kanunun Rolü
Milli Korunma Kanunu’nun yasalaştığı dönemde iktidarda Refik Saydam Hükümeti
bulunmaktaydı. Saydam Hükümeti döneminde enflasyon ve artan ihtikâr olaylarına karşı çeşitli
komisyonlar ve ofisler kuruldu. Bunların ilki, Fiyat Murakabe komisyonlarıydı. Bu
komisyonların görevi, Ticaret Vekâleti tarafından fiyatı belirlenen malların mahalli düzeydeki
toptan ve perakende fiyatlarının tespit ve kontrol edilmesiydi. 1941 yılının Şubat ayında ise her
türlü gıda maddelere satın almak, satmak, ithal ya da ihraç etmek, bu malların satış fiyatlarını
belirlemek, dağıtımını gerçekleştirmek ve stoklamak amacıyla depolar kurmakla görevli Ticaret
Ofisi kuruldu. 1942 yılının Mart ayında ise piyasada dağıtım işini düzenlemek için Dağıtma
Ofisi kuruldu (İnci, 2012, ss. 275-276).
Milli Korunma Kanunu’nun ekonomiye müdahale amacıyla hükümete verdiği bazı yetkiler
şunlardı:
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 İaşe Müsteşarlığı’nın oluşturulması,
 Halk Dağıtma Birliklerinin kurulması,
 Ücretli iş yükümlülüğü,
 Özel teşebbüse fazla mesai uygulaması, üretim araçlarına el konulması,
 Devletin üretim, tüketim, dağıtım ve stoklama ile ilgili yetkisi,
 Karne uygulamaları.
1940 ve 1943 yıllarında Fiyat Murakabe Komisyonlarının faaliyetlerine başlamasıyla yaptıkları
denetimlerde birçok ihtikâr vakasını tespit etmişlerdir. 1940 ve 1942 yıllarında Fiyat Murakabe
Komisyonlarının faaliyetlerine başlamasıyla yaptıkları denetimlerde birçok ihtikâr vakasını
tespit etmişlerdir.
İhtikârla mücadele eden komisyonlar, ihtikâr olup olmadığını malların faturalarını inceleyerek
yapıyorlardı. Şayet mal, faturada yazılı değerin çok üzerinde satılıyorsa ihtikâr olduğu
varsayılıyordu. Mal normal bir kârla satılıyorsa ihtikâr olarak kabul edilmiyordu. Ancak
komisyon tüm bu incelemeleri faturalar üzerinden yaptığı için, tüccarlar mallarına açıkça zam
yapmaktan çekiniyorlar, satışlarında fatura da vermiyorlardı. Milli Korunma Kanunu gereği
fatura vermek mecburiydi (Ayışığı, 1998).
İhtikâr suçu işleyenler tespit edildiklerinde Milli Korunma Mahkemelerine yargılanarak
kendilerine, para cezası, hapis veya sürgün cezası verilerek cezalandırılmışlardır. 3780 Sayılı
Milli Korunma Kanun’un 5. Fasıl’ı cezai hükümler başlığını taşımaktaydı ve 53. Maddesinden
69. maddesine kadar olan 18 maddede, ihtikâr yapanlar hakkında verilecek cezalar belirtilmişti.
Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrası ile 24, 29, 31 ve 38. maddelerdeki hükümlere uymayanlara
25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası ve tekrarı halinde 100 liradan 500 liraya kadar ağır
para cezasıyla birlikte 7 günden 1 aya kadar hapis cezası öngörülmüştür (md. 53). Kanun'un 9.
maddesinde yer alan iş yükümlülüğüne uymayanlara ve 10, 11, 15, 17 ve 36. maddeler ile 40.
maddenin 1. fıkrasına aykırı davrananlara 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ve tekrarı
halinde 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 15 günden 2 aya kadar hapis
cezası verileceği belirtilmiştir (md. 54). Yine bu Kanun'un 21 ve 37. maddelerine uymayanlara
ise, 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır (md. 55). 22 ve 25.
maddelerdeki hükümlere uymayanlara ise, 250 liradan 2000 liraya kadar ağır para cezası ve
tekrarı halinde 1000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile birlikte 2 yıldan 5 yıla kadar
geçici sürgün cezası öngörülmüştür (md. 56). Bu Kanun'un 28. maddesinde düzenlenen
şekliyle malını gümrükten çekmeyenlere ise 7 günden 1 aya kadar hapis ve 50-250 lira ağır para
cezası verilmesi karara bağlanmıştır (md. 57). Kanunun 30. Maddesine aykırı davrananlara
biçilen ceza ise 50 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası verileceği, bu tutarın bir yıllık kira
gelirinden az olmayacağı yazılmıştır.
Sürgün ve İşyeri Kapatma Cezaları
Büyük çiftçilere ve büyük tüccarlara karşı alınan tüm önlemlere, kararlara ve yaptırımlara
rağmen, stokçuluk ve karaborsacılık artmış, adeta hükümete meydan okuyan bir hava
oluşmuştur. (Öztürk, 2013, s. 143). Hükümet yetkilileri bu durum karşısında Milli Korunma
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Kanunu’nda yer alan en sert önlemlerden birisi olan sürgün cezası uygulamalarını bazı
yörelerde sert bir biçimde hayata geçirmiştir. Kanun'un uygulanmaya henüz başlanmasının
verdiği heyecanla ilk aylarda İzmir de dâhil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde
mahkemelerden sürgün cezası kararları çıkmıştı. Sonraki dönemlerde sürgün cezalarında belirli
bir düşüş olmuş ve cezalar, para ve hapis cezası şeklinde yoğunlaşmıştır (Bulut, 2004).
Özellikle dönemin basınına yansıyan bu konudaki haberler, bu cezanın 1940 ve 1942 yıllarında
uygulandığını göstermektedir. Örneğin 13 Mart 1940 tarihli Yeni Asır Gazetesindeki bir
haberde Urla kazasında şeker saklayan üç bakkalın 500 lira para cezası ve ikişer sene sürgüne
mahkûm edildikleri, B. Ragıp Demirkoç adındaki kişinin toplam 300 kg şekeri sakladığı
gerekçesiyle Milli Korunma Kanunu'nun ihtikârla ilgili 32. maddesine dayanarak Aydın
vilayetine sürgün edildiği yazılmıştır. 3 Temmuz 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde ise
demir fiyatlarını yükseltme hareketleri sabit görülen iki tacirin ikişer sene sürgüne mahkûm
edildiği bilgisi yer almaktadır. 27 Mart 1942 tarihli Tan Gazetesi’nde yer alan bir haberde de
benzer sürgün cezası tatbikatını görmekteyiz. Haberde yer alan bilgilere göre 120 çuval şeker
saklayan Seferoğlu, 2 sene 2 ay süreyle Kırşehir’e sürgün edilmiş ayrıca 750 lira da para cezasına
çarptırılmıştır. İşte tüm bu haber ve bilgiler bize Milli Korunma Kanunu’nun uygulamaya
girdiği ve tarihsel açıdan da savaşın ilk yıllarına gelen dönemde, ihtikâr suçlarına yönelik
cezaların ağır boyutlu olanlarından birisi olan sürgün cezasının sadece kanunun yazılı yaprakları
arasında kalmadığını bilakis uygulandığını göstermektedir. Milli Korunma Kanunu’na
uymayanlara verilen cezalardan birisi de işyeri kapatma cezası olmuştur. Vurgunculukla
mücadele için yapılan hazırlıklar arasında bu işe bulaşmış kişilerin isimlerinin bulunduğu “kara
liste” yayınlanması da gündeme gelmiş, bu amaçla İhtikâra Mücadele Komisyonu, ellerinde
beyanı verilmemiş stok mal bulunduran firmalara işyeri kapatma cezası vermiştir (Ayışığı,
1998).
Kısa vadede fayda sağlayan bu önlemler uzun vadede soruna çözüm olamamış, bu yüzden
istifçilik, karaborsa ve enflasyon artmaya devam etmiştir (Özkan & Temizer, 2009, s. 324).
Tüm cezai yaptırımlara rağmen ihtikâr olaylarının azalmaması nedeniyle bu önlemlerin
yetersizliği dile getirilmiş, acil kararlar alınması gerektiği basında yer almış, hatta vurgunculara
ölüm cezası verilmesi şeklinde görüşler dile getirilmiştir (Utkugün, 2016, s. 123). Dönemin
gazetelerinde yayınlan ihtikâr olaylarına ilişkin haber örnekleri Tablo 1’de görülebilir:
Tablo1. Dönemin Gazetelerine Yansıyan İhtikârla İlgili Haberlerden Örnekler
Yeni Asır Gazetesi
10 Ağustos 1941

Yeni Asır Gazetesi
25 Kasım 1941
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Keçecilerde Saraçlar çarşısında manifaturacı Mustafa oğlu Hasanın ihtikâr
yaptığı haber alınmış murakabe bürosu memurlarıyla emniyet memurları
tarafından alınan tertibat sayesinde mumaileyh 36 - 40 kuruşa satılan Nazilli
basmasını 73 kuruşa ve 85 liraya olan kaput bezinin topunu 7 liraya satarken
meşhuden yakalanmış ve adliyeye teslim edilmiştir.
Ödemişin Çatal yol mahallesinin istasyon caddesinde 103 sayılı evde oturan
Mustafa oğlu Hüsnü Nalçacı, ayarı 132 kuruşa satılması lâzım gelen arpayı
260 kuruşa sattığından hakkında tutulan zabıt varakasıyla adliyeye teslim
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olunmuştur.
Yeni Asır Gazetesi
6 Aralık 1941

Yeni Asır Gazetesi
16 Aralık 1941

Akşam Gazetesi
18 Temmuz 1942

Arastada 350 sayılı tuhafiye mağazası sahibi Mehmet Emin Kâtipgil, makarna
satışında ihtikâr yaptığı iddiasıyla adliyeye verilmiştir. Bergama’nın Turabey
mahallesinde kömürcü İsmail Onlar Hüseyin Öcal hakkında, dükkânında
mevcut kömürleri müşterilerine satmadığı şikâyet edildiğinden millî korunma
kanunu hükümlerine göre takibat yapılmaktadır.
Bergama’nın Selçuk mahallesinde oturan ve peynir pazarında seyyar peynircilik
yapan Mehmet oğlu Hüseyin Çandar, kendisinde mevcut tereyağları satışa arz
etmediği ve satışa çıkardığı yağları yüksek fiyatla sattığı iddiasıyla Milli
Korunma Kanunu’na muhalif hareket maddesinden adliyeye verilmiştir.
Sirkeci’de Ebüsuud Caddesinde kaynakçılık yapan Avni, eskimiş bir otomobil
lâstiğini 25 liraya satmaktan, Tahtakale’de Hasirciler’de 45 numarada
şekerlemeci, Panayut kilolu 647 kuruşa satılması icap eden Kakaonun kilosunu
1300 kuruşa satmaktan ve Taksimde Kristal gazinosunda garson Zeki de 45
derecelik rakıyı 50 derecelik rakı yerine verip 290 kuruş yerine 600 kuruş
almaktan millî korunma mahkemesine verilmiştir.
Bundan başka Galatada Frank hanı kalcısında çivicilik yapan Zodikyan’da 66
bin kilo çiviyi yüksek fiyatla satmak cürmünden müddeiumumîliğe verilmiştir.
Hadise hakkında tahkikat yapılmaktadır.

Vakit Gazetesi

Vurguncu bir tacirin bulduğu kurnazlık

22 Eylül 1942

Malını saklamak için yalandan borçlanmış ve stok malı gizlice yüksek fiyatla
satmış
Milli korunma müddeiumumiliği kurnazca tertip edilmiş mühim bir ihtikâr
hadisesinin tahkikatına el koymuş bulunmaktadır. Hadise şudur:
Tahtakalede demir ticareti yapan Sami Abnaf adında biri, depo malzemenin
son zamanlarda kıtlaşması üzerine, elinde mevcut malları çok yüksek fiyata
satmak ümidiyle saklamak istemiş, bu maksatla da güya R. İ adında bir tüccara
60 bin lira borçlanmış gibi bir senet hazırlamıştır. Bundan sonra da dükkânını
kapatmış ve kendisine müracaat edenlere: -Mallarım haciz edilmiştir! diyerek
satmamıştır. Fakat el altından da yüksek fiyatlarla müşteri bulmuş ve evvelki
gün dükkânın arka tarafından mallarını kaçırmağa başlamıştır.
Bunu haber alan memurlar derhal vaka yerine koşmuşlar ve mallar kaçırılırken
cürmü meşhut halinde yakalamışlardır.
Mallar müsadere olunmuş ve müddeiumumiliğe verilen vurguncu derhal tevkif
olunmuştur.
Senedi hazırlatan R.İ. hakkında da suça iştirakten takibata başlanmış
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bulunmaktadır.
Yeni Asır Gazetesi
28 Ekim 1943

Dün millî korunma mahkemesine oldukça mühim bir kaçakçılık vak'ası intikal
etmiştir. Antepli şoför Nuri oğlu Mehmet Etimur adında biri, 80 kilo çekirdek
kahveyi getirirken Basmahane istasyonunda zabıta memurları tarafından
yakalanmıştır.
Dün millî korunma mahkemesine sevk edilen Mehmet sorgusu yapıldıktan
sonra tevkif edilmiştir. Bazı hususatın tetkiki için mahkemesi önümüzdeki
ayın 3 cü gününe bırakılmıştır.

9.7.1942 tarihinde göreve gelen Şükrü Saraçoğlu ve Hükümeti, Refik Saydam
Hükümetlerinden farklı olarak sıkı denetim politikalarını gevşetme yolunu izlemiştir. Ticaret
üzerindeki baskıyı azaltarak karaborsaya dayalı haksız kazançları ortadan kaldırma
hedeflenmiştir (Yetim, 2006, s. 112).
Genel Değerlendirme ve Sonuç
Özbil (2015) ihtikârla mücadelenin alınan kararlar, içerik ve uygulama farkları nedeniyle üç
döneme ayrılabileceğini, bunlardan birincisinin Refik Saydam Hükümeti döneminde Fiyat
Murakabe komisyonları kurulması ile başlayan ve Şükrü Saraçoğlu Hükümeti dönemine kadar
süren, müdahaleci ve merkeziyetçi bir yapıya sahip olan dönemdir. İkinci dönem ise Şükrü
Saraçoğlu Hükümeti’nin göreve gelmesiyle başlayan, kısmı serbestleşmenin yaşandığı ve bunu
sağlayabilmek için de Fiyat Murakabe Komisyon ve Heyetleri ile İaşe Müsteşarlığı Vilayetler
Teşkilatı gibi sıkı denetim politikasının yürütülmesinden sorumlu çeşitli teşkilatların
kaldırıldığı dönemdir. Üçüncü dönem ise kısmi serbestleştirmenin uyguladığı fakat istenen
sonucun alınamadığı bir buçuk yıllık sürenin ardından gelen fiyat kontrol sistemine dayanan
1944 yılından sonraki dönemdir (ss. 157-158).
Milli Korunma Kanunu’na dayanılarak hayata geçirilen müdahaleci ekonomi politikası istenen
başarıyı sağlamamış olsa da, askerin ucuz bir biçimde beslenmesi ve şehir merkezlerinde yaşayan
nüfusun ekmek ile diğer temel gıda maddelerine erişimini önemli ölçüde sağlamıştır. Ancak
yine de aşırı denetim ve piyasa müdahaleciliği, pek çok alanda karaborsa, stokçuluk, rüşvet v.b.
olumsuzlukların doğmasına engel olamamıştır (İnci, 2012, s. 169).
Yazdığı eserlerde o döneme dair değerlendirmelere yer vermiş olan Türk siyasetinin önemli
isimlerinden olan Dışişleri Eski Bakanı İsmail Cem (2011) alınan tedbirleri ve bunların yol
açtığı gelişmeleri şöyle değerlendirmiştir; “…bürokratik kanadın iyi niyetle başvurduğu bu
yöntemler etkisiz kalmış, hatta ters gelişmelere yol açmıştır. Özel sektör elverişli enflasyon
ortamından yararlanmasını, genel kıtlığı kendi bolluğuna dönüştürmeyi başarmıştır. Kayıtlar ve
kontroller, rüşvet mekanizmasını ustalıkla kullanan bazı tacirlerin vurguna, karaborsaya, harp
zengileri’nin türemesine imkân vermektedir. İşbilir tüccar, devletin koyduğu sınırlamalara uymak
şöyle dursun, bunu fırsat sayıp daha çok kazanmaktadır. Savaş yıllarında herkes harp
zenginlerinden söz etmektedir…” (ss. 258-259).
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Gıda kıtlığının yol açtığı sorunlardan birisi de sağlık alanında kendisini göstermiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük oranda önlenmiş olan salgın hastalıklar, gıda kıtlığının yol
açtığı sağlıksız beslenme sebebiyle yeniden yaygınlaşmıştır (Özkan & Temizer, 2009, s. 324).
İhtikârla mücadele konusunda basının da Hükümete önemli destekler verdiği, yaptığı
yayınlarda stokçuluğun ülkeye vereceği zararları çeşitli haber ve köşe yazılarıyla gündeme
taşıdığı görülmüştür (Özbil, 2015, s. 152).
II. Dünya Savaşı’nın sona ereceğinin belli olmasına müteakip Türkiye’nin savaşa katılma
ihtimali de artık gündem düşmeye başlayınca, ülke içinde temel ihtiyaç maddelerinin temini ve
dağıtımı konusunda alınmış tedbirlerin hafifletilmesine ilişkin kararlar alınmaya başlanmıştır
(Sönmez, 2011, s. 623).
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G

eniş zamanlar açısından iktisadi faaliyetlere gözattığımız da bloklaşmaların klanlar,
kabileler şeklinde gerçekleştiği Piyasa İktisadı öcesi diye tanımladığımız antikite
dönemindeki, ilkel dinler ve ilkel politik ekonomi de avcılık ve toplayıcılığı artı
ürüne ulaşmak için değil geçimlik olarak ön planda tutmak açısından malikanele halinde feodal
örgütlenmeler karşımıza çıktığını görmekteyiz, aynı şekilde ortaçağ ekonomik faaliyetlerden
Piyasa toplumunun doğuşuna kadar geçen sürede benzer örgütlenme ile blokların
kurulmuştur(Heilbeoner, l.Robert, 1970). İnsanın yaratılışı doğumla birlikte bir defada
gerçekleşen ve tamamlanan bir olgu değildir. Tıpkı geçmişte ve günümüzde yaşayan uygarlıklar
gibbi örneğin tarihsel olarak, Roma İmparatorluğu (5. yüzyıl), İnka Uygarlığı (16. yüzyıl),
Ming Hanedanlığı (17. yüzyıl), Cengiz İmparatorluğu (14. Yüzyıl), Fransız Burbon Monarşisi
(18. Yüzyıl), Osmanlı İmparatorluğu (20. Yüzyıl),Sovyetler Birliği (20. Yüzyıl), Japon
İmparatorluğu (20. Yüzyıl) büyük bir güç olmaktan çıkıp kısa zaman aralıklarında
gerilemişlerdir. Sosyal Bilimci Matthew Melko, kadim ve yok olmuş yedi uygarlığı
Mezopotamya, Mısır, Girit, Klasik, Bizans, Orta Amerika, Andlar olarak sayar. Yaşayan
uygarlıklar ise, Çin, Hint, Japon, İslam ve Batı uygarlıkları olmak üzere beş tane olarak ifade
etmektedir.Uygarlıklar ve siyasi birlikle halinde teşekkül eden devletler; bugün 21.yüzyılın yeni
sosyo-ekonomik yapılanmasının ardındaki varoluşu da anlamamıza kaynaklık edecektir.
baktığımızda yaşamboyu arayış ve yaratılış süreci içerisinde iktisadi faaliyetlerinde de hacimler
yerine değerin konuşulduğu bu dönemin önemli aktörü İnsanoğlunun 70 bin yıllık
geçmişinden bu yana 100 milyar insanın geçip gittiği yaşayan 7,142 milyar insanın bu sayının
sadece 14’te 1’ini oluşturduğu düşünülürse, bugünkü hayatımız ve uygarlık düzeyleri
* Çukurova Üniversitesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi; hciftci@cu.edu.tr
Bu Çalışma 8-9 Kasım 2018 tarihinde Uluslararası Stratejik Araştırmalar kongresinde 09/11/2018 tarihindeki
bildirinin genişletilmiş halidir.
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kaybolmuş ve yaşayan uygarlıkların birbirlerine aktardıkları bilgiler, teknikler, inançlar, bazı
adet ve ritüeller toplumsal yapıların içerisine gömülmüş vaziyette parça parça geçmişin
örüntülerini içerdiği görülmektedir. Bu tematik öğeler çerçevesinde ve bu dönemler arasında
askeri, siyasi, ekonomik, politik ve teknolojik ve hatta sosyo-kültürel birliklerle bloklaşmaların
kurulduğu da görülmektedir (Ayhan, A.(2002),. Bugün 21.yüzyılın yeni sosyo-ekonomik
yapılanması Batı Liberalizminin geçmişte idealize ettiği değerleri alt üst edebilecek önemde
görülmektedir (Atalay, M.(2002). Bu açıdan bakıldığında İnsanlar ekonomik ve askeri
değerlerini yitireceği, bireyler geri plana atılarak kitlesel olarak insanlara değer verileceği ve de
özgün ürünleri keşfeden küresel lider yetiştiren bulunuş ve yaradılışıyla toplumlara faydalar
sağlayan özgün insan toplulukları, kitlelerden farklı olarak sürümleri yükseltilmiş yeni yeni
seçilmiş insan tipini oluşturarak iddaları ve idealleri toplumların dönüşümünde baş at rolü
oynayacağı netice de ne tek yönlü datizmin algoritmalarına ne de duyguları öne çıkaran
humanizme tek başına geçit verilmeyeceği öngörülmektedir(Harari, 2016). Dünyamız ileri
teknolojiden, bilginin hızla yayılmasından, bilim ve teknolojiden kaynaklanan gelişmelerden
dolayı politik ekonomik ve sosyo-kültürel ve birçok açıdan ülkeleri birbirlerine
yakınlaştırmaktadır. Bu yakınlık maliyetlerin azalması, gelirin artması sürecinin neticesinde
karın çoklaşması açısından da büyük önem arzetmektedir. Bu yakınlaşmalar ve birliktelikler
paylaşıldıkça katılımcılık ruhu önplanda tutuldukça birlikte yer alan bütün ülkelerin de lehine
sonuçlar doğuracaktır (Ali, A. and K. S. Imai. (2013). Aynı etkilerle dünyanın bazı ülkelerinde
yeni bir ekonomik anlayışla hacim ekonomilerinden değer ekonomilerine doğru keskin bir
dönüşle evrimsel değil ekonomik faaliyetlerde devrimsel keskin bir dönüşüm sistemi
yaşanmaktadır(Bell, M., Pavitt K.(1993). Karşılıklı bağ ve bağımlılığın en önemli örneklerini ve
rekabetin ülkeler arasında değil ekonomi merkezlerinde birlik içerisinde olşuyla da bir
dönüşüm yaşanmıştır(Barutçugil,İ 1981), Carisson, B. ve S.Jacobson(1993). Dünyanın ekonomik
merkezlerinin de doğudan batıya doğru kaydığını ve sarmallar oluşturması; Bağdat, Kahire,
Şam, İstanbul, Venedik, Anvers, Amsterdam, Londra, New York, Tokyo, Seul, Şangay
isimlerinin bütün toplumlara mal olmuş ve kabul görmüş tarihin bir ritmi içerisinde; Sümer,
Babil, Mısır, Roma, Bizans, Çin, Hint, Maya, Osmanlı, Büyük Britanya devletleri ve temsil
ettikleri uygarlıkları ile de dünyaya birlik olunma yolunda ciddi katkıları ve cazibeleri ile
mekansal ve zamansal zihinde oluşan birlikleri oluşturmuşlardır Esas itibariyle de iktisat tarihi
iktisadi yönüyle uygarlıkların incelenmesidir. Çin ve Hint 15. yüzyıla kadar, İslam 8-12.
yüzyıllarda, Avrupa ise 15. yüzyıldan bu yana yüksek düzeyli bir uygarlığa önderlik etmişlerdir.
Doğal olarak bu süreçler uygarlıklar arası aktarımlara da yol açmıştır(Tekeoğlu, M.,2017).
Enformatik teknoloji de denilen mikro elektroniğin bilgiyi, parayı, sermayeyi, üretim ve malları
dünya ölçüsünde daha yoğun ve daha hızlı dağıtım etkisiyle birlikte oluşan uluslararasılaşma.
süreci, globalizasyon olgusunu gündeme getirmiştir(Carisson, B. ve S.Jacobson(1993).
2. Politik Ekonomi Açısından Küreselleşmenin Gelişme Seyri
Hız esneklik ve pratikliğin yer aldığı değişim ve dönüşüm, insanlar ve toplulukları
yakınlaştırmıştır. Dışa açılma ile birlikte daha etkin, akılcı ve verimli bir idarî yapılanma
arayıışı,hukukun üstünlüğü, açıklık, saydamlık, sorumluluk, hesap verebilirlik, güvenilirlik ve
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tutarlılık kavramları ön plana çıkmıştır. Dış ticaret üzerindeki engellerin azaltılması sonucu
hızla gelişen uluslararası ticaret, giderek serbestleşen setmaye hareketleri, üretimde lilkeler arası
işbölümü ve bu yüzden ekonomiler arası bağımlılığın artması, yeni dönemin karakteristikleri
arasındadır. Böylece dünyanın yeni servet yaratma sisteminin ismi de değişerek globalizasyon
veya küreselleşme adıyla anılmaya başlanmıştır. Bilgi toplumunun ön planda tutulduğu
enformatik yetkinlikler ve birlikteliğin gücü doğmuştur( Dura, C.1990). İlkel inançlar, değerler,
varsayımlar, izlenimler, dinler ve büyü şeklinde ekonomik, siyasi ve kültürel aktörlerinin kabile
ve klanlardan oluşan, toplayıcılık ve avcılık ile Geçim Ekonomisi şeklinde tezahür eden servet
birikimi ve zenginlik Amacı bulunmayan İlkel Politik Ekonomiyle başlayan ekonomik süreç;
Birinci Küreselleşme dalgası diye ifade edebileceğimiz büyük dinler, imparatorluklar ve fetihler,
geçmiş uygulama ve geleneklerin yönlendirdiği servet birikimi ve zenginliğin kaynağı toprak
olarak bilinen Geleneksel Politik Ekonomi; Rönesans ve keşiflerin, sömürgeciliğin ve kıymetli
madenlerin, ilkel ulus devletlerin ve değişim ekonomisinin temellendirdiği ikinci küreselleşme
dalgası diye adlandırabileceğimiz Pre-Modern Politik Ekonomi, kollektif akıl, objektivizm,
pozitivist doğrulamacı yöntem, mekanik teknoloji ve kitle üretimi, kapitalizm ve piyasa
ekonomisi, sosyal sınıflar halinde üçüncü küreselleşme modern ulus devletler bilinci içerisinde
Ulusların Zenginlik Kaynağını Maddi Üretim Faktörleri olarak gören bunun yanısıra
fizyokratikToprak, Klasik İktisatçılar: Fiziksel Sermaye Stoku ve liberal marksist görüşlerin
yeraldığı Modern Politik Ekonominin yer aldığı evre Bireysel akılın, pozitivist düşüncenin,
enformatik çığrın açıldığı elektronik enformasyon, iletişim ve bilişim teknolojisi modern
ideolojilerin ve çok uluslu şirketlerin yeni dünya düzeni kurgulamada oynadıkları roller Post
Modern Politik ekonomiyi hem de dördüncü küreselleşme dalgasını diğerlerinde evrim iken
devrime dönüştürücü hız esneklik ve pratiklikle donatılmıştır(Erkan, H.1998).
Küreselleşmenin Dördüncü Dalgasını yaşadığımız anda ise Nano teknoloji, biyo teknoloji,
fibrit tohumlama, gen mühendisliği, casus uçaklar, kök hücreleri, organik tarım, sibernetik
alan, rüzgar enerjileri, termal enerjiler, güneş enerjileri ve kaya gazı gibi yenilenebilir enerji
kaynakları, ve temel bilimlerdeki yeni gelişmeler uygulamalı araştırmaların önünü açmakta ve
yeni bilgi eko-endüstriyel parklar, teknoparklar,uzay ve havacılık teknolojisi , ofis makinaları,
bilgisayarlar, ilaç ve kimya sanayi, robotik aksamlar, ileri gemi inşa malzemleri, yeni malzeme
teknolojisi, nükleer teknoloji, bilişim(bilgisayar, mikroelektronik, telekomünikasyon
teknolojilerinin bir birleşimi), İleri teknoloji malzemeleri, gibi yüksek teknolojiye sahip
endüstriler ise gelişmiş ülkeleri hegemonik devlet olma yolunda söz sahibi kılabilmektedirler .
Süreç hem sistematize olarak hem de organize edilmiş bilgiler manzumesi şeklinde bilimsel bilgi
ve veriye dayalı teknolojik kapasite artırıp, yayıp, emerek ve hızlandırarak etkinliği
arttırmaktadır .Bunun yanısıra genel kabul gören yeni global yönetim anlayışının beş temel
boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve
Bilgi’dir. Bireysel Zeka, Subjektivizm, Pozitivist Imputer Metodu, Elektronik Bilgi, İletişim ve
Bilgi Teknolojileri Modern İdeolojiler ve Modern Güç Formlarının Postmodern Politik
Ekonomisine Kadar, ulus devletleri zayıflatan çok uluslu şirketlerin ekonomik politikaları ve
Yeni dünya düzenine giden büyük değişiklikler gösterdi (WEF,2016).
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Tablo 1. Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçişte Ortaya Çıkan Değişiklikler
KİTLE ÜRETİMİ
Ulus/Bölge/Şehir
REKABET
EDEBİLMENİN
TEMEL
PRENSİBİ

ÜRETİM
SİSTEMİ










İNSAN
ALTYAPISI




FİZİKSEL/İLETİŞİ 
M
ALTYAPISI
ENDÜSTRİYEL

YÖNETİM

SİSTEMİ

ÖĞRENEN
Ulus/Bölge/Şehir

Doğal kaynaklara
dayanan
karşılaştırmalı
üstünlük,
Fiziksel üstünlük
Kalite üretimi
Değer
kaynağı
olarak
fiziksel
işgücü
Buluşun
ve
üretimin
ayrılması



Düşük
kalifiye,
düşük
Maliyetli
Çalışanın etkinliğini
ve
prodüktivitesini
ençoklama
Durağan iş eğitimi
Kalifiye(seçkin)
Yerel yönelimli





Bilgi işçileri
İnsan kaynağını sürekli iyileştirme
Sürekli eğitim




Global yönelimli
Elektronik veri değişimi

Muhalif ilişkiler
Emir ve kontrolü
düzenleyici çatı




Karşılıklı bağımlı ilişkiler
(Şebeke/network)
organizasyon
Esnek düzenleyici çatı

Bilginin yaratılmasına
dayanan, doğrulanabilen
üstünlük
* Sürekli iyileştirme







Bilgi esaslı (yönetimli)
Üretim
Sürekli yaratma
Değer kaynağı olarak bilgi
Buluşun ve üretimin
(bileşimi,sentezi)

Kaynak: Richard Florida, “Learning Regions, Futures, Vol.27, No.5
Bu süreçte piyasaya hakim olan ekonomi ve piyasa ekonomisi, erken ekonomik iktisat, ortaçağ,
orta yaşlı, merkantil, fizyokratik ve klasik ekonomik düşüncenin oluşturduğu sanayi toplumu,
yeni ve sonrası bir cennettir. en son küreselleşme dalgasıyla rasyonel ekonomik anlayışla
kuşatılmış yeni klasikler ve fen bilimleri teknolojisi, gelişmiş ekonominin hacim ekonomisinin
yerini almıştır(Florida,2005).
Bütün bu evrilmeler, dönüşüm ve gelişimler hep öncekilerden devralınan bir ötesindeki ileri
yolu bulan ve daha nice ötelere gidebilmeyi ve yeni teknolojik gelişimlerin etkisiyle başlayan
globalizasyonun tam anlamıyla yerine oturabilmesi ise. delokalizasyon olgusunun
gerçekleştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Bunun için de. yapısal ayarlamaların hızla
tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, yeni paylaşım sisteminde gerek üretim, gerekse hizmet
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dokularının bir kısmını, gelişmekte olan ekonomilere aktarmaları da büyük önem taşımaktadır.
Çünkü, delokalizasyonun anlamı budur Uluslararasılaşma yolunda yönetişimin çoğulcu ve
katılımcı demokrasi modeli olarak ulusal, uluslararası ve ulusüstü örgütlerin sisteme dâhil
edilmesi denetim-yönetimin organları olarak fonksiyonelleşmeyi, karşılıklı bağ ve bağımlılığın
hızla artış gösterdiği bir dönemde dışa açılmayı yararlı hale getirebilmek için ülkelerin bazı
yönetişim göstergeleri ilişkileri kurmada temel teşkil edebilmektedir. Bu süreç de çalışkan
insanlardan oluşan toplumlar tarih boyunca başarıya ulaşmış, medeniyetler kurmuşlardır.
Bilim, teknoloji, güzel sanatlar alanınd aki başarılara da insanların özverili çabaları sonucu
ulaşılmıştır Teknik bilgiler bütünü olarak tarfi bulan teknolojiyi doğuran bilim, daha çok
doğurduğu teknolojiyle yaşamımızın her evresinde; bazen köklü, bazen jenerik; bazen de
artımsal olarak girdileri çıktılara dönüştüren süreçleri , yararlılık ölçütünde yeni ürünler
geliştirerek , pratik sorunların çözümüne yönelik teknik bilgiler, icat ve buluşlarla karşımıza
çıkan teknoloji belirleyici olmaktadır. Uygun piyasa koşullarını gözetip yeniliğe verilen
teşvikler, eğitime yapılan yatırımlar teknolojik kapasiteyi belirleyici olabilmektedir .
3.Rekabet Gücü Açısından Bloklaşma ve Küreselleşme Olgusu
Rekabet Gücü Açısından Bloklaşma ve Küreselleşme olgusuna yaklaşımımızda; yurtiçinde
bugüne kadar yapılan çalışmalar kısıtında, Aktan-Baysan(1984), İKV(1988), TUSİAD(1991),
TİSK(2015), İSO(1995), Öz(1999), Kotan(2002), Yılmaz(2003) Endüstriyel rekabet gücü
çalışmaları dikkate alınmıştır. Yurtdışı çalışmalar kısıtında Chaganti(1987), Porter(1990),
Pilling(1991), Golden ve Dollinger(1993), Ferguson(1994), Badrinath(1994), Kinni(1994),
Hosley,Lau, Levy ve Tan(1994), Moini(1995), Monkhouse(1995), Lim,Sharkey ve
Kim(1996), Zairi(1996), Baghci(1996), Walley ve Thwaites(1996), HooleyCox, Shipley,Faly,
Beracs ve Kolos(1996), Flynn ve Flynn(1996), Bloodgood, Sapienzave Almeida(1996),
Thompson ve Coe(1997), Jemmesson(1997), Mourdoukotas ve Papadimitriou(1998), Hsieh
ve Lin (1998), Chaharbaghi ve Lynch(1999),
Özetle bu çalışmalarda aşağıdaki hususlar küreselleşmeyi ve birlikleri açıklamaktadır; enerji
teknolojileri alanında ürettiği bilgi ve geliştirdiği yenilikçi ürünler ile kaynaklarını etkin
kullanan, çevre ve yaşam kalitesinden ödün vermeyen, küresel rekabet gücüne sahip Ar-Ge ve
yenilik için ayrılan kaynak ve yatırımları, Bilim, teknoloji ve yenilik alanının ihtiyaç duyduğu
esnekliği, gerekli idari ve yasal altyapıyı Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına ivme Teknoparklarda
bulunan firmaların yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar eğitimli ve nitelikli
gençlerimizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirmeleri tekno-girişimcimizi
yerli patent başvuru ve tescilleri İkili ve çok taraflı uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirlikler
bilim, teknoloji ve yenilik alanında özgün modellerle varolabilmişlerdir.
Değişen ve gelişen dünyada bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarının, rekabet gücü yüksek,
sürdürülebilir bir ekonominin temeli olduğunun bilinciyle; beşeri sermayeyi güçlendirip insan
kaynaklarının geliştirilmesi, araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşümünün teşvik
edilmesi, çok ortaklı ve çok disiplinli Ar-Ge ve yenilik işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması,
KOBİ’lerin yenilik sisteminde daha güçlü aktörler olmalarının teşvik edilmesi, Araştırma
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altyapılarının bilgi üretme gücüne katkısının artırılması, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü
olduğu alanlarda hedef odaklı yaklaşımlar, ihtiyaç odaklı yaklaşımlar, çeşitli alanlarda
yaratıcılığın destekleneceği tabandan yukarı yaklaşımların hayata geçirilmesi hedefiyle bilgi
çağında, beşeri sermayeye yatırım yapıp yarına bir değer bırakarak; yaşam kalitesini yükseltmek,
toplumsal sorunlara çözüm bulmak, rekabet gücünü artırmak, bilim ve teknoloji kültürünü
topluma mal etmek ve yaygınlaştırmak temel öncellikler arasında yer alabilmektedir . Bu
öncellikler bağlamında bir ülke; ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve bulduğu yenilikler
ölçüsünde dünyada söz sahibi olmaktadır . İmalatın nasıl yapılacağını ve imalat teknolojisinin
doğasının anlaşılmasını belirleyen know how ve know why değişimin temel soruları olmuştur .
Patentler, icat ve yenilikler ise bilimsel buluşların ticareleştirilerek ekonomik gelişmeye katkı
sağlar nitelik kazandırmışlardır.
Gelişmiş toplumlar her alanda dünyayla rekabet edebilen bilim, teknoloji ve yenilik alanına
özel bir önem veren doğru politika ve stratejilerle, son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik
alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi başarılar elde etmekte ve büyük bir atılımı
gerçekleştirmektedirler . Gelinen noktada, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma, Ar-Ge ve yenilik
faaliyetleriyle rekabet gücü arttırılabilmekte ve Big Data dediğimiz büyük veriler sayesinde
katma değeri yüksek ürünlerle çığır açıp, bilginin sayesinde dünyaya hükmedebilmekte, doğru
ölçümlerle doğru hedefe doğru nişanlar alarak ulaşabilmektedirler.
Toplumların gelişim süreçlerinde, kalkınmasında, etkinliğinde sahip olduğu sanayi, bilim ve
teknoloji büyük önem arz etmektedir. Bilgi ve iletişimin temel belirleyici olduğu bu dönemde
bilim ve teknoloji politikaları, üretim, tüketim, bölüşüm, dağıtım, yatırım, tasarruf gibi
iktisadi faaliyetleri; tarım sanayi, ticaret, hizmetler gibi ekonomik yapıyı oluşturan sektörleri,
ülkelerin refah düzeyini doğrudan etkileyen nüfus, eğitim, sağlık, tarih, antropoloji gibi sosyal
yapı ve dokuyu belirleyen ve siyasi gidişine yön veren, gelişim ve değişim koşullarını ortaya
çıkaran türden politikalar olmuştur. Teknolojinin bu etkin işlevi nedeniyle bütün ülkeler
teknoloji üretmek, yaymak, mas edebilmek başka ülkeler tarafından üretilen teknolojileri elde
etmek, kullanmak ve yaymak için her türlü çabayı göstermektedirler. Rekabet, üretimde,
kaynak dağılımında ve yenilikte etkinliği sağlayarak ve iktisadi refah ve gücün tek bir elde
toplanmasını önleyerek demokratik katılımcılığı çoğulculuğu arttırdığı için piyasa
ekonomilerinde stratejik öneme sahiptir. Günlük hayatta, belirli bir menfaat elde edebilmek
amacıyla başkalarını geçmeye çalışmak ya da benzer konumda olan kişilere karşı belirli yararları
temin etmek için üstünlük sağlama amacıyla yarışmaktır. İktisadi faaliyetlerin etkinliği için
stratejik bir unsur ve bir davranış biçimidir.Bununla birlikte, rekabet; fiyat indirimi, reklam,
Ar-Ge yatırımında bulunma, mal ve hizmetlerin kalitesini artırma ve ürün ve üretim
süreçlerinde farklılaşmadır. Fiyat yaklaşımı Geleneksel yaklaşımı, Kalite(ürün) Neo Avusturya
Okulu modern yaklaşımı, Schumpeter’de yenilik ve icatta bulunma yeteneği, A.Smith’de kendi
çıkarlarını azamileştirmeye çalışan bireylerin anarşi ve kaos yerine iktisadi açıdan daha optimal,
sosyal açıdan daha adil ve arzu edilebilir piyasa sonuçlarına ulaşmayı sağlayan karar verme ve
eyleme geçme özgürlüğü olarak açıklanmıştır.
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Rekabetin temel fonksiyonlarına gelince, kaynakları en karlı ve en etkin olduğu alanda, kaynak
dağılımı fonksiyonu, yeniliği gerçekleştiren firma diğerlerinin taklit veya lisans alma yoluyla
yenilik ve icatları kullanması, Yenilik ve teknik gelişmeyi uyarma fonksiyonu: yaşam kalitesini
arttırarak, gelir dağılımı fonksiyonu, İktisadi ve teknolojik değişikliklere, ve iktisadi kriz ve
dalgalanmalara dayanma, :Uyum esnekliği fonksiyonu,verimlilik ve teknik gelişmeyle daha az
para ile kalite eldesi, Tüketicilerin refahını arttırma fonksiyonu: Belirli ekonomik gücün piyasa
müdahalesini ve kontrolünü engellemesi ise rekabetin Kontrol fonksiyonu vermektedir. Yeni
rekabete ilişkin bu gelişmeler doğrultusunda ulusların hepsinin rekabet ilkelerine göre, önemli
ve önemsiz olmanın önemi gibi bir takım avantajlarından dolayı karşılıklı bağımlılıkları
görülmektedir. Mesela, hassas buz hokeyi ekipmanı İsveç’te tasarlanmakta, Kanada’dan finanse
edilmekte ve sırasıyla Cleveland ile Danimarka montajı yapılarak Kuzey Amerika ve Avrupa’da
dağıtımı yapılmaktadır; aletlerin imalinde kullanılan alaşımın moleküler yapısı Delaware’de
araştırılıp patenti alınmakta ve Japonya’da imal edilmektedir. Reklam kampanyası İngiltere’de
tasarlanmakta, filmler Kanada’da çekilmekte, İngiltere’de seslendirilmekte ve New York’ta tab
edilmektedir.
Benzer şekilde, spor arabalar Japonya’dan finanse edilmekte, tasarımı İtalya’da yapılmakta,
New Jersey’de icat edilip Japonya’da imal edilen gelişmiş elektirik komponentler kullanılarak
Indiana, Meksika ve Fransa’da montajı tamamlanmaktadır. Mikro işleyiciler Kaliforniya’da
tasarlanmakta, Amerika ve Batı Almanya’da finanse edilmekte ve Güney Kore’de imal edilen
dinamik hafızalar içermektedir. Jet uçakların tasarımı Washington eyaletinde ve Japonya’da
yapılmakta, Seattle’de monte edilmekte, kuyruk makaraları Kanada’dan, özel kuyruk bölümleri
Çin ve İtalya’dan, motorları İngiltere’den getirilmektedir.Uzay uyduları Kaliforniya’da
tasarlanmakta,Fransa’da imal edilmekte, Avustralya’lılar tarafından finanse edilmekte ve
Sovyetler Birliği’nde yapılmış bir roketle fırlatılmaktadır.
Gelinen noktada toplumların aralarındaki teknoloji farklılıklarının etkileri oldukça
belirleyicidir. Bilim ve teknoloji artık emek, sermaye, toprak, müteşebbis gibi doğrudan bir
üretici güce dönüşmüştür. Bilim ve teknoloji üretmeden, fert başına düşen geliri arttırmayı ve
yanı sıra sosyal yapı ve dokudaki gelişmeyi sağlayıp yarınları yakalayıp inşa etmek ve yarına bir
değer bırakabilmek mümkün görünmemektedir. Bu arada çevre dostu teknolojileri kullanan,
yüksek katma değeri olan yenilikçi ve markalaşmış bilim ve teknoloji arasındaki açıklık giderek
daraldıkça toplumların kalkınmaları ve değer ekonomisi ürünleri dediğimiz nana teknoloji,
biyo teknoloji, fibrit tohumlama, gen mühendisliği, casus uçaklar, kök hücreleri, organik tarım,
sibernetik alan, rüzgar enerjileri, termal enerjiler, güneş enerjileri ve kaya gazı gibi yenilenebilir
enerji kaynakları, ve temel bilimlerdeki yeni gelişmeler uygulamalı araştırmaların önünü
açmakta ve yeni bilgi eko-endüstriyel parklar, teknoparklar, ileri yeni teknolojilerin
üretilmesine katma değeri yüksek ürünlerin çoğalmasına ve değer ekonomisinin yerleşmesine
imkan sağlamaktadır.
Bilim ve teknoloji bütünleşerek birbirini tamamlamakta ve uluslar arası rekabette hız, esneklik
ve pratiklikle, odaklanma, maliyet liderliği ve farklılaşma ile rekabet gücünü arttırıcı yeni
açılımlarla kalkınmayı sağlamaktadır. Bilim üretmeden, teknolojik açılım yapmadan klasik
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kalkınmayla yarınları üretmenin imkansız olduğu gerçeği öğrenilmesi gereken bir gerçektir.
Toplumun refahını, mutluluğunu ve güvenliğini sağlayacak, çağın gereklerine uygun bir bilim
ve teknolojiye dayalı ekonomiyi oluşturmak bilgiyle, bilimle atılan temeller tüm kurumların
olmazsa olmazı ve en temel sorumluluğudur.
Böylesi küresel ağlar içinde, mamüller birer bileşimdir. Değiş tokuş edilen şey nihai mallardan
ziyade uzmanlaşmış problem çözücü hizmetler(araştırma, ürün tasarımı, fabrikasyon), problem
teşhis
hizmetleri(pazarlama,reklamcılık,
müşteri
danışmanlığı)
ve
aracılık
hizmetleridir(finansman, teftiş, taahhüt). Bunların yanında, belirli rutin komponentlerle bazı
hizmetler sayılabilir ve bütün bunların değeri ortaya çıkarmak üzere birleştirilebilmektedir. Bu
gibi sınır ötesi bağlantılar şu anda ileri ekonomiler arasındaki ticaretin büyük bölümünü
oluşturmaktadır(Porter,1994). Buna karşılık ekonomilerin biribiriyle bu denli mafsallaşması
ulusal ekonomi politikalarındaki esnekliklerin kaybolmasına neden olmaktadır. Ayrıca ülkelerin
uluslar arası işbölümünde bazı görevleri üstlenmeleri sonucu ihtisaslaştıkları alanların düşük
katma değer üreten sektörler olması durumunda günümüzdeki uluslar arası eşitsiz dağılım
şemasının ortaya çıkışına neden olmaktadır(İKV,1992, s.2).
Bu karşılıklı bağımlılıklara rağmen, aynı iktisadi gelişme düzeyinde, her ülke veya bölge,
vatandaşlarının yirmi birinci yüzyılda en yüksek hayat standartlarına sahip olmasını teminat
altına almak için aynı sanayileri istemektedirler. Vatandaşlarına birinci sınıf hizmet sunabilmek
için mikroelektronik, biyoteknoloji, yeni malzeme-bilgisi sanayileri, telekomunikasyon, sivil
havacılık, robotik artı makine aksamı ve bilgisayar artı yazılım gibi listeler ortaya
koymaktadırlar(Thurow, 1994, s.24). Bu sebeple rekabetçilik ulusların ve sanayiinin ana
meşgalelerinden birini oluşturmaktadır(Porter, 1994, s.36).
Geleceğin tarihçileri, yirminci yüzyılı bir uygun rekabet(niche competition), yirmibirinci
yüzyılı ise kafa-kafaya rekabet(head to head competition) yüzyılı olarak
betimlemektedirler(Porter, 1994, s.21). Uygun rekabet, herkesin öne geçebileceği bir alanın
olduğu hiç kimsenin işin dışına itilmediği birebir kazanmanın olduğu “kazan kazan” rekabet
olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yenilik ve girişimcilik, eş zamanlı goballeşme, piyasa
farklılıkları, organizasyonel biçimsizlikler, rekabetçi avantajların niteliği gibi unsurlar 1990’lı
yılların en önemli yönetim temaları olacaktır(Caulkin, 1990, s.2). Kafa kafaya rekabet denilen
21.yüzyıl rekabeti ise, mikroelektronik, biyoteknoloji, yeni malzeme bilgisi sanayileri,
telekomunikasyon, sivil havacılık, robotik artı makine aksamı ve bilgisayar artı yazılım gibi
“yedi anahtar sanayileri” herkesin ele geçiremeyeceği bazılarının kaybedip bazılarının
kazanacağı bir “kazan kaybet” rekabetidir. Öte yandan son yıllarda gerçekleşen rekabet bireyci
değerlerle, cemaatçi değerlerin oluşturduğu rekabet mücadelesi şeklinde yayılmaktadır(Porter,
1994, s.23).
Yeni Uluslararası Rekabetin Özellikleri,Yeni uluslararası rekabette, uluslar geleceğin
ekonomilerini tesis ederken yüksek hacim ekonomilerini değil yüksek değer ekonomileri esas
almaktadırlar. Bu ekonomilerde pek az mamülün belirgin milliyeti olmaktadır. Burada önemli
olan herhangi bir malın imalinde, hangi ulusun bireyleri ne değer oluşturmuş, ne tür bir
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tecrübeye sahip olmuş ve bu tecrübeyi gelecekteki daha büyük değer ilaveler için nasıl
kullanmış olduğudur(Porter, 1994)Öte yandan, rekabetçi bir ülkede uzun vadedeki hayat
standardının ve kişi başına ulusal gelirin esas belirleyicisi üretkenliktir. Beşeri kaynakların
üretkenliği onların ücretini, sermayenin üretkenliği ise sermaye sahiplerinin getirisini
belirlemektedir. Yüksek üretkenlik sadece yüksek gelir düzeylerini sağlamakla kalmaz,
vatandaşlara uzun çalışma saatleri yerine boş zaman tercih etme fırsatı da vermektedir. Ayrıca,
hayat standardını daha da yükselten kamu hizmetleri için ödenen gelirin kaynağı olan ulusal
geliri meydana getirip sürdüren de üretkenlik artışıdır. Bu artış aynı zamanda ekonominin
sürekli olarak kalitesini de yükseltmektedir(Porter, 1994, s.39).
4.Yeni Dünya Düzeninde Küreselleşme ve Bloklaşma
Polybus (Tarihler), İbn-i Haldun (Mukaddime), Giambattista Vico (Yeni Bilim), Adam Smith
(Ulusların Zenginliği), Karl Marx (Kapital), Oswald Spengler (Batı’nın Gerileyişi), Pitrim
Sorokin (Sosyal ve Kültürel Dinamikler, Arnold Toynbee (Tarihi İnceleme), Carrol Quigley
(Trajedi ve Umut), Fernand Braudel (Uygarlık ve Kapitalizm), Paul Kennedy (Büyük Güçlerin
Yükselişi ve Çöküşü), Samuel Huntington (Uygarlıklar Savaşı), Jared Diamond (Çöküş:
Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır), Ian Morris (Batı Dünya’ya Neden Hükmediyor:
Şimdilik), Geoge Friedman (21. Yüzyıl İçin Öngörüler) şeklinde(Tekeoğlu, M,2017).Farklı
zamanlara yayılmış bu düşünce adamları ve diğer benzerlerinin geniş zamanlar döngüsü ve
dönüşümü teorisi çerçevesindeki öngörüleri ile beraber yeni dünya düzenini teorileri bu lokal,
glokal, global, ve delokal birliktelikleri son dönemde;Kuşatma Teorisi, Yeni Domino Taşları
Teorisi, Tarihin Sonu Teorisi, Medeniyetler Çatışması Teorisi, Medeniyetler Bütünleşmesi
Teorisi, Büyük Satranç Tahtası Teorisi, Eksen Ülkeler Hakimiyet Teorisi, Entrika Çemberi
Teorisi, İşleyen Merkez Ve Boşluk Teorisi, Uzay Hakimiyet Teorisi, Avrasyacılık Teorisi, Orta
(Ara) Bölge Teorisi ve Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi ile de öngörebilmektedirler.
Özet olarak bu teoriler ve geçmiş deneyimler; Küreselleşme-Ulus devlet kavramlarına yeniekonomik anlamlar yüklenecek; Kent ekonomisi /ekonomi-sanayi bölgeleri) belirleyici rol
üstlenecektir. Komşu mücavir alanlarla olan ilişkiler, merkezi ilişkinin belki de önüne geçecek.
Hemşehrilik kavramı yerini, tüketim alanlarına ilişkisine bırakabilecektir. Bütün bu tematik
öğeler çerçevesinde dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek;yeni vizyonlar ortaya koymak, yeni
ilişkiler sağlamak ve başka dünyaları keşfetmek ve pazar genişletmek gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Bunların yanı sıra sadece Avrupa ve ABD, Rusya merkezli ekonomik yenilikler
ve gelişmeler değil Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezyadaki ekonomik politikalarda dünyadaki
ekonomik dönüşümlerde başat rolü oynayacaktır. Hegamon gücü kaybetme sendromuyla ABD
ve AB ise bu gelişmelerin farkındalığıyla artık kendi büyüme hızının öneminden çok
başkalarının büyümeme-yavaşlama trendinin daha önemli olduğu farkedilmiştir. Dünyanın
ağırlık merkezi doğuya kayıyor. Uzakdoğu’dan esen sert rüzgarlar eşliğinde dünya yeni bir
düzleme oturuyor.
Küreselleşme kavramı ile ülkeler; ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel potansiyellerini daha
etkin değerlendirme yönünde yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Bu bağlamda, kentlerin
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küreselleşme süreciyle bağlantılı olarak ülke ekonomisindeki geleneksel rollerini yeniden
gözden geçirmeleri gereksinimi daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda kentlerin
ülke ekonomileri içinde yeni roller üstlenmeleri zorunluluğu da ortaya çıkmaya başlamıştır.
Dolayısıyla, bölgesel sürdürülebilir kalkınma anlamında, kentlerin ve kent yönetimlerinin
önemli bir aktör olarak sahnede yer alması gerekebilecektir. İşte bu noktada karşılaşılan yeni
kavramlardan biri de “öğrenen şehir/bölge” kavramı olmaktadır
Tablo:2. Sosyal Gelişim Endeksi.
En İyi Ülkeler
1. Güney Kore
2. Japonya
3. Singapur
4. Hong Kong
5. Finlandiya
6.Birleşik Krallık
7. Kanada
8. Hollanda
9. İrlanda
10. Polonya

Teknolojik
Eğitim
1.Finlandiya
2.Güney Kore
3.Hong Kong
4.Japonya
5.Singapur
6.Birleşik Krallık
7.Hollanda
8.Yeni Zelanda
9.İsviçre
10.Kanada

Temel
İhtiyaçlar
1.Finlandiya
2.Kanada
3.Danimarka
4.Avustralya
5.İsviçre
6.isveç
7.Norveç
8.Hollanda
9.İngiltere
10.İzlanda

Kurumların
kalitesi
1.Finlandiya
2.Kanada
3.Danimark
a
4.Avustralya
5.İsviçre
6.isveç
7.Norveç
8.Hollanda
9.İngiltere
10.İzlanda

Sosyal
Gelişim
Endeksi
1.Finlandiya
2.Kanada
3.Danimarka
4.Avustralya
5.İsviçre
6.isveç
7.Norveç
8.Hollanda
9.İngiltere
10.İzlanda

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/main-science-and-technologyindicators/volume-2011/issue-2_msti-v2011-2-en-fr, Sosyal Gelişim Endeksi
http://www.socialprogressimperative.org/data/spi

2015

Artan seyahat olanakları, sürekli gelişen bilgi teknolojileri paylaşılacak çok çeşitli ürün ve
hizmetin gözler önüne serilmesine olanak tanımaktadır. Ürün ve hizmetin taşınması, sunulması
ve kullanılması faaliyetlerinin de bu sürekli değişime ayak uydurması gerekmektedir. Bu
nedenle başarılı olabilmek anlamında, yenilik geliştirmeyi öğrenmek adeta bir zorunluluk
haline gelmiştir. Küresel eğilim göz önünde bulundurulduğunda turizm sektörünün ayakta
kalması ve rekabet edebilirliğinin sürdürülebilir olabilmesi için öğrenmenin ve bunun
sonucunda yenilik geliştirmenin ne derece önemli olduğu kolayca görülebilecektir.
Dünyadaki iktisadi ve politik gelişmeler, önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifte ABD’nin politik
ve iktisadi alandaki başat rolünü Çin’e devredeceğini, Hindistan ve Rusya’nın da Avrupa
Birliği’nin etki gücüne erişeceğini açıkça gösteriyor İki kutuplu dünya düzeninden tek kutuplu
dünya düzenine giderken;çok kutuplu ya da iki kutuplu dünya düzeni ve buna etki edecek güç
merkezleri-ülkelerdeki ekonomik gelişmelerde en göze çarpan dönem 1950-1990 yılları
arasında iki kutuplu dünyanın bulunması, Soğuk savaş dönemi - gerginliğe dayalı caydırıcı
denge stratejisinin uygulanması, 1990-2015 yılına kadar hegamon - biçimlendirici devlet olarak
ABD’nin tartışmasız üstünlüğü öngörülebilmesi, 2015’ten sonra görünürde iki merkezli bir
denge stratejisi ABD-ÇİN (uzlaştırıcı-dengeleyici işlev üstlenen güç merkezleri/LATİN
AMERİKA-AB-JAPONYA-RUSYA (Avrasya vizyonu-İmparatorluk planları)-HİNDİSTAN),
Küresel ekonomi-sosyal liberalizm - uygar denge stratejisi (2015-2050 SÜRECİ) ve Ülkeler
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için sadece ayakta kalmak değil-güçlenebilmek / relatif olarak güçlenebilmek önemli olacağı bir
dönem, yıkılma-parçalanma endişesi ülkeleri yalnız yaşamaktan daha fazla korkmaya yöneltecek
ve birlikler-yeni ittifaklar daha çok önem kazanmaya başlayacak. Ulus devlet yapısını koruma
güdüsü, birliklerle yaşama talebini de teşvik edecek(Frieadman,2015). (Sovyetler Birliği/
Yugoslavya/ Çekoslovakya/Irak tecrübesi) , Küreselci eğilimlerin yerini yeni ulus devlet
bilincine bırakacağı, Uluslar arası örgütler-kurumsal yapılar daha fazla önem kazanacağı ve
ülkelerin yönetiminde belirleyici roller üstlenecekleri; Küresel şirketlerle ekonomik olarak,
medya aracılığı ile kitlesel dönüşümler gerçekleştirilerek, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile,
toplum mühendisliği yapılarak gerçekleştirileceği öngörülmektedir(Morin,E,1987). Ekonomik
ilişkilerin uluslar arası boyutu artacak. Siyasal ilişkilerin ekonomik ilişkileri bozmaması için
özen gösterilecek.
Tablo.3.Başlıca Sosyo-Ekonomik Göstergeler
Hayat
kalitesi
1. Almanya
2. ABD
3. Fransa
4. Japonya
5. İngiltere
6. İtalya
7. Rusya
8. Meksika
9. Tayland
10. Türkiye

Ekonomik
dinamizm
1. Singapur
2. ABD
3. Güney
Kore
4. İngiltere
5. İsveç
6. Avustralya
7. İsviçre
8. Finlandiya
9.üksemburg
10. Japonya

Genel sıralama

Eğitim

Sağlık

Fırsatlar

1. Finlandiya
2. İsviçre
3. İsveç
4. Avustralya
5.Lüksemburg
6. Norveç
7. Kanada
8. Hollanda
9. Japonya
10. Danimarka

1 Finlandiya
2 Güney
Kore
3 Kanada
4 Singapur
5 Japonya
6 İsviçre
7 Estonya
8 İngiltere
9 İrlanda
10 Hollanda

1 Japonya
2 İsviçre
3 İsveç
4 İspanya
5 İtalya
6 Avustralya
7 Singapur
8 Norveç
9 Yeni
Zelanda
10 Hollanda

1.Finlandiya
2.Kanada
3.Danimarka
4.Avustralya
5.İsviçre
6.isveç
7.Norveç
8.Hollanda
9.İngiltere
10.İzlanda

Kaynak:http://www.socialprogressimperative.org/global-index/#data_
table/countries
/spi/dim1,dim2, dim3 http://www.sagliksigortamiz.com/dunyanin-en-iyi-ulkeleri-siralamalar
Ancak ekonomik ilişkilerin boyutu ne olursa olsun, siyasal alanın üstünlüğü tartışılmaz olacak.
Ve artık günümüzde anlaşılan olgu bir uluslar topluluğundan diğer uluslar topluluğuna yapılan
kaynak aktarımıyla birilerinin sosyal refahı için diğerlerinin sosyal sefaletine dayanan paylaşım
sistemleri sonunda tıkanmaktadır. Bu durum hem dünya barışını tehdit etmekte hem de
günümüzde yaşanan globalizasyonun fonksiyonu olan delokalleşmenin hatalı gerçekleşmesine
sebep olmaktadır.
Burada ulusal sınırların ve Devletlerin genel çıkarlarının dışında uluslarüstü bir mantıkla
örgütlenen piramitler arası rekabetten sözedilebilir. Örneğin New-York Şehir Devletinin
Londra Docklands Tele Limanı aracılığıyla Amsterdam Tekno parkında bioteknoloji üzerine
Londra Şehir Devletlerin Defense(Fransa) Tele Limenı aracılığıyla Taichung(Tayvan) serbest
bölgesinde kurulu Tekno park üretimiyle rekabete girdiği düşünülebilir. Hatta iki piramitte de
Cal-Tech Üniversitesinin (ABD) AR-GE faaliyetlerinde proje ürettiği dahi sözkonusu
olabilmektedir. Görüldüğü gibi ülkeler veya topluluklar gibi klasik bütünleşmeler kaybolmakta
yerine çeşitli işlevleri bulunan(üretim, yönetim, yatırım, istihdam, finans, AR-GE ) üstlenmiş
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alanlar ortaya çıkmaktadır. Yukarıda teknolojik gelişmelerini sağlamış ülkelerin temel
özelliklerini incelediğimizde; hepsinde ortaya çıkan ortak payda: Ar-Ge harcamalarının GSYİH
içindeki payını artırdığı, araştırma ortamının ve altyapısının geliştirildiği, bilim insanı sayısı ve
niteliğini artırdığı, bilim ve teknoloji farkındalığının ve kültürünün geliştirildiği, bilim,
teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin yurt sathına yayıldığı, bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik
kavramları üzerinde ortak bir dil oluşturulduğu, bölgenin rekabet gücünü artırmak için
yenilikçi yaklaşımları tartıştığı, hayat kalitesi, ekonomik dinamizm, eğitim kalitesi, saglık
kaliteleri yüksek; besin ve temel tıbbi bakım, su, barınma ve bireysel güvenlik açısından temel
insan ihtiyaçları, bilgiye erişme, bilgi ve iletişim kolaylığı, sağlık ve çevresel faktörlerden oluşan
kurumların kalitesi, personel haklar, özgürlükler, tercih, hoşgörü ve iyi bir eğitim alma
fırsatlarından oluşan sosyal süreç endeksinin topluca değerlendirildiği tablolar teknolojinin ve
onu doğuran bilimin de ortaya çıkışında önem arz edebilmektedir. Öte yandan, çeşitli alanlara
yayılmak (conglomerate)’tan çok belli alanlarda küresel boyutlara ulaşan, derinleşmiş üretim
yapan ulusların günümüzde önem kazandığı görülmektedir(Schaffer, 1993, s.77). Bilgi üretme
altyapısı ve dinamizmi ile teknoloji üretim bilgisini üretebilme ve yenilik oluşturma
kabiliyetleri daha stratejik bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Klasik üretim
fonksiyonundaki müteşebbislik unsuru da üretim bilgisinin oturması, gelişmesi ve kullanılması
yönündeki yaratıcı sevk ve idare kavramları ile iç içe hale gelmektedir(Moris,I,2012).
5.Türkiyenin Küreselleşme ve Bloklaşma Eklemlenmesi
Entrika Çemberi Hakimiyet Teorisi’ne göre Türkiye’ye ne yapılmalıdır? Marrs diyor ki
Türkiye’nin coğrafyası; insanları, dini ve potansiyeli, her zaman patlamaya hazır bir bomba
görünümü veren çalkantılı Ortadoğu’nun coğrafyasında Türkiye’siz bir istikrar ve güvenliğin
mümkün olmadığı görüşünü pekiştirir nitelikte. “İlluminati’nin karanlık beyinleri, Türk
milletinin anahtarını ele geçirebilirlerse, sadist ve açgözlü hedeflerine ulaşma yolunda uzun bir
mesafe katetmiş olacaklar. Tamamen kontrolleri altına alamadıkları bir Türkiye, bu
misyonlarını imkansız hale getirmese bile, şüphesiz ki, bir hayli zorlaştıracaktır. Bundan dolayı,
önümüzdeki günlerde, bu karanlık karakterlerin, Türkiye’yi de etkileri altına alabilmek için
daha fazla gayret göstereceklerini tahmin edebiliriz. Çünkü, Türkiye’nin de fethedilmesi
gerektiğine inanıyorlar. Mümkünse sinsi komplolarla. Ekonomik yıkımlarla ya da gerekirse
kaba güç kullanarak.Ülkelerin işgalleri yeni sömürü düzenleri ile olacakKüresel şirketlerle
ekonomik olarak,Medya aracılığı ile kitlesel dönüşümler gerçekleştirilerek,Sivil toplum
kuruluşları aracılığı ile, toplum mühendisliği yapılarak gerçekleştirilecek.Toprakların işgaline
gerek kalmadan, yeni sömürü düzenleri oluşturulacak. Türkiye olağanüstü zamanları fazla olan,
gündemi çok hızlı değişen ülkelerden biri. Değişik güçler Türkiye’yi kutuplaştırıyor. Darda
kalan herkese kucak açmış olan bu vatan, acımasızca hırpalanıyor. Bin yıllık kardeşlik
dinamitleniyor. İnsanlığa örnek olacak vasıfları olan bu millet, gereksiz tartışmalarla güç
kaybediyor. Gündelik hayatın vaveylası içerisinde insanlar telef ediliyor. Sağduyunun sesi bir
cangıl içerisinde boğuluyor. Fetret duygularını yükleniyoruz adeta. Akıl ve vicdan inatlaşma ve
cepheleşmenin önüne geçemiyor.Türkiye bölgesel bir güçtür,Türkiye süper güç olabilir;bunun
için;Türkiye’ye içeriden bakmak,Türkiye’ye dünyadan bakmak,dünya’ya Türkiye’den bakmak
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dünya’ya dünyanın her yerinden bakmak zorundayız, kendi tarihimizi iyi bilmeliyiz ve dünya
tarihini iyi bilmeliyiz. komşularımızın ve güç merkezi olan ülkelerin vizyonlarını-gerçek
niyetlerini iyi bilmeliyiz. iddialar ortaya koymalı, diplomasi ve siyaset dersleri almalıyız, kartları
görmeliyiz(Ferguson,2012).
Sonuçlar ve Tartışma
Bilim ve teknoloji stratejisi ile ilgili olarak, gerek hazırlık aşamasında, gerekse uygulama
aşamasında; kapsamlı bir bilim ve teknoloji politikasının hazırlanması, güçlü bir teknoloji
vizyonunun, misyon ve aksiyomunun bulunduğu ve bunun için devletin gerekli hukuki ve
idari tedbirleri alması, hukuka uygun rekabet ortamının sağlanması açısından regüle edici
hazırlıkların yapılması , üniversite ve endüstri işbirliğinin sağlayıcı düzenlemelerin yapılması,
uzun vadeli hedeflerin seçilmesi ve uzun süre desteklenmesi ve bu maksatlı, politik irade ve
kararlılıkla birlikte kurulacak bilim ve teknoloji politikalarının periyodik olarak performansının
değerlendirilmesi ve güncelleştirilmesi amaçlı misyon(mission-orriented) ve yayılım(diffusionoriented) odaklı politikaların tespit edilmesi gerekmektedir . Düzgün işleyen, hız esneklik ve
pratiklik açısından kolayca erişilebilen, hacim ekonomilerinin ötesinde teknik bilgi ve
uygulaması kolay olan, sermaye, teknoloji ve bilgiyle yoğrulan katma değeri yüksek bilgi tabanlı
ürünlerin iktisadi kalkınmayı hızlandıracağı, bireylerin refahını arttıracağı, çevre dostu olup
sürdürülebilir bir kalkınmaya hizmet eden yeşil ve kapsayıcı bir büyümeyi esas alan bilim,
sanayi, kalkınma ve teknoloji stratejileri her alana yayılmalı ve yerleştirilmelidir.
Bununla birlikte, Türkiye küresellşme sürecine ve birliklere dahil olma idealini öncellikli
olarak; ekonomik büyümenin, sürdürülebilir ekonomik performansın güç kaynağını, uygun
yatırım iklimlerinin oluşturulması nı, ekonomilerin performansını, hukuka uygun etik ve
dürüst rekabetin çerçevesini, ulusal ve
uluslar arası rekabet gücünün arttırılmasını,
katılımcılıkla tabandan tavana, yerelden küresele paydaş menfaatlerini dengelemenin ve
gözetmenin temel aracını oluşturarak kararlardaki risk ve belirsizliğin giderilmesi, kaynakların
etkin ve verimli kullanımı için yönetişim ilkeleri büyük önem arz etmeye başlamıştır..
Uluslarüstü, Uluslararası, ulusal, bölgesel rekabet gücünü arttırmada, yenilikçilik, bilgi
üretmede, buluş, patent, marka oluşturmada, sektörel verimliliği arttırmada, yüksek nitelikli
katma değerli ürünler geliştirmede, Teknoloji Parkı (Technology Park/Teknopark), Teknokent
(Teknopolis/Teknopol), Bilim Parkı (Science Park), Araştırma Parkı (Research Park),
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Technology Development Zone), Teknoloji Geliştirme
Merkezi (Technology Development Center), Teknoloji Koridoru (Technology Corridor),
Yenilik Merkezi (Innovation Center) olarak adlandırılan teknoparklar bir ülkenin teknoloji
üretiminde, “İleri teknoloji”, “AR-GE”, “inovasyon”, “rekabet”, “girişimcilik” teknolojiyi
absorbe edip yaymasında çok önemli bir role sahip olmalıdır. Bizim inancımıza göre, 21.
Yüzyılda tam olmasa bile, 22.yüzyılda dünya hakimiyeti, bu coğrafyaya geçecektir. Dünyanın
ve Türkiye’nin mevcut ve muhtemel koşullarını iyi değerlendirmeliyiz. Değişen iktidarlarla
değişmeyecek bir Türkiye ideali/Türkiye vizyonu ortaya koymalıyız. Bunu planlı bir şekilde
uygulamalı ve nesilden nesile taşımalıyız. Siyaset adamlarını-yöneticileri ve halkı bu
sürece/geleceğe hazırlamalıyız.
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Dünya yeni bir boyuta girmiştir. Eski şablonlarınızla dünyayı değerlendirmekten vazgeçmeliyiz.
Tarihlerimizle yüzleşmeliyiz. Neleri neden kaçırdığımızı objektif olarak sorgulamalıyız.
Geçmişte insanlığa sunduğumuz aktarımlarla sürekli övünmekten vazgeçmeliyiz. Aslolan insan
ve insanlıktır şiarından vazgeçmemeliyiz. İnsanı ve insanlığı bütün zaaflarına rağmen yüceltme
ülküsünden cayılmamalıdır. Her alanda kurumsallaşmaya özel önem vermeli, bu alanda çağdaş
düzenlemeleri örnek almalıyız. İnsani değerleri pekiştiren kültür ve sanat faaliyetlerine özel
teşvikler sağlamalıyız.
Tarihsel mirasın ve jeopolitiğin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak, hep uyanık
kalmanın gereğini bir devlet politikası olarak benimsemeli, buna göre stratejiler geliştirmeliyiz.
Bilgisayar, biyoloji, biyoteknoloji ve genetik eğitimine özel önem vererek teşvikler sağlamalıyız.
19.yüzyılda Türk ve İslam dünyasının ıskaladığı sanayi devrimindeki hatayı, 21. yüzyıl
teknolojileri alanında tekrarlamamak için azami bilinç ve çabayı ortaya koyacak devlet
politikalarına özel önem verilmek zorunludur. Zira bu uygarlığın tüm insanları şerefli bir varlık
olarak gören temiz bir geçmiş sicili vardır. Bu yüzden de geleceğin barış ve mutluluğu için
elzem olan bu uygarlığın yeniden yükselmesi, ancak bizlerin çabasıyla mümkün
olabilecektir(Tekeoğlu, 2017).
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irminci yüzyılın son çeyreğinden sonra ortaya çıkan ve farklı kullanımlara rağmen
genel kabul görmüş tanımıyla bilgi çağı olarak adlandırılan, bizim bu çalışmada ise
yeni dünya olarak isimlendirilen global ekonomik düzeninin temel dinamiklerinden
birinin de değişim olduğu bilinmektedir. Değişim dinamiğine bağlı olarak zaman içerisinde
kavramlar, ifade etmiş oldukları anlamlarla birlikte hiç kuşkusuz ki değişmekte, dönüşmekte ve
en nihayette yeni bir anlam ve yeni bir boyut kazanmaktadır.
Öte yandan artık iş yapma biçim ve şartları bilgi temeli üzerine bina edilir hale gelmiştir.
Oluşan bu yeni dünya içerisinde “globalleşme” kavramı da yaşanan sosyo-ekonomik, sosyokültürel, siyasal ve etimolojik dönüşümden nasibini almıştır. Çünkü bir kavram olarak
globalleşme, dünya çapında faaliyette bulunan başarılı firmaların göstermiş oldukları
performansları açıklamakta artık yetersiz kalmaktadır.
Vizyoner firmaların farklı şehirlerde, bölgelerde ve hatta birbirinden binlerce km uzakta
bulunan ülkelerde ve kıtalarda bile, eş zamanlı olarak göstermiş oldukları başarılı hamlelerin
açıklanmasında yeni dünya, artık yeni kavramlara ihtiyaç duymaktadır. İşte global düşünüp ve
fakat lokal davranabilme kabiliyetine sahip bu başarılı firmalar için yeni bir ifade olan ve “hem
global hem de lokal olabilme” yeterliliğine işaret eden glokal kavramı sıkça kullanılmaya
başlanmıştır (Foglio, ve Stanevicius, 2006: 26; Maynard, 2003: 57).
Bu çalışmada yukarıda bahsi geçen global, lokal ve glokal gibi kavramlar genel hatlarıyla ele
alınmıştır. Çalışma “hem global hem de lokal olabilme” başarısını gösteren diğer bir ifadeyle
glokal olabilmiş şirketleri diğer şirketlerden ayıran özelliklerin incelenmesine yöneliktir. Bu
amaçla önce kavramların kısa tanımları verilmiştir. Daha sonra hem global hem de lokal nasıl
olunur? ‘un cevabı aranmış ve bu yönde bulunan özellikler adım adım incelenmek suretiyle
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
* Bu çalışma, IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi’nde sunulmuş ve özet bildiriler kitabında özeti
yayımlanmıştır.
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Globalleşme Kavramı
Batı dillerinde dairevi anlamına gelen globalleşme kavramına etimolojik açıdan bakıldığında,
kelimenin Latince ‘globus’ kökünden türetilmiş olduğu görülmektedir (Kayserili ve Satır,
2013:307).
Kavram özellikle 1980’li yıllardan sonra işletmeler düzeyinde çokça kullanılmaya başlanmıştır
(Atasoy ve Kuter, 2005:12). Globalleşme üzerine yapılmış birçok akademik çalışma ve buna
bağlı olarak tanım bulmak mümkündür (Şimşek ve Ilgaz, 2007: 190; Yurdakul, vd. 2004:420).
Amerika Milli Savunma Enstitüsü globalleşmeyi, ürün ve hizmetlerin, fikirlerin, teknolojinin
ve en önemlisi enformasyonun sürekli ve süratli bir biçimde sınırların dışına taşması olarak
tanımlamaktadır (Yavuz ve Sivrikaya, 2009: 1222). Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Komisyonu ise bahsi geçen kavramın sadece ekonomik değil kültürel ve hukuksal boyutları da
olduğunu vurgulamaktadır (Tağraf, H.; 2008: 4).
Bu bağlamda globalleşme sosyal, siyasal, ekonomik hâsılı tüm kültürel değerlerin sınırları aşarak
dünya geneline yayılma ve diğer kültürlerle etkileşime girme süreci olarak ifade edilebilir
(Sezgin, O. ve Sezgin, S.; 2011: 98).
Glokalleşme Kavramı
Birbirine zıt iki kutup olarak görülen global ve lokal kavramlarının karşılıklı etkileşimi 1980’li
yıllardan bugüne geçen süreç içinde değişik bir boyuta ulaşmıştır (Kazançoğlu, vd. 2011: 69).
Kavramlar arasında var olan dinamik, birbirine zıt bu iki değerin pozitif yönde gelişmesine yol
açmıştır. Globalleşme sürecinde bir taraftan global olan lokalleşirken yani farklılaşırken diğer
taraftan lokal olan da globalleşmekte yani benzeşmektedir. (Dumanlı Kürkçü, D.; 2013: 2).
İşte oluşan bu yeni yapı glokalleşme kelimesiyle ifade edilmektedir.
Bu bağlamda çok şiddetli ve hızlı bir globalleşme karşısında lokal olanla global olanın bir
miktar birbirine dönüşmesi ve kaynaşması sonucunda glokalleşmenin gerçekleştiği söylenebilir
(Koçoğlu ve Aydoğdu, 2017: 219; Candemir ve Zalluhoğlu, 2010: 4). Diğer taraftan
glokalleşmenin gerekliliği nedeniyle vizyoner şirketlerin yanında devlet yönetimi seviyesinde de
adem-i merkeziyetçi yapılanmaların gittikçe çoğaldığı görülmektedir (Demircan Siverekli, E.;
2007: 146; Olgun, 2007: 111).
ADIM ADIM GLOKALLEŞME
Glokalleşme Gerekliliğini Kabul Etmek
Her şeyden önce glokalleşmeyi bir fırsat olarak görmek gerekmektedir. Daha sonra bu fırsatın
pozitif yanlarını şirket çıkarları doğrultusunda kanalize edecek organizasyon yapısı
kurulmalıdır. Çünkü artık yeni ekonomide dış dünyaya kapalı olarak hiçbir şekilde üretim
yapılamamaktadır (Sezgin, O. ve Sezgin, S.; 2011: 98; Gürdoğan, N.; 2015). Dolayısıyla yeni
dünyada ayakta ve hayatta kalabilmenin temelinde bu farkındalığı yattığı söylenebilir.
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Kendini Yolcu Gibi Görmek
Neden yolcu? Çünkü kendini yolcu olarak görebilmek, devamında göçebe tarzı yaşam
standartlarını beraberinde getirmektedir. Göçebe yaşam standartlarında ise sınırların bir
önemini bulunmamaktadır. Dolayısıyla göçebe hayatını kabul den bir yolcu için sınırların
önemi yoktur denilebilir. Böyle bir psikolojik yaklaşıma sahip olmanın, dünya üzerinde hiçbir
ülkede yabancılık çekmemekle aynı anlama geldiği söylenebilir. Bu nedenledir ki büyük Türk
hakanı Attila ve Aksak Timurlenk başta olmak üzere birçok devlet adamı tarihin hatırı sayılır
büyüklükteki göçebe devletlerini kurabilmişlerdir. Daha sonra Osmanlılar da üç kıtaya hâkim
bir dünya devleti kurarak kendi sınırlarını aşmanın ne demek olduğunu ortaya koyarak bütün
dünyaya göstermişlerdir (Gürdoğan, N.; 2015).
Ham Maddeyi Daha Ucuza Temin Etmek
Yeni dünya içerisinde oluşan bu yeni ekonomide rekabet avantajı sağlamanın yolu, ham
maddeyi ucuz temin etmekten geçtiği görülmektedir (Şen ve Aktan, 1999: 6). Dolayısıyla
glokal düzeyde bir şirket ister sınırları dâhilinde isterse de dışında olsun ham maddeyi daha
uygun olan yerden sağlamak zorundadır.
Tüm Süreçlerde Kaliteyi Sağlamak
Kalitenin artık tüm dünya genelinde pasaportsuz dolaşabildiği görülmektedir (Gürdoğan, N.;
2015). Bu anlamda sadece ürün bazlı değil, tüm süreçlerde kalitenin tesis edilmesinin
glokalleşmede bir ön şart olduğu söylenebilir. Artık pazarlama ve satış gibi fonksiyonlar sadece
konvansiyonel araç ve uygulamalarla yapılmamaktadır. Çünkü konvansiyonel çabalar ve
çözümler artık yeterli olmamaktadır. Bu anlamda çağımızda müşteri başarısını sağlamak adına
glokal şirketlerde özel çabalar ve uygulamalar gittikçe yaygınlaşmaktadır (Porter, M.E. ve
Heppelmann, J.E.; 2015: 99).
Kendine Güvenmek Fakat Eksiklerini Kabul Etmek
Kendini bilmeyen tanımayan kendini tanıyıp gerekli iş birliklerini sağlamayan işletmelerin
ulusal ve uluslar arası düzeyde başarı şansı düşüktür. Son yıllarda ülkemizdeki birçok işletme
yurtdışındaki işletmelerle iş birliği yaparak uluslar arası pazara girmenin yollarını aramaktadır.
Bir taraftan kendi değerlerini korurken diğer taraftan da global pazarda yer alarak
glokalleşmenin gereklerini yerine getirmektedir.
Rakip Firmaya Değer Vermek
Son yıllarda önemini daha çok arttıran stratejik yönetimde rekabet stratejisi önemli bir yere
sahip olduğu yönetim yazınında oldukça yer almaktadır. Anadolu’nun yerli ve milli kültüründe
rakibini öldürmek yerine yaşatmak anlayışı hakimdir. Bunun en güzel örneğini Osmanlı
padişahlarından II. Mehmet’in İstanbul’un fethi sırasındaki zamanın işletmelerinden yaptığı
alışveriş örnek gösterilebilir.
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İnsan Merkezli Yönetim
Günümüzdeki gelişme ve değişim takip edildiğinde işletme fonksiyonlarından insan kaynakları
yönetimi stratejik önemini arttırmıştır. İşletmelerin yıllar içersinde maddi duran varlıklarının
önemini maddi olmayan duran varlıklara doğru geçtiği gözlemlenmektedir.
Önce Reel Sektöre Yatırım
Reel sektöre yatırım yapılıp ürün üretip uluslar arası pazara çıkartarak ürün ve geçiş
durumlarını sağlamak işletmeler ve ülkeler için elzemdir. Teknolojinin hızla değişmesi
neticesinde reel sektöre yatırım yapan ve teknolojik ürünleri üreten ülkelerin ürünleri kendi
kültürlerini diğer toplumlara taşıdığı sosyal bilimlerin bütün alanlarında incelenmektedir.
Onun için reel sektör kültürün iki ayağından birisi olan maddi kültürün oluşumunda önemli
bir katkı sağlamaktadır. Bunun yanında reel sektör ülkelerin bağımsızlıkları açısından da
önemli bir şekilde yer almaktadır.
Glokal Strateji Birimi Kurmak
Glokal ekonomik ortamda rekabet gücünü arttıracak bir diğer unsurda etkili politika ve
stratejiler üretebilme yeteneğidir (Gürdoğan, N.; 2015). İşletmelerin bu yönde inovatif ekipler
kurmasının faydalı olacağı söylenebilir.
Yeni Nesil Girişimciliği Desteklemek
İnternet kaynakları incelendiği taktirde son yılların girişimcileri bilgi sahibi olan kişilerdir. Yeni
start-uplar bilgi sahibi olan çok iyi yabancı dil bilen, cesareti olan, yazılımı üst düzeyde bilen,
dünya piyasalarını takip eden, tüketici ihtiyaçlarını tespit edip onlara göre ürün üretebilen
girişimciler olduğu gözlemlenmektedir.
Özgürlük Merkezli Organizasyon Kurmak
Özgürlüğün olmadığı ülkelerin iktisadi anlamdaki gelişemediğini tarihi süreç çok kez
ispatlamıştır. Özgürlüklerin olması girişimlerin yasal ve meşru zeminde meydana gelmesi
yerelden globalleşmeye geçmenin önemli bir sürecini meydana getirmektedir. Burada işletmeler
yerel düzeyde değerlerini koruyup global değerlere uyum göstererek faaliyetlerine devam etmesi
ise glokalleşmenin gereklerini yerine getirdiğini göstermektedir.
Organizasyonel Katılımı Teşvik Etmek
Yönetimin bilim olarak kabul edilmesinden itibaren katılımlı yönetimler önemini arttırdığı
yönetim yazınında çok fazla yer almaktadır. Anadolumuzun kültürü içerisinde “ekmeği yalnız
yiyen sicimi dişiyle çeker” sözü vardır. Burada hem kararlara katılım hem de yönetime katılım
anlamında bir kültürün var olduğunu göstermektedir. Glokalleşme sürecini yaşamak isteyen
işletmeler işletme ve ürün körlüğünden kurtulabilmeleri için katılımlı yönetimi teşvik etmeleri
gerekmektedir.
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Adil Olmak
Yönetimin evrensel ilkelerinden bir tanesi adil olmaktır. Bütün din kitapları, hukuk kitapları,
sosyoloji kitapları ve diğer kitaplar incelendiğinde etkili yönetimi temel kriterini adil olmak
ilkesi teşkil etmektedir. Adil olmak insanların vazgeçemedikleri en önemli fonksiyon olarak ele
alınmaktadır. Adil olmak glokalleşme sürecinde işletmelerin vazgeçemeyecekleri en önemli
fonksiyonlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.
Merkezi ve Âdem-i merkezi Yapının Birlikteliği
Global düşünüp, yerel hareket etme kabiliyetini yakalayan şirketler incelendiğinde değişen
çevre şartlarına göre merkezi ve âdem-i merkezi bir organizasyon yapısını devreye soktukları
görülmektedir.
Japon şirketlerinin yönetim anlayışını araştırdıkları kitaplarında Anthony H. Athos ve Richard
T. Pascale, Japon şirketlerinin birbirine zıt gibi görüne bu iki yapıyı beraber kullandıkları
anlatmaktadır. Yine benzer şekilde General Motors’un liderlerinden Alfred P. Sloan, Jr.
konuyla alakalı olarak şunları söylemektedir (Kozlu, C.: 2014: 135);
“İyi yönetim merkeziyetçilik ve âdem-i merkeziyetçiliğin uzmanlaşmasına dayanır. İnisiyatif,
sorumluluk, personelin gelişmesi, olaylara yakın kararlar, esneklik vs. kısaca bir örgütün yeni
koşullara uyumu için gerekli nitelikler âdem-i merkeziyetçilikten kaynaklanır. Koordineli
merkeziyetçilikten ise verimlilik ve tasarruf doğar.”
Bu bağlamda değişen çevre şartlarına uygun olarak yönetim yapısını değiştirme esnekliğinin
glokal olabilmek yolundaki gerekli yeteneklerden bir diğeri olduğu söylenebilir.
Yeniliği Teşvik-Hatayı Af
Dünya genelinde başarılı olan, tam anlamıyla glokal yani hem küresel hem de yerel olmayı
başarabilen şirketlerin yeniliği teşvik ettikleri ve buna karşın oluşabilecek hataları hoş görüyle
karşıladıkları görülmektedir (Kozlu, C.: 2014: 138).
Titiz ama Yetki Devreden Yönetim
İş gören motivasyonunu sağlamak adına yetki devredilmesine karşın, sonuçların titizlikle takip
edilmesi başarılı şirketlerin bir diğer özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Kozlu, C.: 2014:
139). Dolayısıyla başarılı şirketlerin bir birine zıt iki kutbu ya da uç iki noktayı aynı anda
bünyelerinde barındırabildikleri görülmektedir (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 62).
Bu şirketler ya titiz yönetim ya da yetki devri yerine, hem titiz yönetim hem de yetki devri
diyerek zıtları aynı potada eritip öz kültürlerini meydana getirmektedirler. Bu bağlamda glokal
bir şirket meyd ana getirmek için ya global ya d a lokal yerine, h em global h em d e lokal
mantalitesini şirket kültürü olarak yerleştirme gerekliliği göze çarpmaktadır.
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Aşağıda tabloda 1’de glokal olmayı başarabilmiş vizyoner şirketlerin örgüt potasında erittikleri
bazı zıt kutuplar bir arada verilmiştir.
Tablo 1: Zıt Değerlerin Birliği
Birinci DEĞER
ikinci DEĞER
Hem de karın pragmatik takibi
1 Hem karın ötesindeki amaç
Hem de güçlü değişim
2 Hem öz değerler
Hem de riskli hareketler
3 Hem öz çevresindeki muhafazakârlık
Hem de oportünisttik denemeler
4 Hem net vizyon
Hem de operasyonel serbestlik
5 Hem ideolojik kontrol
Hem de değişebilme yeteneği
6 Hem geleneksel kültür
Hem de kısa vadeli performans talebi
7 Hem uzun vadeli yatırım
Hem de mükemmel günlük uygulama
8 Hem vizyoner iş yapma usulleri
Kaynak: (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 62)’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Buna benzer şekilde ileri teknoloji temelinde üretim yapan firmaların da organizasyonel
yapılarını zıt değerleri bir araya getirecek şekilde yeniden dizayn ettikleri bilinmektedir. Jay W.
Lorsch ve Paul R. Lawrence’ın tanınmış eseri ‘Organization and Environment’da da altını
çizdikleri nokta, hem farklılaşma hem de entegrasyonun bir araya gelme zorunluluğudur
(Porter, M.E. ve Heppelmann, J.E.; 2015: 102).
Ayrıca glokal şirketlerde yöneticiler kendilerini kısa dönem performansı ya da uzun dönemli
başarı arasında seçim yapmaya zorlamamaktadır. Onlar hem kısa dönem performansı hem de
uzun dönem başarısını bir arada yakalamak adına çaba göstermektedir. Bu yolda uzun dönemli
çalışmalara yoğunlaşırken aynı zamanda kısa dönemli beklentilerden de asla
vazgeçmemektedirler (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 269).
Sürekli Gelişimi Tesis Etmek
Bütün bilim dallarında durağanlığa, statikoya yer olmadığı günümüzde net bir şekilde
görülmektedir. Gelişmenin çok hızlı yaşandığı dönemimizde de işletmeler bu gelişmelere uyum
sağlamak zorundadır. Kendisini geliştiremeyen yeniliğe uyum sağlayamayan işletmeler ulusal
ortamda bile hayatlarını sürdürememektedirler. Son yıllarda bunun canlı örnekleri mobil
telefon sektöründe gayet açık bir şekilde bilinmektedir.
Muhafazakar ve Modern Olmak
Burada vurgulamak istenen şirketin varoluş nedeni olan öz değerler ile değişim arasında bir
uyum tesis etme gerekliliğidir. Kısaca hem öz değerleri korumak ve bunun yanında sürekli
değişen dinamik dış çevre unsurlarını da takip ederek hem de ilerlemeyi sağlamak şeklinde ifade
edilebilir.
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James Collins ve Jerry Porras adlı iki yönetim uzmanı doksanların sonunda nasıl kalıcı oluna
bilineceği konusunda Birleşik Devletlerde tam altı yıl süren bir araştırma yapmışlardır. Kendi
tanımlamalarına göre on sekiz vizyoner ve yine on sekiz karşılaştırma şirketi üzerinde
yürüttükleri araştırma sonucunda çok önemli bulgulara ulaşmışlardır. Bunlardan biri de “özü
korumak ve ilerlemeyi teşvik etmek” tir. Collins ve Poras’a göre öz, firmaların kuruluş
amaçlarını, varlık nedenlerini kısaca manevi yönlerini temsil etmektedir. İşte bu manevi iklimi
değişen ekonomik şartlara uyarlamak onlara göre ilerlemenin temelini oluşturmaktadır. Özü
korumak suretiyle ilerlemeyi teşvik etme ilkesi zaman ve mekân aşmış evrensel bir gerçeklik
konumundadır. Çünkü bu ilke vizyoner firmalar tarafından günümüzden yüz yıl öncede
kullanılmaktaydı, yüz yıl sonrada kullanılacaktır (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 24).
Collins ve Poras’ın araştırmasına göre içerlerinde 3M, Amercan Expres, Boeing, Ford, General
Elektrik, Hewlett Packard, IBM, Motorola ve Procter&Gamble’ın da bulunduğu vizyoner
şirketler, sahip oldukları öz değerleri manevi bir temel üzerine oturtmaktadır. Dolayısıyla bu
şirketleri örgütsel iklimleri ve iş yapma usullerini pragmatik idealist bir felsefeye
dayandırdıklarını söylemek yerinde olacaktır. Böyle bir pragmatik idealizm bünyesinde yardım,
iyilik, ahlak, adalet, merhamet hizmet, sosyal kar, üretkenlik, çalışkanlık, hümanistlik,
dürüstlük, milli (ulusal) değerlere bağlılık vb. unsurlar bulunmaktadır (James, C.C. ve Jerry,
I.P.; 2001: 89-99).
Bahsi geçen araştırmaya göre viznoner şirketler, işgören seçiminden üst kademe yönetici
yetiştirme programlarına, amaç ve strateji belirlemeden organizasyon dizaynlarına kadar tüm
adımlarını öz değerlerine uygun bir biçimde atmaktadır. Ayrıca bu şirketlerdeki öz değer sayısı
toplamda 3 ila 6 adetten oluşmakta ve tamamen orijinal bir içerik arz etmektedir. Bu orijinalite
aynı zamanda şirketler için adeta bir kızıl elma ya da bir yıldız gibi var olan fakat hiçbir zaman
ulaşılamayacak bir anlama gelmektedir. Ulaşılmamaktan kasıt vizyoner şirketin sürekli olarak
bu temel değerlerinin peşinden gitmesi anlamına gelmektedir (James, C.C. ve Jerry, I.P.;
2001:100-108).
Diğer taraftan glokal olabilmek için öz değerlerin tek başına yeterli olmadığı, değişimin de öz
değerlerle birlikte ele alınması gerekliliği bahsi geçen araştırmada vurgulanmaktadır. Yine
zaman içerisinde öz değerler haricinde kalan bütün unsurlar değişebilmekte fakat öz değerlerin
sabit kalması gerekmektedir (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 114-116).
Yeni dünya ölçeğinde başarıyı yakalamış bir diğer ifadeyle hem global hem de lokal olmayı
başarmış vizyoner şirketlerin aşağıda sırasıyla ele alınacak olan, büyük cüretkar amaçlar, tarikat
benzeri şirket kültürü, birçok şey deneyelim işe yarayanı tutalım, şirket içinden yetişmiş
yönetim ve asla yeterince iyi değil başlıkları altında verilen beş karakteristik özelliği
bulunmaktadır (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 125-126);
Gerçekçi Hayallere Sahip Olabilmek
Hem global hem de lokal olmayı başarmış vizyon sahibi şirketler, iş görenleri bir araya getiren,
onları adeta kalplerinden yakalayan, somut, adeta bir katalizör görevi gören, net, zorlayıcı,
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ilerleme ve gelişmeyi özendiren ve sonuç odaklı büyük hedeflere sahiptir (James, C.C. ve Jerry,
I.P.; 2001: 134-135).
1907’de genç bir iş adamı olan Henry Ford’un bir amacı vardı, ‘Otomobili
Demokratikleştirmek’. Henry Ford bu büyük cüretkâr amacını açıklarken şöyle diyordu;
“Çok sayıda otomobil üretmek, fiyatı, iyi bir maaşı olan herkesin bir tane edinebileceği kadar
düşük olacak ve insanlar Tanrının uçsuz bucaksız alanlarında keyif saatlerinin lütfunu aileleriyle
yaşayacaklar. Herkesin bir otomobil almaya gücü yetebilecek ve herkesin bir otomobili olacak.
Ana caddelerimizde at görülmeyecek, otomobil hiç sorgusuz kabul edilecek.” (Ford, 2007: 43).
Sony’nin kurucularından Akio Morita da benzer bir büyük cüretkâr amaca sahipti. Bu
amacının temelinde yatan neden ise, Japon ürünlerinin 1950’li yıllarda dünya genelinde düşük
kaliteli olarak kabul edilmesiydi. Akio Morita bunu şöyle açıklıyordu (James, C.C. ve Jerry,
I.P.; 2001: 139);
“Açıkçası bana öyle geliyor ki, şirketimizin hala küçük olmasına ve Japonya’yı bir hayli büyük
ve potansiyel olarak aktif bir Pazar olarak görmemize rağmen eğer görüş gücümüzü yurt dışına
pazarlamaya doğru çevirmezsek, Ibuka’yla (Masaru Ibuka) hayal ettiğimiz türde bir şirket
haline gelemeyiz. Biz, dünyanın her yanında Japon ürünlerinin düşük kaliteli olduğu imajını
değiştirmek istedik.”
Bu büyük cüretkâr amaç meyvesini vermiş ve Sony bünyesinde faaliyet gösteren bir bilim
adamı Nobel ödülünü almaya hak kazanmıştır (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 140).
Bir diğer vizyoner şirket Procter & Gamble 1919 yılında dağıtım sisteminde bir devrim
yaparak aldığı bir kararla, toptancıları aradan çıkartmış ve perakendecilere direkt ulaşarak
dağıtım yapmaya başlamıştır (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 146).
Bahsi geçen türde bir kızıl elma oluşturmak aynı zamanda organizasyonu lider sultasından da
kurtarmaktadır. Çünkü lider değişse bile şirket kalıcı ve ateşleyici kızıl elmasına ulaşmak
yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 152).
Bir büyük cüretkar amaç şu niteliklere haiz olmalıdır (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 158159);






Çok az ya da hiç açıklama gerektirmemelidir. Yani açık, net ve zorlayıcı olmalıdır.
İş görenleri zorlamalı, kolayca gerçekleşebilecek bir nitelikte değil de kahramanca çaba
sarf etmeyi gerektirecek kadar uç noktada olmalı.
Lider olmasa bile şirkete yön verebilmeli, iş görenlere o derece cesaret ve heyecan
verici olmalıdır.
Süreklilik arz etmelidir.
Şirketin öz değerleriyle uyumlu olmalıdır.

Öz değerlerle uyumlu kızıl elmalar hakkındaki son madde aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak
verilmiştir.
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Tablo 2: Öz değer ve Büyük Cüretkâr Amaç Uyumu
GELİŞMEYİ TEŞVİK EDİCİ
BCA’LAR

KORUNAN ÖZ
Havacılığa önderlik eden safta
olmak; öncüler olmak; risk
almak.
Üstlendiğimiz her şeyde
mükemmelliği aramak;
müşterileri mutlu etmek için
çok vakit harcamak.
Biz arabalarla meşgulüz –
özellikle sıradan kişiler için.
“Gizli yaratıcı güç bizim
içimizdedir”i anlamak, açığa
çıkartmak; sürekli ilerlemek;
topluma büyük ürünler
aracılığıyla onurla hizmet
etmek.
Kazanmak; en iyi olmak ve
diğerlerini yenmek; kişisel
seçim özgürlüğü, savunmaya
değerdir.
Japon kültürünü ve ulusal
statüsünü yükseltmek; bir öncü
olmak, imkânsızı yapmak.
“Milyonlara mutluluk
getirmek”; detaylara aşırı dikkat
etmek; yaratıcılık, hayaller,
imgelem.
İnsan hayatını korumak ve
iyileştirmek; ilaç hasta içindir,
kar etmek için değil; imgelem
ve yenilik.

(Boeing)

(IBM)
(Ford)
(Motorola)

(Philip Morris)

(Sony)

(Disney)

(Merc)

B-17, 707, 747 projelerine tüm
varlığını yatırmak.
360 üzerine 5 milyar dolarlık
kumarı göze almak;
müşterilerimiz oluşa yeni
ihtiyaçlarını karşılamak.
“Otomobili demokratikleştirmek”
179,95 dolar fiyatla 100.000 adet
tv satmanın bir yolunu bulmak;
altı-sigma kalitesini yakalamak;
Balridge Ödülünü kazanmak;
iridyumu sunmak.
Golyat’ı öldürmek ve tütün
endüstrisinde en önde olmak,
sigara içmeye karşı oluşan sosyal
baskılara rağmen.
Dünya çapında Japon ürünlerinin
düşük kaliteli olduğu imajını
değiştirmek; cep tipi transistörlü
bir radyo yapmak.
Disneyland’ı inşa etmek ve onu
endüstri standartlarına göre değil,
bizim imajımıza uygun yapmak.
Güçlü AR-GE ve hastalıkları
tedavi eden yani ürünler
aracılığıyla tüm dünyada en üstün
ilaç üreticisi olmak.

Kaynak: (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 160).
Örgütsel Bağlılığı Yüksek Şirket Kültürü
Yeni dünya içerisinde glokal olmayı hakkıyla başarmış olan vizyoner şirketlerin ortak
özelliklerinden biride tarikat benzeri bir şirket kültürüne sahip olmalarıdır. Tarikat benzeri
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ifadesiyle ne anlatılmak istendiğini ifadeyi daha somut hale getirebilmek için aşağıda verilen
örneğin yararlı olacağı kanaatindeyiz.
Sam Walton, glokal bir şirket olmayı layıkıyla başarmış olan Amerikan Perakende Mağazalar
Zinciri Wal-Mart’ın kurucusudur. 1980’li yılların ortalarında TV uydu bağlantısıyla yüz
binden fazla Wal-Mart çalışanına hitaben yaptığı konuşmasında şunları vurgulamıştır;
“Şimdi sağ ellerinizi kaldırmanızı, Wal-Mart’ta söylediğimiz şeyi -verdiğimiz bir söz,
tuttuğumuz bir sözdür- hatırlamanızı ve benden sonra tekrar etmenizi istiyorum: Resmen söz
veriyor ve açıklıyorum ki, bugünden sonra, ne zaman bir müşteri üç metre yakınıma gelse, ona
gülümseyip gözlerinin içine bakacak ve onda yardım isteme arzusu uyandıracak bir içtenlikle
selam vereceğim” (Walton ve Huey, 1993: 153).
Konuşma burada incelediğimiz tarikat benzeri şirket kültürünü vurgulaması açısından dikkate
şayandır.
Glokal şirketler tarikat benzeri bir şirket kültürü oluştururken kim olduklarını, ne iş
yaptıklarını ve neyi başarmaya çalıştıklarını çok açık bir şekilde ortaya koyarlar. İş gören seçme
sürecinde de aday eğer şirket kültürüne uymuyorsa ona orada çalışma imkânı tanımazlar. Yine
glokal şirketler, kendi şirket kültürü içerisinde adeta kahramanlık mitolojisi oluştururlar.
Kahramanlık mitolojisini başarılı iş görenin adını ve resmini, başarılarının kısa öyküsünü çeşitli
panolarda ve şirket yayınlarında duyurarak yaparlar (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 172176).
Bunun topyekûn çalışanları ortak amaç, hedef, misyon ya da vizyon etrafında toplamak, aynı
yöne sevk ve kanalize etmek anlamına geldiği söylenebilir.
Procter & Gamble iş görenleri üzerinde, örgütsel sosyalleşme ve kendine has şirket kültürü
oluşturma adına çeşitli adımlar atmaktadır. Bu adımlardan biride Procter & Gamble
çalışanlarının (Procter & Gamble’lıların) birlikte vakit geçirmelerini sağlayacak araçlar
geliştirmektedir. Şirket üst yönetimince P&G’lıların aynı ekiplere üye olmaları, aynı çevrede
oturmaları kısacası benzer bir hayat sürmeleri beklenmektedir (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001:
189).
Ayrıca P&G’ın sahip olduğu orijinal ve ortak şirket kültürü her bölge, ülke ve kıtada aynen
uygulanmaktadır. Bu ortak kültürü 1986 yılında yapılan bir şirket toplantısında o dönemin
genel müdürü John Smale şöyle ifade etmektedir (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 190);
“Tüm dünyadaki Procter & Gamble’lılar ortak bir bağı paylaşırlar. Kültürel ve bireysel
farklılıklara rağmen bizler aynı dili konuşuruz. Bostan’da satış ’ta, Ivorydale Teknik Merkez’de,
Ürün Geliştirme ’de, Roma’da Yönetim Komitesin’ de, her nerede olursa olsun, Procter &
Gamble’lılarla karşılaştığımda aynı tür insanlarla konuştuğumu hissederim. Tanıdığım insanlar.
Güvendiğim insanlar. Procter & Gamble insanları.”
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Yine kendi orijinal şirket kültürüne sahip olan glokal şirketlerden Walt Disney organizasyonu
bir tiyatro gösterisiyle ilişkilendirerek iş görenlerini motive etme yoluna gitmektedir. Aşağıda
verilen tablo iş ile tiyatro arasında yapılan ilişkilendirme daha net görülebilir.
Tablo 3: Zıt Değerlerin Birliği
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GERÇEK ROL
Çalışanlar
Müşteriler
Kalabalık Müşteri Grubu
Vardiya
İş
İş Tanımı
Üniforma
Personel Departmanı
İş Başında Olmak
İş Dışı Zamanlar

İLİŞKİLENDİRİLMİŞ ROL
Oyuncular
Misafirler
Dinleyici Topluluğu
Performans
Rol
Oyun Metni
Kostüm
Rol Dağılımı
Sahnede Olmak
Sahne Derisi

Kaynak: (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 181-182)’den yararlanılarak hazırlanmıştır.
Doğru Kişilere Danış En Doğrusuna Karar Ver
Hem global hem de lokal davranabilen şirketlerin bir diğer özellikleri de başarısızlıktan
korkmamalarıdır. Glokal şirketlerin başarısızlığı fırsata dönüştürmeyi çok iyi bilip, aynı
zamanda uygulayan bir şirket kültürüne sahip oldukları görülmektedir.
Bu konuda Johnson & Johnson şirketinin eski genel müdürlerinden R.W. Johnson JR.’ın
“Başarısızlık bizim en önemli ürünümüzdür” şeklindeki ifadesi gerçekten dikkate şayandır.
Ayrıca Johnson & Johnson bebe pudrası ve yara bandı üretim işine bir dizi tesadüfler sonucu
girmiştir (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 198-199).
Yine Marriott şirketinin havaalanlarına özel uyguladıkları servis hizmeti de, American
Express’in kendi para çeklerini çıkartması da aynı çabanın sonucudur. Bu çabaya bitmek
tükenmek bilmeyen bir heyecan ve arzuyla yapılan deneme yanılma çabaları olduğu söylenebilir
(James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 200).
Bu tür şirketlerin hataya tolerans verdikleri görülmektedir. Onlara göre hata karşısında
gösterilen yıkıcı eleştiriler, örgütsel ortamda inisiyatif kullanımını negatif yönde etkilemektedir.
Çünkü özgür bir iş görenin yaptığı hata, sıkı bir hiyerarşik baskı altında yapılan hata oranla
daha önemsiz olacaktır (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 214).
İç Girişimciliği Desteklemek
Glokal düzeyde başarı göstermiş şirketlerin bir özelliği de üst kademe yöneticileri şirket içinden
yetiştirme eğilimde oldukları olarak karşımıza çıkmaktadır.
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GE, Motorola, P&G, Boeing, Nordstrom, 3M ve HP gibi inceleme altına alınan glokal
başarıyı yakalamış vizyoner şirketlerin tepe yöneticilerini dışardan değil de şirket içinden öz
değerlerle yoğrulmuş organizasyon kaynağından seçtikleri görülmüştür (James, C.C. ve Jerry,
I.P.; 2001: 256).

Yönetim
Geliştirme
&
Ardıllık
Planlaması

Şirket
İçinden
Gelen
Kuvvetli
Adaylar

Şirket
İçinden
Gelen
Liderlikte
Mükemmelliğin
Sürekliliği

Şekil 1: Liderlikte Süreklilik İlmeği
Kaynak: (James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 244).
Şekil 1’de görüldüğü üzere glokal olabilmenin bir gerekliliği de, şirket içerisinden üst kademe
yönetici yetiştirme sisteminin kurulmasıdır.
Mükemmel En İyinin Düşmanıdır
Burada vurgulanmak istenen glokal düzeyde başarıyı yakalayan vizyoner şirketlerin değişim ve
ilerlemeyi sürekli hale getirmiş olmalarıdır. 1980’lerde bir yönetim sloganı haline gelen ‘sürekli
ilerleme’, esasen vizyoner şirketler tarafından çok uzun süredir kullanılmaktadır.
Bu bağlamda William Procter ve James Gamble bu ilerleme de süreklilik kavramını ilk
kullandıkları dönem 1850’lere kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. Diğer taraftan William
McKnigt bu kavramı 3M’e 1910’lu yıllarda getirmiştir. Yine J. Willard Marriott 1927 yılında
sürekli ilerleme kavramını benimsediği görülmektedir. Diğer taraftan David Packart 1940’ların
başlarında sürekli ilerleme terimini aralıksız olarak kullanmıştır (James, C.C. ve Jerry, I.P.;
2001: 261).
Vizyoner şirketler sürekli ilerlemeyi tesis edebilmek için, mevcut durum ne kadar iyi olursa
olsun bununla yetinmemektedir. Şirket içerisindeki rehaveti bilinçli politikalarla bozarak,
henüz dış çevreden bir değişim sinyali gelmeden kendileri içerden değişimi başlatmaktadır
(James, C.C. ve Jerry, I.P.; 2001: 261).
Sonuç ve Öneriler
Yeni dünya glokal şirketlerin dünyası olacaktır demek için artık bir kâhin olmaya ve bir
kehanette bulunmaya gerek olmadığı ortadadır. Bu gün sağlam temeller üzerine bina edilecek
bir şirket kurulmak isteniyorsa glokal olma adımları iyi incelenerek değişim ve dönüşümün
muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek analizi
gerçekleştirilmelidir.
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Bu anlamda amaç sadece yüksek karlar elde etmek değilse, yaşam için değer üretmek, hizmet
etmek ve insanların başarılı olmalarını sağlamak gibi manevi değerlerle örülmüş aynı zamanda
da yüksek cirolara ulaşan ve zamanın ötesinde bir şirket kurulmak isteniyorsa glokal düzeyde
hareket edebilme yetisine biran evvel ulaşmak gerekmektedir.
Ayrıca glokal olmayı başarabilen vizyoner şirketlere bakıldığında, kendi öz değerleri etrafında
tarikat benzeri bir şirket kültürü oluşturmaya çok önem verdikleri görülmektedir.
Yine glokal olmayı başaran vizyoner şirketlerin, iş görenlerine hem büyük bir serbesti verirken
diğer taraftan da hem de yüksek sadakat bekledikleri görülmektedir. Başka bir değişle iş
görenlerine hem katı kurallar koymamakta ve fakat bunun yanında hem de yol gösterici bir
takım ilkeler göstermektedirler. Bu sayede iş gören özgür hareket edebilmekte ve işini icra
ederken organizasyonun öz değerlerine sadık kalmak koşuluyla inisiyatif kullanmak suretiyle öz
seçimini yaparak sonuca ulaşabilmektedir.
Hem global hem de lokal olmayı başaran glokal şirketler aynı zamanda yüksek düzeyde
vizyoner bir bakış açısına sahiptir. Vizyoner şirketlerin diğer önemli bir özelliği de rakiplerine
göre ne kadar başarılı olsalar da asla bununla yetinmemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
rehavetin ölümcül olduğuna inanan bu şirketler gerekirse kendi kendilerine şirket içi
huzursuzluklar çıkartmakta ve yapıyı değişime zorlamaktadırlar.
Son olarak öz değerleri koruyarak değişimi tesis etmek glokal olabilmenin en önemli şartı
olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Çünkü organizasyona değişim uygulanmaya başlandığında öz
değerler bir çimento vazifesi görerek şirketi bir arada ve doğru istikamette tutmayı
sağlamaktadır.
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E

konomik karar birimlerinin gelecekle ile ilgili beklentileri iktisadi hayatı önemli ölçüde
etkilemektedir. Bu anlamda karar birimlerinin Keynes’in hayvansal güdü olarak ifade
ettiği beklentilerinin iyimser olması ekonomik faaliyetlerin hızlanmasına dolayısıyla da
üretim ve istihdam üzerinde olumlu etkiler oluşturuken; kötümser olması ise iktisadi faaliyetler
üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Bununla birlikte, ekonomik beklentiler cari ve
gelecekteki ekonomik faaliyetleri etkileyebileceği gibi mevcut ekonomik ortam da ekonomik
güveni etkileyebilmektedir. Literatürde bu ayrıma yönelik farklı çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Buna göre Matsusaka ve Sbordone (1995), Santero ve Westerlund (1996),
Utaka (2003), Desroches ve Gosselin (2002), Ludvigson (2004), Caleiro (2006), Gelper vd.,
(2007), Çelik ve Özerkek (2009), Özerkek ve Çelik (2010), Dées ve Brinca (2011), Aarle ve
Kappler (2012) çalışmalarında makro ekonomik değişkenlerin ekonomik güven üzerindeki
etkileri ortaya konulurken; Otoo (1999), Jansen ve Nahuis (2003), Vuchelen (2004),
Hollanders ve Vliegenthart (2011) tarafında hazırlanan çalışmalarda ise ekonomiye ilişkin karar
birimlerinin beklentilerinin hisse senedi getirisi, işsizlik, ekonomik büyüme, döviz kuru vb.
değişkenlerden etkilendiği ortaya konulmaktadır (İbicioğlu vd., 2013, s. 6-8 ve Arısoy, 2012, s.
306). Türkiye’de ise ekonomik karar birimlerinin özellikle medya ve iletişim sektörlerinin
gelişmesi ile birlikte ekonomik değişkenlerin değerlerini ve bunlar içerisinde özellikle döviz
kurlarının değerlerini yakından takip ettikleri gözlenmektedir. Bununla birlikte dolar ve euro
gibi Türkiye’de dış ticarette çoğunlukla kullanılan para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki
değeri sadece ülke içi gelişmelerden değil küresel faktörlerden de (örneğin Amerikan Merkez
Bankası ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararları) etkilenmektedir. Bu nedenle karar
birimlerinin ekonomik değerlendirmelerinde döviz kurlarının yanında faiz, enflasyon, işsizlik
gibi değişkenleri de dikkate almaları gerekmektedir. Fakat 2018 yılı Ağustos ayında dolar
kurundaki hızlı artış ve 2018 Ağustos ayında 68.3 olan tüketici güven endeksinin 2018 Eylül
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ayında 59.3’e gerilemesi tüketici güven endeksindeki söz konusu bu azalma da dolar kuru
değişiminin ne kadar etkili olduğu sorusunun yanıtlanması ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaç
doğrultusunda hazırlanan ve üç bölümden oluşan çalışma ekonometrik analiz sonuçlarının yer
aldığı ikinci bölümünün ardından sonuç ile bölümü çalışma tamamlanmıştır.
Ekonometrik Analiz Sonuçları
Ekonomik karar birimleri içerisinde sadece tüketicilerin ekonomik beklentilerinin dikkate
alındığı çalışmada tüketici güven endeksi ile dolar kuru arasındaki ilişkinin araştırılması
noktasında 2012:01 ile 2018:10 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Söz konusu veriler
TCMB EVDS (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi)’den
elde edilmiştir. Çalışmanın dönem aralığının 2012 yılından başlamasının nedeni ise daha önce
hesaplanan tüketici güven endeksinin Avrupa Birliği’ne uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2012
yılında revize edilmesidir. Buna göre, 2004-2012 yılları arasındaki uygulamada;
 Satın alma gücü (Mevcut Dönemin 6 ay öncesine göre)
 Satın alma gücü beklentisi (Gelecek 6 aylık dönemde)
 Genel ekonomik durum beklentisi (Gelecek 3 aylık dönemde)
 İş bulma olanakları beklentisi (Gelecek 6 aylık dönemde)
 Mevcut dönemin buzdolabı, TV, mobilya gibi dayanaklı tüketim malı almak için
uygunluğu alt endekslerinden genel endeks hesaplanırken;
2012 yılından itibaren kabul edilen uygulamada ise;
 Hanenin maddi durum beklentisi (Gelecek 12 aylık dönemde)
 Genel ekonomik durum beklentisi (Gelecek 12 aylık dönemde)
 İşsiz sayısı beklentisi (Gelecek 12 aylık dönemde)
 Tasarruf etme ihtimali (Gelecek 12 aylık dönemde) alt endekslerinden
hesaplanmaktadır (TÜİK).
Tüketici güven endeksi ve dolar kuru verilerinin ilgili dönem içerisindeki gelişimi Grafik 1ve
2’den izlendiğinde söz konusu serilerin güçlü bir mevsimsellik etki taşımadığı görülmektedir.
Grafik 1. Tüketici Endeksi Serisi
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Grafik 2. Dolar Kuru Serisi
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Ekonometrik yöntem olarak markov rejim değişim analizi yönteminin benimsendiği çalışmada,
öncelikle doğal logaritması alınmış serilerin birim kök içerip içermedikleri yapısal kırılmalı
ADF (Augmented Dickey Fuller) birim kök testi ile araştırılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları
Düzey Değerlerinde
Değişkenler

Sabit ve Trendli
Model

Birinci Fark Değerlerinde

Kırılma
Tarihi

Sabit ve Trendli
Model

Kırılma
Tarihi

Tüketici
-5.324001 (1)
2014:09
Güven Endeksi
Dolar Kuru
-4.576212 (1)
2018:07
-7.486544 (1)
2018:04
Notlar: 1) Parantez içerisindeki değerler, ADF testi için gecikme uzunluklarını göstermektedir.
2) ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz Bilgi ölçütü kullanılmıştır.
Tablo 1’deki sonuçlara göre tüketici güven endeksi serisinin düzey değerinde fakat dolar kuru
serisinin birinci seviyesinde birim kök içermediği belirlenmiştir. Birim kök testinin ardından
serilerin birim kök içermedikleri değerleri kullanılarak markov rejim değişim analizi
gerçekleştirilmiş ve ulaşılan sonuçlar Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. Markov Rejim Değişim Analizi Sonuçları
Daralma Dönemi Analiz Sonuçları
Genişleme Dönemi Analiz Sonuçları
Bağımsız
Değişkenler
Katsayılar
Olasılık Değerleri
Katsayılar
Olasılık Değerleri
Sabit Terim
4.29460
0.000
4.35248
0.000
Trend
-0.00196
0.000
-0.00106
0.000
Hata
Terimi
0.04616
0.000
0.20143
0.000
Varyansı
Dolar Kuru
-0.08015
0.736
-0.27778
0.005
Tanımlayıcı Testler
LR (Olabilirlik Oranı) Doğrusallık Testi: 54.298 (0,0000) (0,0000)*
Otokorelasyon Testi: 39.320 (0.3235)
Değişen Varyans Testi: 3.1297 (0.0813)
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Normallik Testi: 3.2170 (0.2002)

Notlar: 1) * ifadesi davies doğrusallık testi olasılık değerini ve parantez içerisindeki değerler ise ilgili
test istatistik değerlerine ait olasılık değerlerini göstermektedir.
2) Modelde %1 önem düzeyinde hata terimleri arasında otokorelasyon bulunmamakta, hata
terimlerinin varyansları sabit olmakta ve hata terimleri normal dağılmaktadır.
Tablo 2’deki sonuçlar incelendiğinde; dolar kurundaki artışların tüketici güven endeksinin
içerisinde bulunduğu genişleme döneminde tüketici güven endeksi üzerinde negatif bir etki
meydana getirmektedir. Tablo 2’de tespit edilen daralma döneminin geçiş olasılıkları matrisi ise
Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Geçiş Olasılıkları Matrisi
Dönemler
Daralma Dönemi (t)
Genişleme Dönemi (t)
Daralma Dönemi (t+1)
0.81971
0.16516
Genişleme Dönemi (t+1)
0.18029
0.83484
Notlar: 1) “t” içerisinde bulunulan dönemi, “t+1” bir sonraki dönemi ifade etmektedir.
Tablo 3’deki bulgulara göre, tüketici güven endeksinin daralma döneminde iken daralma
dönemine girme olasılığı %81.971 iken genişleme dönemine girme olasılığı %18.029; tüketici
güven endeksi genişleme döneminde iken daralma dönemine girme olasılığı %16.516 iken
genişleme dönemine girme olasılığı %83.484’dir. Son olarak daralma ve genişleme dönemine
Tüketici Güven Endeksi

2

0

-2
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Daralma Dönemi Düzgünleştirilmiş Geçiş Olasılıkları

1.0

0.5

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Genişleme Dönemi Düzgünleştirilmiş Geçiş Olasılıkları

1.0

0.5

2012

ait geçiş olasılıkları ise Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1. Daralma ve Genişleme Dönemleri Geçiş Olasılıkları
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Sonuç
Bireylerin ekonomik kararlarının alırken tecrübe ettikleri iktisadi olaylardan ve içerisinde
bulundukları ekonomik yapının performansından etkilendikleri ifade edilmektedir. Diğer bir
deyişle, bireyler gelecekle ilgili tüketim ve yatırım kararları alırken ekonomik büyüme, işsizlik,
döviz kurları gibi makroekonomik değişkenleri dikkate almaktadırlar (Beşel ve Yardımcıoğlu,
2016, s. 476). Ekonomi güven endeksleri ile yardımıyla ölçülen beklentiler aynı zamanda
ekonomi politikalarının belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Böylelikle bireylerin gelecekle ilgili
beklentilerini öncelikli etkileyen makroekonomik faktörler belirlenmekte buna göre ekonomi
politikaları şekillendirilmektedir. Türkiye’de 2004 yılından itibaren aylık dönemde yayımlanan
ve 2012 yılında revize edilen tüketici güven endeksinin 2012 yılı Ekim ayında 69.3 iken 2018
yılı Ekim ayında 57.3’e düştüğü görülmektedir. Tüketici güven düzeyindeki bu azalma birçok
makroekonomik faktörden etkilenmekle birlikte bu çalışmada tüketici güveninde bu azalmanın
dolar kurundan ne derece de etkilendiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Markov rejim
değim analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada çalışmanın kapsadığı dönemde tüketici güven
endeksinin genişleme döneminde dolar kuru artışlarının tüketici güven endeksini negatif yönde
etkilediği tespit edilmiştir. İbicioğlu vd. ( 2013) ve Beşel ve Yardımcıoğlu (2016) çalışmaları ile
desteklenen bu sonuç dolar kuru artışlarının tüketici güven düzeyini etkileyecek düzeyde
gerçekleştiğini göstermektedir. Bu noktada dolar kuru artışlarının tüketici güven düzeyini en az
düzeyde etkilemesine yönelik olarak döviz bağımlılığının azaltılması ve özellikle döviz
kurlarının artmasına neden olan ülke risk priminin yükselmesine etki eden ve Kılcı (2017)’nın
çalışmasında da vurgulanan bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği gibi faktörlerin kontrol
altında tutulması gerekmektedir.
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A

zerbaycan’ın konut sektörünün yakıt tasarrufu konusunda dikkat etmesi gereken üç ana
unsur vardır: birincisi- proje hazırlanırken yakıt tasarrufu sağlayacak izolasyon
sisteminin dikkate alınması aynı zamanda projenin mimari açıdan da ısı tasarrufu
sağlayacak şekilde dizayn edilmesidir, ikincisi-potansiyel enerji sistemlerinin benimsenmesi
sonucunda yapı sektörünün maliyetlerinin düşürülmesi, üçüncüsü- hem mimari açıdan hem de
inşaat projesi açısından kullanılan inovasyon ile konutların tam teçhizatlı onarımlarının
modernleştirilmesi ve yeniden yapılanmasının tam zamanında gerçekleştirilmesiyle mevcut
konut fonun enerji tasarrufu sağlamasıdır.
Önümüzdeki yıllarda ülkenin yakıt ve enerji dağıtımı alanında gerçekleşecek oluşumlar
ekonominin ve nüfusun enerjiye olan talebinin tam anlamıyla karşılamasından, enerji
sanayisinin gelişmesi, aynı zamanda onun verimliliğinin artırılması yönünde olacaktır. 20142018 yıllarında bu alanda devletin yürütmüş olduğu politikalar ana hatlarıyla aşağıda
açıklanmıştır.

-

Ülkenin enerji sisteminin yenilenmesi, yeni istasyonlar ve dağıtım merkezlerinin
inşaati ve yeniden yapılanması işlerinin sürdürülmesi;

-

Alternatif ve onarılmış enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması;

Bölgelerde yeni termik enerji santralleri ve hidroelektrik santrallerinin inşası, mevcut
santrallerin modernizasyon faaliyetlerinin sürdürülmesi;

-

Bölgelerde doğalgaz dağıtımı alt yapı sistemlerinin iyileştirilmesinin sürdürülmesi;

Bölgelerde son model ısıtma sistemlerinin kurulması, mevcut sistemlerin bakım
onarımı ve modernizasyon işlerinin sürdürülmesi;

Enerji Talebinin Giderilmesi ve Ekonomikliği
Halkın elektrik enerjisine olan talebini gidermek yönünde son 10 yılda bölgelerde toplam gücü
2400 megavata yakın 25 elektrik enerjisi santrali yapılmış, 10 bin kilometreden çok elektrik
enerji hatları ve 1500’den çok aktarma istasyonları inşa edilmiştir, doğal gaz talebinin
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giderilmesi için 40 bin kilometreye yakın doğal gaz boru hatları yapılmış, bazı kısımları
bakımdan geçirilmiş, doğal gaza kullanma oranı konutlarda %34’den %83,4’e ulaşmıştır.
Son yıl içerisinde halkın su talebinin iyileştirilmesi için yeni su ve kanalizasyon boru hatları
yapılmış, yeni barajlar yapılmış, önemli sulama tesisatları kurulmuştur. Bu süre zarfında
bölgelerde 3.4 bin kilometreden çok su, 1.2 bin kilometreden çok kanalizasyon boru hatları
yapılmış, 96 baraj inşa edilmiştir. Halkın suya olan talebinin karşılanması için Oğuz-Qebele su
boru hattı yapılması sonucu kent nüfusunun %70’i Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun
kalitedeki içme suyuna kesintisiz olarak ulaştırılacaktır. Kentlerin çevresindeki kasabalarda su ve
kanalizasyon sistemlerinin bakım onarımı ve yeni boru hatlarının yapılmasına devam
edilecektir. Ceyranbatan su arıtma merkezinde makinelerin verimliliğini artırmak için yeniden
yapılandırma süreci başlatılmıştır. Ceyranbatan- Maştağa su boru hattının yapımı devam
ettirilmektedir.
Mali değerlendirmelerin uluslararası standartlara uygun, ılıman iklim koşullarında yerleşen
ülkelerde genel enerji harcamalarının yaklaşık üçte biri, binaların ısıtılmasına harcanır, bununla
ilgili olarak da kamu harcamalarında nicel olarak artış gözlenmektedir.
Azerbaycan’da, özellikle Bakü Şehrinde kişi başına düşen enerji tüketim oranı artış
göstermektedir. Bu ev halkının elektrikli ev aletleri kullanımın orta düzeyde olması ve
konutlarda enerji tüketiminin artmasıyla ilgilidir. Evlerde kamu harcamalarının enerji ve
ısınma tesisatının önemli bir kısmı belediye kurumlarına aittir.
Bu şekilde çalışan sistemlerde enerji üretim kurumları kendi faaliyetlerinin verimliğinin
artırılmasına ve konut kamu harcamaları alanının iyileştirilmesi yönünde bölgesel projelere pek
ilgi duymuyorlar.
Konut kamu harcamaları alanında enerji tüketimi harcamalarının azaltılması ve enerji nakli
giderlerinin artması Azerbaycan’da elektrik enerjisinin yetersizliği ile bağlantılı olduğu için çok
önemlidir. Bu durumların ortaya çıkmasının bir kaç nedenini açıklamak mümkün, sırf
konutların ısıtılmasında elektrik enerjisi kullanılması, dağıtım kanallarında kayıpların miktarı
%28’e ulaşmakta, bugün enerji dağıtımı sistemindeki teknolojilerin %75’ i eskimiş
durumdadır.
Konutlarda önemli oranda ısı kaybının sebebi bunların çoğunun eski projelerle yapılmasından
ve eski mühendislik yöntemleri kullanılmasından kaynaklanıyor. Örneğin, duvarların, çatıların,
kat arası geçişlerde ahşap kullanımının, tabanda, pencere ve kapı boşluklarının ısı tasarruflu
yalıtkan malzemeleriyle projelendirilse bu ısı kaybını %45-%50 önleyebilir.
Termostatların, özel ısı eşanjörlerinin montajı sonucu yapıların ısıtılmasında enerji sisteminin
verimliliği alanında Almanların deneyimleri dikkat çekicidir, çünkü halkın ödemelerinde 2.1
defa azalma sağlamış, ayrıca da uygulanması çok kolay, ekolojik, hijyenik ve mutfak yapısının
değişmesini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomisi gelişen ülkelerde ekonomik enerji kullanımının sağlanması ısı yapısı
ve konut kamu hizmetleri alanında enerji sisteminin yönetimi çok önemlidir. Alman tarzı
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konut projelerinde ve yapımında aynı zamanda onların bakım onarımında enerji tasarrufu için
gereken önlemler alınmaktadır. Bunlar: yenilenmiş yapılarda çatı kaplamaları; taşıyıcı
balkonlar; hava dolaşımının sıcaklığın, su tesisatı ve kanalizasyonun yeni sistemleri; güvenilir
elektrik tesisatı; cephelerin ısı izolasyonu; fabrikada üretilmiş hermetik cam paketleridir. Aynı
enerji kaynaklarının, doğal gazın ve suyun kullanımının merkezi sisteme dönüştürülmesi dikkat
çekici bir unsurdur.
Belirtmek gerekir ki, Bakü’de ve Azerbaycan’ın diğer şehirlerinde konut fonu çeşitli
nedenlerden dolayı enerji tasarrufu sağlayacak şekilde değil de, enerji israfı sağlayacak şekilde
geliştirilmiştir.
Enerji naklinin düşük maliyetle gerçekleşmesi, enerji tasarrufu gibi ekonomik önlemlerin
olmaması, inşaatın tahmini maliyetinin maksimum düşürülmesine yöneltilmiş, konut kamu
hizmetleri kurumlarının enerji kapasitesinin artmasına neden oldu. Örneğin, Bakü’de ısınma
için bir yılda 210-280 kvt.saat/metrekare , enerji tüketilmektedir, diğer taraftan sert iklim
şartlarında yerleşen İsveç ve Finlandiya’da bu rakam 135 kv.saat/metrekare dir.
Sonuç olarak, konut kamu hizmetleri alanında enerji tasarrufu hedefleri ve yerli üretim
kaynakları vardır.
Konut kamu hizmetleri alanında enerji tasarrufu sağlanmasının önemli yolları aşağıdakilerdir:

- Projelendirmede sadece inşaat normlarına ve kurallarına uymak değil, hem de yeni
enerji tasarrufu sağlayan projelerin uygulanması;

-

Mevcut ve köklü tadilatların kaliteli yürütülmesi sayesinde konut-kamu fonun
kullanımı sırasında enerji tasarrufunun sosyo-ekonomik verimliliğinin artırılması, aynı
zamanda enerji tasarrufu sağlayacak malzeme ve konstrüksiyonların kullanımı ile
yeniden yapılandırılması.
Enerji tasarrufu yöntemleri inşaatın özelliklerine bağlıdır. Konut kamu hizmetleri
alanında yatırım inşaat çalışmaları bölgesel (yerel) piyasalarda faaliyetlerini
sürdürmekteler, bunula ilgili olarak hem enerji tüketimi, hem de enerji tasarrufu sosyoekonomisi, doğa, iklim ve diğer koşullarla doğrudan etkileşim içindedir. Bu nedenle de:

- Azerbaycan’ın çeşitli bölgelerinde konut- kamu hizmetleri alanında ayni tür yapıların
inşaatı ( veya farklı kentlerde) enerji kaynaklarının kullanımının çeşitliliği ile
bağlantılıdır;

- konut kamusal hizmetler alanı yapılarının enerji tüketiminin ekonomik verimliliği
uzun dönemde tüketimi karşılaştırılarak belirlenmektedir. Enerji tasarrufu verileri bu
özelliklere bağlıdır.
-

enerji tasarrufu sağlayacak verilerin konutun kuruluş yeri belirlenmesinde fizibilite
çalışmaları yürütülürken de dikkate alınmalıdır.

- konut kamu hizmetleri alanında çalışan inşaat firmaları hem teknolojinin enerji
kapasitesine, hem de düzenleyici göstergelere odaklanmalıdırlar.
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-

İnşaat firmaları çalışmalarında, enerji tüketim kurallarına uyulmasına ve enerji
tasarrufu sağlanması yönünde maksimum faydayı sağlamaya yönelmelidirler.
Bu durumda, konut kamu hizmetleri yapılarının inşa edilmesi uzun zaman alabilmekte, bu
şekilde bunların kullanıma sunulması birkaç on yıllık süreye kadar uzaya bilmekte,
fiyatlandırılmasının önemi, yatırımların enerji tasarrufunun kontrolünün sağlanması hakkında
bilgi vermektedir.
Konut- Kamu Hizmetleri Kurumlarının “Oluşum Süreci”
Konut-kamu hizmetleri alanı için ekonomi yönetiminde kurumun “oluşum süreci” kavramı
kullanılmakta ve tesisin inşasına başlamanın ve onun kullanıma açılması sürecini yansıtmakta.
Kademeli olarak ilerleme enerji tasarrufu sağlama düzeyini belirlenmesini olanaklı kılmakta ve
bu tasarruf hem inşaat malzemeleri, detayları, proje uygulamaları ve şantiye çalışmaları sırasında
hem de inşa edilen tesislerin kullanımında sağlanabilmektedir. Enerji kaynaklarının tüketim
miktarı ve çeşitli aşamalarda onların ekonomikliği çok farklıdır. Böylece, konut kamu
hizmetleri alanındaki kurumların “oluşum süreci” ni dört aşamaya ayırabiliriz: proje arayışı
işleri; tesisin inşası; kullanıma açılmasına; kullanım süresi sona erince ise tesisin yıkımına.
İstatistiki bilgiler gösteriyor ki, enerji tüketim oranı, inşaat malzemeleri, yardımcı malzemeler
ve tasarımların temininde %8, inşaat-şantiye işlerinde ise %2’dir. Enerji giderlerinin en önemli
kısmını konut-kamu hizmetleri alanının kullanımı oluşturmaktadır.
Konut inşaatında enerji tasarrufu düzeyine bakarsak, tasarrufun aslında yapıların proje sırasında
ve inşaat gerçekleştiği aşamada sağlanabildiğini, bu da aynı zamanda enerji tasarrufunun sosyoekonomik faydalarını yansıtmaktadır.
Projelendirme Ve İnşaat Aşamalarında Alternatiflerin Değerlendirilmesi.
Projelendirme aşamasında çözüme ulaşılmak için alternatifler değerlendirilir, mimarlık- inşaat,
tasarım ve kapasite-planlama süreçlerinin değerlendirilmesi yapılır, inşaat alanında yeni
inovasyonal çözümlere ulaşılır, projelendirilen yapının bütün bilgi kaynaklarına ulaşılır ve
temel çalışmalar belirlenir. Proje hazırlık sürecinde enerji tasarrufu sağlayacak unsurlar
ekonomik-teknik temellere oturtularak hazırlanır. Tamamlanmış ürünü, konut-kamu
hizmetleri alanındaki kurumlarını özetleyen, önemli göstergeler, özellikle kurumların önemi ve
faaliyete başlamasını yatırımcı belirlemektedir. Projenin verimli bir şekilde yapılandırılması
inşaat usul ve esaslarına uygun olmalıdır. Böylece, projesi hazırlanan yapının kullanım
aşamasındaki enerji tüketimi ve enerji tasarrufunun en temel önlemleri daha proje hazırlanırken
çözüme ulaşmalıdır. Enerji tüketiminin temel göstergeleri özellikle kapasite belirlenmesinde,
yapıcı çözümlerin hazırlanmasında, mühendis ekipmanının seçiminde belirlenir. Proje hazırlık
aşamasında yapının temel teknik-ekonomik verileri belirlenir: onun değeri, ayrıca yapıcı
hususların gerçekleştirme süresi, inşaat malzemeleri ve ekipmanları, üretim teknolojileri,
yapının önemli kullanım özellikleri (kalite-dayanıklılık) ve yapının inşaatında enerji tüketim
miktarı. Proje seçenekleri yatırımcı ile birlikte gözden geçirilir ve mali ve teknik açıdan uygun
olan tercih edilir. Projelendirme aşamasında yapının enerji kapasitesi ve enerji kullanım miktarı
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hesaplanır. Enerji kapasitesinin önemi yatırımcının tercihine bağlıdır, ortalama belirlenir, enerji
tasarrufu dikkate alınarak, teknik ve yapıcı çözümler sağlayacak proje çalışanları ekibine
sorumluluk devredilir. Bu yüzden de, proje çözümlerinin değerlendirmesinin önemli
göstergeleri sadece yapının dayanıklılığının artırılması değildir. Gelecekte onun kullanımı
sırasında ekonomikliğini dikkate alan yüksek kaliteli projelere ulaşılmalıdır.
İnşaat sektöründe enerji tüketim oranını, kullanılan ekipmanların enerji verimliliğini, işçiliğin
teknoloji ile donatılmasını yansıtmaktadır, yani inşaatta teknolojik gelişim. Yüksek teknoloji
kullanımın artması verimliliği de artırmaktadır. Sonuç olarak da inşaatı tamamlanmış yapının
(konutun) enerji kapasitesi düşer.
Kaynakça
“Azernerji” Üretim Birliyinin kaynakları.
Bakü Şehrinin ve kasabalarının sosyo-ekonomik gelişmesi (2011-2013)ve (2014-2018).
Bölgelerin sosyo ekonomik gelişmesi (2014-2018 yıllar).
Azerbaycan Respublikası Devlet İstatistik Enstitüsü,2015
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M

uhasebe, bir iktisadi işletme ile ilgili ekonomik sonuç doğuran olay ve işlemleri
izleyen, sınıflandıran, belgelere dayandıran kaydeden ve bunları finansal tablo ve
raporlara bağlayarak ilgililere sunan bir bilgi üretim ve iletim sistemidir (Sayar,
2002: 77). Muhasebe mali nitelikteki işlemlerin tanımlanması, ölçülmesi, sınıflandırılması
(sunulması) ve raporlanması süreci olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle muhasebenin
özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Ersoy, Çatıkkaş ve Yatbaz, 2018: 97):







Kaynakların oluşumu, kullanım biçimi, artış ve azalışı hakkında bilgi sunar.
Finansal durum hakkında bilgi sunar.
Daha çok ekonomik olaylarla ilgilenir.
İşletmenin dilidir.
Karar alma sürecinde fayda sağlar.
Bilgiyi tanımlama, ölçme ve iletme sürecidir.

Standart kavramı muhasebe açısından ele alındığında muhasebe uygulamalarına yön veren
kurallar topluluğu olarak ifade edilebilir (Sağlam, Şengel, ve Öztürk, 2009: 4). Daha açık bir
ifadeyle muhasebe sürecindeki adımların genel geçer belli kurallara bağlanması işlemi
muhasebede standartlaşma işlemidir. Sayar (2002) muhasebe standardını, mali tablo ve raporlar
ile bunlara esas olan mali verilerin standart kurallara göre işlenmesini ve bunlara dayanılarak
çıkarılan mali tablo ve raporlarda yeknesaklığın sağlanması şeklinde ifade etmektedir. Bostancı
(2002) ise muhasebe standartlarını finansal tabloların, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu işletme
*Bu çalışma 7-8 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “2’nci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve
Eğitim Bilimleri Kongresi”nde tam metin olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
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sonuçlarını doğru, gerçek durumu yansıtan, karşılaştırılabilir, tutarlı, güvenilir, dengeli ve
anlaşılabilir olarak yansıtabilmesi için uyulması gereken ilke ve kurallar bütünü olarak
tanımlamıştır.
Şirketlerin faaliyetlerinin ülke sınırlarına taşması muhasebe bilgisinin uygun, anlaşılır,
güvenilir, tam ve karşılaştırılabilir özellikte olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla doğru
ekonomik kararlar alabilmek için muhasebe sürecini oluşturan kaydetme, ölçme ve raporlama
esaslarının benzer şekilde olması beklenir (Bekçi ve Özdemir, 2006: 144). Muhasebe
standartları ülke bazında olabileceği gibi uluslararası düzeyde de olabilir (Yazıcı, 2003: 36
Aktaran Atmaca ve Çelenk, 2011: 114). Türkiye’de Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği kapsamında uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve ABD’de Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri (General Accepted Accounting Principles) ülke çapında muhasebe
standartlarına örnek verilebilir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu/UMSK
(International Accounting Standards Board/IASB) ve İslami Finansal Kuruluşlar İçin
Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (Accounting and Auditing Organization for Islamic
Financial Institutions/AAOIFI) da uluslararası düzeyde muhasebe standartları düzenleyen
kuruluşlara örnek olarak gösterilebilir.
Türkiye’de uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlamaya yönelik ilk girişim TÜRMOB
tarafından 9.2.1994’te Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK)
oluşturulmasıyla başlamıştır. Kurul standartları Ulusal Muhasebe Standardı adıyla
yayınlamıştır. Bununla birlikte standartları geliştirirken Uluslararası Muhasebe ve Denetim
Standartları ile ülke uygulamaları ve koşulları esas almıştır (Yalkın, 1995: 260-1). Türkiye’de,
AB müzakerelerine başlanmasıyla birlikte uluslararası muhasebe standartlarına uyum
konusunda hızlı gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bu amaçla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa 18.12.1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunla eklenen Ek-1'inci madde uyarınca kurulan
ve idari ve mali özerkliği bulunan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu 07.03.2002 tarihinde
ilk toplantısını yaparak faaliyete geçmiş, 30 Ocak 2007 itibariyle geçerli tüm standartları
Türkçeleştirip yayınlamıştır (Erdoğan ve Dinç, 2009: 155). Türkiye’de muhasebe
standartlarına yönelik çalışmalar genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir (Erol ve Aslan, 2017:
63-9):
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Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) 1974’te IASC’a üye olmuş ve
1992’de söz konusu kurum tarafından yayınlanan 31 adet muhasebe standardını
Türkçeye çevirtmiştir.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 1963 yılında bankalardan kredi almak isteyenlerin
verecekleri bilanço ve gelir tablosunu tek bir biçime dönüştürmeye çalışmıştır.
İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu (İDT YDK) 1964-8
yılları arasında iktisadi devlet teşekküllerine yönelik tek düzen hesap planı
geliştirmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ilk defa 2001 yılında sermaye piyasalarında
uygulanmak üzere uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu muhasebe
standartlarıyla ilgili tebliğler yayınlamıştır.
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Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Denetim Komitesi (TSE
MSÖDK) Türkiye’de muhasebe standartlarının oluşturulması amacıyla 1987 yılında
birdizi çalışmalar yürütmüştür.
Avrupa Birliği (AB) Muhasebe Direktifleri kurumsal şirketlere yönelik olarak 1978 ve
1983 yıllarında şirketler hukuku, 1986’da bankacılık hesapları ve 1991’de sigortacılık
hesaplarıyla ilgili muhasebe direktifleri sunulmuştur.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılında 1 No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğini yayınlamıştır.
Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) uluslararası
muhasebe standartlarını esas alarak 1994 yılından 2002 yılına kadar Türkiye
Muhasebe Standartları adıyla çok sayıda standart yayınlamıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) 1999 yılında 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu uyarınca kurulmuştur. 2002 yılında TMUDESK’in tüm
faaliyetlerini üstlenmiştir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankalara yönelik 2002 yılında
muhasebe uygulama yönetmeliği yayınlamıştır.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 2011 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte
Türkiye Muhasebe Standartları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) TMSK’nın
yerine kurulmuş, kamu tüzel kişiliği haiz ve muhasebe standartları belirleme
konusunda yetkili Türkiye’deki tek kurumdur.

Kasım 2011’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
kurulmasıyla birlikte TMSK’nın tüm yetkileri bu kuruma devredilerek faaliyetlerine son
verilmiştir. Böylelikle KGK Türkiye’de muhasebe ve denetim alanında standartlar hazırlayan
tek yetkili kurum haline gelmiştir. KGK kurulduğu günden bu yana UMSK (IASB) tarafından
yayınlanmakta olan muhasebe standartlarını Türkçeye kazandırarak ilgili kuruluşların
uygulamasıyla ilgilenmiştir. Bugün gelinen nokta ise AAOIFI tarafından yayınlanan muhasebe,
denetim, etik ve yönetişim alanındaki standartları da Türkçeye kazandırıp ilgili kuruluşlara
uygulama hazırlığı içine girmiştir. Nitekim Türkiye’de İslami bankacılık alanında faaliyet
gösteren katılım bankalarının, İslami sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların ve diğer
türden İslami finans kuruluşlarının varlığı böyle bir gelişmeyi gerekli ve hatta zorunlu hale
getirmektedir. Zira gerek bu kuruluşların ülke çapında kendi içlerinde gerekse dünyadaki
benzerleriyle finansal anlamda karşılaştırılabilirliğini ve gerçeğe ve ihtiyaca uygun finansal
bilgiler sunmalarını sağlamak açısından bu tür kuruluşların doğasıyla uyumlu gerek muhasebe
gerekse diğer türden düzenlemelerin yapılması önemli bir gerekliliktir.
Muhasebe Standartları Alanında Düzenleyici Bir Kuruluş Olarak AAOIFI
İslami bankaların ve finansal kuruluşların, kurumsal açıdan yönetim uygulamaları noktasında
müşterilerine sunduğu hizmet ve ürünlerin bir yandan İslami kurallara, diğer yandan da genel
muhasebe standartları gibi bazı kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesi, buna yönelik

151

Ayhan Yatbaz, Özgür Çatıkkaş, Mustafa Okur
(Uluslararası Muhasebe Standartları Alanında Yeni Bir Düzenleyici Kuruluş Olarak AAOIFI ve Türkiye’de
Uygulanabilirliği)

kapsamlı bilgilendimelerin ortaya çıkması müşteriler ve paydaşlar açısından büyük önem ifade
etmektedir (Pehlivanlı, 2011:62; Duramaz, 2016:94).
26 Şubat 1990’da Cezayir’de İslami finansal kuruluşların katılımıyla düzenlenen bir toplantıda
varılan mutabakat sonucu İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim
Organizasyonu’nun (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
– AAOIFI) kurulmasına karar verilmiştir. 27 Mart 1991’de ise İslami Kalkınma Bankası (IDB)
öncülüğünde Bahreyn’de resmiyet kazanmıştır. AAOIFI kâr amacı gütmeyen uluslararası özerk
bir yapıya ve tüzel bir kişiliğe sahiptir. AAOIFI’nin amacı uluslararası standart ve uygulamalar
ile İslami ilkelerle uyumlu ihtiyaçları göz önüne alarak İslami finansal kuruluşların
faaliyetleriyle ilgili muhasebe, denetim, yönetişim ve etik standartlar hazırlamak ve
geliştirmektir. İslami finansal kuruluşlara yönelik AAOIFI standartları ilk olarak 1993 yılında
yayınlanmıştır. AAOIFI uluslararası İslami finansa yönelik Şer’i, muhasebe, denetim, etik ve
yönetim konularında şimdiye kadar yaklaşık olarak toplam 100 adet standart yayınlamıştır.
AAOIFI’nin İslami Şeriat kuralları ve ilkeleri içinde aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmeye
çalışmaktadır:
1) Uluslararası standartlar ve İslami şeriat kurallarıyla uyumlu uygulamaları dikkate
alarak İslami finansal kurumların amaçlarıyla ilgili muhasebe, denetim, yönetim ve
etik düşünceyi geliştirmek
2) İslami finansal kurumların aktiviteleriyle ilgili muhasebe, denetim, yönetim ve etik
düşünceyi ve uygulanmasını eğitim seminerleri, süreli yayınlar, raporlar, araştırma ve
benzeri yollarla yaymak
3) (A) İslami finansal kurumlar tarafından benimsenen muhasebe politikalarını ve
prosedürlerini muhasebe standartlarının hazırlanması ve sunulması ve söz konusu
kurumlara yönelik aynı yorumların yapılması yoluyla uyumlaştırmak, (B) İslami
finansal kurumlarla ilgili denetim ve yönetim standartları kalite ve homojenliğinin
denetim ve yönetim standartlarının hazırlanması ve sunulması ve söz konusu
kurumlara yönelik aynı yorumların yapılması yoluyla geliştirilmesi (C) İslami finansal
kurumlarla ilgili iyi etik kurallarının söz konusu kurumlara yönelik etik kuralların
hazırlanması ve sunulması yoluyla teşvik edilmesi
4) Yatırım, finansman ve sigortacılığa yönelik Şer’i standartlar ve kurallar hazırlamak,
yayınlamak ve yorumlamak yoluyla İslami finansal kurumların ve merkez
bankalarının Şer’i gözetim kurullarının rolünü aktive edici bir bakış açısıyla, İslami
finansal kurumların Şer’i gözetim kurulları arasındaki kavram ve uygulamalardaki
uyumluluk ve benzerliği söz konusu kurumların fetva ve uygulamaları arasındaki
aykırılık ve uyumsuzlukları göz önüne alarak mümkün mertebe sağlamak
5) AAOIFI tarafından yayınlanan açıklamalar ve kılavuzların yanı sıra ilgili düzenleyici
organlar, İslami finansal kurumlar, İslami finansal hizmetler sunan diğer finansal
kurumlar ve standartları uygulamak için muhasebe ve denetim firmalarına başvurmak
6) İslami bankacılık ve finans alanında bilgi birikimini teşvik etmek ve daha çok
uzmanlaşmayı özendirmek amacıyla muhasebe, denetim, etik, yönetim, Şer’i ve diğer
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ilgili alanlara yönelik mesleki gelişim programları da dahil eğitim ve kurs programları
sunmak, AAOIFI’nin bizzat kendisi ve/veya diğer kurumlarla koordine olarak sınavlar
ve sertifikalandırmalar yapmak
7) AAOIFI’nin muhasebe, denetim, etik, yönetim ve Şer’i standartlarına yönelik daha
geniş farkındalık ve kabulü sağlamak amacıyla AAOIFI standartlarının uyumluluk
sertifikasyonu dahil diğer aktiviteleri yürütmek
AAOIFI’nin Organizasyonel yapısı temel olarak genel kurul ve doğrudan doğruya bu kurula
bağlı yönetim kurulundan oluşmaktadır. Aşağıda AAOIFI’nin kuruluş yapısını gösteren bir
şema sunulmuştur.

Kaynak: AAOIFI, yazarlar tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Şekil 1: AAOIFI’nin Organizasyonel Yapısı
Organizasyon yapısında muhasebe ve denetim standartları kurulunun şer’i kurul ve yürütme
kuruluyla birlikte doğrudan yönetim kuruluna bağlı olduğu görülmektedir. Şer’i kurul ve
muhasebe ve denetim standartları kurulu yönetim kurulu çatısı altında eşgüdümlü olarak
hareket etmektedirler. Böylelikle İslami ilkelerle uyumlu muhasebe ve denetim standartlarının
oluşturulması mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda AAOIFI tarafından yayınlanmış ve
henüz taslak halinde olan finansal muhasebe standartları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
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Tablo 1: AAOIFI Finansal Muhasebe Standartları
KÇ
FMS1
FMS2
FMS3
FMS4
FMS7
FMS8
FMS9
FMS10
FMS11
FMS12
FMS13
FMS14
FMS15
FMS16
FMS18
FMS19
FMS20
FMS21
FMS22
FMS23
FMS24
FMS25
FMS26
FMS27
FMS25
FMS28
FMS29
FMS30
FMS31
FMS34
FMS35

Yayınlanmış Standartlar
İslami Finansal Kurumlarda Finansal Raporlamaya Yönelik Kavramsal Çerçeve
İslami Banka ve Finansal Kurumların Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama
Murabaha ve Satın Alma Vaatli Murabaha
Mudarebe Finansmanı
Muşarake Finansmanı
Selem ve Alt Selem
Kiralama ve Finansal Kiralama
Zekât
İsisna’ ve Alt İstisna
Karşılıklar ve Yedekler
İslami Sigorta Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama
İslami Sigorta Şirketlerinde Fazlalık ve Açığın Belirlenme ve Paylaştırılma Esaslarının
Açıklanması
Yatırım Fonları
İslami Sigorta Şirketlerinde Karşılıklar ve Yedekler
Yabancı Para İşlemleri ve Yurt Dışı İşlemler
Geleneksel Finansal Kurumlar Tarafından Sunulan İslami Finansal Hizmetler
İslami Sigorta Şirketlerinde Katkı Payları
Vadeli Satış
Varlıkların Transferine Yönelik Açıklamalar
Faaliyet Alanı (Bölüm) Raporlama
Konsolidasyon
İştiraklerdeki Yatırımlar
Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer Araçlardaki Yatırımlar
Gayrimenkullerdeki Yatırımlar
Yatırım Hesapları
Taslak Standartlar
Sukuk, Hisse Senedi ve Benzer Araçlardaki Yatırımlar (Revizyon)
Murabaha ve Diğer Ertelenmiş Ödemeli Satışlar
Sukuk İhraçları
Değer Düşüklüğü ve Kredi Kayıpları
Yatırım Acenteliği
Sukuk Sahiplerine Yönelik Finansal Raporlama
Risk Rezervleri

Kaynak: AAOIFI, yazarlar tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Şayet şu an taslak halinde olan FMS28 Murabaha ve Diğer Ertelenmiş Ödemeli Satışlar
kesinleşmesi halinde önceki versiyon olan FMS2 Murabaha ve Satın Alma Vaatli Murabaha
standardı yürürlükten kalkmış olacaktır. Kurum mevcut standartlarını geliştirmekte ve ihtiyaç
duyulması halinde yeni standartlar yayınlamaktadır. Nitekim yukarıdaki tabloda da görüleceği
üzere AAOIFI yedi adet taslak standart üzerinde çalışmaktadır. Aşağıdaki tabloda ise AAOIFI
finansal muhasebe standartlarının uygulandığı yerler gösterilmiştir.
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Tablo 2: AAOIFI Finansal Muhasebe Standartlarının Uygulandığı Ülkeler
Yasal zorunluluk olarak uygulayan ülke
ve kurumlar
Yerel İslami muhasebe standartlarını
geliştirirken esas alan ülkeler
Rehber olarak öneren ülkeler
İkincil raporlamaya izin veren ülke ve
kurumlar
Gönüllü olarak uygulayan İslami
finansal kuruluşlar ülkeler

Ülke veya Kurum
Bahreyn, Ürdün, Kırgızistan C., Morityus C., Nijerya, Katar, Katar
Uluslararası Finansal Merkez (QIFC), Umman, Pakistan, Sudan, Suriye,
Yemen ve İslam Kalkınma Bankası (IDB)
Endonezya ve Pakistan
Kuveyt
Dubai Uluslararası Finansal Merkez (DIFC), Labuan (Malezya’da federal
bir bölge) ve Maldiv C. (Maldivler)
Kazakistan’ın muhasebe mevzuatı AAOIFI standartlarına göre
geliştirilmiştir. Afrika ve Orta Asya’nın yanı sıra Bruney, Dubai Uluslararası
Finansal Merkez (DIFC), Mısır, Fransa, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Suudi
Arabistan, Güney Afrika, BAE ve Birleşik Krallıklar

Kaynak: AAOIFI verileri esas alınarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
Umman’daki tam teşekküllü İslami bankalar AAOIFI tarafından yayınlanan muhasebe
standartlarını uygulamaktadırlar. Mümkün olmadığı hallerde ise IASB tarafından hazırlanan
UFRS muhasebe standartları uygulanmaktadır. Aynı şekilde İslami pencereler de AAOIFI
muhasebe ve denetim standartlarını uygulamakla yükümlüdürler. Ana ortaklık konumundaki
geleneksel banka finansal tablolarını UFRS’ler ile uyumlu olarak konsolide etmek zorundadır.
AAOIFI VE IASB’nin Karşılaştırılması
AAOIFI İslami finansal hizmetler sunan kurumlara yönelik muhasebe, denetim, etik, yönetim
ve Şer’i alanlarda standartlar yayınlayan uluslararası özerk bir kurumdur. AAOIFI’nin
yayınladığı standartların en büyük özelliği İslami finansal ürünlere yönelik spesifik
standartlardan oluşmasıdır. Buna karşılık sadece muhasebe alanında standartlar yayınlayan
IASB tüm sektör ve işlemlere yönelik ortak standartlar düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda
AAOIFI VE IASB arasındaki temel farklılıklar gösterilemeye çalışılmıştır.
Tablo 3: AAOIFI ve IASB’nin Karşılaştırılması
AAOIFI

IASB




İslami bakış açısına göre şekillenmiştir.
Muhasebe, denetim, etik, yönetim ve şer’i alanlara
yönelik standartlar yayınlamaktadır.




Seküler bakış açısına göre şekillenmiştir.
Sadece muhasebe alanına yönelik standartlar
yayınlamaktadır.



Öncelikli olarak İslami finansal kurumlara yönelik
standartlar yayınlamaktadır.
İslami finansal ürünlere yönelik spesifik standartlar
yayınlamaktadır.



Tüm sektörlere yönelik ortak standartlar
yayınlamaktadır.
Tüm finansal ürünlere yönelik ortak standartlar
yayınlamaktadır.





Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere AAOIFI İslami bakış açısına göre şekillenmiş bir
kuruluşken, IASB seküler dünya görüşü üzerine temellenmiştir. Bu bakımdan IASB
düzenlemelerinde İslam dininin ya da başka herhangi bir dinin gerekliliklerine ilişkin etkiler
gözlenmez. Buna karşılık AAOIFI düzenlemelerinde baştan sona İslam dininin gereklilikleri
etkili olmuştur.
AAOIFI Muhasebe Standartlarının Türkiye’de Uygulanabilirliği
AAOIFI öncelikle İslami bankalar ve finansal kuruluşlara yönelik standartlar oluşturmayı amaç
edinmiş bir kurumdur. 1980’lerin sonlarına doğru dünyada İslami bankalar hızla artmaya ve
önemli bir varlık büyüklüğüne ulaşmasıyla birlikte dünya çapındaki bu türden kuruluşların
finansal bilgilerinin karşılaştırılabilir olmasını ve gerçeğe uygun sunumu sağlamak amacıyla
İslami finans sektörünün çeşitli kesimlerinden temsilcilerinin katılımıyla AAOIFI
oluşturulmuştur. Türkiye İslami bankalarla 1980’li yılların ortalarında özel finans kurumları
adıyla tanışmıştır. Türkiye’de yaklaşık 32 yıllık bir geçmişe sahip olan İslami bankacılık bugün
gelinen noktada TKBB verilerine göre yaklaşık 200 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşmıştır.
Kasım 2018 itibarıyla Türkiye’de Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım
Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası
İslami bankacılık alanında faaliyet göstermektedir. Söz konusu beş bankanın toplam varlıkları
tüm bankacılık sektörünün yaklaşık olarak %5’ini oluşturmaktadır.
Katılım bankacılığı Türkiye’de her ne kadar yaklaşık 30 yıllık süreç içerisinde istenilen düzeye
ulaşmamış olsa da bu sektöre yönelik İslami ilkelerle uyumlu muhasebe ve denetim standartları
ihtiyacı özellikle son yıllarda gündeme gelmeye başlamıştır. Bu konuda ilk olarak TKBB
tarafından AAOIFI Şer’i Standartları, Faizsiz Bankacılık Standartları adıyla Türkçeye
çevrilmiştir. Diğer taraftan KGK da söz konusu kurumun ilgili standartlarının Türkçeye
kazandırılması için gerekli girişimleri başlatmıştır. KGK, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
88’inci maddesi uyarınca Türkiye’de muhasebe standartları alanında düzenleme yapma
konusunda tek yetkili kurumdur. Kurumun yayınladığı standartlar Türkiye Muhasebe
Standartları olarak anılmaktadır. Kurum şu an itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartları adıyla
sadece Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayınlanan muhasebe
standartlarını yayınlamaktadır. Kurum 27.09.2017 tarihinde AAOIFI ile bir telif anlaşması
imzalayarak AAOIFI tarafından yayınlanan muhasebe, denetim, etik ve yönetişim
standartlarını Türkçeye kazandırma çalışması başlatmıştır. KGK hali hazırda henüz taslak
aşamasında olan aşağıdaki finansal muhasebe standartlarını kamuoyunun görüşüne sunmuştur.
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Böylelikle Türkiye’de faaliyet gösteren İslami finans kuruluşlarının finansal tablolarının hem
Türkiye’deki kuruluşlar ile hem de benzer nitelikteki yabancı kuruluşlar ile
karşılaştırılabilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan bu kuruluşların finansal
tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilginin sunulması ve faaliyetlerine uygun şekilde
finansal tablolar hazırlamaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Standartları Organizasyonu (AAOIFI)
dünyada İslami banka ve finans kuruluşlarının artmasıyla birlikte bu kuruluş ve ilgili meslek
temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası özerk bir kurumdur. Bu ifadeden de
anlaşılacağı üzere AAOIFI’nin kurulması tamamen ihtiyaca binaen olmuştur. İslami bankalar
ve diğer finansal kuruluşların dünyada hızla sayılarını ve varlıklarını artırmasıyla birlikte bu
kuruluşlar arasında finansal anlamda karşılaştırma ve gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunma
gereksinimi doğmuştur. AAOIFI bu doğrultuda söz konusu kuruluşlara yönelik olarak şer’i,
muhasebe, denetim, yönetişim ve etik konularında standartlar yayınlamakta ve uygulanmasını
takip etmektedir. Türkiye’de de İslami bankalar ve diğer finans kuruluşlarının giderek artan bir
öneme sahip olması bugün geldiğimiz noktada bu kuruluşlara yönelik İslami ilkelerle uyumlu
standartların oluşturulması gerekliliğini tartışmaya açmıştır. Bu konuda ilk olarak TKBB
tarafından Şer’i Standartlar, Faizsiz Bankacılık Standartları adıyla Türkçeye kazandırılmıştır.
Hemen ardından KGK kendisine verilen yetkiye dayanarak 27.09.2017 tarihinde AAOIFI ile
yapmış olduğu telif sözleşmesi doğrultusunda bu kurum tarafından yayınlanan muhasebe,
denetim, yönetişim ve etik standartların Türkçeye kazandırılması çalışmasına başlamıştır. Bu
doğrultuda ilk olarak 5.11.2018 tarihinde aşağıda belirtilen standartları Türkçeye çevirerek
kamuoyunun görüşüne ve tavsiyesine sunmuştur.
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Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) adıyla Türkçeye çevrilen AAOIFI Finansal
Muhasebe Standartları (FMS) ilk aşamada tavsiye niteliğinde olacağı çok açıktır. Ancak
ilerleyen zamanlarda 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda belirtilen “faizsiz finans
alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması” hedef
doğrultusunda mevzuatımıza geçeceği kesindir. Böylelikle Türkiye’de bir yandan UMSK
standartları esas alınarak yayınlanan TMS/TFRS’ler uygulanırken diğer taraftan AAOIFI
standartları esas alınarak yayınlanacak olan FFMS’ler de yürürlükte olacaktır. Her ne kadar ilk
bakışta iki başlılık oluşacağı gibi bir sakınca akıllara gelse de dünya uygulamaları göz önüne
alındığında bu durumun hiçbir sakınca ortaya çıkarmadığı görülmektedir. Zira İslami bankalar
ve diğer finans kuruluşlarının doğasına uygun olarak hazırlanan FFMS’lerin yetersiz kaldığı
noktalarda TMS/TFRS’ler devreye girecektir. Bu süreçte önem verilmesi beklenen en önemli
konu bu alanda ihtiyaç duyulacak olan uzman kimselerin yetiştirilmesidir. Bunun için Bahreyn
ve Malezya gibi ülkelerdeki İslami finansal kuruluşlara yönelik muhasebeyle ilgili alanlarda
lisans ve lisans üstü öğrenim hareketliliklerinden faydalanmak açığın kapatılmasında önemli rol
oynayabilir.
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Giriş

K

arar verme süreç olarak alternatiflerin kriterlerinin çoğalmasıyla karmaşıkbir yapıya
bürünür. Karar vericinin amacı doğrultusunda mevcut alternatifler arasından en iyiyi
seçmesi beklenir. Bu bakımdan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri öne
çıkmaktadırlar. Mevcut alternatiflerin fazlalaşması ve bu kriterlerin hiyerarşiler oluşturması ile
karmaşıklaşan problemlerin çözümünde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tercih edilir bir
yöntem olmuştur. AHP kriterleri alt kriterleri ile birlikte sentezleyerek grup hakkında karar
vermeyi kolalaştırmasıyla fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada mimari, lokasyon, yaşam kalitesi
vb olarak birçok farklı kriter ve kriter hiyerarşisi barındıran konut seçimi probleminde AHP
uygulandı.
Analitik Hiyerarşi Proses (AHP), ilk olarak 1968 yılında Myers ve Alpert ikilisi tarafından
ortaya atılmış ve 1977 de ise Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme
problemlerinin çözümünde kullanılabilir hale getirilmiştir. AHP, karar hiyerarşisinin
tanımlanabilmesi durumunda kullanılan, kararı etkileyen faktörler açısından karar noktalarının
yüzde dağılımlarını veren bir karar verme ve tahminleme yöntemi olarak açıklanabilir. AHP bir
karar hiyerarşisi üzerinde, önceden tanımlanmış bir karşılaştırma skalası kullanılarak gerek
kararı etkileyen faktörler ve gerekse bu faktörler açısından karar noktalarının önem değerleri
açısından, birebir karşılaştırmalara dayanmaktadır. Sonuçta önem farklılıkları, karar noktaları
üzerinde yüzde dağılıma dönüşmektedir.
TOPSIS (İdeal Çözüme Benzerlik ile Tercih sıralaması Tekniği = The Technique for Order
Preference by Similarity to Ideal Solution) ELECTRE yöntemine alternatif olarak Hwang ve
Yoon tarafından 1981 yılında geliştirilmiştir. Bu yöntemin temel kavramı, seçilmiş alternatif
ideal bir çözümler arasındaki geometrik anlamda en kısa mesafe sahip olması ve negatif doğru
çözümden en uzak mesafeye sahip olmasıdır (Triantaphyllou; 1998:12).
TOPSIS her özelliği yararlı bir şekilde monoton artan veya azalan bir eğilimde olduğunu
varsayar. Bu nedenle, pozitif ideal çözüm noktasına ve negatif ideal çözüm noktasını bulmak
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kolaydır. İdeal bir çözüm için alternatifleri göreceli yakınlığını değerlendirmek için Öklid
Mesafesi Yaklaşımı kullanılır. Böylece, alternatiflerin tercih sırası bu göreli mesafelerin
karşılaştırılması yoluyla elde edilir.
Bu çalışmada da akademisyenlerin bilgisayar seçimi problemine cevap aramak için AHP
yöntemi ve TOPSIS yöntemi birlikte uygulandı.
Literatür Taraması
Her insan yaşamı boyunca kararlar verir. Bilerek ya da bilmeden yaptığımız her şey bir karar
sonucudur. Bu yönü ile herkes bir karar vericidir. Bu noktada Saaty (Saaty:2008) karar için
dikkat çekici ayrıntılara değinmiştir. Saaty’ye göre olaylar hakkında karar vermek için iyi
yargılar geliştirmek amacıyla topladığımız bilgiler olayları anlamamıza yardımcı olmaktır.
Ancak tüm bilgiler anlayışımızı ve kararlarımızı geliştirmek için yararlı değildir. Yalnızca
kararları sezgisel olarak yaparsak, her türlü bilginin faydalı olduğuna ve daha büyük miktarlara,
daha iyi olduğuna inanmaya eğilimliyiz demektir. Ama bu doğru değildir. Çok fazla bilginin
çok az bilgi kadar kötü olduğunu gösteren çok sayıda örnek vardır. Daha fazla bilgiye sahip
olmak (önemli olan bazı şeylerin gözden kaçırılmasıyla) daha iyi anladığımızı garanti etmez. Bir
karar vermek için sorunu, kararın gerekliliğini ve amacını, kararın kriterlerini, alt kriterlerini,
etkilenen kişileri ve etkilenen grupları ve alması gereken alternatif eylemleri bilmemiz gerekir.
Daha sonra en iyi alternatifi belirlemeye çalışırız. Kaynak tahsisi durumunda, alternatiflerin
kaynakların uygun paylarını tahsis etmeleri için önceliklere ihtiyaç duyarız. Bilgimizin çoğunu
bir araya getirdiğimiz karar verme, bugün bir matematik bilimi haline gelmiştir. Matematik
kullandığımız düşünceyi biçimlendirir, böylece daha iyi kararlar vermek için ne yapmamız
gerektiği tüm yönleriyle şeffaflaştırır. Karar verme problemi, bir kararın alternatiflerini
sıralamak için kullanılan birçok kritere ve alt kritere sahiptir. Yalnızca alternatiflerin
değerlendirilmeleri yönüyle, gereken kriterler veya alt kriterler açısından alternatifleri sıralamak
için değil, aynı zamanda kriterler açısından daha yüksek bir amaç açısından ya da alternatiflere
bağlı olmaları durumunda da önceliklerin oluşturması gerekir. Kriterler soyut ya da
alternatifleri sıralamaya rehberlik etmeye sahip olmayabilir. Bu yönleriyle karar verme zorlu bir
iştir. Karar vermede somut olmayan faktörlerin ölçülmesi uzun sürebilir ve insan anlayışını
zorlayabilir. Sayı ve ölçüm, matematiğin özüdür ve matematik bilim için gereklidir. Şimdiye
kadar, matematik her şeye eksi sonsuzluktan artı sonsuzluğa bir şekilde sayı verilebileceğini
varsaymış ve gerçekliğin tam matematiksel modellemesi eksen ve geometri kullanılarak
tanımlanmıştır. Doğal olarak, tüm bunlar, temel faktörlerin ve tüm bu faktörlerin ölçülebilir
olduğu varsayımına dayanır. Ancak, nasıl ölçüleceğimizi bilmediğimizden birçok faktörler
vardır. Bu tür faktörlerin nasıl ölçüleceğini bilmek, açıklamaları için birçok faktöre dayanan
yeni ve önemli teorilere yol açabilir. Sonuçta, birbirine bağlı bir evrende her şey diğer her şeye
bağlıdır. Maddi olmayan varlıkları nasıl ölçeceğimizi bilseydik, çok daha geniş bir alan, bilimsel
olarak bugüne kadar yapabileceğimizden çok daha fazla faktör açısından her şeyi yorumlamaya
açık olurdu. Sayısal ölçüm, bir özel karar probleminde ölçümlerimizin önceliğine göre anlamlı
ve faydalı olarak yorumlanması gerçeği nettir. Tüm problemler için aynı öncelikler olmayabilir.
Öncelikler görecelidir. Bu nedenle, karar vermede göreli öncelikleri nasıl elde edeceğimizi
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öğrenmeliyiz. Bir şey, bir nesne, bir duygu veya bir fikir hakkında bilgilenmenin iki yolu vardır.
Birincisi, kendi kapsamı içinde incelemektir. Öyle ki incelenen şey çeşitli özelliklere sahiptir ve
gözlemlerinden çıkan sonuçlar ve bulgular sentezlenir. İkincisi, incelenen şeyleri diğer benzer
şeylere göre incelemek ve karşılaştırmalar yaparak ilişkilendirmektir. Bunlar ise bizi mutlak
ölçek ve AHP’ye taşır.
Saaty (Saaty: 1977, 1980, 1995) tarafından geliştirilen Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), son
yıllarda yaygın olarak kullanılan, tartışılan çok kriterli bir karar verme (ÇKKV) tekniği
olmuştur. Belton ve Gear (Belton, 1983), bu toplama yönteminin (aggregation method), yeni
bir alternatif eklendiğinde veya var olan bir tanesi silindiğinde, alternatiflerin sırasını
değiştirmesine izin verdiğini gösterdi. ÇKKV alanında, bu gözlem hala devam eden ve
AHP'nin geçerliliği ile ilgili soruları gündeme getiren tartışmalar başlatmıştır (Dyer, 1990a, b;
Harker, 1990; Saaty, 1990). Toplamsal AHP'de dereceleme ters çevirme yöntemleri bulmak
için çeşitli girişimlerle ilgili bazı tartışmalar için, yakın zaman önce ölçü birimlerini göreceli güç
biçiminde birleştirerek yeni bir toplama kuralı öneren Zahir (2007a, 2007b, 2009) 'a bakınız.
Sonuç olarak AHP güçlü bir ÇKKV aracı olmuştur. Karmaşık bir karar probleminin hiyerarşik
dağılımını kolaylaştırır, aynı karar hiyerarşisinde hem maddi hem de maddi olmayan kriterleri
birleştirir ve çift yönlü oran kararlarından normalleştirilmiş göreceli öncelikler üretir (Saaty,
1994).
AHP birçok alanda başarıyla uygulanmıştır. AHP birçok alanda ÇKKT olarak başarıyla
uygulanmıştır. Kurumsal kaynak planlamasında (Wei, 2005), tedarikçi seçiminde
(Supçiller,2011), (Doğan; 2013) otel seçiminde, (İbicioğlu; 2014) yönetici seçiminde,
(Ömürbek; 2013) kuruluş yeri seçiminde ve daha birçok alanda başarıyla uygulamışlardır.
Yoon ve Hwang (Hwang, 1981) seçilen alternatifin ideal çözümden en yakın mesafeye ve
negatif-ideal çözümden en uzak konuma sahip olması fikrine dayanarak TOPSIS tekniğini
geliştirdi. Bu yöntemin temel kavramı, seçilmiş alternatif ideal bir çözümler arasındaki
geometrik anlamda en kısa mesafe sahip olması ve negatif doğru çözümden en uzak mesafeye
sahip olmasıdır (Triantaphyllou; 1998:12). Dağdeviren AHP ve TOPSIS metodunu birlikte
kullanmıştır (Dağdeviren, 2009). Bu çalışmada da akademisyenlerin bilgisayar seçimi
problemine cevap aramak için AHP yöntemi ve TOPSIS yöntemi birlikte uygulandı.
Yöntem
AHP yönteminde öncelikler üreterek düzenli bir şekilde karar vermek için aşağıdaki adımları
izlemeye ihtiyaç duyarız (Saaty, 2008:85).
Adım 1. Çalışmanın amacı bilgisayar seçimi için bilgisayar özelliklerinin ağırlıklandırılması
olarak belirlendi.
Adım 2. Orta seviyeler (Kriterler), en düşük seviyeler (Alternatifler) vasıtasıyla geniş bir
perspektifle hedefler oluşturduktan sonra Karar amacı ile en üstten karar hiyerarşisi yapısını
Tablo 1’deki gibi belirlendi.
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Tablo 1. Problem Hiyerarşisi

Problem: Bilgisayar özelliklerinin aĞırlıklandırılması

RAM

HDD

EKRAN
KARTI

EKRAN
BOYUTU

İŞLEMCİ

MALİYET

Adım 3. Birinci hiyerarşiden başlamak kaydıyla alt hiyerarşiler için kendi arasında ikili
karşılaştırma matrisleri deneklerin fikirlerine baş vurularak oluşturulur. İkili Karşılaştırma
matrisi A aşağıdaki gibi Saaty’nin önerdiği absolute skalaya göre oluşturulur. Oluşturulan
karşılaştırma matrisi ve hesaplanan ağırlıklar Tablo 2’de gösterildi. Tutarlılık analiz sonucu
0,0096<0,1 olduğu için sonuç tutarlı kabul edilmiştir.
Tablo 2. Karar Matrisi
K1
K1
1,00
K2
0,55
K3
0,58
K4
1,20
K5
0,61
K6
0,45

ve Hesaplanan Ağırlıklar
K2
K3
K4
1,81
1,72
0,83
1,00
1,74
0,84
0,57
1,00
0,72
1,19
1,39
1,00
0,92
1,06
0,75
0,70
0,86
0,63

Kriter 2

K5
1,64
1,08
0,94
1,34
1,00
0,70

K6
2,24
1,42
1,17
1,58
1,44
1,00

W
0,2356
0,1682
0,1295
0,2055
0,1487
0,1125

İdeal Çözüm
X

Y

Kriter 1
Negatif ideal çözüm
Şekil 1. Negatif İdeal Çözüm ve İdeal Çözümün grafiksel Gösterimi
TOPSIS yöntemi, her özelliği yararlı bir şekilde monoton artan veya azalan bir eğilimde
olduğunu varsayar. Bu nedenle, pozitif ideal çözüm noktasına ve negatif ideal çözüm noktasını

163

Adem Babacan
(AHP Tabanlı TOPSİS Yöntemi: Bilgisayar Seçimi Problemi)

bulmak kolaydır. İdeal bir çözüm için alternatifleri göreceli yakınlığını değerlendirmek için
Öklid Mesafesi Yaklaşımı kullanılır. Böylece, alternatiflerin tercih sırası bu göreli mesafelerin
karşılaştırılması yoluyla elde edilir.
TOPSIS yöntemi m alternatifi n kriter açısından değerlendiren aşağıdaki karar matrisi ile
değerlendirilir. Problemimiz için 2016 yılı verileri kullanılmıştır.
Adım 1. Normalize Karar Matris Oluşturulması:
Bu süreç ELECTRE yöntemine benzer şekilde, değişik kriter boyutlarını boyutsuz kriterlere
dönüştürmeye çalışır. Normalize karar matrisi R’nin elemanları rij hesaplanır.
Tablo 3. Karar Matrisi ve Ağırlıklar
AHP
W1
YÖNTEMİ
AĞIRLIKLARI 0,2364
İŞLEMCİ
(GB)

W2

W3

W4

W5

W6

0,1666

0,1293

0,2071

0,1483

0,1123

RAM(GB)

HDD(GB)

EKRAN
KARTI(GB)

EKRAN
BOYUTU

MALİYET

B1

6,25

256

1048576

16

299,29

2304

B2

6,25

64

262144

36

272,25

1849

B3

2,56

16

1048576

4

243,36

8410

B4

3,24

16

543169

64

177,4224

1225

Adım 2. Ağırlıklı Normalize Karar Matris Oluşturulması;
Karar verici tarafından kriterler için bir ağırlık seti W = (w1, w2, w3, ..., wn), (burada:
∑
1) belirlenir. W matris formunda aşağıdaki gibi gösterilir ve Ağırlıklı Normalize
matris V oluşturulur.
∗

∗
∗
⋮
∗

∗
∗
⋮
…

…
…
⋱
…

∗
⋮
⋮
∗

Adım 3. İdeal Çözüm ve Negatif ideal Çözümlerin belirlenmesi;
İdeal Çözüm A* ve negatif İdeal Çözüm A- olarak gösterilir;

Burada;

∗

∈

,

J = {j = 1,2,3, ..., n | j Fayda kriteri ile ilişkilidir},
J’/= {j = 1,2,3, ..., n | j Maliyet kriteri ile ilişkilidir}.
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Buradan A* aşağıdaki gibi olur.
∗

∗

,

∗

∗

,

∗

,….

Bu denklemde problem maksimizasyon ise V matrisinin sütunlarındaki maksimumlar ve
minimizasyon ise mininimum değerlerinin alınır. Aynı şekilde negatif İdeal Çözüm Aaşağıdaki gibi ifade edilir.
∈
,

,

,

Adım 4. Ayırma ölçümlerinin (Si , Si ) hesaplanması;
*

-

,….

∈

İdeal çözüm ve negatif ideal çözüm yardımıyla her bir alternatifin sapma mesafesini n-boyutlu
Öklid mesafesi yöntemi uygulanarak bulunur. Bu Si* ve Si- sapmaları ideal ve negatif ideal
çözümden ayrılmanın ölçüsüdür. Bu ölçüler karar sayısı kadar olmak üzere
∗

∗

1,2,3, … ,

Adım 5. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın hesaplanması;
Negatif ideal çözüm sapmasının toplam sapma içindeki oranı ideal çözüme yakınlık ölçüsü Ci*
olarak adlandırılır. Bir Ai alternatifinin A* ideal çözümüne göreli yakınlığı aşağıdaki şekilde
tanımlanmaktadır.
∗

0

∗

1

∗

1,2,3, … ,

Eğer Ai=A* ise ∗ 0 ve Ai=A- ise ∗ 1 olacaktır. Yakınlık ölçüsü 1’e yakın ise Alternatif Ai,
ideal çözüme yakındır ve eğer sıfıra yakın ise negatif ideal çözüme yakındır denir. Problemimiz
sonuçları Tablo 4’de gösterildi.
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Tablo 4. Yakınlık Ölçüleri
Si*

Si¯

Ci*

B1

0,0756

0,1336

0,6386

B2

0,0897

0,1004

0,5280

B3

0,1658

0,0403

0,1956

B4

0,1184

0,1156

0,4939

Adım 6. Tercih Sırası Belirlenmesi;
En iyi alternatif ideal bir çözüm için en kısa mesafeye sahip olan alternatiftir. Alternatifler arası
ortaya çıkan ilişki ideal çözüme yakınlık ve ideal negatif çözüme uzaklık olarak ortaya çıkmıştır.
Karar verici memnun edici en iyi alternatif için ∗ tercihi sıralamasına göre karar verilebilir.
Büyüğe küçükten doğru sıralanan ∗ tercih sırasını gösterir. Bu sıralamaya göre B1 bilgisayarı
ankete katılan akademisyenler için ilk tercih ettikleri bilgisayar markası olmuştur.
Sonuç
Bu çalışmada akademisyen arasında kullanmayı tercih ettikleri bilgisayarların özellikleri AHP
yöntemiyle ağırlıklandırıldı. Buna göre işlemci, ram, hdd, ekran kartı, ekran boyutu ve maliyet
bilgisayar seçimini etkileyen altı kriter olarak belirlenip ankete katılan 100 kişi fikrine
başvurularak AHP yöntemi içinde değerlendirilmesi yapıldı. AHP sonuçlarına göre
akademisyenlerin bilgisayar tercihlerinin belirlenmesinde kriter önem seviyeleri, işlemci, ram,
hdd, ekran kartı, ekran boyutu ve maliyet için sırasıyla %23,64, %16,66, %12,93, %20,71,
%14,83, %11,23 olarak belirlendi. Akademisyenler en önemli özellik olarak %23,64 ile
işlemciyi algılarken ikinci olarak ekran kartına %20,71 önem seviyesini görmüşlerdir.
Akademisyen için en az öneme sahip kriter ise maliyet olarak görülmektedir. Bu önem
seviyeleri kullanılarak Topsis yöntemi uygulanan dört en çok bilinen ve kullanılan bilgisayar
arasında yapılan seçimde ise maliyeti ikinci sırada bulunan B1 bilgisayarı belirlendi.
Üniversitelere her beş yılda bir demirbaştan düşürülen bilgisayarlar alınmaktadır. Bu ise
Türkiye genelinde oldukça büyük bütçe gerektirmektedir. Bu çalışmada elde edilen kriter
sonuçları kullanılarak bilgisayar alımları yapacak olan Üniversiteler hem akademisyen
tercihlerini göz önünde bulunduracak ve mesleki tatmini güçlendirecek hem de akademisyen
ihtiyaçlarını karşılayan bilgisayar alımıyla daha uzun sürede bilgisayar kullanımına sebep
olacağından dolayı bilgisayar alımı için daha az kaynak kullanımı gerçekleştirerek verimli bütçe
kullanımına sebep olacaklardır.
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Kentsel Mekân Bağlamında
Akyaka ve Yenipazar Sakin
Kentlerinin Karşılaştırılması*

Serhat BAŞTAN
İsmail BAŞARAN
Ayşe EFE
Giriş

İ

nsanlık tarihini ve kültür birikimini yansıtan kentler toplumsal süreçlerin yaşandığı
alanlardır. İlk kuruldukları andan itibaren hem içlerinde yaşayan toplumu etkilemiş, hem
de o toplumdan etkilenmişlerdir. Bu karşılıklı etkileşimin en net gözlemlendiği alanlar
kentsel mekânlardır. Kentsel mekânlar hem işlevsel yapıları hem de taşıdıkları simgesel
ifadeler itibariyle kentlilerin günlük yaşamlarının merkezinde yer alırlar. Kentsel mekânların
nitelikli olarak düzenlenmesiyle ancak sağlıklı kentler ve kentsel çevreler kurulabilir.
Sakin Kent (Cittaslow) Hareketi küreselleşmenin getirdiği tektipleşme gibi olumsuz özelliklere
karşı bir tepki olarak İtalya’da ortaya çıkmıştır. Yerelleşmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı
merkezine alan Sakin Kent Hareketi, daha kaliteli ve yaşanabilir kentler kurmayı hedefler.
Türkiye’den ilk defa 2009 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesi derneğe üye olmuştur (Savaş
Yavuzçehre & Donat, 2017, s. 300). Sürdürülebilir çevre ve yerelleşme mottosuyla hareket
eden Sakin Kent hareketine üye olmak için bazı niteliklere haiz olmak gerekir. Bu noktada bu
kriterlerin Sakin Kentlerin kentsel mekânlarına yansıması ve bu yansımanın gözlemlenebilmesi
önemlidir.
Yöntem
Bu çalışmada literatür taraması ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Elektronik ortamda ve
basılı olarak elde edilen kaynaklar kullanılmış, toplanan veriler Türkiye’deki Sakin Kentler
özelinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle kentsel mekân kavramı incelenmiş, Sakin
Kent hareketi ve üyelik kriterleri ele alınmış ve daha sonra Türkiye’deki Sakin Kent
üyelerinden olan Akyaka ve Yenipazar Sakin Kentlerinin kentsel mekânları karşılaştırılarak bu
üyeliği elde etmelerindeki etkileri ortaya konulmuştur.
*

KAYSEM12’de sunulmuş bildirinin düzenlenmiş halidir.
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Literatür
Kentsel Mekân
Kentsel mekân, kentin fiziksel yapısı itibariyle binalardan oluşan kısmının dışında kalan
alanlardır. Bir diğer deyişle parklarda, bahçelerde, sokaklarda, alanlarda yani insan yapıtları
arasında kalan ve bunları sınırlayan mekânlardır (Nalbant, 2016, s. 14) Ashihara’ya göre mekân
herhangi bir katkı olmadan dahi oluşabilir ki bu bakış açısına göre yağmur altında açılan
şemsiye de anlık bir mekân oluşturur. Dış mekânın iki düzlemli (duvar, zemin), mimari
mekânın ise üç düzlemli (duvar, zemin, tavan) olarak değerlendirilmesine hitaben kentsel
mekânları ‘çatısız mimari’ olarak niteler (Ashihara, akt. Halu, 2010, s. 29). Kentsel mekân,
halkın rahatlıkla ulaşabileceği her türlü çevreyi Yani tüm caddeleri, yolları, meydanları,
vatandaşlar için kamusal ya da ticari kullanımları olan parkları, açık mekânları ve kent
yerleşiminin olduğu mekânları kapsar. (İnceoğlu & Aytuğ, 2009, s. 133-134).
Yapılaşmış ya da yapılaşmamış olmakla birlikte kentlilerin ortak paylaşımlarda
bulunabilecekleri alanlar yaratmaları sayesinde kentsel mekânlar çok önemlidir. Nitelikli
kentsel mekânlar, yayaların zaman geçirebileceği, canlı bir dış mekân ve sosyal ilişkilerin
kurulduğu fiziksel bir ortam sunar. Kentler için bu tür mekânlar fiziksel, ekonomik ve sosyal
kazanç da sağlarlar (Şahin & Dostoğlu, 2007, s. 29).
Gehl’e göre tarihsel bağlamına baktığımızda ilk kentler bir plan üzerine kurulmamıştır. Daha
ziyade yüzyılları alan bir süreç, fiziksel çevreye alışkanlık ve uyum doğrultusunda kentin
fonksiyonlarını hem oluşturmuş hem de bir adaptasyon getirmiştir. Yani kentin kendisi bir
amaç değil bir araç olmuştur. Deneyimlerin birikmesiyle bu sürecin sonucunda binalar arasında
kalan ve iyi yaşam için koşullar hazırlayan kentsel mekânlar ortaya çıkmıştır (Gehl, 2011, s.
41). Bunlara tarihsel örnekler olarak Yunan medeniyetinde agoralar ve onların etraflarında
şekillenen odeon, hamam gibi yerler, tanrılar ve tanrıçalar için yapılan tapınaklar ile bunlar
arasında kalan yollar verilebilir. Roma medeniyetinde ise forum ve diğerleriyle ilişkili olarak
stadyum tören mekânları, ana cadde gibi askeri ve politik görevlerin ifa edildiği alanlar bu
mekânlar kapsamında değerlendirilir (Halu, 2010, s. 29).
Kentsel mekânlar, yaşayan alanlardır. İçinde yaşadıkları toplumu etkiler ve ondan etkilenirler.
Bu mekânları değişim ve dönüşüm içinde değerlendiren Alexander’a göre kentsel mekânlar
değişen sosyo-ekonomik koşullara ve kentlerin kültürel dokusuna etki edebilen “yaşayan
organizmalar”dır (1977, s. 313). Bu bağlamda kentsel mekânlar, toplumsal ilişkilerin
kurulumunda yer alan ve sürekli dönüşüm halinde olan, dolayısıyla kentin değişimine ve
dönüşümüne ışık tutan alanlar olarak nitelendirilebilir. Bir diğer yaklaşım ise coğrafi
yaklaşımdır ve insanların ya da grupların yerleşimi arasındaki mesafelere odaklanır. Buna bağlı
olarak insanların günlük yaşamdaki ailevi ya da sosyal aktiviteleri ve dolayısıyla özgürlükleri bu
mekânlardan etkilenir (Claval, 1984, s. 148). Kentsel mekânların fiziksel olarak analiz edilmesi
ve sosyal etkileşimindeki yerleri itibariyle teorik olarak iyi anlaşılması nitelikli kentsel
mekânların oluşturulması ve arttırılması bağlamında da önemlidir (Foth & Sanders, 2008, s.
79).
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Kentsel mekânların anlam kazanması eni, boyu ve yüksekliğiyle yani mekân olmasını sağlayan
boyutlarla değil, kentsel olaylara zemin hazırlaması ve kentliler tarafından aktif bir şekilde
kullanılmasıyla olur (Bakan ve Konuk, akt. Şahin ve Dostoğlu, 2007, s. 30). Aynı şekilde
Lapintie de kentsel mekânın sadece üç boyutlu mekân algısının dışında sosyal, kültürel ve
politik yönleri olması üzerine dikkat çeker (Lapintie, 2007, s. 36) Bu bağlamda kentsel
mekânlar kaliteli yaşam alanları sunarak beklentilere cevap verebilmelidir (Şahin & Dostoğlu,
2007, s. 29). İnsanların yaşam kalitesi bir noktada kentsel mekânlardaki çevre ile
etkileşimlerine bağlıdır. Bu mekânlarda sağlanan görsel ve işitsel çeşitliliğin kaliteli olması
insanların psikolojik ihtiyaçlarındandır. Örneğin, yayalar dış mekânda görsel olarak ilginçlik,
çeşitlilik aramaktadırlar. Gün içerisinde farklı alanlardaki kentsel mekânların kullananlar
açısından işlevsel olması, bu mekânlara canlılık ve farklılık getirir. Bu bağlamda kaliteli kentsel
mekânlar yaratmak toplumsal yapının da kaliteli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı
sağlayacaktır (Uzgören & Erdönmez, 2017, s. 44). Kentsel mekân ile kentsel aktivitelerin
birbirlerinden ne denli etkilendiğini anlatan Whyte da fiziksel olarak yapılan değişikliklerin,
kentsel aktivitelerin kullanımında ve dolayısıyla kalitesinde etkili olduğunu vurgular (1980, s.
59).
Kentsel mekânlar nitelikli yaşam alanları sunarak burayı kullanan insanların beklentilerine
cevap verebilmelidir. Sağlıklı bir kentsel mekân oluşturabilmek için mekânın niteliğini
belirleyen ekonomik, sosyal, doğal ve fiziksel özellikler dikkate alınmalı ve ona göre tasarımlar
oluşturulmalıdır. Öncelikle bu mekânların, kentteki herkesin kullanımına uygun yani yaşlılar,
engelliler ve çocuklar da göz önüne alınarak ve her yaşa hitap edecek şekilde düzenlenmesi
gerekir. Araç trafiğinden ayrışmış, rahat dolaşım olanağı sunan kentsel mekânların varlığı farklı
yaş grupları arasında kaynaşmayı arttırır ki toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında bu husus
oldukça önemli bir noktadır (Şahin & Dostoğlu, 2007, s. 30-31). Toplumu bir araya getirme
ve kaynaşma sağlama özelliğine dikkat çeken Halu da bu tür mekânların yok olması halinde o
kentte yaşayan insanların birbirlerinden uzaklaşacaklarına ve insani ilişkilerinin zayıflayacağına
dikkat çeker (2010, s. 32).
Nitelikli kentsel mekân oluşturulmasındaki en önemli noktalardan bir diğeri de
“ulaşılabilirlik”tir. İnsan sosyal bir varlıktır ve diğer insanlar ve çevresiyle ilişki kurarak kendini
sosyal bir grubun parçası olarak görür. Bu yüzden insanlar bilgiye, birbirlerine, servislere,
aktivitelere ve diğer mekânlara, günün her saati ve her mevsim rahatça ulaşabilmelidirler
(Lynch, 1981, s. 367).
Yavaş Hareketi ve Sakin Kentler
Yavaş hareketi, Sakin Kent hareketinin fikri çıkış noktasını oluşturur. Sanayi Devrimi ile
başlayan iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak mekânın ve zamanın
algılanması da değişikliğe uğramıştır. Bu alanlar kontrol edilebilir bir hale gelmiş, insanların
siyasal ve sosyal alanlarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Özellikle değişen hız algısı ve
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bağımlılığı neticesinde “an”ın fark edilmediği, beslenme alışkanlıklarından toplumsal ilişkilere
kadar her alanın bu durumdan etkilendiği bir ortam oluşmuştur (Karakurt Tosun, 2013, s.
216). Bu çizgide hız olgusuna olumsuz bir anlam yüklenmiş, küreselleşmenin getirdiği
olumsuzluklar öne çıkarılarak karşı duruş sergilenmiştir. Yalnız bu noktadaki tepkisel duruş ve
tezahürü olan Yavaş Hareketi küreselleşmeye ve kapitalizme toptan bir karşı çıkış değildir.
Yalnızca olumsuz yanlarını daha insancıl bir hale getirmeye çalışmaktadır. Bir tür ehlileştirme
hareketi de denilebilir. Bu hareket herhangi bir kurul, ofis gibi kurumsal bir oluşuma da sahip
değildir. Bir düşünce tarzı olarak protest bir duruş sergilemektedir. Yavaş hareketinin içinden
çıkan Yavaş Yemek (Slow Food) hareketinin ve Sakin Kentlerin kurucularından olan Carlo
Petrini bu karşı duruşu ve durmayışı içine alan tepkiyi erdemli küreselleşme olarak yorumlar
(Savaş Yavuzçehre & Donat, 2017, s. 301).
Hıza bağlı değişen yemek alışkanlığını ve getirdiği etkileri Mcdonald’slaşma olarak niteleyen
Ritzer, bu durumun bir hayat tarzı haline geldiğinden bahseder. Hızlı yemek kültürünün
artması ve getirdiği standartlaşma, tektipleşme, tahmin edilebilirlik gibi kavramlarla ortaya
çıkan; insanların kolay, hızlı ve ucuz olarak erişebilecekleri, hızlı servis imkânlarıyla bunlara
rağbetin arttığı bir yemek kültürü ve buna bağlı olarak değişen toplumsal yaşamın “hız
toplumu” olduğunu söyler (Ritzer, 1983, s. 372). 21. Yüzyılın McDonald’slaşma ile
özdeşleşmesine tepki olarak 1980lerin sonlarında Yavaş Hareketi ortaya çıkmıştır. Bu hareket
devam eden süreçte sosyal adaletin sağlanması, yerel özelliklerin ve farklılıkların korunması ve
bireyler arası ilişkilere kadar varan toplumsal bir dönüşüm hareketi olarak şekillenmiştir
(Karakurt Tosun, 2013, s. 216).
Yavaş Hareketinin içinden çıkan Yavaş Yemek hareketi, bu anlayıştan doğan en örgütlü ve
sistemli oluşumdur. 1989 yılında İtalya’nın Bra şehrinde Carlo Petrini tarafından kurulmuştur.
“Adil, temiz ve iyi yemek” mottosuyla hareket eden Yavaş Yemek hareketi kültürel ve yerel
yemeklerin kaybolmasını engellemek, hızlı yaşamın yükselişini azaltmayı amaç edinir. 2018 yılı
itibariyle 160’dan fazla ülkede milyonlarca üyeye sahip olan hareketin 130’a yakın ülkede
1500’e varan sofra meclisleri (convivium) vardır (www.slowfood.com, 2018). Gıdanın bir
toprak parçasıyla olan bağı Yavaş Yemek hareketinin en önemli unsurlarındandır (Mayer &
Knox, 2006, s. 326). Yavaş Yemek hareketinin kurucularından olan Petrini’ye göre yediği
yemek insanın karakterini belirler ve “bizler bu yiyeceğin bizi yemesini engellemeliyiz” der
(Petrini, 2017, s. 75). Bir sosyalleşme aracı olarak kabul edilen yemeğin aile, ülke, ulus gibi
kimlik ögeleriyle de yakından ilgili olduğunu söyleyen Steele’e göre bu hareketin sadece yemek
yemek değil yerel sunum, özgün tatların ve kokuların korunması, sağlıklı olma gibi pek çok
noktayı da kapsaması gerekir (2012, s. 181).
Yavaş Yemek hareketi doğaya saygı göstererek yerel lezzetlere sahip çıkmayı, sağlıklı beslenmeyi,
ne yediğini bilmeyi hatta kendi yediğini kendi yetiştirebilmeyi, yemekten tat almayı, yemeği
sosyalleşmenin bir parçası haline getirmeyi amaçlamış bir akım olarak ortaya çıkmıştır. 1999
yılında ülkemizde Sefertası Hareketi de bu minvalde ortaya çıkarak evde yemek pişirilmesini,
aile sofralarını, bu tür hızlı yemeklere karşı bir tür bağışıklık mekanizması olarak ortaya koymuş
bir akımdır. Sefertası bir isim ve simge olarak gelenekselliği temsil etmesi açısından önemlidir
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(Sırım, 2012, s. 122). Gıdaların insanın karakteri üzerinde etkili olmasına benzer şekilde insan
ve doğa kentlere de kendilerine özgü karakterlerini kazandırmaktadır (Savaş Yavuzçehre &
Donat, 2017, s. 301).
Yavaş Hareketinin küreselleşmeye karşı olmaması gibi Yavaş Yemek ve Sakin Kentler de
küreselleşmeye temelden karşı değildirler. Küreselleşmeyi işleyen ve devam eden bir süreç
olarak ele alıp getirdiği olumsuzluklara karşı verilen bir tepki ve varlıkları itibariyle bir tür
çözüm önerisidirler. Bu bağlamda “küresel düşün, yerel hareket et (think global, act local)”
anlayışının ifade ettiği “kü-yerelleşme” kavramı, Sakin Kentlerin izlediği yol olarak da
saptanabilir (Pink & Servon, 2015, s. 330).
Yavaş Yemek hareketinin olumlu etkisine paralel ve daha ilerisinde bir hareket olarak “yavaş
kentleşme” hareketi geliştirilmiştir (Karakurt Tosun, 2013, s. 217). Sakin Kent olarak
kavramsallaşan bu hareket İtaya’da Paoulo Saturnini (Greve-in-Chianti kenti belediye başkanı)
başkanlığında Orvieto, Bra ve Positano belediye başkanları ile Carlo Petrini tarafından
kurulmuştur. Yavaş Yemek hareketinden esinlenerek kurulan bu oluşum, kentlerdeki hayat
kalitesini arttırmayı amaçlar. Bu hareket kapsamında kentlerin kendilerine ait özelliklerini
sürdürerek tektipleşmelerinin önlenmesi ve yerel kimliklerinin öne çıkarılması sağlanır
(Mutdoğan, 2015, s. 149).
Sakin Kentlerin uluslarası alanda kullanılan ismi Cittaslow’dur. Citta İtalyanca kent, slow
İngilizce yavaş anlamına gelir. Hareketin logosu turuncu bir salyangozdur. Derneğin merkezi
Orvieto kentidir (Günerhan, Erdem, & Günerhan, 2010, s. 34). 1999 yılında dört İtalyan
kenti ile kurulan Sakin Kent hareketi Ekim 2018 itibariyle dünya genelinde 252 üyeye
ulaşmıştır. Türkiye’den de 15 kent derneğe üyedir (www.cittaslowturkiye.org, 2018). Derneğe
katılabilmek için bazı kriterleri sağlamak gerekir. Sakin Kent hareketinin temelini oluşturan
yerel kültür ve geleneklerin yaşatılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, yerel üretimin teşvik
edilmesi gibi çeşitli ilkelerden oluşan metni kabul eden ve benimseyen kentlerin gönüllü olarak
üye olabileceği bir platformdur (Savaş Yavuzçehre & Donat, 2017, s. 301).
Farklılaşmak amacıyla çelişkili bir şekilde bütün kentlerin aynılaşmaya başladığı (Basa, 2015, s.
27), hıza ve tüketime dayalı hayat felsefesinin hâkim olduğu günümüz kent yaşamına Sakin
Kentler bir tür alternatif getirmeyi amaçlar. Bu bağlamda günümüz kentlerinin diğerlerinden
farklı ve özgün kalabilmeyi başarmış noktalarının tespiti ve korunması için de stratejiler
geliştirilmesi önem arz etmektedir (Sırım, 2012, s. 120). Bu noktada Sakin Kent hareketini
alternatif bir kentsel gelişme ve kentleşme politikası aracı olarak ele almak yerinde olacaktır.
Buradaki sakinlik de geri kafalılık değil, daha iyi bir yaşam kalitesine tekabül etmektedir
(Mayer & Knox, 2006, s. 325).
Sakin Kentlerin felsefesinin temelinde insanlar arasındaki değişim, iletişim ve kaynaşmayı
kolaylaştırması ile birlikte farklılıkların da bir yandan törpülenmesi ve tek bir model kent, tek
bir model insan oluşturmaya doğru evrilmesi ve en sonunda sıradanlığın hâkim olacağı bir
düzenin oluşacağı korkusu vardır. Tüm bu korkuları bertaraf etmek amacıyla yerel değerlere ve
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mimariye sahip çıkmak, bu kavramları korumak ve geliştirmek için Sakin Kentler ağı
oluşturulmuştur (Karakurt Tosun, 2013, s. 217).
Sakin Kentler felsefesinde teknolojiyi yermekten ziyade geleneksel olanın olumlu özelliklerine
vurgu yapılır ve öne çıkarılmaya çalışılır. Örneğin, kentte araç kullanmak yerine yürüyüşü
tercih etmek hem sağlık açısından hem de çevrenin korunması açısından daha yararlı bir
faaliyettir. Bu eylem ayrıca sosyalleşmeyi artırma olanağı da sunar, yaşanılan kente daha fazla
aidiyet duygusu kazandırır ve insanın yaşadığı kente farklı bir açıdan bakmasını sağlar
(Randstrom, 2011, s. 94).
Sakin Kent Olma Kriterleri ve Kentsel Mekânla İlişkileri
Kentsel mekânlar kentlilerin karşılaştıkları ve bu karşılaşmadan bir şeyler ürettikleri, kentin
ortak kimliğinin oluştuğu mekânlardır. Bu sebeple kentsel mekanlar bir kentin vazgeçilmez
unsurlarından biri olarak değerlendirilebilir. Kent içinde sadece bir süs ya da şekil değil
bununla birlikte kentin yaşayan organizmalarıdır. Sosyal iletişim ve özgürlük gibi duyguları
teşvik ederek katılımı arttırır (Aytaç, 2007, s. 200). Bu bağlamda Sakin Kent hareketi de
kentsel mekânların ya da mekân kültürünün bir tür yeniden keşfi olarak nitelendirilmektedir
(Savaş Yavuzçehre & Donat, 2017, s. 303).
Sakin Kent hareketi küreselleşmenin kenti ve insanı tek bir potada eritmeye çalıştığı, tek tip bir
kent ya da insan modeli haline getirdiği günümüz dünyasında yerel değerlerin korunması
olarak ifade edilebilir (Polat, 2011). Bu bağlamda Sakin Kent uygulamaları her kente özel
olarak geliştirildiği için bir tektipleşme oluşturmaz aksine çeşitlilik ve zenginlikleri arttırmaya
çalışır. Tüm dünyada uygulamalar çeşitliliği arttırıcı yönde olduğu için yerelin korunması ve
küresel sisteme bunun bir tür bildirimi şeklinde olur (Karakaş Özür, 2016, s. 167). Burada
önemle üzerinde durulması gereken nokta Sakin Kentlerin küresel kapitalizme ve
küreselleşmeye doğrudan karşı olmayışıdır. Sadece onların getirdikleri olumsuzluklara bir tepki
ve çözüm önerisidirler. Bu bağlamda tam olarak korumacı bir hareket değildirler (Türkseven
Doğrusoy & Dalgakıran, 2011, s. 132) Buna bağlı olarak Sakin Kent uygunluk kriterleri de bu
yaklaşımı destekler niteliktedir. Bu kentlerdeki uygulamalardan yola çıkarak mekâna yönelik
sadece fiziksel uygulamalardan ziyade mekânın sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarda ele
alındığı çıkarımı yapılabilir (Savaş Yavuzçehre & Donat, 2017, s. 304).
Sakin Kentlere üyelik kriterleri yedi başlık altında gruplandırılmıştır. Bu başlıklar: (1) Çevre
Politikaları, (2) Altyapı Politikaları, (3) Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları, (4) Tarımsal,
Turistik, Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Politikalar, (5) Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim
İçin Planlar, (6) Sosyal Uyum, (7) Ortaklıklar’dan ve toplam 72 kriterden oluşur. Öncelikle bu
kriterler nüfusu 50.000’in altında olan ve il/eyalet merkezi olmayan yerler için geçerlidir. Her
bir kriterin puanlandırıldığı üyelik sürecinde, Sakin Kent adayının en az 50 puan alması
gerekir. Kriterlerden 31’i uyulması ve uygulanması zorunlu olanlardır. Kalanlardan 5 tanesinin
uygulaması zorunlu değil ancak bu konularda ileriye dönük bir perspektif sunulması gereklidir
(Cittaslow Tüzüğü, 2018).
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Sakin Kent olma şartlarından kentsel mekânla ilgili doğrudan ya da dolaylı olan maddeler şöyle
sıralanabilir (www.cittaslowturkiye.org, 2018):
 Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun
belgelenmesi,
 Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun belgelenmesi,
 Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması,
 Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu,
 Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması,
 Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması,
 Biyoçeşitliliğin korunması,
 Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları,
 Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden karşılaştırılması,
 Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park yerleri,
 Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması,
 Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların iyileştirilmesi
ve/veya oluşturulması,
 Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması, marjinal alanların tekrar değerlendirilip
kullanılması,
 Sürdürülebilir mimari için hizmet masasının oluşturulması,
 Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması,
 Sosyal altyapıyı desteklemek,
 Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki,
 Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile değerlendirilmesi,
 Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması,
 Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması- doğal/yerel alışveriş
merkezlerinin yaratılması,
 Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı,
 Agroekolojinin geliştirilmesi,
 Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb.) yerel, mümkünse organik
ürünlerin kullanılması,
 Otel kapasitelerinin arttırılması,
 Yavaş güzergâhların mevcut olması,
 Gençlik faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alanların ve bir gençlik merkezinin
mevcudiyeti.
Sakin Kent üyelik kriterleri değerlendirildiğinde kentsel mekânları doğrudan ya da dolaylı
olarak etkileyen maddelerin en fazla Çevre Politikaları ve Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
başlıklarında olduğu görülmektedir. Bu durum gösterir ki Sakin Kent olmak için sağlıklı ve
yaşanabilir bir çevre ve dolayısıyla da kentsel mekânlar olmazsa olmazlardandır. Sakin Kent
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olmak bir noktada nitelikli kentsel mekânlara sahip olmayı ya da olmak için taahhütte
bulunmayı gerektirir.
Kriterlerden de anlaşılacağı üzere sağlıklı bir kent ve sürdürülebilir bir yaşam için ulaşılabilir
mekânlar, bu mekânların yaşanabilirliği, iyi yaşam kalitesine erişme ideali öncelikli hedeflerdir.
Aynı ortamda birlikte yaşayan insanların ortak paylaşabilecekleri ortamların sağlıklı ve nitelikli
olması, bu insanlar arasındaki iletişimin de bir noktada sağlıklı ve nitelikli olmasını sağlar.
Akyaka ve Yenipazar Sakin Kentlerinin Kentsel Mekânları
Kentsel mekânın kentin kendisi ve o kentte yaşayan insanlar için ne kadar önemli olduğuna
yukarıda değinilmiştir. Sakin Kent olmanın önemli koşullarından biri de sağlıklı kentsel
mekânlara sahip olmak, sürdürülebilir çevre ve kalkınmayı hedeflemektir.
Türkiye’de Sakin Kentlerin kentsel mekânları üzerindeki dönüşümün iki önemli etkeni Sakin
Kent üyelerinin resmi temsilcisi olan belediyelerin ve yine bu kentlerin geçmişten gelen
miraslarının dönüştürülmesidir. Dünyadaki ve özel olarak Türkiye’deki tarihsel sürecin dışında
olmadıkları gibi bu süreçten de etkilenmişlerdir. Göç olgusu, hızlı kentleşme süreci,
küreselleşme gibi faktörler bu kapsamda düşünülmelidir (Savaş Yavuzçehre & Donat, 2017, s.
305). 2009 yılında ilk defa Seferihisar Belediyesi ile harekete dâhil olan Türkiye’de daha
sonraki süreçte aralarında Akyaka ve Yenipazar’ın da olduğu on dört kent derneğe katılmıştır.
Sakin Kentlerin ortaya çıkışı bu kapsamda değerlendirildiğinde hem bir tepki hem de kendileri
varlıkları itibariyle bir tür çözüm önerisi oldukları görülecektir. Her sakin kentin kendine has
tarihsel ve coğrafi özelliklerinin olması, kendilerine has farklı kentsel mekânların
şekillenmesinde de etkilidir. Bu bağlamda aynı bölgede olmalarına rağmen farklı coğrafi
özelliklerinin olması dolayısıyla farklı kentsel mekânlara sahip olan Türkiye’deki Sakin
Kentlerden Akyaka ve Yenipazar’ın kentsel mekânları aşağıda incelenecektir.
Akyaka
Gökova Körfezi’nin kuzey doğusunda bulunan Akyaka, 1992 yılında ilk defa belde belediyesi
olarak kuruldu. 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde belediye statüsünü yitirmiş ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ula
Belediyesi’nin idari hizmet alanı içerisinde yer alan bir mahalle haline gelmiştir. Bu bağlamda
2011 yılında elde ettiği Sakin Kent sıfatını da Ula Belediyesi’ne devretmiştir (Savaş Yavuzçehre
& Donat, 2017, s. 307).
Akyaka’nın en önemli özelliği turizmi, Özel Çevre Koruma Alanı’na sahip olması ve kendine
has biyoçeşitliliğinin olmasıdır. Sakin Kent logosuna sahip olmak bu çeşitliliği korumayı ve
geliştirmeyi gerektirir.
Akyaka’nın kentsel mekânlarına bakıldığında ilk olarak çevredeki köylerden gelen üreticiler için
kurulmuş olan bir halk pazarı görülür. Bu pazar yeri hem yerelliğin teşvik edilmesine hem de
halkın kaynaşmasına olanak sağlamaktadır (Bekar, Yozukmaz, Sürücü, & Gövce, 2015, s. 5961).
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Resim 1: Akyaka Halk Pazarı (www.akyaka.org, 2018).
Nail Çakırhan Evi kentsel mekânlardan bir diğeridir. Önemli bir sivil mimari örneği olarak
Akyaka’nın mimarisinde çok etkili olmuştur. Sergilerin ve dernek toplantılarının yapıldığı
mekân olarak kullanılan bu tarihi ev özel mekân olmaktan çıkmıştır (www.cittaslowturkiye.org,
2018).

Resim 2: Nail Çakırhan Evi (www.akyaka.org, 2018).
Mavi Bayraklı Halk Plajı, Akyaka’nın diğer kentsel mekânlarındandır. Yaz dönemlerinde
ücretli
olup
plaja
giden
yollar
araç
trafiğine
kapalıdır

(www.cittaslowturkiye.org, 2018).
Resim 3: Mavi Bayraklı Halk Plajı (www.akyakahakkindahersey.com, 2018)
Kent merkezinde bulunan Azmak Deresi kenarındaki trafiğe kapalı yürüyüş yolu Akyaka’nın
kentsel mekânlarından bir diğeridir.
Kent merkezinde trafiğe kapalı caddelerin bulunması, kentlilerin etkileşimlerini ve
kaynaşmalarını artırıcı etkiye sahip olduğu gözlemlenir.
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Yenipazar
Aydın ilinde bulunan Yenipazar turizmden ziyade tarımla ön plana çıkmış olan Sakin
Kentlerdendir. Büyük Menderes Havzası’nın orta bölümünde yer alır. 2011 yılı itibariyle Sakin
Kent logosuna sahip olmuştur (www.cittaslow.org). Kentsel mekânları da bu özelliği
bağlamında gelişmiştir. Ev Yapımı Doğal Ürünler Pazarı bunlardan en önemlisidir. Kentin
merkezi yerinde yerel üreticiler için yapılmış olan pazar yayalaştırılarak trafikten arındırılmıştır.

Resim 5: Ev Yapımı Doğal Ürünler Pazarı (www.foursquare.com, 2018).
Büyük bir park ve çay bahçesi olan Turgut Özal Parkı ve etkinlikler için yayalaştırılmış
Belediye Meydanı ile Çamlık piknik alanı ve yel değirmeni Yenipazar’ın en önemli kentsel
mekânlarındandır.

Resim 6: Turgut Özal Parkı,
(www.cittaslowturkiye.org, 2018)

Belediye

Meydanı

ve

Çamlık

Piknik

Alanı

Bunların yanında Aşağı Dip Gölü Tabiat Parkı ve Geleneksel Yörük Şenliklerinin yapıldığı
Köseler şenlik alanı kentsel mekânları da Yenipazar’ın kentsel mekânlarına örneklerdendir
(www.cittaslow.org, 2018).
Bekar ve arkadaşlarına göre Sakin Kentlerin tüm bu özelliklerini bir tür pazarlama stratejisi
olarak kullanmak yerine bölgesel gelişme ve bunun bir aracı olarak kullanmak gerekmektedir.
Bu noktada yerel yönetimlerin birinci görevi doğal kaynakların sürdürülebilir olmasını
sağlamaktır (2015, s. 59).
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Sonuçlar
Kentsel mekânlar bir kentin en önemli alanlarıdır. Yaşanabilirliğin arttırılmasında, kentlilerin
birbirleriyle kaynaşmasında, fiziksel, sosyal ve ekonomik kazanımların sağlanmasında başat rol
üstlenirler. Nitelikli kentsel mekân düzenlemeleriyle yayaların şehir içinde araç trafiğinden zarar
görmeden yaşamlarını idame ettirebileceği bir ortam sağlanır.
Sakin Kentler küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklara tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile iyi yaşam kalitesi hedefiyle ortaya çıkan Sakin Kentlerin
üyelerinden biri olabilmek için belirli şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları
kentsel mekânlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içindedir. Daha yaşanabilir bir kent
hedefiyle oluşturulan Sakin Kent üyelerinin taşıması gereken özellikler, üye olanlara belirli
görev ve sorumluluklar da yükler.
Türkiye’de Seferihisar ile başlayan süreç gelinen noktada 15 üye ile oldukça büyümüştür.
Genellikle ilçe belediyeleri şeklinde küçük yerleşim birimleri olan Türkiye’deki Sakin Kentlerin
kentsel mekânları araç trafiğinden, kentlerin genel olarak dönüşümünden, belediye
politikalarından, kültürel mirastan etkilenmiştir.
Türkiye’deki Sakin Kentlerden olan Akyaka ve Yenipazar’ın Sakin Kent olmalarında kentsel
mekânlarının etkisinin gözlemlenmeye çalışıldığı bu çalışmada özellikle üyelik kriterlerindeki
bazı düzenlemelerin doğrudan ya da dolaylı olarak etkisinin olduğu söylenebilir. Bu etkilerin en
fazla Çevre Politikaları ile Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları başlıklarında olduğu
gözlemlenmiştir.
Akyaka kentsel mekânlarının araç trafiğine kapatılması, biyoçeşitliliğin korunmaya çalışılması,
yerelliği teşvik edilerek pazar yerlerinin kurulması, alternatif ulaşım yollarının özellikle
bisikletlerin teşvik edilmesi, Mavi Bayraklı Plaj’ın varlığı, Özel Çevre Koruma Alanı’na sahip
olması gibi noktalarda, Sakin Kent olma kriterlerinin gözlemlenen etkileri sayılabilir.
Yenipazar’a bakıldığında ise kentsel mekânların benzer şekilde araç trafiğine kapatılması, kültür
evi, kent müzesinin korunması, yerel üreticiler için pazar yeri kurulması, meydanların
düzenlenmesi, park ve piknik alanları düzenlenmesi, gelenekselliğin teşviki gibi noktalarda
Sakin Kent olma kriterlerinin gözlemlenen etkileri vardır.
Tüm bu gözlemler neticesinde turizm ve tarım gibi farklı alanlarda ön plana çıkan Akyaka ve
Yenipazar Sakin Kentlerinin amaçlarına uygun bir şekilde sürdürülebilir yerel kalkınma ve
yaşam kalitesini arttırmaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Fakat bunların ancak ve ancak
kentlilerin katılımı ve bu hususta bilinçlendirilmeleriyle arttırılabileceği söylenmelidir. Tüm
bunların dışında özellikle fark edilen eksiklik engellilere yönelik uygulama eksiklikleridir.
Ayrıca Sakin Kent logosuna sahip olmanın bir pazarlama stratejisi olarak kullanmak yerine
eksikliklerin belirlenerek daha iyi bir kent, sürdürülebilir çevre ve kalkınma temelinde birlikte
bir yaşamın inşa edilmesi gerekir. Sakin kent olmak iyi yaşam için bir araç iken bir amaç haline
getirilerek turizm ve pazarlama stratejisi olmamalıdır.
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nsanların tüketime yönelik ihtiyaçlarının sürekli artış göstermesi ile birlikte tüketici
kredileri ülkemizde önem kazanmaya başlamıştır. Dünya savaşı sonrasında ülkemizde
ekonomik faaliyetlerin giderek artması sonucu yeni bankalara olan ihtiyaç artmıştır.
Bunun sonucunda, 1944 yılında Yapı Kredi Bankası, 1948 yılında ise Akbank kurulmuştur.
1950’li yıllardan sonra özel bankaların desteklenmesiyle birlikte bireysel bankacılığın gelişmesi
hızlanmıştır. 1980 yılına kadar finansal serbestleşme ortamı olmaması tasarruf açığının
oluşması ve sermaye birikiminin azalması yönünde etki yaratmıştır. Bu nedenle Türk
bankacılık Sistemi gelişme gösterememiştir (Duranlar, 2007: 21).
Türkiye’de tüketici kredileri uygulamaları batı ülkelerine göre çok daha geç başlamıştır. Bunun
başlıca nedeni yeterli alt yapının oluşmamasıdır. Başlangıçta kredi riskinin belirsizlik taşıması,
yasal takip sürecinin uzun olması ve bu sürecin fazla gider yaratması tüketici kredilerinin
uygulanmasını geciktirici nedenlerin arasında yer almaktadır. Kredilerin sigortalanmasını
sağlayan bir yöntemin olmaması, bunun için gerekli hukuki düzenlemelerin bulunmaması
bankaların uzun süre boyunca tüketici kredilerine önem vermemeleri sonucunu doğurmuştur.
Türkiye’de bankalar tarafından tüketici kredilerinin kullandırılması 1988 yılında açıklanan
ekonomik paket sonrasına dayanmaktadır. Bu duruma, 1988 yılında ilk olarak Yapı ve Kredi
Bankası öncülük etmiştir. Daha sonraki dönemlerde kamu ve özel sektör bankalarının birçoğu
bireysel bankacılık ürünü olan tüketici kredilerini benimsemişlerdir. 1992 yılı sonlarına doğru;
Akbank, Demirbank, Denizbank, Dışbank, Emlakbank, Esbank, Garanti Bankası, Halkbank,
İş Bankası, Koç Amerikan Bank, Milli Aydın Bankası, Osmanlı Bankası, Pamukbank,
Şekerbank, T. Ticaret Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıfbank tarafından da uygulanmaya
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başlanmıştır. Bununla birlikte tüketici kredilerine olan talep günden güne artmıştır (Bakkal ve
Aysan, 2011: 7).
1990’lı yıllarda TBB, “Tüketici Kredisi Uygulamalarına İlişkin Mesleki Tanzim Kararı’’ adıyla
tüketici kredileri ile ilgili ilk kapsamlı kararını çıkarmıştır. 923 sayılı karar gereği tüketici
kredileriyle ilgili bilgiler, ödeme planları ve kullanım şartları düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler
tüketici açısından bazı riskler yaratmıştır. Bu nedenle Hazine Müsteşarlığınca çıkarılan
“Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’’ ile birlikte
kredilerin finansman şirketlerince ne şekilde sağlanacağı hükme bağlanmıştır. Bu gelişmeler
ışığında tüketici kredisi alanındaki ilk doğrudan düzenleme ise 4077 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 10. maddesinde yapılmıştır (RG; 2007: 17). Tüketici kredisi
alanında ilk yasal düzenlemeler ise 1995 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
10. Maddesinde belirtilmiştir. Bu kanun ile birlikte tüketici kredileri ile ilgili ilk kez
düzenlemeler getirilmiştir (RG,1995: 13).
1980’li yılların sonlarında ülkemizde kullanılmaya başlayan tüketici kredileri, 2000’li yıllardan
itibaren hız kazanmıştır. Türkiye tarihinin en önemli krizlerinden olan 2000-2001 krizi sonrası
alınan önemli kararlar neticesinde bankacılık sektörü de etkilenmiştir. Kriz döneminden sonra
yaşanan fiyatlar genel seviyesi artış hızının yavaşladığı süreçte, bankaların kaynak yapısı da
etkilenmiştir. Mevduat faizlerini düşürmüş olması ve vade yapılarının uzamış olması tüketici
kredilerinin sürecine olumlu katkı sağlamıştır. 2000-2001 krizinin ardından baskı altında olan
tüketim harcamaları, ekonomide oluşan iyimser beklentiler ve finansal istikrar ortamı, faiz
oranlarındaki aşağı yönlü hareket, enflasyon ve döviz kuru gibi makroekonomik
büyüklüklerdeki tüketicileri cesaretlendiren gelişmelerin etkisiyle kullandırılan tüketici
kredilerinin artmasına neden olmuştur. 2000 öncesinde tüketici kredilerinin oranı düşük
olduğu için krediler türleri anlamında bir bütün olarak ele alınırken, son dönemlerde tüketici
kredilerine olan gereksinim ve talep sebebiyle tüketici kredilerinin türleri üzerinde daha fazla
durulmaktadır. Hane halkı tüketim ve harcama eğiliminin de artış göstermesi, söz konusu
gelişimi desteklemiş ve tüketici kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı da bu duruma
paralel olarak artış göstermiştir.
Türkiye’de kredilendirme politikaları zamanla değişiklik göstermiştir. Kredi türleri arasında en
fazla değişiklik tüketici kredileri üzerinde etkili olmuştur. Tüketici kredileri önceleri belli bir
malın finanse edilmesi için verilirken, daha sonraları doğrudan nakit olarak da verilmektedir.
Belirli bir malın finansmanı için sağlanan krediler, bankalarda üretici veya dağıtıcı işletmeler
arasında özel anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen ve kampanyalar şeklinde, taksitli satışlar
olarak sunulmaktadır. Değişen dünya dengeleri ve ekonomik gelişmelere ayak uydurma
ihtiyacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme sürecinde bireysel kredilendirme konusundaki
talimatlara uyum sağlamak amacıyla bankacılık sektöründe gerekli düzenlemeler
getirilmektedir. Avrupa Birliği’nde bireysel bankacılık alanında verilen hizmetlerin ve
kullanılan finansal ürünler, Türk Bankacılık sektörüne uyumlaştırılmasında önem taşımaktadır
(Terzioğlu, 2007: 68).
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Tüketici kredileri, kişilerin ileriki bir zaman diliminde elde edecekleri gelirleriyle yapacak
oldukları harcamaları yakın zamanda gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Mevcut
bütçelerine uygun bir şekilde ödemesi konusunda tüketiciye kolaylık sağlayarak mevcut yaşam
standartlarını yükseltmektedir. Peşin parayla alışverişin avantajlarından yararlanarak pazarlık
gücü kazanmaktadırlar. Geri ödemelerin belli aralıklarla yapılmasının gerekliliği kişilerin maddi
olanaklarını daha planlı bir şekilde kullanmasını sağlayıp gereksiz harcamalarını engelleyerek
kişileri zorunlu tasarrufa yönlendirmektedir.
Tüketici kredileri kişilerin o anki ihtiyaçlarını nakit olarak ödemek zorunda kalmadan
karşılayarak yaşamdan doyum almasına imkân sağlamaktadır. Satın alınan mal ve hizmetler,
tüketicilerin yaşam standartlarını ve refah düzeylerini yükseltmektedir. Gelecekte talep edilen
mal veya hizmetlerin temin edilememesi durumunda mal veya hizmetlerin fiyatının artması
gibi durumlar karşısında kişileri bu risklerden korumaktadır (Ayaroğlu, 1990: 52-53).
Tüketici kredisi ile kişiler peşin şekilde ihtiyaçlarını karşılarken fiyat indirimlerinden
yararlanabilmektedirler. Bu sayede pazarlık gücünü de arttırmaktadırlar. Tasarrufların atıl
kalmaması için, ekonominin hareketlenmesine katkı sağlamaktadır. Çeşitli kampanyalarla
tüketicilerin vergi yükü hafifletilebilmektedir. Aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin hacmi
artmakta ve tüketici refahı sağlanmaktadır. Tüketicinin ihtiyaçlarının karşılanması piyasadaki
durgunluğun azalmasına yardımcı olur ve ekonomiyi canlandırıcı etki yaratır. Tüketicinin refah
seviyesi artmaktadır.
Tüketici Kredilerinin Aktifler Açısından Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Banka bilançolarında oluşan artışın nedenleri arasında, ekonomik faaliyete ve piyasa istikrarına
yönelik olumlu beklentilerin sürmesi gösterilmektedir. Öte yandan bu beklentilerin ve TL’nin
yabancı paralar karşısında değer kazanmasının da etkisiyle özellikle TL mevduatta görülen
büyüme ve kar hacmindeki artış sebebiyle öz kaynakların artması da önemli nedenler arasında
yer almaktadır. Sistemin kaynaklarında meydana gelen bu artış, aktifte kredilerde de artışa
sebep olmuştur.
Tablo 1: Türkiye’deki Bankacılık Sektörünün Toplam Aktifleri ile Toplam Kredilerin
Gelişimi (2003-2017 Yılları Arası)
Yıllar

Aktifler
(Milyon TL)

Aktiflerin Bir Önceki Yıla
Göre Değişimi (%)

Toplam Krediler
(Milyon TL)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

249.687,54
306.438,95
406.908,90
499.730,84
581.605,91
732.536,15
834.014,00
1.006.667,05
1.217.695,31
1.370.690,10

17,4
22,7
32,8
22,8
16,4
25,9
13,8
20,7
21,0
12,6

64.571,60
97.196,71
153.689,13
218.986,81
285.616,21
367.444,60
392.620,58
525.851,18
682.893,17
794.756,43
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2013
2014
2015
2016
2017

1.732.400,83
1.994.328,52
2.357.431,99
2.731.036,70
3.257.842,40

26,4
15,1
18,2
15,8
19,3

1.047.410,22
1.240.706,01
1.484.255,97
1.733.578,42
2.097.310,12

31,8
18,5
19,6
16,8
21,0

Kaynak: BDDK. (2003 - 2017 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm).
Şekilde görüldüğü gibi 2003-2017 yılları arasında bankacılık sektörünün toplam aktifleri hız
kazanarak artmıştır. Bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2003 yılı Kasım ayında 2002 yılı
sonuna göre Türk lirasının ABD dolarına karşı değer kazanması sebebiyle %17,4 oranında
artarak 249.687,54 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bankacılık sektörünün aktifleri içerisinde en çok
artış gösteren kalem krediler kalemi olmuştur. Özellikle 2003 yılı Nisan ayından itibaren,
ekonominin büyüme eğilimine girmesi, kredi faiz oranlarının düşmesi ve makroekonomik
belirsizliklerin azalması sonucunda kredi arz ve talebinde artış meydana gelmiştir. Bu dönemde,
en çok artan kredi kalemleri tüketici kredileri ve KOBİ kredileri olmuştur. Ortaya çıkan kredi
artışı temel olarak özel bankalar ve kamu bankalarının açmış olduğu kredilerden oluşmaktadır.
2004 yılında bankacılık sektörünün toplam aktifleri, enflasyondaki düşüş eğilimi, ekonomik
büyüme ve yaşanan sermaye girişleri ve finansal sistemin derinleşmesi sonucunda Kasım ayında
bir önceki yılsonuna göre %22,7 oranında artarak 306.438,95 milyon TL tutarına
yükselmiştir. Finansal istikrarın sağlanması, kredi faiz oranlarının düşmesi ve ekonomik
büyümenin hız kazanması nedeniyle, hem kredi arzı hem de kredi talebinde artış yaşanmıştır.
Bu dönemde, en çok artan kredi kalemleri, geri dönmeme olasılığının daha sınırlı olması
beklenen tüketici kredileri, kredi kartlarıyla KOBİ’ye açılan krediler olmuştur. Ayrıca,
ekonomik büyüme, nominal faiz oranlarının düşmesi ve döviz kurunun istikrarlı seyri,
firmaların malî yapılarını olumlu etkilemiş ve takipteki krediler önemli ölçüde daralmıştır.
Toplam krediler, 2004 yılında bir önceki yılsonuna göre, %50,5 oranında artarak, 97.196,71
milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu artıştaki etkenlerin başında Türk lirasının yabancı para birimleri
karşısında değer kazanmış olması gelmektedir. Türk lirasının bu güçlü durumu ve ekonominin
gidişatı ile ilgili olumlu beklentiler çerçevesinde kredi olanaklarının gelişmesi, ertelenen tüketim
ve yatırım harcamaları açısından uygun bir ortam oluşturmuştur. Bu durum, 2004 yılının ilk
yarısında Türk lirası cinsinden kredi kullanımının ve özel tüketim harcamalarının hızla
artmasına yol açmıştır. Bu dönemde yüksek enflasyon sürecinin kırılmaya başlanması,
makroekonomik belirsizliklerin azalması, kredi faiz oranlarının düşmesi ve ekonominin
büyüme eğiliminin olması sonrasında krediler hem arz hem talep yönünde artış göstermeye
devam etmiştir. En fazla artış 2003 yılında olduğu gibi tüketici kredileri, kredi kartları ve
KOBİ kredilerinde meydana gelmiştir. Kredi hacminin artış hızı, 2003 yılı Ağustos ve 2004 yılı
Nisan ayında büyük oranda artarken, 2004 yılı Haziran ayından itibaren daha az bir oranda
artmıştır. Kredilerdeki meydana gelen bu artış, bankaların bireysel bankacılığa ağırlık vermeleri
nedeniyle özellikle tüketici kredilerinde görülmüştür.

185

Deniz Züngün, Emine Türkan Ayvaz Güven, Müge Yörük
(Tüketici Kredilerinin Türkiye Ekonomisinin Büyümesindeki Yansımaları)

2006-2008 yılları arasında güçlü bir büyüme gösteren krediler küresel kriz nedeniyle önceki
yıllara oranla düşük bir büyüme göstermiştir. Toplam krediler, 2008 yılsonunda bir önceki yıla
göre 81.828,39 milyon TL artış göstererek 367.444,60 milyon TL düzeyine gelmiştir. Aralık
2009 itibarıyla ise 392.620,58 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
Yaşanan küresel ekonomik krizin etkilerinin ardından 2009 yılının ilk yarısında azalan kredi
hacmi, ekonomideki canlanma ve büyüme sonucunda artan kredi talebi ve piyasa faizlerindeki
olumlu gelişmeler ile birlikte bankacılık sektörünün kredi hacminde büyük artışlar meydana
gelmiş ve en güçlü büyüme bu dönemde yaşanmıştır. Kredilerin 2009 yılının son çeyreğinde
meydana gelen artış eğilimi, 2010 yılında tüm kredi türlerinde devam ettiği görülmektedir.
Bankacılık sektörü 2010 yılı içerisinde başarılı bir performans göstermiştir. Küresel kriz sonrası
ekonominin toparlanma sürecinde reel sektöre daha fazla destek sağlamıştır. Diğer yandan kriz
nedeniyle ertelenen tüketimin ve faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle kredi talebi artarak
sektörün büyümesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, bankacılık sektörü küresel
krizden çıkış aşamasında ekonomi için bir kaldıraç özelliği taşımaktadır. Bankacılık sektörünün
aktif toplamı 2009 yılsonuna göre %20,7 oranında artarak Aralık 2010 itibarıyla 1.006.667,05
milyon TL seviyesine ulaşmıştır.
Aralık 2011 itibarıyla 682.893,17 milyon TL seviyesine ulaşan kredilerde 2010 yılsonuna göre
157.041,99 milyon TL artış gözlenirken, yıllık artış oranı 2010 yılının üzerinde gerçekleşmiştir.
Krediler, 2011 yılı içinde en yüksek büyümeyi yılın ikinci çeyreğinde sergilemiştir. Haziran
2011’de BDDK tarafından yapılan mevzuat değişikliğinin etkisi ile Temmuz ayından sonra
artış oranları belirgin şekilde yavaşlamıştır. Azalan artış eğilimi sonucunda kredilerde yılın son
çeyreğindeki artış oranı diğer çeyreklerin altına düşmüştür.
Kredi faiz oranları 2011 yılının sonunda ulaştığı en yüksek seviyelerin ardından, 2012 yılında
uygulanan genişletici para politikası ile birlikte azalma göstermiştir. Haziran 2013 itibarıyla en
düşük seviyelerine gelmiştir. Bu dönemden sonra FED’in uyguladığı para politikasının etkisiyle
artış eğilimine geçmiştir. FED’in varlık alım programı ile ilgili açıklamalarının sonucunda,
ülkemiz ve diğer gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında gözlenen döviz kurları ve faiz artışı ile
hızlı kredi büyümesi uzun vadeli risklerin yok edilmesi için alınan önlemler, tüm kredi
türlerinin büyüme hızlarını bir miktar yavaşlatmış, özellikle tüketici kredilerindeki yıllık
büyüme oranları şirketler kesimine kullandırılan kredilerin altına gerilemiştir.
Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2012 yılında %12,6 artarak 1.370.690,10 milyon TL
seviyesine ulaşmıştır. 2012 yılı ortasından itibaren cari açık ve ekonomideki olumlu gelişmelere
paralel Merkez Bankası’nın piyasalardaki likiditeyi artırıcı, fonlama maliyetlerini düşürücü
yaklaşımı etkili olmuştur. Faiz oranlarındaki düşme eğilimi ile yılın son döneminde krediler
sektördeki büyümeyi etkilemiştir. 2011 yılında kredi maliyetini arttırıcı düzenlemelerinin yanı
sıra Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında faiz koridorunu
genişletmesi, 2012 yılının ilk dönemine kadar etkili olmuştur. Bu durum kredi artış hızında ve
sektörün büyüme düzeyinde yavaşlamaya neden olmuştur.
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Aralık 2012 itibarıyla toplam krediler 794.756,43 milyon TL seviyesine gelmiştir. Bankacılık
sektörünün toplam kredilerinin Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde görülen duraklamanın
ardından, son dönemde faiz koridorunun üst sınırının düşürülmesi ile beraber kredi faizlerinin
düşmesi ve ülkemiz notunun uluslararası bir derecelendirme kuruluşu tarafından yatırım
yapılabilir seviyeye yükseltilmesiyle tekrar ivme kazanmıştır.
2012 yılında krediler yıllık olarak artış göstermiştir. Kredilerin yıllık artış hızı özellikle 2011
yılının Haziran ayından itibaren azalma eğilimine girmiştir. 2012 yılında da azalışı devam
etmiştir. Yılın sonlarına doğru da artış göstermiştir. Kasım 2012’de uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu olan “Fitch Ratings”* tarafından ülke notunda yapılan artış ile
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz koridorunun üst sınırının
düşürülmesinin özellikle konut kredilerinde artışa yol açtığı görülmektedir.
2012 yılının sonuna göre toplam 252.653,79 milyon TL’lik artış gösteren krediler, Aralık
2013 itibarıyla 1.047.410,22 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bu artışta özellikle yılın ikinci ve
üçüncü çeyreğindeki kredi büyümesinin etkisi olmuştur. Temmuz-Eylül döneminde kredilerin
artış hızının önceki dönemlere göre gerilediği, söz konusu dönemde meydana gelen büyümenin
kurumsal ve ticari krediler ağırlıklı olduğu bilinmektedir. 2012 yılının sonlarına doğru artışa
geçen kredilerin artış hızı faiz oranlarındaki gerilemenin etkisiyle 2013 yılında da etkisini
sürdürmüştür. Yılın son çeyreğinde ise bu artış hızı yavaşlama eğilimi göstermeye başlamıştır.
2013 yılında ise bankacılık sektörünün aktif toplamı %26,4 artarak 1.732.400,83 milyon
TL’ye yükselmiştir. 2012 yılı son çeyreğinde makroekonomik konjonktürdeki olumlu gelişme
kazanan kredi büyümesi sonrasında, 2013 yılının beş aylık döneminde Merkez Bankası
tarafından kısa vadeli faiz oranlarında indirim uygulanmıştır. Mayıs ayı sonundan itibaren
küresel belirsizliklerden dolayı Merkez Bankası tarafından ılımlı bir para politikası ve
sıkılaştırıcı bir likidite politikası izlenmeye başlanmıştır. Bu dönemi izleyen süreçte faiz
koridorunun üst sınırı da yükseltilmiştir.
Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 2014 döneminde bir önceki yılsonuna göre
%15,1 oranında artarak 1.994.328,52 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında aktif
kalemlerin içerisindeki en büyük payı 1.240.706,01 milyon TL ile krediler almaktadır. Aralık
2015 döneminde bu oran ise bir önceki yılsonuna göre %18,2 artış göstererek 2.357.431,99
milyon TL olmuştur.
Toplam kredilerin hacmi 2017 yılında %21’lik bir artış ile 2.097.310,12 milyon TL değerine
ulaşmıştır. Bu durum, bankaların devlet tahvillerinin finansmanından öte özel sektör ve
tüketici kredilerine yönelmiş olduklarını göstermektedir.

*

Fitch Ratings: Fitch Derecelendirme Kuruluşu: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından, ulusal
olarak tanınan istatistiksel derecelendirme kuruluşları arasında yer alır. Fitch Ratings'in iki merkezi vardır: New York,
ABD ve Londra, Birleşik Krallık.
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Grafik 1: Türkiye’deki Toplam Kredilerin Toplam Aktifler İçerisindeki Payı (2003-2017
Yılları Arası)
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Kaynak: BDDK. (2003 - 2017 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm).
Türk finansal sisteminin aktifleri içerisindeki kredi hacmi incelendiğinde, 2000 sonrası
dönemde 2001-2002 yıllarındaki kriz kaynaklı yavaşlamadan sonra, ekonomik ve siyasal
istikrarla sağlanan tüketici ve yatırımcı güvenindeki artışla birlikte 2003-2004 yılları arasında
artış trendi yakalamıştır.
Toplam kredilerin toplam aktifler içerisindeki payının en yüksek olduğu dönem 2004-2005
yılları arasında olduğu görülmektedir. Toplam kredilerin toplam aktiflere oranı %6,1 oranında
artarak %37,8’e yükselmiştir. Bunun nedeni, 2005 yılı itibarıyla aktif yapısında meydana gelen
kredi portföyünün büyümesi ve çeşitlenmesi olmuştur. Böylelikle krediler, 2005 yılı sonundan
itibaren bankaların en önemli yatırım kalemi olma özelliği kazanmıştır.
2007-2008 yılları arasında azalarak artan toplam kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı
2008 yılında küresel kriz sebebiyle sekteye uğrayarak 2009 yılından sonra tekrar ivme
kazanmaya başlamıştır. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2008 yılının sonuna göre %13,8
oranında artarak 2009 yılının sonunda 834.014,00 milyon TL seviyesine gelmiştir. Bununla
birlikte, kredilerin toplam aktif içindeki payı Aralık 2008’deki %50,2 düzeyinden %47,1
düzeyine gerilemiştir.
2011 yılında bankacılık sektörünün aktif toplamı %21,0 oranında artarak 1.217.695,31
milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılında sektörün kredileri artış gösterirken, kredilerin
toplam aktif içindeki payı 2010 yılındaki %52,2 düzeyinden, 2011 yılsonunda %56,1 düzeyine
yükselmiştir. 2011 itibarıyla kullandırılan kredilerde görülen artış ile bu artışın büyük bir
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kısmının ticari ve kurumsal krediler oluşturmaktadır. Bu sıralamayı tüketici kredileri
izlemektedir.
Kredilerin toplam aktiflerin içerisindeki payında, Aralık 2002’den 2017 yılına kadar tüm
dönemler dikkate alındığında, 2003-2007 dönemi arasında daha yüksek artış oranları
görülürken, 2008 ekonomik krizinin ardından daha düşük artış oranları görülmektedir. Sonuç
olarak, toplam kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı 2017 yılında krediler açısından en
yüksek seviyeye ulaşılmıştır.
Grafik 2: Türkiye’deki Tüketici Kredilerinin Toplam Aktifler İçerisindeki Payı (20032017 Yılları Arası)

Tüketici Kredilerinin Toplam Aktifler İçerisindeki Payı (%)
15
8,8

10
5

11,7 11,7 11,8 11,5
10,6 10,1 10,1 10,9

13

12,4 12,2

6,6
2,1

3,8

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tüketici Kredilerinin Toplam Aktifler İçerisindeki Payı (%)
Kaynak: BDDK. (2003 - 2017 Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm).
2003-2017 yılları itibarıyla, Türkiye’deki tüketici kredilerinin toplam aktifler içerisindeki payı
incelendiğinde, 2003-2007 yılları arasında değişken artış oranlarıyla sürekli olarak artmıştır. Bu
oran ilk kez 2008 ekonomik krizi nedeniyle 2007-2008 yılları arasında %0,5 oranında azalma
göstermiştir. Tüketici kredilerinin toplam aktifler içerisindeki payı, 2008 ve 2009 yıllarında
%10,1 oranında gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2011 yılına kadar artış
eğilimi devam etmiştir. Bu oran, 2011 ve 2012 yılında değişme göstermeyerek %11,7 oranında
kalmıştır. 2015 yılından sonra da azalma eğilimine geçmektedir.
Uygulama Bulguları
Türkiye'nin tüketici kredileri ve ekonomik büyüme kavramlarını karşılaştırmak için, 20032017 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Çalışmanın hem uzun dönem, hem de kısa dönem
ilişkilerini içermesi için, yıllık veriler tercih edilmiştir. Kullanılan değişkenlere ait zaman
serileri; BDDK ve TÜİK sitelerinden alınarak derlenmiştir. Modelde, tüketici kredileri
kısaltması olarak "Kredi", ekonomik büyüme kısaltması olarak ise, "Büyüme" kısaltmaları
kullanılmıştır.
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Birim Kök Testinin Bulguları
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve diğer analizlere başlamadan önce, serilerin
durağanlık derecelerinin ortaya çıkarılması gerekir. Granger ve Newbold (1974: 111-120)’un
gösterdiği gibi, durağan olmayan zaman serileriyle çalışılması halinde sahte regresyon
problemiyle karşılaşılabilir. Bu durumda regresyon analiziyle elde edilen sonuç gerçek ilişkiyi
yansıtmaz (Gujarati, 1999: 183).
Serinin durağan olup olmadığını bulmak amacıyla, ilk olarak serinin zaman içindeki
değişimini gösteren grafiği çizilebilir. Arkasından, ADF ve PP Birim Kök Testleri ile serilerin
durağanlığı incelenmelidir.
Bu verilerin zaman içindeki değişimleri Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1: Tüketici Kredileri ve Ekonomik Büyüme Düzey Verilerinin Grafikler
2003-2017 yılları arası kredi ve büyüme verilerini gösteren seriler incelendiğinde, her
ikigrafiğinde benzer şekilde zikzaklı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla,
aralarında benzer bir ilişkinin olduğu grafiklerde görülmektedir.
Değişkenler için yapılan ADF ve PP test istatistiklerinin sabitli ile sabitli ve trendli sonuçları
aşağıda sunulmuştur (Tablo 2 ve Tablo 3).
Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
LNKREDİ
LNBÜYÜME

 LNKREDİ
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ADF
(sabit)
-1.790
(1)
-2.616
(0)

ADF
(trend ve sabit)
-2.883
(0)
-2.503
(0)

-6.947***
(0)

-7.051***
(0)
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 LNBÜYÜME

-3.937**
(0)

-3.786*
(0)

Kritik Değer %1
Kritik Değer %5
Kritik Değer %10

-4.004
-3.098
-2.690

-4.8010
-3.7911
-3.3422

Not:  ifadesi birinci farkları gösterir. Gecikme uzunluğu minimum SCI kriterine göre seçilmiştir.
ADF ve PP için kritik değerler MacKinnon (1996) tarafından elde edilmiştir. Parantez içindeki değerler
gecikme uzunluklarını verir. ***p<.01, **p<.05, *p<.1

Tablo 3: PP Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
LNKREDİ
LNBÜYÜME

 LNKREDİ
 LNBÜYÜME
Kritik Değer %1
Kritik Değer %5
Kritik Değer %10

PP
(sabit)
-2.228
(3)
-2.515
(3)
-6.947***
(0)

PP
(trend ve sabit)
-2.885
(3)
-2.292
(4)
-9.998***
(3)

-6.097***
(12)
-4.004
-3.098
-2.690

-6.590***
(12)
-4.801
-3.791
-3.342

Not:  ifadesi birinci farkları gösterir. Gecikme uzunluğu minimum SCI kriterine göre
seçilmiştir. ADF ve PP için kritik değerler MacKinnon (1996) tarafından elde edilmiştir.
Parantez içindeki değerler gecikme uzunluklarını verir. ***p<.01, **p<.05, *p<.1
Serinin birim köke sahip olması, durağan olmadığını göstermektedir. ADF ve PP test
istatistiklerinin sabitli ve sabitli-trendli verileri incelendiğinde; kredi ve büyüme serileri için
şunları söyleyebiliriz: düzeyde durağan bir yapıya sahip olmadığı, belli bir ortalama etrafında
dağılım göstermediği görülmektedir (Güven, 2016: 138-140). Birinci farkları alındığında ise;
test istatistiklerinin Mackinnon tarafından belirlenen kritik değerlerden mutlak değer olarak
büyük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla; büyüme ve kredi serilerinin birinci farkları
alındığında yani I(1) de, durağanlık varsayımını sağladığı söylenebilir (bkz. Tablo 2 ve Tablo
3). 1. dereceden farkları alınmış durağan serilerin grafikleri ise Şekil 2’de verilmiştir.

191

Deniz Züngün, Emine Türkan Ayvaz Güven, Müge Yörük
(Tüketici Kredilerinin Türkiye Ekonomisinin Büyümesindeki Yansımaları)

D(BUYUME)

D(KREDI)

5

1.5

4

1.0
3

0.5

2
1

0.0

0

-0.5
-1

-1.0

-2
-3
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

-1.5
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Şekil 2: Farkı Alınmış Tüketici Kredileri ve Ekonomik Büyüme Serilerinin Grafiği
Granger Nedensellik Testinin Bulguları
Bir değişkeni tahmin etmek için oluşturulan bir modeldeki değişkenin birinin diğerine neden
olup olmadığını, test etmek için Granger tarafından, “Granger Nedensellik Testi”
geliştirilmiştir. Bu test ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaktadır (Güven,
2017: 142). Nedensellik analizindeki gecikme uzunluğu, Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak
belirlenmiş ve gecikme uzunluğu 2 olarak alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’de
sunulmuştur.
Tablo 4: Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Hipotezler

F-istatistik

Olasılık

Ekonomik büyüme, tüketici kredilerinin nedeni değildir.

1.6415

0.0427

Tüketici kredileri, ekonomik büyümenin nedeni değildir.

0.0358

0.0350

Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre; ekonomik büyüme, tüketici kredilerinin Granger
nedeni değildir diyen Ho hipotezi (0.0427 ile) %5 önem düzeyinde reddedilmiştir. Tüketici
kredileri, ekonomik büyümenin Granger nedeni olmadığını söyleyen Ho hipotezi de, (0.0350
ile) %5 önem düzeyinde reddedilmiştir. Böylece, ekonomik büyüme ile tüketici kredileri
arasında nedensellik ilişkisinin, çift yönlü olduğu yani, iki değişkenin karşılıklı olarak
birbirlerini etkilediği anlaşılmıştır.
Korelasyon ve Regresyon Analizi Bulguları
Regresyon analizine geçmeden önce, ekonomik büyüme ile tüketici kredileri arasındaki
nedensellik ilişkisinin ortaya konulmuş olması gerekmektedir. Eğer bu iki seri arasında bir
nedensellik ilişkisi yoksa regresyon analizinin sonuçları; istatistiksel olarak anlamlı olsa bile,
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iktisadi açıdan bir anlam ifade etmeyecektir. Tüketici kredileri sonuç, ekonomik büyümenin ise
neden değişkeni olarak yer alacağı bir regresyon analizi yapılabilecektir.
Aşağıda örnek dönem için, bu iki değişken arasındaki Regresyon denklemi göz önüne alınarak
yapılmış o l a n regresyon analizi sonuçları gösterilmiştir.
Tablo 5: Regresyon Analizi Sonuçları (Bağımlı değişken = Tüketici Kredileri)
DEĞİŞKENLER
SABİT

KATSAYI
3.7155
(5.8386)*
Ekonomik Büyüme
1.1501
(2.6698)*
R²
0.7705
DW
2.0501
F ist.(Prob.)
0.03795
Not: Parantez içindeki sayılar, t istatistikleridir. * işareti % 5 düzeyinde anlamlılığı ifade eder.
Tablo 5’te Regresyon denklemi kullanılarak, regresyon analizinin sonuçları verilmektedir. Elde
edilen regresyon analiz sonuçları değerlendirildiğinde; katsayıların olasılık değerleri %5 den
küçük olduğu için; H0: red, H1: kabul ve katsayılar anlamlıdır. Modelin topluca anlamlığı için
F olasılığa bakılır ve %5 den küçük olduğu için, H0: red ve H1: kabul edilerek, model
anlamlıdır denilebilir. Ekonomik büyümeye ait “t” değerinin istatistiksel olarak %5’e yakın
bir düzeyde anlamlı ve ilişkinin pozitif yönde olduğu görülmektedir. Ayrıca, modelin
2

determinasyon katsayısı (R ) 0.77 gibi yükseğe yakın bir oran bulunmuştur. Diğer taraftan,
yapılan regresyon analizlerinden elde edilen D.W (Durbin- Watson) istatistiğinin değeri (2.05),
modelin hata terimleri arasında ardışık bağımlılık probleminin olmadığına işaret etmektedir.
Regresyon analizinin sonuçları iktisadi açıdan yorumlandığında ise, ekonomik büyüme ve
tüketici kredileri arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomik büyüme
değişkeninin katsayısının işaretinin pozitif olması bunu göstermektedir. 2003-2017
döneminde, ekonomik büyümedeki %10'luk bir artışın, tüketici gelirinde% 11.50 oranında
bir artış yaratması beklenir. Ayrıca ekonomik büyüme katsayısı sabitken, tüketici gelirlerinin
3.7155 olması beklenir.
Tablo 6: Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler

Ekonomik Büyüme

Tüketici Kredileri

Ekonomik Büyüme

1.0000

0.5254

Tüketici Kredileri

0.5254

1.0000

Regresyon analizi ile ulaştığımız değişkenler arasındaki pozitif ilişkiyi Korelasyon Analizi'nde de
görmekteyiz (bkz. Tablo 6). Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve
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gücünü belirlemek amacıyla yalpan bir analizdir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında
değerler alır.
Tablo 6’daki veriler değerlendirildiğinde, ekonomik büyüme ve tüketici kredileri arasındaki
korelasyonun pozitif (0.52) olduğunu ve orta kuvvette derecede bir ilişki olduğunu
söyleyebiliriz.
Sonuç
Ülkemizde tüketici kredileri diğer kredi türlerine göre daha fazla tercih edilen kredi türüdür.
Tüketici kredileri hacmindeki gelişmelere bakıldığında; 2003-2017 yılları arasında tüketici
kredileri hacimsel açıdan ciddi bir değişme göstermiş, istikrarlı bir artış söz konusu olmuştur.
2000 sonrası dönemde 2001-2002 yıllarındaki kriz kaynaklı yavaşlamadan sonra, ekonomik ve
siyasal istikrarla sağlanan tüketici ve yatırımcı güvenindeki artışla birlikte ivme yakalamıştır.
2003 yılının en yüksek oranda artış gösteren yıl olması küresel kriz sonrası ekonomideki
meydana gelen canlanmadan kaynaklanmaktadır. Bu artış 2008 yılı ekonomik kriz sebebiyle
hız keserek 2009 yılı sonrası tekrar yükselişe geçmiştir. Söz konusu yıllar kıyaslandığında, 2003
yılında tüketici kredilerinin miktarı 5.330,16 milyon TL iken, 2017 yılında 397.206,28
milyon TL’ye yükselmiştir. Analizimizin başlangıç yılı olan 2003 yılında 2 milyon 281 bin
kişiye kullandırılan tüketici kredileri 2017 yılına gelindiğinde 19 milyon 614 bin kişiye
ulaşmıştır.
Türkiye’de bankacılık sektörü tüketici kredileri tüketicilerin ihtiyaçlarının yönüne göre türlere
ayrılmaktadır. Çalışmamız kapsamında tüketici kredilerinin türlerinden konut, taşıt ve ihtiyaç
kredilerinin 2003-2017 döneminde gelişimi incelenmiştir. Sözü edilen dönemde tüketici
kredileri türlerinden konut ve ihtiyaç kredileri en fazla artış gösteren kredi türleri olmuştur.
2003 yılında en fazla paya sahip tüketici kredileri türü 3.169,00 milyon TL ile ihtiyaç kredileri
olmuştur. Bunu 1.655,07 milyon TL ile taşıt kredileri ve 506,09 milyon TL ile konut kredileri
takip etmektedir. 2017 yılına gelindiğinde çeşitli teşvik politikalarının etkisiyle tüketici
kredilerinde gelişme yaşandığı görülmektedir. 2016 yılı ikinci yarısında görülen elverişli faiz ve
makro ihtiyati politikaların etkisiyle artan kredi ve taksitli tüketim olanakları ve 2017 yılında
artan bireysel talep gelişmeleri ile bağlantılı olarak özellikle ihtiyaç ve konut kredilerindeki artış
devam etmiştir. 2017 yılı itibarıyla ihtiyaç kredileri 198.577,84 milyon TL ile yine en fazla
miktara ulaşan tüketici kredisi türü olup toplam tüketici kredileri içerisinde %50,0’lik bir paya
sahip olmuştur. Ancak, bu durumu, 191.425,84 milyon TL ile konut kredileri takip ederken
konut kredilerinin tüketici kredileri içindeki payının %48’e ulaşması dikkat çekici bir
unsurdur ki bu da söz konusu dönemde inşaat sektörünün ekonomi içerisinde oynadığı rolü
açıklar niteliktedir.
Ülkemizde finansal sistem içerisinde bankalar önemli rol üstlenmektedirler. Mevduat bankaları,
yatırım ve kalkınma bankaları ile katılım bankaları Türkiye’de tüketici kredileri sağlayan
bankalar arasında yer almaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının sayısı
2003 yılında 34 iken, 2017 itibarıyla bu sayı 33’e düşmüştür. Bu sayının 21 tanesini yabancı
bankalar, 9 tanesini özel bankalar ve 3 tanesini de kamu bankaları oluşturmaktadır. 2003
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yılından itibaren Mevduat bankaları tarafından kullandırılan tüketici kredileri içerisinde
özellikle kamu bankalarının kullandırdığı tüketici kredileri daha fazla artış göstermektedir.
2017 yılsonu itibarıyla mevduat bankaları tarafından kullandırılan tüketici kredilerinin
156.737 milyon TL’si kamu bankalarınca, 125.944 milyon TL’si özel bankalarca, 97.743
milyon TL’lik kısmı ise yabancı bankalarca kullandırılmıştır. 2017 yılı itibarıyla kamu mevduat
bankalarında en fazla kullandırılan konut kredileri iken özel ve yabancı bankalar tarafından
kullandırılan tüketici kredilerinden ihtiyaç kredileri olmuştur.
Tüketici kredilerinin rakamsal ve oransal boyuttaki söz konusu dönemde kat ettiği yol itibarıyla
dikkat edici verilere ulaşmasının yanı sıra çeşitli makroekonomik faktörler üzerindeki etkili
önemini ortaya koyacak niteliktedir. Örneğin, kişilerin gelirlerinde meydana gelebilecek bir
artışla konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde meydana gelen değişmeler ülkenin cari işlemler
açığıyla ilişki içerisindedir. Tüketici kredilerinin küresel kriz döneminden sonra artış eğilimine
girmesi, tüketicilerin ve firmaların ithalata bağlı tüketimlerinin artmasında ve tasarrufların
azalmasında etkili olarak cari açığı arttırıcı etkisi ortaya çıkmaktadır. 2003 yılında 7.554 milyon
$ olan cari işlemler açığı, 2008 yılında krizin etkilerinin görüldüğü dönemde 39.425 milyon
$’a çıkmasına karşın, iç talebin düşmesiyle birlikte gerileyerek tekrar düşüşe geçerek 2009
yılında 11.358 milyon $ olmuştur. 2017 yılı itibarıyla da artan tüketici kredileri talepleriyle
birlikte cari işlemler dengesi 47.436 milyon $ seviyesine ulaşmıştır. Fiyatlar genel seviyesinin
yükselmesi, kişilerin tüketim harcamalarını kısmasına yol açmaktadır. Enflasyonun düşük
olduğu durumlarda kredi genişlemesinin hızlanmasıyla birlikte finansal krizler ortaya
çıkabilmektedir. Enflasyonun yüksek olduğu durumlarda ise, bankaların kâr oranlarında
düşüşler meydana gelebilmektedir.
Analizde elde edilen verilere istinaden Augmented Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi,
Philips-Perron (PP) Birim Kök Testi ve Granger Nedensellik Testi sonuçların analizinde katkı
sağlamıştır. Birim Kök testleri değişkenlerin 2003-2017 dönemindeki durumunu saptamak için
kullanılmıştır.
Tüketici kredileri ile ekonomik büyüme değişkenleri ile yapılan analizler 2003-2017 yılları
arasında ele alınarak nedensellik ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Değerlendirme
sonucunda; ekonomik büyüme ile tüketici kredileri arasında nedensellik ilişkisinin, çift yönlü
olduğu yani, iki değişkenin karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
tüketici kredilerinde meydana gelen değişmeler ile ekonomik büyümenin birbirlerinden
etkilendikleri görülmektedir. Çalışmada bulunan değişkenler arasındaki ilişkinin fonksiyonel
olarak tanımlanması için Regresyon Analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, 2003-2017 yılları
arasında ekonomik büyümedeki %10'luk bir artışın, tüketici gelirinde %11,50 oranında bir
artış yaratacağı tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomik büyüme değişkeni sabitken, tüketici
kredilerinin katsayısı 3.7155 olması beklenmektedir. Çalışmada ayrıca değişkenlerin ilişki yönü
ve şiddetinin hesaplanması için Korelasyon Analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonucunda,
ekonomik büyüme ve tüketici kredileri arasındaki korelasyonun pozitif (0.52) olduğunu ve orta
kuvvetli derecede bir ilişki olduğu görülmektedir.
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Buna göre ekonomik büyüme, tüketici kredilerinin Granger nedeni değildir diyen Ho hipotezi
(0.0427 ile) %5 önem düzeyinde reddedilmiştir. Tüketici kredileri, ekonomik büyümenin
Granger nedeni olmadığını söyleyen Ho hipotezi de, (0.0350 ile) %5 önem düzeyinde
reddedilmiştir. Böylece, ülkemizdeki tüketici kredilerinin kullanımının ekonomik büyümemize
olan yansımaları yadsınamaz bir gerçektir. Sert yaptırımlar uygulanması doğrultusunda; direkt
olarak kredilendirmelere ket vuracak düzeylere ulaşacak bir hale gelinmesinin önüne geçilmesi
ekonominin daha da fazla dar boğaza girme tehlikesinden kurtulmamızı sağlayacaktır. Zira,
tüketici kredileri esas olarak yeterli gelir düzeyine sahip olan tüketicilere gelecekte elde
edecekleri gelirlerini önceden kullanabilme fırsatı sunmaktadır. Kişilerin ihtiyaç duydukları mal
ve hizmetlere anında sahip olmalarını sağlamakta ve krediyi taksitli olarak ödeme kolaylığı
sunmaktadır. Tüketici kredileri alanında meydana gelen rekabet bir taraftan bankacılık
sistemindeki risk unsurları bakımından önem taşırken bir taraftan da ekonominin genel
durumu üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Tüketici kredileri, özellikle son yıllarda artış
gösteren bankacılık sisteminin önemli hizmetlerinden biridir. Dolayısıyla, ani verilen kararlar
neticesinde uygulanabilecek vadesel ve/veya oransal müdahaleler bazı sektörlerin çöküşünü de
beraberinde getirebileceklerdir. Sonuç olarak kredilendirmelere ilişkin reçeteler yazılırken
üzerine daha fazla düşünülerek, ince detayların hesaba katıldığı spesifik uygulamalara
yönelmekte büyük fayda görülmektedir.
Kaynakça
Ayaroğlu, P. (1990). “Tüketicinin Finansmanı: Riski Tabana Yaymak”, Bankacılar Dergisi, 1(1), .
Bakkal, S. & Emel, A. (2011). Türk Bankacılık Sisteminde Ekonomik Krizin Tüketici Kredilerine Etkisi,
Hiperlink Yayınları: 34, İstanbul.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2003 - 2017). Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünüm,
Ankara.
Duranlar, S. (2007). Bankacılık, Kazancı Kitap Yayıncılık, Edirne.
Granger, C.W.J. & Newbold, P. (1974). “Spurious Regressions in Econometrics”, The Journal of
Econometrics, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
Gujaratı, D. N. (1999). Temel Ekonometri. Literatür Yayınları, İstanbul.
Güven, E. T. A. (2016). Cari Açık İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve Brezilya Örneği
(1980-2015). (Yayımlanmış Doktora Tezi), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Manisa.
Güven, E. T. A. (2017). The Relationship Between Current Deficit and Economic Growth: The Example of
Turkey and Brazil. Almanya: Lambert Academic Publishing, Saarbrücken.
Resmi Gazete (28.11.2013). Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sayı: 28835, Kanun No: 6502,
Ankara.
Resmi Gazete (08.03.1995). Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sayı: 22221, Kanun No: 4077,
Ankara.
Terzioğlu, K. (2007) AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Bireysel Kredilendirme Politikasında Yapılan
Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Hizmetiçi Eğitimi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (2003-2017). Finansal İstikrar Raporu, Ankara.

196

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV
(Editörler: Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım)

18|

Ermeni Asala Terörünün
Hamle Dergisi’ndeki
Yansımaları

Sinan ATEŞ*
Giriş

O

smanlı tebaası olan Ermenilerin dış güçlerin tesirinde kalıp onlarla işbirliği yaparak
Osmanlı Devleti’ne başkaldırması, 19. ve 20. yüzyıllardaki Türk-Ermeni
ilişkilerinin durumunu göstermektedir (Avcı, 2008: 74). Mondros Mütarekesinden
itibaren İtilaf devletleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde işgal girişimine
başladığında, Ermenilerin büyük bir kısmı bir beklenti içine girerek Osmanlı Devleti’nin bu
zor ve sıkıntılı durumundan istifade etme teşebbüsünde bulunmuşlardır. Fakat İtilaf devletleri
bu işgal hareketinde zor durumda kaldıkları vakit ya da geri çekildikleri zaman Ermenileri
yüzüstü bıraktıkları da olmuştur (Özçelik, 2017: 678). Hâlbuki Ermeniler, Osmanlı hâkimiyeti
altında yaşayan diğer topluluklara nispeten daha müreffeh bir hayat sürmekteydiler
(Kazemzadeh, 1951: 8). Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin askerlikten muaf tutulduğu
görülmektedir. Bunun yanı sıra Ermeniler kısmen vergilerden de muaf tutulmuşlardır.
Osmanlıda birçok gayr-i Müslim halk ve topluluk bulunmaktaydı. Bunlardan Rumlar,
Ermeniler ve Yahudiler çoğunluk teşkil edenlerdi. Bunların içindeyse Ermeniler diğerlerine
göre üstündüler. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeniler, Osmanlı’daki en itibarlı
gruptu. Bu sebeple Ermenilere “millet-i sadıka” yani “sadık topluluk” adı verilmişti. Hatta
Ermenilere o kadar itimat edilmiştir ki Roma ve Bizans döneminde düşük alanlarda iş yapan
Ermeniler; Osmanlıda ise yüksek mevkili görevlerde vazifelendirilmişlerdir. Örneğin Hariciye,
Maliye, Hazine, Bayındırlık, Bahriye, Posta-Telgraf ve Müsteşarlıklar gibi birçok yüksek
mevkili görevlerde Ermeni asıllı kişiler görev yapabilmekteydi.
Bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu zamanı “Ermenilerin altın çağı” olmuştur. Hatta daha
öncesinde Selçuklular zamanı da, Ermeniler için müreffeh bir dönem olmuştur (Selçukluların
Ermenilerle olan münasebetleri için Bkz. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm
Medeniyeti, 2012, İstanbul). Selçuklulardan sonra Ortadoğu’nun (Ortadoğu’nun geçmişi
hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz. Bernard Lewis, Ortadoğu-Hristiyanlığın Başlangıcından
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Günümüze Ortadoğu’nun İki Bin Yıllık Tarihi, Çev. Selen Y. Kölay, 2005, Ankara, s. 23-54.)
ve bu bağlamda Ermenilerin yaşamakta oldukları bir takım yerlerde hâkimiyet, yine Türklerin
elinde olmuştur. (Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’da mutlak güç haline gelmesinden evvel
bölgede Osmanlıların yanı sıra Memlûkler, Akkoyunlu Devleti ve Dulkadiroğulları gibi bazı
beylikler bulunmaktaydı. Ayrıntılı bilgi için Bkz. İbn Ecâ, İbn Ecâ Seyahatnâmesi-Bir Türk
Seyyahın Kaleminden, Trc. Mehmet Şeker, 2018, İstanbul). Bu dönemlerde de Türk devlet
adamları ve ileri gelenlerinin, bütün tebaalarına olduğu gibi Ermenilere de hep adaletle
muamele etmiş olduklarını ifade edebiliriz.
Başta Osmanlı Devleti olmak üzere onun tebaası olan Ermenilere karşı yürütülen psikolojik
harekât ve fiili eylemler, öteden beri Hınçak ve Taşnak komitelerinin faaliyet sahası içinde
yerini almıştır. Ermeni toplumu üzerinde büyük tesiri olan din adamlarından sonra toplumun
önden gelen nüfuz sahipleri ve devletin yanında yer alan Ermeniler, komitelerce sindirilmiştir.
Bu durum ilerleyen süreçte Ermeni toplumunun ekseriyetini, Osmanlı Devletine bağlılıktan
uzaklaştırmış olacaktır. Görünüşte ulusal refahı temin etmek maksadıyla kurulan, aslında diğer
terör örgütleriyle hiçbir farkı olmayan Hınçak ve Taşnak komiteleri, ırkdaşları olan sağduyulu
Osmanlı Ermenilerini hunharca katlederek etrafına dehşet ve korku salmıştır. Komiteciler,
İstanbul Ermenilerine karşı tam bir terör hareketine girişmiştir. Osmanlı devletine sadakatle
bağlı olan Türkiye Ermenilerinin ileri gelenlerini, hiç acımadan öldürmüştür. Terör örgütleri
bu eylemlerle, Ermeni cemaatini tümüyle sindirmek istemiştir.
Türk Devleti üzerine sömürgeci düşünceleri olan Rusya ve İngiltere’nin tesis ettirdiği Taşnak ve
Hınçak terör örgütlerinin kışkırtmaları neticesinde Osmanlı Devleti’nde bazı isyanlar ve
katliamlar meydana gelmiştir. Bunlara ilaveten Ermeniler, 1905 yılındaki Yıldız Suikastıyla
silahlı terör metodolojisinin ilk numunesini göstermişlerdir. Ermeniler, Talat Paşa’nın yanı sıra
Cemal Paşa’yı da aynı usulle şehit etmişlerdir. Uzunca bir aradan itibaren 1965 yılında
Ermeniler, yeniden terör yöntemine dönmüşlerdir. Ardından 1970’li senelerdeyse ASALA
sahnede görünmüş ve 1984’e kadar Türkiye’nin 42 diplomatını şehit etmiştir. Bu yeni terör
döneminde Taşnak ve Hınçak terör grupları, terörü özendirerek daha da sistemleştirip
geliştirmişlerdir. Bu nedenle bu terör grupları, terörün daha geniş sahalara yayılmasını ve
hedeflerinin çeşitlenmesini temim etmiştir. Bu vesileyle terör tim ve grupları meydana
getirilerek bir takım yeni örgütlenme çabalarına psikolojik destek sağlanmıştır. Bunların içinde
adından sıkça bahsettiren "Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin içinde adından Ermeni Gizli Ordusu"
olmuştur. Bu örgüt kısaca ASALA diye adlandırılmaktadır (Şimşir, 2005: 204).
ASALA’nın kurucusu Agop Agopyan’dır (Uysal, 2006: 226). Örgütün amacı muhalifi olan ve
yanında yer almayanlar ile Türkiye ve müttefiklerini hedef almaktır. Bunun yanı sıra 1915’te
meydana gelen Tehcir olayını dünya kamuoyuna bir soykırım olarak kabul ettirmek, örgütün
öncelikli amaçlarındandır (İşeri, 2008: 48).
Ermeni terör örgütü ASALA’nın hedefinin Türkiye ve Türkler olduğu görülmektedir. ASALA
kanlı eylemlerini uygularken bunu bir intikam alma faaliyeti olarak göstermeye çalışmıştır.
Bununla da örgüt, dünya kamuoyundan fazla tepki çekmemeyi amaçlamıştır. Fakat ASALA’nın
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eylemlerinin son derece ırkçı ve kanlı olduğu bir hakikat olup birçok kurum ve kuruluş bunu
ifade etmiştir (Alizade, 2015: 120).
ASALA, acımasız ve hukuk dışı terör yöntemleriyle kendisini göstermiştir. Gerek manevi
yönünü gerekse psikolojik desteğini Hınçaklardan alan ASALA törör örgütü, bir takım insanlık
dışı terör eylemlerine başvurmuştur. Bu Ermeni terör örgütü, yurt dışındaki Türk diplomatlara,
görevlilere ve temsilciliklerine karşı silahlı saldırılar yapmıştır. Kısa zaman zarfında bu terör
örgütünün eylemlerinde hızlı bir tırmanış kendisini göstermiştir. Bu sırada, Avrupa, bazı doğu
devletleri, Suriye ve Lübnan’da üsler elde eden Ermeniler, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan ile
işbirliği yaparak eylemlerini yapmışlardır. Dünyanın dört bir tarafından 1970’li ve 1980’li
yıllarda Türkiye’ye şehit cenazeleri ardı arkasına gelmeye devam etmiştir. On küsur yıl boyunca
Ankara Esenboğa Havaalanı’na arka arkaya al bayrağa sarılı tabutlar indirildi (Şimşir, 2005:
204). Bu sebeple Türkiye’nin bazı güvenlik önlemleri almak için harekete geçtiği
görülmektedir. Örneğin Ermeni teröründe yeni bir aşama olarak görülmekte olan 1973’teki
Santa Barbara katliamının ardından devrin Dışişleri Bakanı Haluk Bayülgen girişimlerde
bulunarak Amerika’da görevli olan memurların korunmasını talep etmiştir (Akbay, 2010: 232).
Bunların yanı sıra Ermeni sorununu dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla 1973 ilâ 1985 yılları
arasında bizzat ASALA tarafından birçok terör örgütü kurulmuştur. Kurulan bu irili ufaklı
terör gurupları farklı yerlerde bir takım kanlı girişimlere imza atmışlardır (Humbaracı, 2011:
60). Bu vesileyle ASALA, kurup desteklediği bu grupları bir taraftan çıkarları doğrultusunda
kullanmış diğer taraftan kamuoyunun özellikle de Avrupa devletlerinin dikkatlerini üzerine
çekmek istemiştir.
Dış dünyanın tepkileri üzerine bu Ermeni terör örgütleri, 1980’li senelerde yöntem değiştirerek
PKK terör örgütüyle işbirliği yapmışlardır. 1984 senesinde PKK sahneye sürülmüş ve ASALA
Ermeni terör örgütü geriye çekilmiştir. PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini "Kızıl Hafta" ilan
etmiştir. PKK, 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak ifade ederek
toplantılar yapmıştır. 8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan’ın Sidon kentinde PKK ve ASALA terör
örgütleri ortak basın toplantısı düzenlemişler ve toplantı sonucu bir bildirge yayımlamışlardır.
Ancak bu olayın tepki çekmesi üzerine ilişkilerin gayr-i meşru bir şekilde gizli olarak devam
ettirilmesine karar verilmiştir. Bundan sonra Strazburg Türk Başkonsolosluğu’na yönelik olarak
9 Kasım 1980 tarihinde, Roma Türk Hava Yolları bürosuna yönelik olaraksa19 Kasım 1980’de
saldırılar düzenlendi. Bu saldırılar hem PKK hem de ASALA terör örgütleri tarafından birlikte
üstlenilmiştir. Ermeni Yazarlar Birliği tarafından terörist Abdullah Öcalan "Büyük Ermenistan
hayali fikrine olan katkılarından dolayı" onur üyeliğine getirilmiştir. Birçok Avrupa devletinde
olduğu gibi Ermeni Halk Hareketi’nin bünyesinde de bir Kürdistan Komitesi meydana
getirilmiştir.
6-9 Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut’ta iki ayrı kilisede Lübnan Ermeni Ortodoks
Başpiskoposu’nun yanı sıra Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katılımıyla bazı toplantılar
gerçekleştirildi. Bu toplantılarda PKK terör örgütü ile yapılan mücadele kastedilerek Türkiye’de
iç savaşın devam edeceğine, Türk ekonomisinin sıfır noktasına geleceği ve bunların sonucunda

199

Sinan Ateş
(Ermeni Asala Terörünün Hamle Dergisi’ndeki Yansımaları)

vatandaşların başkaldıracakları ifade edilmiştir. Bunların yanı sıra Türkiye’de bir Kürt devleti
kurulacağı, Ermenilerin Kürtlerle alakalı olan münasebetlerini iyi bir şekilde devam ettirmeleri
gerektiği ve ayrıca Kürtlerin mücadelelerini desteklemeleri gerektiği meseleleri dile getirilmiştir.
4 Haziran 1993 tarihinde Batı Beyrut’ta yer alan PKK terör örgütü merkezinde Ermeni Hınçak
Partisi, ASALA ve PKK terör örgütü üyelerinin iştirakiyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Ermenilerin politikada terörü temel bir yöntem olarak belirlemeleri, şiddet eksenli bir siyasi
tarih ortaya çıkarmıştır. Bu siyasi tarihin en temel özelliği doğrudan Türkleri hedef alan
eylemlerin tarihi olmasıdır. Ermeni terör politikası üç temel evrede incelenmektedir: Birincisi,
Ermeni Terörizminin başlangıcıdır (19. yüzyıl sonundan 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar).
İkincisi ise İkinci Ermeni Terör Dalgası ve ASALA’dır. Üçüncüsü de Üçüncü Ermeni Terör
Dalgası
ve
Azerbaycan’dır
(https://www.tasav.org/media/k2/attachments/makale_19_dpa_sarikaya_ermeni_
teroru_26.02.2015.pdf).
Ermeni terör örgütlerinin ortak hedefi her fırsattan istifade ederek Türkiye’yi karışıklığa
sürüklemek ve sözde işgal altında bulunan Ermeni topraklarını kurtararak "Bağımsız Büyük
Ermenistan"ı tesis etmektir. Bugün devlet olma özelliğini de elde eden Ermenilerin, söz konusu
isteklerinin değişik başlıklar altında devam ettiği görülmektedir.
2. Hamle Dergisinde Ermeni Terörü
10 Ocak 1983 tarihinde yayın hayatına başlayan Hamle Dergisi, 22 Ağustos 1983 tarihine
kadar toplam 32 sayı yayımlanmış olan haftalık aktüalite, haber ve yorum dergisidir. Hamle
Dergisi, uzun yıllar devam etmese bile yayımlandığı dönemde basın hayatına önemli katkılar
sunmuş önemli bir süreli yayındır (Hamle Dergisi, 1983: 2-32).
Hamle Dergisi, Ermeni terörünü sıklıkla sayfalarına taşımıştır. Hamle Dergisi’nin 2. Sayısında
Ermeni terörü neticesinde ağır yaralanan ve sonra hayatını kaybeden hariciyecilerimizin haberi
iç olaylar başlığı altında şu şekilde verilmiştir: “Ermeni katillerinin silahlı sonucu ağır yaralanan
ve bitkisel hayata giren Lizbon Büyükelçiliğimiz Mahalli memuresi Nadide Akbay Ankara’da 11
Ocak günü vefat etti. Saldırı sırasında Nadide Akbay’ın eşi İdari Ataşemiz Erkut Akbay saldırı
sırasında şehit düşmüştü. Küçük İlker Akbay, 7 ay arayla babasını ve annesini toprağa verdi.”
(Hamle Dergisi, 2: 9)
Yine Hamle Dergisi’nin 11. sayısında “Hamle’nin Görüşü” başlığı altında Ermeni Terörü alt
başlığıyla Ermeni terörü şu şekilde işlenmektedir: “Başta ASALA olmak üzere çeşitli Ermeni
çeteleri Türk milletine saldırıyor. Bugün dünyada Ermeni terörü önde gelen milletlerarası terör
olaylarından biridir. Mesele, sadece Türk hariciye görevlilerini öldürerek sahte iddiaların
intikamını almak değil, Ermeni cinayet şebekeleri Türk hariciye görevlilerini kahpece öldürerek
dünya kamuoyunda bir Ermeni meselesi oluşturmak, gündemi sıcak tutmak ve böylece giderek
Ermeni meselesini siyasi bir problem haline getirmek istiyorlar.” (Hamle Dergisi, 11: 4)
Yine bahsi geçen yazıda, Ermeni terörünün nihai amacının Sovyet Ermenistanı’nı genişletmek
olduğu şu şekilde ifade edilmektedir: “Dünyanın muhtelif yerlerindeki Ermeni cemaatlerden
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bazıları bu hainane çabalara büyük çapta ve aktif olarak yardımcı oluyorlar. Demokratik ülkelerde
hükümetlerin bir kısmı ya bu azınlıkları hoş görünmek veya kötü niyetli Ermeni katilleri arka
çıkıyorlar. Ermeni propagandası dünya kamuoyuna şu iddiayı kabul ettirmek istiyor; I. Dünya
Savaşı sırasında Türkler 2,5 milyon Ermeni kat etmişlerdir. Değişik Ermeni kaynakları bu rakam
hakkında çelişik iddiaları ileri sürüyorlar. Böylece Ermeniler dünya kamuoyunda Türkler
tarafından hakları çiğnenmiş toplu kıyma tabi tutulmuş bir “mazlum millet” görüntüsü yaratmak
istiyorlar. Bunun amacı meseleyi zaman içinde siyasi hale getirmektir. İşte Filistin örneği dünyanın
muhtelif yerlerindeki Yahudiler nasıl Filistin'e yerleştirilip bir İsrail Devleti kurdularsa, dünyanın
çeşitli yerlerindeki Ermeniler de Doğu Anadolu'da yerleştirilerek bir Ermenistan Devleti kurulabilir!
İşte bütün alçak ve vahşi cinayetlerin bütün hainane propagandaları hedefi bu nihai amaç “Sovyet
Ermenistan”nı genişletmek.” (Hamle Dergisi, 11: 4)
Hamle Dergisi’nin “iç olaylar” üst başlığı ile sunduğu bölümde “Bu son acı mı? ” başlığıyla
Ermeni katiller tarafından katledilen Belgrad büyükelçimiz Galip Balkar’ın cenaze haberi
duyuruluyor“ ve bu son olacak mı? ” diye soruyordu. Dergide haberin devamı şu şekilde
verilmektedir: “Cumhurbaşkanlığı da Galip Balkar’ın cenaze töreninin ardından bir açıklama
yaparak Ermeni teröristlerin yakalanmasında olağanüstü çaba gösteren bazı Yugoslavlara liyakat ve
kahramanlık madalyaları verileceğini belirtti. Teröristleri yakalamak isterken vurulan Yugoslav
gencinin ailesine olaya müdahale ederken vurulan emekli bir Yugoslav subayına ve büyükelçimiz
hastaneye yetiştirmek için gayret sarf eden sağlık görevlilerine hizmet madalyaları ve çeşitli diyeler
verilecek.” (Hamle Dergisi, 11: 5)
Hamle Dergisi’nin 21. sayısında kısa kısa başlıklı bölümünde; “Ermeniler yine saldırdı” başlıklı
haber yer almaktadır. Haber'de “24 Mayıs Salı günü saat 11.25 te Türkiye'nin Belçika'daki
Kültür ve Turizm bürosu ile Marmara seyahat acentası bombalandı. Olayda ölen olmadı. Ancak 3
kişi hafif yaralandı olaydan sonra Fransız AP Ajansı merkezine telefon eden ve İngilizce konuşan
bir Ermeni olayın sorumluluğunu Pierre Gülümyan grubunun üstlendiğini ve savaşın süreceğini
söyledi. Olayla ilişkili olarak bir açıklama yapan Belçika adalet bakanı Jean Gol; “terörizmin bir
saldırısına daha şahit oluyoruz bu saldırıları önlemek için yeni tedbirler almamız gerekiyor.” dedi
Brüksel Belediye Başkanı Brouhen de olayı nefretle karşıladığını söyledi.” (Hamle Dergisi, 21: 17)
denilmektedir.
Hamle Dergisi’nin 25. sayısında “Yine Ermeniler” başlığıyla şu haber yer almaktadır: “16
Haziran Perşembe günü İstanbul Kapalıçarşı'da saat 11.00 sıralarında şiddetli bir patlama ile
birlikte otomatik silahlı bir şahıs rastgele ateş ederek 2 kişiyi öldürdü, 23 kişiyi de yaraladı.
Saldırgan 8 dakika süren eyleminin sonunda 21 bombayı atmak isterken elinde patlaması sonucu
parçalanarak öldü. Üzerinde yapılan araştırma ve aramalarda elde edilen ipuçları
değerlendirilmeye çalışılırken komünist Ermeni terör örgütü ASALA bir açıklama yaparak saldırıyı
kendi teröristlerinin gerçekleştirdiğini bildirdi. Güvenlik kuvvetleri şu anda Ermeni saldırganın
Türkiye'deki yardımcılarını aramaktadırlar.” (Hamle Dergisi, 25: 13)
Hamle Dergisi’nin 25. sayısında “yorum” köşesinde “yorumsuz” başlığıyla yer alan yazıda ise
şunlar ifade edilmektedir: “29 Ocak 1973 tarihli gazeteler hiç de alışık olmadığımız bir haberi
verirken milletçe şaşkınlığımızdan uzun müddet kurtulamamıştık. Daha sonra bu tip Haberlere
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içimiz kan ağlayarak alışmak mecburiyetinde kaldık. 29 Ocak 1973 tarihli manşetlerde
Türkiye'nin Los Angeles başkonsolosu Mehmet Baydar’ın 77 yaşındaki Mıgırdıç Yanıkyan isimli
sapık Ermeni tarafından vurularak öldürüldüğünü yazıyorlardı. 1983 yılındayız. Komünist
güdümlü Ermeni saldırılarını son 10 yıldan beri Türk vatandaşlarına katletmeye devam ediyor.
Son yıllarda yaptıkları iki eylemle saldırısı sahalarını Türkiye sınırları içerisine kaydırdılar. Bizler
kendimizi savunmak için sürekli olarak Anadolu'da Ermeni katliamı yapılmadığını anlatmaya
çalıştık. Sanki bu sapıklar gerçekten böyle bir katliamın hesabını soruyormuşçasına onlara karşı
tavrımızı bu şekilde aldık. İdeolojik olarak komünist ve fiili destekçileri Sovyetler Birliği olan
Emperyalist kukla Ermeni saldırganların toplumumuzda infial uyandıran eylemlerinden sonra
basında ve tv'de Türkiye Ermenileri lideri Patrik Şinork Kalustyan bir takım açıklamalarda
bulunarak eylemleri desteklemediğini kendilerinin de Türk vatandaşı olduklarını açıkladı. Biz
Ermeni olmayan Türk vatandaşlarının dahi nasıl vatan haini yapabildiklerini defalarca görmüş,
yaşamışızdır. Ermenilerin Türklerle olan kavgasını milliyetçilik duyguları ile evrensel insan hakları
ile açıklayamayız. (Hamle Dergisi, 25: 13)”
Hamle Dergisi’nin 28. sayısında “38 kişi öldü” başlığıyla verilen haberde ASALA’nın Türkiye
üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmek için başvurduğu cinayetler zincirine bir yenisinin
daha eklendiği ve Brüksel Büyükelçimiz Dursun Aksoy’un 36. Şehidimiz olarak, Ermeni
katiller tarafında vurulduğu duyurulmaktadır. (Hamle Dergisi, 28: 8)
Yine aynı sayıda ve sayfada “Ermeniler mi komünistler mi?” başlığıyla şu yorum yer almaktadır:
“Ermeni saldırganların 1973 yılından bu yana Türklere karşı yaptıkları eylemleri bir liste haline
getirdiğimizde görüyoruz ki, otuz sekiz vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Ne istiyorlar? Asılsız bir
soykırımın intikamı mı? Hayır, eğer dünyada soykırımları için intikam almak bir çözüm olsaydı ilk
önce Türklerin birçok milletle görülecek hesabına aklımıza getirirdik. Bir vatan bulma teşebbüsü
mü? Öyleyse neden Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için çaba
göstermiyorlar? Bunlarınki ne bir intikam hevesi, ne de vatan için mücadele. Ermeni teröristler
yalnızca ve yalnızca milletlerarası emperyalizmin kızıl yüzü komünizme uşaklık ediyorlar. Son 10
yılda Sovyetlerin bulduğu güzel bir taktik. Dikkat edilirse saldırıların biri hariç geri kalan hepsi
komünist bloğun haricindeki devletlerde gerçekleştirilmiş. Üç tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde,
altı tanesi Fransa'da, diğerleri Hollanda, Yunanistan, Avusturya, İsviçre, İtalya, Kanada, İspanya,
Portekiz, Vatikan, Avustralya, Yugoslavya ve Bulgaristan, 14 Temmuz 1983'te Belçika, 7 Ağustos
82 Ankara Esenboğa’da.” denmektedir. (Hamle Dergisi, 28: 8)
Yine 28. sayıda “Tepkiler Yine Sert Oldu” şeklinde basında yer alan yorum ve beyanatlara yer
verilmektedir. Basında çıkan gazete küpürlerinin yer aldığı sayfada 16 Temmuz 1983 tarihli
Cumhuriyet gazetesinde yer alan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen’in açıklaması “Türkmen: Sabır
ne kadar büyükse sille o kadar ağır olacak.”, Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in, Evren: “Türk
milletinin sabrı tükenmez değildir.” başlıklı haberi, 17 Temmuz 1983 tarihli Rauf Tamer’in Bir
Kıvılcım başlıklı köşe yazısı, MDP lideri Turgut Sunalp’ın açıklamasını ihtiva eden bir gazete
kupürü ve Savunma Bakanı Haluk Bayülken’in bir açıklamasını ihtiva eden gazete kupürlerinin
yer aldığı görülmektedir. (Hamle Dergisi, 28: 9)
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Artarak devam eden Ermeni saldırıları ve terör olaylarına sayfalarında sıklıkla yer veren Hamle
Dergisi 29. sayısının kapak konusunu buna ayırmış ve “Ermeni Saldırıları Sürüyor” manşetiyle
çıkmıştır. Aynı sayının “okuyucuya mektup” bölümünde
“Ermeni katillerinin Türk
Temsilciliklerine karşı yürüttükleri tedhiş hareketleri son günlerde şiddetini büyük ölçüde arttırdı.”
denmekte, Büyükelçilerimize ve Dışişleri mensuplarına karşı yapılan saldırılar hatırlatılmakta ve
katillere lanetlenirken millete sabır dilenmektedir. Yine derginin 29. sayısında “Ermeni
Saldırıları sürüyor” başlıklı haberde Ermeni cinayet çetelerinin Paris’te gerçekleştirdikleri
katliamın üzerinden bir hafta geçmeden Lizbon Büyükelçiliğimize yapılan saldırı haberi ve
Ermeni militanlarının Libya, Lübnan, Güney Kıbrıs ve Suriye’de eğitildikleri haberi tam sayfa
olarak verilmiştir.( Hamle Dergisi, 28: 9)
Yine 29. sayıda Ermenilerin dağılımı ve işlenen cinayetler Fransız Le Matin Gazetesi’nden
alınan bir tabloyla gösterilmektedir. Ayrıca “Ermenileri Kim Destekliyor” alt başlığında Metin
Toker’in hiç değilse bazı Ermeni gruplarıyla görüşmenin mümkün olduğunu, ortak tarih
araştırmaları yapmanın mümkün olduğunu, ortak tarih araştırmaları yapmanın mümkün
olduğunu ifade ettiğini belirtirken, öte yandan Bilal Şimşir’in “Ermeniler şimdiye kadar
söyleyeceklerini söylediler. Bundan sonra söyleyecekleri şimdinin tekrarıdır. Biz kendi yaptığımız
araştırmaların dünya kamuoyuna yayılmasına ağırlık vermeliyiz.” dediğini aktarmaktadır.( Hamle
Dergisi, 29: 10)
Yine 29. Sayıda “Tarihi Perspektif İçinde Ermeni Meselesi” başlığıyla Ermeni Meselesi tarihi
açıdan ele alınmaktadır. Aynı sayıda “Sovyet Rusya’nın Ermenisiz Ermenistan Kurma Emeli”
ele alınmaktadır.(Hamle Dergisi, 29: 15)
Derginin 29. sayısında Taha Akyol’un Ermeni Vahşeti başlığıyla bir yazısı yer almaktadır.
Akyol yazısında; “Brüksel İdare Ateşimiz Dursun Aksoy'un şehit edilmesinden sonra Orly katliamı
ve hemen ardından Lizbon'da sergilenen vahşet, Ermeni barbarlığın devam etme istidadında
olduğunu ortaya koymaktadır.” demekte ve devam etmektedir:“Uzun zamandan beri tarihin
hiçbir vesikasına dayanmadan sadece eski husumet kampanyalarının tekrar vesika diye yutturmak
istemesinden ibaret Ermeni Soykırımı iddiası şimdi tersine bir gerçeklik kazanmak yönündedir.
Türklere karşı soykırım gerçekten de vahşi Ermeni saldırıları gitgide Türklere karşı yönelmiş bir
soykırımı haline gelme çabasındadır. Mesele üç beş Ermeni manyak fanatiğinin şartlandırılmış
intikam duygularından ibaret değildir. “İntikam” da “1915 katliamı” naraları da sadece birer
alettir. Asıl amaçları Türkiye'yi bölmektir ve Türkiye'nin bölünmesini isteyen büyük güçler
Ermenileri, dün olduğu gibi bugün de maşa olarak kullanmaktadırlar.” demektedir. (Hamle
Dergisi, 29: 16)
İlgili yazısında Taha Akyol ilgili yazısında “Dünyanın çok hassas bir bölgesinde bulunuyoruz.
İnsanlığın en eski medeniyetlerinin Anadolu topraklarında teşekkül etmiş olması, bu toprakların
değerini gösterir. Etilerle Mısır firavunları boşuna savaşmadılar. İskender İstilası sebepsiz yere
yapılmadı. Bu topraklarda 1000 yıl önceki Bizans İmparatorluğu, Anadolu'da tesadüfen
kurulmadı. Bütün bunlar Anadolu'yu vatanlaştırmanın Türklere kadar imkânsızlığını
göstermektedir. Bu topraklar üzerinde tarihinin hiçbir devrinde hiç bir Ermeni Devleti
görülmemiştir. Bu topraklar üzerinde bir “ebedi vatan” kurmak ve bunun bin yıllık bir devletin
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tarihteki pek çok dehşetli fırtınaya rağmen varlığını sürdürmesi ile ispat etmek yalnız ve ancak Türk
milletine nasip olmuştur. Anadolu'nun tarih içindeki macerası bize iki gerçeği göstermektedir: bu
topraklara sahip olmak zordur ve bu topraklara bin yıllık Türk sahipliğine göz dikenler bugün de
çoktur. Nitekim bu topraklar tarihte ya imparatorluk olmuştur veya parçalandığı zaman
yutulmuştur. Dünyanın bugünkü şartlarında, tarihteki (imparatorluk toprağı) olma özelliği çok
hassas ve etkili bir jeopolitik konumu ifade etmektedir. Tarihte bu topraklarda kurulmuş çeşitli
imparatorlukların hâkimiyet altına aldığı çok büyük coğrafya, bugünkü şartlarda jeopolitik
hassasiyetin sahasını ifade etmektedir. Bugünkü Türkiye bir milli devlettir, çok milletli bir
imparatorluk değildir ama Balkan, Orta Doğu, Akdeniz ve Basra Körfezi gibi çok geniş bir
bölgenin jeopolitik dengesi bakımından kilit durumundadır.” demektedir. (Hamle Dergisi, 29: 1617)
1973 yılında Ermeni terör örgütünün kanlı saldırıları başladı. 27 Ocakta Mıgırdıç Yanıkyan
isminde yaşlı bir Ermeni komiteci, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu olan Mehmet
Baydar ve yardımcısı Konsolos Bahadır Demir’i bir otelde öldürmüştür. Dolayısıyla Türk
diplomatlarına karşı kanlı Ermeni suikastlarının başlangıcı, Amerika’nın Pasifik kıyısında
işlenen bu çifte cinayet olmuştur. (Şimşir, 2005: 210)
Ermeni terör örgütü ASALA, 1973 ve 1984 seneleri arasında Türkiye'nin dış temsilciliklerine
karşı gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Türk diplomat ve görevlisini şehit etti.
Türkiye’nin diplomatlarına karşı yapılan bu Ermeni suikastlarının çoğu demokratik Batı
ülkelerinde yapılmaktaydı. Ermeni terör üyeleri Batı Avrupa, Amerika ve Avustralya’da lojistik
destek buluyorlardı. Bu sebeple terör üyeleri, daha kolaylıkla eylem yapmaktaydılar. Bunların
yanı sıra terör üyeleri, işledikleri suçlara karşılık çoğu zaman işledikleri suçlar ya karşılıksız
kalmakta ya da hafif cezalar almaktaydılar. (Şimşir, 2005: 213)
Sonuç
Ermeniler, Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan diğer topluluklara nazaran daha müreffeh bir hayat
sürmekte olup hem askerlikten hem de kısmen de olsa bazı vergilerden muaf tutulmaktaydılar.
Fakat ilerleyen dönemde Ermeni komitelerinin faaliyetlerini artırmaları neticesinde bu huzurlu
ortam yerini oldukça sıkıntılı bir sürece terk edecektir. Ermeni Taşnak ve Hınçak komitelerinin
bir devamı mahiyetinde bir örgüt olarak 1970`li yıllarda sahneye çıkmış olan ASALA, 1984’e
kadar toplam 42 Türk diplomatını şehit etmiştir.
ASALA, yapmış olduğu bu eylemleri vasıtasıyla kendisini dünya kamuoyunda hep gündemde
tutmaya çalışmıştır. Örgüt, 1915 olaylarını da hedeflerine ulaşmak için bir malzeme olarak
kullanmıştır. Bunların yanı sıra örgütün hedefindeyse Türkiye ve Türkler bulunmaktadır.
Hizmet için Yeni Hamle adıyla 10 Ocak 1983 tarihinde yayın hayatına başlayan dergi, 22
Ağustos 1983 tarihine kadar toplam 32 sayı yayımlanmıştır. Haftalık aktüalite, haber ve yorum
dergisi olan Hamle Dergisi, uzun yıllar devam etmese bile yayımlandığı dönemde hem basın
hayatına hem de Türk Dünyasına ve yaşanan Ermeni terörüne karşı önemli haberler yapmış
önemli bir süreli yayındır.
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Ermeni Meselesi hem tarihi yönüyle hem de Hamle Dergisi’nin çıktığı dönemdeki Ermeni terör
olaylarıyla birlikte dergide geniş anlamda yer bulmuştur. Hamle dergisinde Ermeni terörüyle
ilgili yapılan haberlerde imza olmaması ve isimsiz olarak yayımlanması dikkat çekicidir.
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T

ürk Dünyası tanımının tam anlaşılabilmesi için Türk teriminin karşılığının bilinmesi
ve ne ifade ettiğinin anlaşılması gerekmektedir. TDK Türkçe Sözlüğü’nde Türk
isminin karşılığı olarak iki ifadeye yer verilmiştir: bu ifadelerden ilki; Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. İkincisi ise; dünyanın
çeşitli yerlerinde yaşayan Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse
olarak
karşılık
bulmaktadır
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.501991bdb
92476.11596299 28.07.2012: 14:47). Günümüzde Türk deyince tanımlardan ilkinde olduğu
gibi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bir millet akla gelmektedir. TDK
sözlüğün ikinci tanımı bizim araştırmamızda bahsedilen Türk ve Türk Dünyası tanımlarıyla
örtüşmektedir. Buna göre Türk, ilk ataları binlerce yıl öncesinde Tanrı Dağları ile Altay
Dağları arasında yaşayan tarihi binlerce yıl öncesine giden ve geniş bir coğrafyaya yayınlan
büyük bir milleti ifade etmektedir (Güngör, 1997: 11-3).
Türk kelimesinin ilk örnekleri Heredot Tarihinde, “Targita/Tyrkae” ; Eski Tevrat’ta
“Togharma” eski Hint kaynaklarında Turukha/Turuşka/Thrak; Ön Asya eski çivi yazılı
metinlerinde ise “Turukku” olarak geçmiştir. Ayrıca Çin kaynaklarında “Tik/Ti/Troia
şekillerinde geçtiği görülmüştür (Kafesoğlu, 2001: 127-130). Pek çok kaynakta da buna benzer
tanımlar bulunmaktadır (Günay, 2007; Bazin, 315-322; Kafesoğlu, 2001). Biz bu tanımlar
üzerinde fazla durmadan günümüz Türk Dünyası ve fertleri üzerinde duracağız. Türkiye ve
dünyada yapılan pek çok çalışmanın hedef kitlesini teşkil eden Türk Dünyası kavramı aynı
zamanda bir coğrafi alanını da ifade etmektedir. Türk Dünyası 20. yy. sonları ve 21. yy. da tüm
Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavram olarak literatüre yerleşmiştir
*Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, Ankara-Türkiye, yilmazyesil66@gmail.com
**Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, Alman Dili Eğitimi ABD, Ankara-Türkiye, muhammetkocak@gmail.com
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(http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_D%C3%BCnyas%C4%B1#cite_note-0
30.07.2012-13:14). Bu coğrafi sınırlar içinde pek çok müşterekleri olduğu gibi farkları da
bulunan geniş bir Türk milletinin yaşadığı malumdur.
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM “Türk Bitiği” adlı eserinde Türk Dünyasını şöyle ifade
etmektedir: “Türk insanı için çeşitli seviyelerde ve çeşitli durumlarda bulunan toplulukları
ifade eder. Türk Dünyası insanları kendi bağımsız devletleri sınırları içinde veya yurtlarında
başka milletlere bağımlı olarak veya eski yurtlarında azınlık statüsünde veya günümüz Avrupası
ve Amerikası Ülkelerinde tabiî vatandaşlar, diasporadaki Türkler durumunda yaşayan nüfusu
ifade etmektedir. Tarihi birlikteliğimiz içinde akraba durumuna girdiğimiz ve her şeyimizi
paylaştığımız insanları da bu dünyanın ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.” (Yıldırım, 1998:
21-2) Yaşar KALAFAT da zaman zaman eserlerinde Türk Kültürlü halklar ifadesini kullanarak
Türk Dünyası içinde ırken Türk olmayan ve Türk kültürüne sahip toplulukların varlığını
(Kalafat, 1-3) dile getirmiştir.
Dünya üzerinde sınırlar ötesi etnik, dil ve bazı durumlarda da din bağları ile bağlı olan fakat
kaderin bir cilvesi olarak politik sınırlarla ayrılmış olan milletlerin en iyi örneği olarak Türkleri
verebiliriz (Bainbridge, 1995: 7-9). Doğu Avrupa’dan başlayan ve Çin’in Kuzey Batısında sona
eren diğer bir deyiş ile Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar büyük bir coğrafyada yaşayan bir
millet (İsmailov, 2002: 142) olarak tarif edilebilir. Bu durum dünya üzerinde yaşayan Türkleri
sınıflandırırken ve onları isimlendirirken bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Hatta
Jean-Paul Roux Türklerin tarihi adlı eserinde bu hususa değinerek Türk tanımını yaparken
ortaya çıkan çelişkileri ifade etmiştir. Türkleri tanımlayıp ve tasnif ederken, ırka göre yapılan
tanımında, konuşulan dile göre yapılan tanımında bir takım eksikliklerinin olduğunu belirtmiş
bütün Türkçe konuşanların Türk sayılması veya bütün Müslümanların da Türk sayılması gibi
değişik durumların varlığından, ırken saf bir Türk bulmanın zorluğundan bahsederek, yapmış
olduğu “Türk” tanımını kültür ve hissetme eksenli kurmaya (Roux, 2007: 11-30) çalışmıştır.
Türk Dünyası kavramı Türk boylarının Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Rusya-Sibirya, Orta
Doğu, İran ve Balkanlar coğrafyasında genel bir yayılım gösteren Türk milletini ve Türk
devletlerini
ifade
etmektedir
(http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_D%C3%BCnyas%C4%B1#T.C3.BCrk_D.C3.B
Cnyas.C4.B1_Kavram.C4.B1 27.07.2012 : 14:07). Bu toplulukların hepsi Türk soyundan
olmakla birlikte içlerinden bazıları kendilerini Türkçe konuşan uluslar veya benzeri biçimlerde
nitelemektedir. Dil ulus olmanın en önemli özelliklerinde biri olduğuna göre kendilerini bu
şekilde niteleyen ulusları da Türk Dünyası’nın bir parçası (İsmailov, 2002: 142-3) olarak
değerlendirmeliyiz.
Türk tanımı üzerinden yapacağımız Türk Dünyası tanımında ise; farklı coğrafyalarda yaşayan,
farklı din ve inanç sistemi bulunan, Türkçenin şive ve lehçelerini konuşan, bunlarla sözlü veya
yazılı bir edebiyat meydana getirmiş olan fakat hepsi Türk ırkına mensup insanların toplu
olarak yaşadıkları bölgelerin genel adını Türk Dünyası (Dilek, t.y.: Ders Notları) olarak ifade
edilebiliriz.
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Günümüz Türk Dünyası ise, 20. yy.’ın başından bu yana Balkanlar’dan başlayarak Çin’in batı
kısmına kadar uzanan değişik devletlerin hükümran olduğu bölgede yaşar. Aynı soydan gelen
bu topluluklar tarihî, coğrafî ve siyasî şartlardan ötürü farklılıklar gösterirler.
Bunların dışında Irak, Suriye, Lübnan, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya ve
Finlandiya gibi ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya aslen Rusya Türkü
yaşamaktadır. Ayrıca Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelerde de durum benzerlik arz
etmektedir. Türklerin yaşadığı coğrafyanın büyük bir bölümü çok yakın zamana kadar SSCB
coğrafyasında bulunmaktadır. Ancak SSCB’nin dağılması ile kendi yollarının çizmeye
başlamışlardır. Bu coğrafyada Türklerin de dâhil olduğu pek çok değişik unsur birlikte
yaşamaktadır. Bunlar; Slav asıllı Hıristiyanlar; Türk asıllı Müslümanlar; Türk asıllı Hıristiyan,
Musevî, Şaman ve Budistler; diğer farklı etnik kökenli Hıristiyanlar (Gürcüler, Ermeniler…)
İnanç sistemlerindeki farkların neticesiyle yaşayışları da çeşitlilik arz etmektedir. Balkanlar’dan
başlayarak Çin’e kadar uzanan bu toprak parçasını yedi ana coğrafi bölgeye ayırmak
mümkünüdür.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Balkanlar
Türkiye
İran
Kafkasya
Eski Sovyet Orta Asya’sı ve Kazakistan (Batı Türkistan)
İdil-Ural
Şincang-Uygur Bölgesi (Doğu Türkistan)

Türkleri iki ana grupta incelemek mümkündür (Devlet, 2001: 69).
1.
Bağımsız Devletleri Olan Türk Toplulukları
a) Azerbaycan Türkleri
*Nahçıvan Türkleri
b) Kazak Türkleri
c) Kıbrıs Türkleri
* Rodos Türkleri
d) Kırgız Türkleri
e) Türkiye Türkleri
f) Türkmenistan Türkleri
g) Özbekistan Türkleri
* Karakalpak Türkleri
2. Özerk- Muhtar Cumhuriyetlerde veya Egemen Milletlere Ait Devletlerde Yaşayan
Türk Toplulukları (Bu tasnif yapılırken coğrafi bölgeler ön plana alınmıştır.)
2.i. Sibirya Bölgesi Türkleri
a) Saha (Yakut) Türkleri
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b) Altay Türkleri
c) Tuva Türkleri
d) Hakas Türkleri
e) Şor (Kızıl) Türkleri
2.ii. Kafkasya Bölgesi Türkleri
a) Kumuk Türkleri
b) Karaçay - Balkar (Malkar) Türkleri
c) Nogay Türkleri
d) Karakalpak Türkleri
e) Ahıska Türkleri
2.iii. İdil-Ural Bölgesi Türkleri
a) Tatar Türkleri
b) Başkurt Türkleri
c) Çuvaş Türkleri
2.iv. Karadeniz ve Balkanlar Bölgesi Türkleri
a) Kırım Tatar Türkleri
b) Gagavuz Türkleri
c) Karaim / Karay-Karai Türkleri, Kırımçaklar
d) Batı Trakya Türkleri
e) Romanya Türkleri
f) Bulgaristan Türkleri
2.v. Ortadoğu Türkleri
a) Irak Türkleri
b) Suriye Türkleri
c) İran Türkleri
2.vi. Çin Bölgesinde Yaşayan Türkler
a) Uygur Türkleri
b) Salar Türkleri
Yukarıda grupladığımız ve tasnif etmeye çalıştığımız Türk topluluk ve devletleri hakkında
kısaca bilgi vermenin Türk Dünyası kavramını somutlaştırmak bakımından faydalı olacağı
kanaatindeyiz. Böylelikle araştırma alanının genel olarak nüfusu ve yayılma alanları ile
bulundukları bölgeler hakkında bilgi sahibi olarak günümüze kadar yapılan ve yapılacak
çalışmalar hakkında bir fikir vermeye çalışacağız.
Azerbaycan Türkleri: Dünya üzerinde Azeriler, Azerbaycanlılar ve Azerbaycan Türkleri olarak
bilinmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinde küçük gruplar halinde bulunsalar da ana vatanları
ve ağırlıklı yaşadıkları bölgeler; Azerbaycan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti (Güney
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Azerbaycan) ve Kafkasya’dır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Azerbaycan’da
yaşayanlar bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Nüfusun çoğunluğunu 30 milyon ile İran'da
yaşayanlar oluşturmakla birlikte, Azerbaycan 9,8 milyon, Rusya'da 0,6 milyon, Gürcistan'da
0,4 milyon, Irak'ta 300 bin - 900 bin, olmakla toplamda 35-40 milyon civarında Azerbaycan
Türkü yaşamaktadır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Azeriler 02.08.2012 : 01:24). Resmi dili
Azericedir (İsmailov, 2002: 144). İslam dininin Sünni ve Şii mezheplerine göre dini hayatlarını
tanzim eden Azerbaycan Türkleri genel olarak SSCB coğrafyası’nda yaşayan Türk unsurları ile
benzer sosyal hayatı benimsemişlerdir. Azerbaycan’ın topraklarının önemli bir kısmı
Ermenistan tarafından işgal edilmiş, Azerbaycan Türkleri soykırıma uğrayarak, önemli işgal
edilen bölgelerdeki Azerbaycan Türkleri yurtlarından edilmişlerdir.
Azerbaycan’a bağlı fakat Azerbaycan Cumhuriyetinden ayrı düşürülen, Nahçıvan Muhtar
Cumhuriyeti’nde de Azerbaycan Türkleri yaşamaktadır (Günay, 2007: 569-570). Yüz ölçümü
5500
kilometrekare
ve
nüfusu
ise
414.900
kişidir
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Nah%C3%A7%C4%B1van_%C3%96zerk_Cumhuriyeti
02.08.2012 : 02:00).
Kazak Türkleri: Kazaklar veya Kazak Türkleri olarak bilinen Türk topluluğunun en büyük
kısmı 25 Ekim 1989 (Özkan, 2007: 35) yılında bağımsızlığını ilan eden Türk topluluğu
Kazakistan Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Nüfusu 18.400.000 ve yüzölçümü 2.717.300
kilometrekaredir. Kazakistan Cumhuriyeti ile birlikte Türk Dünyası coğrafyasının değişik
yerlerinde yaşamaktadırlar (İsmailov, 2002: 144). Daha detaylı olarak verirsek Kazak Türkleri;
Türkiye, Moğolistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Çin, Rusya, Türkmenistan ve ABD
de yaşar. Çin'deki Kazakların çoğunluğu nüfusu 1,110,800 olan Kazak, kuzey Sincan-İli Kazak
Özerk İli (Çin'deki en büyük özerk bölge) ve Mori ile Barköl ilçelerinde yaşamaktadır.
(Wikipedia, 2012).
Kazakistan cumhuriyetinin %53’ünü Kazaklar oluşturmakta bunların yanında başta Rus
olmak diğer milletlerde bulunmaktadır. Kazakistan Cumhuriyetinde az da olsa Ahıska Türkleri
de yaşamaktadır. Kazakistan’da Türk kültürünün ağırlıklı izlerine rastlanılmaktadır.
Kazakistan’ın asıl nüfusunu oluşturan Kazaklar, çeşitli dönemlerde burada kalan Türklerin
diğer uluslarla birleşmesiyle oluşmuş bir Türk kavmidir ve 200’den fazla kabileden oluşmuştur.
Kazak kelimesi hür, serbest, yiğit, cesur anlamına gelmektedir(İsmailov, 2002: 147). Genel
olarak SSCB coğrafyası’nda yaşayan Türk unsurları ile benzer sosyal hayatı benimsemiş
olmalarına rağmen eski Türk geleneklerine özen göstermeye ve mümkün olduğunca bunu
yaşamaya çalışmaktadırlar. Kazakistan’da uygulanan kültür politikaları üzerine pek çok çalışma
yapılmaktadır (Yıldırım, 2018: 293-310). Hatta günümüzde Kazakistan Cumhuriyeti’nde bir
devlet politikası olarak görülmektedir. Nur Sultan Nazerbayev’in 1 Aralık 1991 yılında
Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi üzerine beyaz keçe üzerinden yürüyerek makamına
oturması ile tarihi dönemlerde Kazak hanlarının eski Türk töresi gereği yönetimi
devraldıklarında aynı şekilde hareket etmelerine gönderme yapmıştır (Gömeç, 2003: 80-102).
Böylelikle Kazak geleneklerine ve onun dayandığı eski Türk geleneklerine sahip çıkılması
gerektiğini vurgulamıştır.
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Kıbrıs Türkleri: 9282 kilometrekarelik yüzölçümü ile Akdeniz’in üçüncü büyük adasında
yaşayan Kıbrıs Türklerinin nüfusu 2006 nüfus sayımına göre 326.100 olarak bilinmektedir
(http://www.trncinfo.com/tanitmadairesi/2002/TURKCE/KKTCHAKKINDA/genelbilgiler.h
tm#3 03-15-2009).Yeşil ada veya yavru vatan olarak bilinen KKTC’de yaşayan ve Türkiye’den
göçenler ile yerli Kıbrıs halkı olmak üzere iki ana unsurdan oluşan Kıbrıs Türklerinin kültürü
Anadolu halk kültürüne oldukça benzemektedir. Bu benzerliğin yanında adada yaşayan ve
1974 ve öncesi döneme kadar Türk-Rum halkların birlikte yaşamış olması nedeniyle Rum
kültüründen de etkilenmiştir (Öznur ve İslamoğlu, 2009).
Rodos Türkleri: Ege denizinde bulunan bir zamanlar Türk toprakları olan Oniki Adalar’ın en
büyüğüdür.
130.000
nüfuslu
bu
Yunan
adasında
5500–3500
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Rodos 11.08.2012) civarında Türk azınlık yaşamaktadır. Bu Türk
nüfusu Rodos Havaalanı ile Rodos arasındaki küçük bölgede toplanmıştır. Nüfus Mübadelesi
sırasında İtalya tarafından işgal edilmiş olduğu için bu Türk azınlık mübadele kapsamına
girmeyen eski Türk varlığının bugünkü devamını teşkil etmektedir (Kalafat, 2006: 454-5).
Kırgız Türkleri: Orta Asya’nın en eski halklarından birisi hiç şüphesiz ki Kırgız Türkleridir.
Yine Orta Asya halkları arasında tarihe ilk adlarını yazdıranlar da Kırgızlardır. Türkistan’da
geçmişin acı hatıralarını yaşayan Türk topluluklarından biri Kırgızlardır. Kırgızlar, tarih
itibariyle kökü çok eskilere dayanan bir Türk topluluğudur. Yaşadıkları coğrafyalarının
küçüklüğü ve nüfusunun azlığı şaşırtıcı olmamalıdır (Koç, t.y.: 79). Bunlar tarih, kültür ve din
itibariyle Türk toplumunun genel özelliklerini günümüze taşımıştır. Kırgızlar tarihte, çeşitli
problemlerle karşılaşmış, başka bazı Türk topluluklarının idaresi altında yaşamıştır. Onlar çok
kısa sayılabilecek bir dönemde müstakil devlet kurabilmiştir (Erdem, 2000: XI).
Kırgızlar, Göktürk Çağ’ında Güney Sibirya’da Aşağı yenisey kıyılarında oturuyorlardı.
Bugünkü Abakan Stepleri ve Minusink (Bin Su) bölgesine karşılık gelen bu yer mümbit ve
ziraate elverişliydi (Rasonyi, 1996: 270). 10. yy.da yaşamış ünlü Türk Dünyası araştırmacısı
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanı Lügati Türk adlı eserde Türk Dünyasının
coğrafyası tarif edilirken Kırgızların yeri de anlatılmıştır. Kitapta Türk Dünyasının en batısında
Roma ülkesine yakın olan Beçenek Türkleri, en doğusunda ise Kıtay (Çin) ülkesine yakın
Kırgız Türkleri şeklinde yazılmıştır (http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zlar
02.08.2012 : 14:48). Bu iki Türk topluluğunun arasında ise Kıpçak, Oğuz, Yemek, Başgırd,
Basmıl, Kayı, Yabaku,Tatar Türkleri olduğu belirtilmiştir. Yine aynı eserde Kırgızların
konuştuğu dilinin en arı Türkçe olduğu tanımlaması yapılmıştır. Eski zamanlarda Türkiye'ye
göç eden Türkistan toplulukları arasında Ötüken ve Yenisey dolaylarından Moğol soykırımdan
kaçan bazı Kırgız toplulukları da gelmiştir. Mesela Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Ayvalı köyü
halkı arasında Kırgız sülalesinden gelenler mevcuttur. Dünya'da 7,5 milyonu aşan Kırgız halkı
yaşamaktadır. 6,202 milyonu Kırgızistan'da, en büyük azınlık olarak 410 bini Özbekistan'da,
210 bini Çin'de, 81 bini Tacikistan'da, 32 bini Rusya'da, 40 bini Kazakistan'da 4 bini
ve
3
bini
Ukrayna’da
bulunmaktadır
Türkiye’de,
(http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zlar 02.08.2012 : 14:48).
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Türkmenistan Türkleri: Türkmenistan Türkleri’nin yaşadığı Türkmenistan Cumhuriyeti, Orta
Asya'nın güneyinde, Kazakistan, Özbekistan, İran ve Afganistan'la komşudur. Hazar Denizi ile
de sınırdaştır. Türkmenistan, idarî olarak merkezi Aşkabat olan Ahal, merkezi Nebitdağ olan
Balkan, merkezi Daşoğuz olan Daşoğuz, merkezi Çarçov olan Lebap, merkezi Mari olan Mari
adlı beş eyaletten oluşmaktadır. Eyaletler, hem vali hem belediye başkanlığını ortak yürüten
cumhurbaşkanınca atanan hâkimler tarafından yönetilmektedir. Başkenti Aşkabat olan
Türkmenistan'da tarihi Merv şehri de dâhil olmak üzere eyaletlere bağlı 14 şehir
bulunmaktadır. 1995 yılında yapılan sayıma göre Türkmenistan'ın nüfusu 5,758 milyon
civarındadır ve % 87'si Türkmen’dir. Türkmenistan'da nüfus oranlarına göre sırasıyla Özbek,
Rus, Kazak, Azeri, Ermeni, Alman ve diğer gruplar da bulunmaktadır (Günay, 2007: 581-5).
Türkmenistan'da bugün yaşamakta olan Türkmenler, 9. yy.da Salur/Salır-Kmık, Yazır, KayıBayat boylarının kaynaşmasıyla şekillenen Oğuz Türkleridir. Bu topraklarda yaşamış olan
Massagetler, Dahlar, Partlar, Alanlar, Sakalar ve Hazarlar gibi tarihi birikimin de mirasçılarıdır.
Türkmen adı 8. yy.ın ikinci çeyreğine ait olan Orhun Yazıtları'nda da kullanılmıştır.
Türkmenler, Türklerin 24 boydan oluşan Oğuz grubuna mensupturlar. Oğuz boyları Siri
Derya / Seyhun'dan Hazar Denizi'ne, Aral Gölü'nden Horasan'a kadar olan bölgede
yaşamışlardır. Bir yabgu önderliğinde Oğuzların kurduğu devletin başkenti Siri Derya / Seyhun
kenarında kurulmuş olan Yenikent'tir. Türkmen adı bugün dar anlamda Türkmenistan'da,
Irak, İran, Suriye ve Anadolu'da yaşayan Türk grupları için kullanılmaktadır(Günay, 2007:
581-5).
Özbekistan Türkleri: Özbekistan'ın yüzölçümü 447.000 kilometrekaredir ve başkenti Taşkent'tir. Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'la komşudur.
Sovyetler Birliği döneminde nükleer deneylerden dolayı verimliliğini kaybeden Aral Gölü de
sınırlarının bir kısmına dâhildir. Türk tarihinin önemli merkezlerinden olan Taşkent,
Semerkant, Fergana, Hive ve Buhara bugünkü Özbekistan'da bulunmaktadır. Gene Türk tarihi
içinde önem taşıyan Ceyhun/Amu Derya, Seyhun/ Siri Derya nehirleri de Özbekistan sınırları
içinde yer almaktadır. Özbekistan'da 12 vilâyet, 112 şehir bulunmakta, Karakalpakistan Özerk
bölgesi de idari yapı içinde yer almaktadır. 32,39 milyona yakın nüfusu olan Özbekistan'da
çoğunluğu Özbekler teşkil etmekle beraber, çeşitli diğer Türk grupların yanında Rus ve
Tacikler de bulunmaktadır. Özbekistan kültürü geçmişten günümüze kadar etkisi altına girmiş
olduğu Arap ve Fars kültüründen etkilenmiş günümüzde de Türk-Arap-Fars kültür terkibini
muhafaza etmektedir (Günay, 2007: 573-4).
Karakalpak Türkleri: Özbekistan Cumhuriyeti içinde yer alan Karakalpak Özerk Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Özerk Cumhuriyet tarihi Hive Hanlığının topraklarında
kurulmuştur. Hive Hanlığı, Ruslar tarafından işgal edildikten ve Sovyetler Birliği döneminde
1925 yılında Kazak Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. 1932 yılında ise Kazakistan'dan
alınarak Özbekistan'a dâhil edilmiştir. Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, % 33 Özbek, %
32 Karakalpak, % 26 Kazak, % 5 Türkmen, % 1.6 Ruslar ve çok az sayıda Koreli, Tatar ve
Başkurtlardan oluşan 1.5 milyon nüfusa sahiptir. Türk boylarına mensup olan Karakalpakların
büyük bir bölümü bu ülkede diğerleri çeşitli ülkelere dağılmış olarak yaşamaktadırlar.
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Karakalpaklar, Türkçenin Kıpçak grubuna giren Karakalpak lehçesiyle konuşmaktadırlar.
Sünni Müslüman olan Karakalpaklar da Özbekistan'la birlikte hızla gelişmeye çalışan siyasî
yapılar arasında yer almaktadır (Günay, 2007: 575-6).
Saha (Yakut) Türkleri: Rusya Fedaresyonu’na bağlı Saha (Yakut) Cumhuriyeti’nde yaşayan bu
Türk Topluluğu kendilerini, bizlere ulaşan tarihi kaynkalar ile destan ve efsanelerinde “Saha”;
ülkelerini de “Saha Sire” yani “Saha Yeri” olarak adlandırılar. Günümüzde yaşadıkları
topraklara göç ederek sonradan yerleşen saha Türkleri’ne burada yaşayan “Ebenki” toplulukları
tarafından “Yakut” adı verilmiştir. Bu ad daha sonra Ruslar tarafından da değiştirilmeden
aynen kullanılmıştır. 3.103.200 kilometrekare yüzölçüme sahip Saha Cumhuriyetinde yaşayan
Sahalar; yaklaşık 949.280 olan nüfusları ile Sibirya’da yaşayan en kalabalık Türk topluluğudur.
Kamlık dinine inanan bu Türk boyu planlı olarak sosyokültürel değişim çalışmalarına maruz
kalmasına rağmen dinlerini ve kültürlerini korumayı başarmışlardır (Ersöz, 2010: 16-9).
Altay Türkleri (Dr. İbrahim DİLEK,; http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1569/h/altayturkleri.pdf
04.09.2012 Altay Türkleri hakkındaki bilgiler bu kaynaktan
kısaltılarak alınmıştır.): Altay Türkleri’nin yaşadığı, Rusya Federasyonuna bağlı Dağlık Altay
Özerk Cumhuriyeti’nin güneyde Moğolistan güneybatıda Çin ve batıda Kazakistan’la sınırları
vardır. Ülke içinde ise doğuda Tuva Özerk Cumhuriyeti, kuzeydoğuda Hakas Özerk
Cumhuriyeti, Altayskiy Kray ve Kemerova oblastıyla çevrilidir. Cumhuriyetin yüzölçümü
92.600 kilometrekare, nüfusu ise 2009-Eylül verilerine göre 209.207 (Altay Cumhuriyeti,
çevrimiçi, http://tr.wikipedia.org/wiki/Altay_Cumhuriyeti, 07.10.2012) kişidir. Bu nüfusun
%60’ını Ruslar, %31’ini Altay Türkleri, %5.6’sını Kazak Türkleri geriye kalanını ise Ukrainler,
Almanlar, Letonyalılar ve Estonyalılar oluşturmaktadır. Altay Cumhuriyeti’nin 2009 Eylül
verilerine göre nüfusunun 209.2007 kişi olduğunu belirtmiştik. günümüze kadar ise artıp
azaldığı ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz.
Altay Türklerinin bugün yaşadığı topraklar tarih içinde oldukça önemli hükümdarlıkların
kurulduğu bir coğrafyadır. 18. asrın ikinci yarısından itibaren Ruslar bölgeye girmeye
başlamıştır. 1756 yılından sonra Altay Türkleri Rus kontrolü ve hakimiyetine girmek zorunda
kalmışlardır. Ruslar 1919 yılında bölgedeki kontrolü tamamen ele geçirmişlerdir. 1922 yılında
SSCB’ye bağlı olarak Oyrot Otonom Bölgesi kurulmuş, 1948 yılında ise Oyrot adı
değiştirilerek Gorno-Altayskiy adı verilmiştir. 3 Temmuz 1991 tarihinde de Rusya
Federasyonuna bağlı Gorno-Altayskiy Respublika (Dağlık Altay Özerk Cumhuriyeti) adıyla bir
cumhuriyet olarak statüsü belirlenmiştir. Ülkede Altay Türkçesi ve Rusça resmî dillerdir.
Altay Türkleri kamlık dinine bağlıdırlar. Fakat uzun süren misyonerlik çalışmaları ve peşinden
gelen komünist sistem onların bu dini yaşamalarını ve gelecek nesillere aktarmalarını büyük
ölçüde engellemiştir. Çünkü kamlık dininin diğer ilâhî dinler gibi baskıcı sistemden gizli ibadet
imkânı yok denecek kadar azdır. Kamın tefini eline alıp vecd hâlinde kamlaması ve ayini teatral
bir şekilde icrâ etmesi bu inancın gereklerinin gizlilik içinde yerine getirilmesine fırsat vermez.
Altay Türkleri kendi inançları üzerine yapılan baskılara tepki olarak 20. asrın başında

213

Yılmaz Yeşil, Muhammet Koçak
(Türk Kavramı ve Türk Dünyası Üzerine)

Burhancılık veya Ak Cañ adında yeni bir inanç sistemi geliştirmişlerdir. Yeni inanç sistemi
Ruslara, Hıristiyanlığa ve Şamanizm’e karşı olarak ortaya çıkmıştır.
Altay Türkleri değişik Türk boylarının bölgede kalanlarının bir araya gelmesiyle oluşturdukları
bir Türk topluluğudur. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda kuzey ve güney olmak üzere iki
gruba ayrılmışlardır. Kuzey Altay grubunu; Tuba, Kumandı ve Çalkandu, güney grubunu ise
Teleüt, Telengit ve Altay-kiji Türkleri oluşturmaktadır. Bazı kaynaklarda Şorlar Altayların
kuzey grubuna dahil edilmiş olsalar da bugün artık tamamıyla ayrıdırlar. Yoğun olarak
Kemerova bölgesinde yaşarlar.
Tubalar; kendilerini Yış-kiji (orman insanı) olarak adlandırırlar. Yoğun olarak Mayma, SarıKokşa ve Kara-Kokşa bölgelerinde yaşarlar. Kumandılar; Biy nehrinin sol yakasıyla, Altın-Köl
kıyılarında yaşarlar. Biysk şehrine de yerleşmişlerdir. Çalkandular; Biy nehrinin Rusça’da kuğu
anlamına gelen Lebed kolunun kıyılarında meskun oldukları için Lebed olarak da
adlandırılmışlardır. Fakat kendilerine Çalkandu veya Şalgandu derler. Altay dağlarının asıl
sakinleri olan Altay-kijiler Mayma, Katun, Ursul gibi ırmakların kıyılarında yaşarlar.
Telengitler ise yaşadıkları ırmak bölgesinin ismine göre adlandırılırlar. Çuy ırmağı
civarındakiler kendilerine Çuy ve Telengit adını verdikleri hâlde, Ruslar bunlara 18. asırda
Uranhay, Uranhay Kalmukları, Bazen de hem Rusya’ya hem de Çin’e vergi verdikleri (1856
yılına kadar) için iki vergi veren manasında Dvoedantsı demişlerdir. Güney Altay boylarından
olan Teleütler Ruslar tarafından Beyaz Kalmuklar olarak da adlandırılmışlardır. Genellikle
dağınık yaşamalarına rağmen Çargı ırmağıyla Basat ırmağı havzasında yaşarlar
Tuva Türkleri:
Günümüzde Rusya Fedarasonu içinde yer alan Tuva Federatif
Cumhuriyeti'nde yaşayan bu Türk topluluğuna kendileri Tıva, bazı Türk boyları ise Tofa,
Tuba demektedirler. 1920'lerde Uranhay / Uryanhay ve Soyot kelimeleri de kullanılmıştır.
Cumhuriyetin güneyinde Moğolistan, kuzeyinde Krasnoyarks ve Hakas Cumhuriyeti,
doğusunda Buryat Özerk Cumhuriyeti, batısında Altay Cumhuriyeti bulunmaktadır. Nüfusu
yarım milyona yakındır (Arıkoğlu, 2002: 176-9).
Bolşevik ihtilâlinden sonra 1919'da Tıva/Tuva Rusların himayesine girmiştir. 1944 yılında
Tıva Halk Cumhuriyeti Sovyet Birliği'ne bağlanmıştır. 1990 yılında Tıva / Tuva'nın Rusya
Federasyonu’na bağlı federe bir cumhuriyet olması kabul edilmiştir. Tuva Federe
Cumhuriyeti'nin resmi dini Budizm olmakla beraber halkın büyük bir çoğunluğu eski Türk
dini olan Kök/Gök Tanrı dinine mensupturlar. Budizmin Tibetteki üslubu olan Lamaizm'de
Tuvaların gelenek ve pratikleri arasında yaşatılmaktadır (Günay, 2007: 600-1; Hayat, 2002:
189-193).
Hakas Türkleri: Hakas Türklerinin yaşadığı ve Yüzölçümü 62 bin kilometrekare olan Hakas
Cumhuriyeti; Kuzey ve Doğusunda Rusya Federasyonu’ nun Krasnoyark, Batısında Kemerova
Bölgeleri, Güneyinde Dağlık Altay Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyetiyle sınırlıdır.
Cumhuriyet Büyük Yenisey (Kim suu) ırmağına katışan; Uybat, Uyuş (<Üüs<Ögüs), Erba,
Askiz, Abakan nehirleri ve bunların çeşitli derelerinin bulunduğu su bakımından zengin bir
bölge üzerindedir. Hakasların nüfusu 1896'da 40 bin (yaklaşık), 1914 yılında 40 bin, 1917
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yılında 46,8 bin, 1926 yılında 44,2 bin, 1959'da 57 bin, 1979'da 69,247, 1982'de 71 bin
kişidir. Hakas Cumhuriyetinde yaklaşık % 80 oranında Rus olmak üzere kırka yakın milletten
insanlar yaşamaktadır (Arıkoğlu, 2012).
Şor Türkleri: Güneybatı Sibirya'da Hakas Türk Cumhuriyeti'nin batısında Kemerova
vilâyetinde yaşamaktadırlar. 19. yy.a kadar Demirci (Kuznetsk) Tatarları ve Mras Tatarları diye
adlandırılan bu Türk topluluğu (Tannagaşeva ve Akalın, 1995: 1),19. yy.ın ortalarında Radloff
tarafından “kızak” anlamına gelen Şor adıyla anılmış ve bu ad daha sonraki dönemlerde
yaygınlaşmıştır (http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eorlar04.09.2012). Aynı bölgede yaşayan
Televüt Türkleri ile iç içedirler. Nüfusları 16.800 civarındadır. Bunların 12 bini Kemerova
şehrinde diğerleri Kemerova'nın kaza ve köylerinde yaşamaktadırlar. Nüfusları gittikçe
azalmaktadır. Aslen Şaman olan (Tannagaşeva ve Akalın, 1995: 2) ve Rus misyonerlerin 19.
yy.daki faaliyetleri sonucu Hıristiyan olan Şorlar, Sovyetler Birliği döneminde yapılan ateizm
propagandası etkisiyle zorla kabul ettikleri bu dinle bağlarını kesmişlerse de Sovyetler
Birliği’nin dağılması neticesinde dinî ibadetlere getirilen serbestlik neticesinde tekrar
Hıristiyanlığı seçmişlerdir. Buna rağmen Şamanizm inancı Sibirya’daki bütün Türk boylarında
olduğu gibi Şorlar üzerinde de güçlü bir şekilde etkilidir (Tannagaşeva ve Akalın, 1995: 2).
Gök Tanrı dini döneminden Kuday, Ayna, Ülgen, Erlik gibi kozmik mitlerini
hatırlamaktadırlar. Tanrıça Umay, dünyanın üç katlı oluşu ve animistik görüşler bugün de
kültürlerinin içinde yaşamaktadır (Günay, 2007: 603). Şor Türkçesi adlarını Tom ırmağının
iki kolu olan Mras ve Kondom’dan alan iki ağıza ayrılmaktadır. Yazı dili Mras ağzı esas alınarak
kurulmuştur (Tannagaşeva ve Akalın, 1995: 2).
Kumuk Türkleri: Kumuklar, büyük çoğunluğu bugünkü Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan
Cumhuriyetinde yaşayan bir Türk kavmidir. Rusya'daki ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na
dahil ülkelerdeki Kumukların umumî sayısı üç yüz bindir. Dağıstan'daki nüfusları iki yüz elli
bin kişiyi bulmakta (1992 yılı tahminlerine göre); küçük topluluklar hâlinde Çeçen ve Kuzey
Osetiya Cumhuriyetlerinde de yaşamaktadırlar (Abdülhakim ve Haciyev, t.y.).
Karaçay - Malkar (Balkar) Türkleri: Nüfusları tahmini olarak 300.000 olan ve İslam dinini
benimseyen Karaçay-Malkar Türkleri yy.lardan beri, Kafkas sıra dağları’nın en yüksek zirvesi
olan Elbruz dağının (Mingi Tav) yüksek bölgelerinde ve derin vadilerde yer alan köylerde
yaşayan iki kardeş topluluktur. Elbruz dağının bir ucunda Karaçaylılar, diğer yamacında
Malkarlılar yaşar. Bu coğrafi konumun dışında aralarında hiçbir farklılık yoktur. 1920’li
yıllarda Sovyetler’in "Kollektivizm" politikası gereği, dağ köylerinde yaşamakta olan pek çok
Karaçay-Malkar ailesi düzlüklere göç ettirilerek buralarda kurulan yeni köylere yerleştirildiler
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Kara%C3%A7aylar 05.09.2012).
Dilleri batı Türk dilleri grubundandır. Kıpçak ve Kıpçak alt grubunda sınıflandırılabilir. Kuzey
Kafkasya'da yaşayan diğer iki Türk topluluğu olan Kumukça ve Nogay diline de benzerlik
gösterir. Tarihî, antropolojik, arkeolojik ve linguistik araştırmalar Karaçay-Malkarlıların bu
bölgede uzun yy.lar hakimiyet kuran Türk kavimlerinin torunları olduklarını ortaya
koymaktadır.Karaçay-Malkar halkının etnik yapısının oluşmasında Hunlar-Kara Bulgarlar,
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Alanlar, Hazarlar ve Kıpçaklar gibi Türk kavimlerinin payı vardır (Tanzila, Tatyana ve Ariuvka,
22. Cilt).
Nogay Türkleri: XII. yy.’ın ikinci yarısından itibaren varlığını sürdürmeye çalışan ve Türk
Dünyası’nın pek fazla tanınmayan topluluklarından biri olana Nogay Türkleri (Kalenderoğlu,
2010: 9-10), Don ve Kuban ırmakları arasındaki alanda Kırım yöresinde ve Astrahan yöresinde
varlığını sürdürmektedirler. Bugün Rusya Federasyon, Türkiye, Romanya, Ukrayna,
Kazakistan ve Özbekistan’da yaşamaktadırlar. Yaklaşık olarak 250.000 civarında nüfusa
sahiptirler (http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogaylar 04.09.2012).
Karakalpak Türkleri: Karakalpaklar (Karakalpakça: Qaraqalpaqlar), sayıları ortalama 600.000
civarında olan, büyük kısmının bugün Özbekistan'a bağlı özerk bir cumhuriyet olan
Karakalpakistan'da yaşadığı Türk halkıdır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Karakalpaklar
04.09.2012). Karakalpakların ilk atalarının ortaya çıktığı Harezm bölgesi, hâlen yaşamakta
oldukları mekândır. Menşei de Sak ve Massaget boyları ile ilgilidir. Nehir boyu Saklarının
birleşmesi
sonucunda
ortaya
çıkmıştır
(http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/118779/h/karakalpakhalkininortayacikisi.pdf 04.09.2012). Bu konuda ünlü tarihçi S.P.Tolstov
şöyle bir sonuca varmıştır. Yerleşim alanları Amu Derya Deltası ve Aral Gölü'nün güneyidir.
Bu bölge Karakalpakistan olarak da bilinir. Ayrıca sayıları az da olsa Kazakistan, Pakistan,
Afganistan, Türkmenistan, İran'da Urmiye Gölü'nün güney kıyılarında ve Türkiye'de Doğu
Anadolu Bölgesi Murat Nehri yakınlarında yaşarlar (http://tr.wikipedia.org/wiki/Karakalpaklar
04.09.2012).
Ahıska Türkleri; Ahıska Türkleri olarak adlandırılan bu Türk topluluğu olan ve Gürcistan’ın
Mesheti bölgesinin Müslüman Türk bölgesinin geneline verilen addır. Rusların bu bölgeye
Meshetya adını vermeleri nedeniyle Meshet veya Mesheget Türkleri olarak da
adlandırılmaktadır (Zeyrek, 2001). Nüfusları farklı kaynaklarda 400.000 ila 629.000 arasında
verilmektedir. Nüfus yoğunluklarına göre sırasıyla Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Türkiye,
Azerbaycan,
Özbekistan,
Ukrayna,
ABD
ve
Gürcistan’da
yaşamaktadırlar
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Ah%C4%B1ska_T%C3%BCrkleri 04.09.2012)
Tataristan Türkleri: 30 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlığını kazanan Tataristan Özerk
Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar. Kazan/İdil Tatarları, İdil-Kama Bulgarları ile 13. yy.da Orta
Asya'dan bu bölgeye gelen Kıpçak/Kuman Türklerinin torunlarıdır. Hıristiyanlaştırma ve
Ruslaştırma baskılarına karşı direnmişler, her direnişleri yeni bir göçle cezalandırılmıştır. Bu
direnişler sırasında bir kısmı da Türkiye'ye göç etmiştir. 1917 Bolşevik İhtilâli'nden sonra vaat
edilen sözlere güvenerek İdil-Ural Devleti'ni kurmuşlardır. Ancak Ruslar buna izin vermemiş,
23 Mart 1919'da Başkurt / Başkırt ve 27 Mayıs 1920'de Tatar Muhtar Cumhuriyetleri'ni
kurarak Tatar Türklerini ikiye ayırmışlardır. İdil-Ural'ı küçük idari kısımlara bölmüşlerdir.
Tataristan Muhtar Cumhuriyeti, Çuvaşistan, Mari, Udmurt Fin Oblatları, Başkurdistan
Cumhuriyeti, Ulyanovsk, Kirov, Orenburg, Kuybişev Rus Oblast/ idari bölgeleri ile çevrilidir.
68 bin kilometrekare yüzölçümüne ve üç buçuk milyon nüfusa sahiptir. Tatar Türkleri, İdilUral, Kırım ve Sibirya Tatarları olarak üç ana kola ayrılmışlardır. Siyasî ve coğrafî sebeplerle her
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grup kendi içinde yeniden ikiye ayrılmıştır. Rusya Fedarasyonu'na bağlı Tataristan Muhtar
Cumhuriyeti vatandaşları Rus kimliği ve pasaportu taşımaktadırlar (Günay, 2007: 590-1).
Başkurt Türkleri: Tatarların bir kolu olan Başkurtlar /Başkırtlar, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği'nde, 1919'da ayrı bir otonom yapı altında isimlendirilmişlerdir.
Başkurdistan Muhtar Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa, nüfusu üç buçuk milyondur. Başkurt
Muhtar Cumhuriyeti, Güney Urallardan batıya doğru Bella/İşimbay ve Kama Nehirlerine
kadar uzanmaktadır. Bugün Rusya Fedarasyonu'na bağlı olan Başkurdistan Muhtar
Cumhuriyeti'nde yaşayan Tatarlar ve Başkırtlar Müslümandırlar (Devlet, 2002: 48-57).
Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Türk yurtlarından biri olan Çuvaşistan, başta İdil Irmağı
kenarında kurulmuş başkenti Şupaşkar olmak üzere diğer şehirleriyle birlikte Türk
coğrafyasının en nadide topraklarından biridir. 18.300 kilometrekarelik küçük bir alana sahip
olan Çuvaşistan; doğuda Tataristan, batıda Gorki Özerk Cumhuriyeti, kuzeyde Mari ve
güneyde Ulyanovsk bölgeleriyle çevrilidir. Sovyetler Birliği döneminde yapılan 1989 nüfus
sayımına göre Çuvaşların nüfusu 1.839.228’dür. Bu nüfusun yaklaşık %50’si Çuvaşistan’da
yaşamaktadır. Bugünkü Çuvaş halkının büyük bir bölümü Ortodoks Hıristiyan'dır. Bugün
başkent Şupaşkar'da pek çok kilise bulunmaktadır. Bu kiliselerden bazıları 17. yy.dan kalma
yapılardır. Çuvaşistan'da az sayıda Müslüman nüfus da mevcuttur (Devlet, 2001: 69-82).
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyanın çeşitli yörelerindeki Kırım Tatarlarından
bir bölümü yurtlarına dönmüş ve burada bir Milli Meclis oluşturarak Ukrayna'ya bağlı olan
yurtlarını yeniden canlandırmak için çalışmaktadırlar. 1995 yılında Bağımsız Devletler
Topluluğu'na bağlı olan Ukrayna, Kırım'da çoğunluk olarak yaşayan Rusların baskısıyla Kırım
yarım adasına "Özerk Kırım Cumhuriyeti" adıyla özerklik vermiştir. Kendi yurtlarında azınlık
konumuna düşürülen, Türkiye ve Özbekistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşayan Kırım
Tatarları mağduriyetlerini gidermek için çaba harcamaktadırlar (Günay, 2007: 594-5).
Anavatanları olan Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım yarımadasında yaşar ve . Ukrayna'nın ana
Müslüman unsurunu teşkil ederler: Yoğun olarak Kırım, Özbekistan, Tuna Nehri'nin
Karadeniz'e döküldüğü bölge (Romanya ve Bulgaristan) ve Türkiye'de yaşarlar.
Gagauzlar Ortodoks Hıristiyanlığa bağlı küçük bir Türk topluluğu olup, günümüzde
Moldavya Cumhuriyeti'nin Bucak bölgesi başta olmak üzere Ukrayna'nın Odessa, Zaporoje,
Kazakistan'ın Turgay bölgeleri ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Özbekistan'ın başkenti
Taşkent civarında yaşamaktadırlar. Ayrıca Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'da
da Gagauzlar bulunmaktadır. 1959 nüfus sayımına göre eski Sovyetler Birliği sınırları içerisinde
yaşayan Gagauzlar'ın toplam sayısı 124 bin; 1989 istatistiklerine göre ise 197.164'tür.
Bulgaristan nüfus istatistikleri Gagauzlar hakkında bilgi vermediği için bu ülkede yaşayan
Gagauzlar'ın sayısını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Romanya, Yugoslavya ve
Yunanistan'da ise sadece bir kaç Gagauz köyü bulunmaktadır. Gagauzlar'ın menşei hakkında
birçok görüş mevcuttur. Bazı araştırmacılar onların menşelerini Oğuzlar'a, bazıları
Karakalpaklar'a, bazıları Kıpçaklar'a, bazıları da 11. yy.da Bizans imparatorluğu'na sığınmış
olan II. İzzeddin Keykavus'u takiben Rumeli'ye geçerek Dobruca'ya yerleşen Anadolu Selçuklu
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Türkleri'ne bağlamaktadırlar. Peter Mutafciyev başta olmak üzere bir kısım Bulgar tarihçiler ise
Gagauzlar'ın "Türkleşmiş Bulgar" oldukları kanaatindedirler. Menşeleri hakkında olduğu gibi
"Gagauz" kelimesinin etimolojisi hakkında da değişik görüşler mevcuttur. Bu adın, "Kara+
Oğuz", "Gök + Oğuz", "Gaga + Oğuz", "Keykavus" veya "Hak + Oğuz" kelime grubundan
meydana geldiği ileri sürülmektedir. Bize göre ise bu isim "Gök + Oğuz" kelimelerinden
meydana gelmiş ve "Gagauz" şeklini almıştır. Günümüzde Gagauzlar da bizim fikrimize
katılmakta ve kelimeyi bazı Gagauzlar "Gagouz" biçiminde yazmaktadırlar. Gagauzlar 14. yy.
başlarında Balkanlar'da Balık Bey liderliğinde bir devlet kurmuş ve bugünkü Bulgaristan
sınırları içinde bulunan Balçık (Karvuna) şehrini de başkent yapmışlardır. Balık Bey'den sonra
devletin başına Dobrotic, daha sonra da Yanko (ivanko) geçmiş ve bu küçük Oğuz devletinin
toprakları 1417 yılında Osmanlı ülkesine katılmıştır. Burada yaşayan insanlardan bir kısmı
Müslümanlığı kabul etmiş, diğerleri ise Hıristiyan olarak kalmışlardır (Argunşah ve Güngör,
1993: 1-3).
Bugün Kıpçak Türkleri’nden birinin adı olarak kullanılan Karay kelimesi Musevîliğin bir
mezhebinin adından gelmektedir. Bu adın kökeni olarak İbranice kara-, oku-, çağır- fiilini
gösteren Karaylar başlangıçta bir Musevî meshebinin adı olan bu kelimeyi günümüzde
kendilerini karşılamak için kullanır oldular. Hazar devletinin içinde yer alan gruplardan biridir
(Gülsevin, 2012: 1). Göktanrı İnancı, Hıristiyanlık, Musevîlik ve İslamiyet inançlarının yan
yana yaşadığı Hazarların, Musevîliği kabul ettiği dönemden günümüze gelen Karaim / Karay ve
Kırımçaklar, 1945 yılında Almanların Kırım'ı işgaline kadar, Yevpatorya bölgesinde
yaşamışlardır. İşgalden sonra Polonya, Ukrayna ve Litvanya'ya göç etmişlerdir. Nüfusları üç bin
civarında olan Karaim Türklerinin bir kısmı da İsrail kurulduktan sonra oraya göç etmiştir.
Musevîlik hem etnik kimlik hem din adı olarak kullanıldığı için İsrail Karaimleri Türk olarak
nitelendirilmemektedir. Bugün Karaimler, Litvanya, Polonya, Türkiye (İstanbul) (Gülsevin,
2012: 3) başta olmak üzere Kırım, Mısır, İsrail, Amerika, İsviçre, Fransa, İngiltere, Belçika,
Kuzey Afrika, İspanya, İran, Ermenistan, Kafkasya, Güney Rusya ve 'de yaşamaktadırlar.
Yahudilerin soykırıma uğramaları nedeniyle kapalı bir toplum olan sayıları çok azalmış ve
dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Karaimlerin bir arada yaşamamaktan ve aynı
toprakları paylaşamamaktan dolayı dil ve kültürleri kaybolmaktadır (Günay, 2007: 592;
Doğan, 2012: 3).
Batı Trakya Türkleri, günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalmış ve Türkiye ile Yunanistan
arasındaki nüfus mübadelesi dışında tutulmuş olan Türklere verilen addır. Köken itibariyle
Osmanlı fetihleriyle Anadolu’dan giden Türkler için kullanılan bu ifadenin kaynağı Lozan barış
görüşmelerinde Mesta Karasu Nehri ile Meriç Nehri arası Batı Trakya olarak kabul edilmiş ve
bu bölgede yaşayan Türklere de bu ad verilmiştir. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bu Türk
grubu uluslararası anlaşmalar nezdinde de Türk azınlık olarak değil Müslüman azınlık olarak
adlandırılmaktadır. Yunan hükümetinin resmi rakamlarına göre nüfusları 49.000 iken Türk
Kültür
derneklerine
göre
nüfusun
150.000
olduğu
ifade
edilmektedir
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Trakya_T%C3%BCrkleri 07.08.2012).

218

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV
(Editörler: Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım)

Romanya Türkleri; Romanya Türklerinin çoğu, Dobruca bölgesindeki Köstence (Constanta),
Mecidiye (Med-gidie), Tulça (Tulçea) gibi şehirlerde yaşamaktadır. Ayrıca Kılıraş (Calaraşi),
Oltenia, Braile, Galat, Bükreş gibi illerde de Türk azınlığa rastanmaktadır. Bunlar ise ancak %
3 gibi küçük bir oran teşkil etmekte; Türklerin % 85'i Köstence, % 12'si ise Tulça'da
yaşamaktadır. Ro-manya'da Tatar ve Rumeli Türklerinin yanında az sayıda Ortodoks
Türklerden olan Gagavuz Türklerine de rastlanmaktadır. Bugünkü Dobruca Türklüğünün çok
eskilere uzanan tarihî bir geçmişi vardır. Düz, verimli ve sulak bir yer olması sebebiyle tarih
boyunca birçok Türk kavminin yerleşim merkezi olan Dobruca bölgesinin, dört buçuk asra
yakın bir süre devam eden Osmanlı idaresiyle bir Türk yurdu hâline geldiği devrin
kaynaklarında belirtilmektedir (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-9555/h/giris.pdf
08.09.2012).
Bulgaristan Türkleri; küçük bir balkan ülkesi olan Bulgaristan’da Makedon, sırp, Ulah, Rum,
Çingene, Yahudi, Ermeni, Rus gibi farklı milletlerin yaşamasının yanında; Gagauz, Pomak,
Tatar gibi Türk azınlıklar da bulunmaktadır genel nüfus içinde de Türk nüfusun ayrı bir yeri
vardır. IV. yy.’dan itibaren ülkeye girmeye başlayan Türklerin ülkeye akını XIX yy..’a kadar
devam etmiştir (Memişoğlu, 1995: 1-7). Günümüzde nüfusları 2011 verilerine göre 583.388
ve tamamına yakını Müslümandır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan_T%C3%BCrkleri
07.07.2012). Ve çoğunluk olarak Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre şehirlerinde
yaşamaktadırlar.
Irak Türkmenleri; Tarihçilere göre, Türkmenlerin Irak’a ilk gelişleri M.674, H. 24 tarihine
kadar uzanır. Emevîlerin halifesi Muaviye tarafından Horasan’a gönderilen komutan
Übeydullah bin Ziyad, 20.000 kişilik ordusu ile Ceyhun Nehri’ni geçerek Buhara’ya
yönelmiştir. Buhara prensesi Kaboç Hatun idaresinde bulunan Türk kuvvetleriyle şiddetli
çatışmalardan sonra sulh yapmak zorunda kalmıştır. Sulhten sonra Übeydullah, yanında Türk
askerleriyle Irak’a gitmiş ve onları Basra vilayetine yerleştirmiştir (Pamukçu, 1991: 18; Saatçi,
2003: 20 Marufoğlu, 2002: 603; Hürmüzlü, 2003a: 13; Hürmüzlü, 2006: 16). Coğrafî konum
itibarıyla bugün Irak’ta yaşayan Türkmenler, kuzey bölgesinde yoğun olarak yaşayan Kürtlerin
ve orta, batı, güney bölgelerinde yaşayan Arapların arasındaki bölgede yaşamaktadırlar. Bu çizgi
Irak’ın kuzey batısından güney doğusuna kadar uzanmaktadır. Türkmenlerin yoğun olarak
yaşadıkları iller şunlardır: Kerkük, Musul, Erbil, Selahattin, . Diyale (Murad, 2009).
Günümüzde nüfuslarının; 600.000, 2.000.000 ve 3.000.000 olduğunu ifade eden kaynaklar
bulunmaktadır. Irak Türklerinin tamamı Müslüman olmakla birlikte Sünni ve Şii olarak
mezhepsel ayrılıkları mevcuttur (http://tr.wikipedia.org/wiki/Irak_T%C3%BCrkmenleri
07.07.2012).
Suriye Türkleri: Günümüzde Bayır-Bucak, Lazkiye, Halep, Azes, Hama ve Humus’ta yaşayan
Suriye Türklüğü’nün tarihi Selçuklulardan çok evveline dayanır. Nüfusları halihazırda 1.8-2
milyon civarındadır. Kültürel olarak Hatay, Şanlı Urfa, Gazi Antep illerimizde yaşayan
Türkmen nüfustan çok farklı olmamakla beraber, zamanla Arap kültüründen de
etkilenmişlerdir (Kalafat, 1996: 13-6).
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İran Türkleri: 1928 yılında Ruslarla Kaçar Devleti (İran Fars) arasında yapılan Türkmençay
anlaşması ile Fars yönetimine giren Güney Azerbaycan ve İran’ın diğer muhtelif yerlerinde
yaşamaktadırlar. Kuzeyden Aras Nehri ve Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanan Taliş Dağları,
batıdan Türkiye, doğudan Hazar Denizi ve İran Gilân vilâyetiyle çevrelenmiştir. 105.952
kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Güney Azerbaycan, doğu ve batı olmak üzere iki
yönetim bölgesine ayrılmıştır. Doğu Azerbaycan'ın merkezi eskiden beri Tebriz'dir. Erdebil,
Meraga ve Marend önemli şehirleridir. Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye, diğer önemli
şehirleri Miyândap, Mehâbâd, Hoy ve Mâkû'dur. Güney Azerbaycan'ın nüfusu
12.630.681'dir. Yönetimin kısıtlamaları Kültürel olarak Fars etkisinden hemen hemen hiç
etkilenmeyen Güney Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki soydaşları ile ortak
yaşantıya sahiptir (Günay, 2007: 568). Bu bölgede yaşayan Türk grupları; Kaşkay, Karapapah,
Şahseven/Elseven, Karakoyunlu, Kiresunlu, Afşar, İsmaili Hazara ve Caferi Mezhebine Mensup
İran Türkleri olmak üzere ifade edilebilir (Kalafat, 2005).
Uygur Türkleri; Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölge olan Sinkiang (Sincan) Doğu
Türkistan eyaletinde yaşamaktadırlar. Bu bölgenin yanında Kazakistan, Özbekistan ve
Kırgızistan’da da Uygur Türkü yaşamaktadır. Uygurlar, İdikut ve Karahanlı devletlerinde yer
alan Uygurların torunlarıdır. Bugün 21 milyon civarında nüfusa sahiptirler
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Uygurlar 07.08.2012).
Salar Türkleri: Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Müslüman Türk
topluluklarından biri olan Salar Türklerinin büyük bir kısmı bugün Çin Halk Cumhuriyetinin
Çinghai eyaletinin ün Hua (Xun-hua) Otonom bölgesinde, komşu HualoQ Huyzu Otonom
Nahiyesinin Gandu kasabasında ve Gansu eyaletinin Cişişen Baven Salar Otonom bölgesinin
Daheciya nahiyesinde yaşamaktadırlar (Temur, 2009: 484-5). Gelenek görenek ve pratikler
bakımından diğer Türk topluluklarından çok farklı oldukları söylenemez.
Sonuç
Tarihin kadim dönemlerinden günümüze kadar Dünya üzerinde onlarca devlet kuran Türkler,
günümüzde müstakil devletleri, özerk cumhuriyetleri ile diğer egemen devletlerin vatandaşı
olarak varlıklarını devam ettirmektedirler. Türk kültürünün sağlam temelleri, Türk dilinin ses
bayraklığı sayesinde varlıklarını dünya üzerinde perçinleyerek geleceğe sosyal ve teknik
birikimlerini aktararak dünya ve insanlığa hizmet etmektedirler. Kuzey yarımkürenin önemli
bir kısmında ve dünya üzerinde diaspora halinde mevcudiyet gösteren kadim Türk milletinin
tanımlanmasında, ırk, dil ve kültür eksenli tanımlamalar yapılmaktadır. Alan üzerine çalışan
pek çok araştırmacı sadece bir kriter belirlenerek yapılan tanımın boşluğu doldurmadığını,
bütün tanımların kesişimi olan kültür ve hissetme temelli Türk milleti tanımın daha uygun
olacağı üzerinde durmaktadırlar. Kaldı ki günümüzde saf bir ırkın bulunması mevcut koşullara
ve küreselleşen dünya şartlarına göre her geçen daha da zorlaşmaktadır. Bu bakımdan Türk
kültürlü ve Türk hissetme, Türkçe konuşma gibi kriterlerin birlikte alınması bu tanımı daha
geçerli kılacak, bunun üzerinden yapılan Türk dünyası tanımının da daha etraflı olacağı
düşünülebilir.
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H

alkla ilişkiler, insanlık tarihi kadar eskiye dayandırılsa da (Cutlip, 1994; Aydede,
2001), modern halkla ilişkiler olgusunun 20. yüzyıla ait olduğunu söylemek
mümkündür (Seitel, 2004). Türkiye’de Anadolu Ajansı’nın, Basın, Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün, İrade-i Milliye Gazetesi’nin, Devlet Planlama Teşkilatı
Yayın ve Temsil Şubesi’nin, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi gibi kurumların
kuruluşları halkla ilişkiler açısından önemli gelişmeler olarak görülmektedir (Sabuncuoğlu,
2004; Bıçakçı, 2000). Peltekoğlu (1998: 86) Türkiye’de özel sektörde halkla ilişkilerin 1960’lı
yılların sonlarından itibaren yer aldığını; 1969 yılından sonra ise büyük holdinglerin ve bazı
bankaların halkla ilişkilerin önemini kabul ettiklerini belirtmektedir. Konuya halkla ilişkiler
eğitimi açısından bakıldığında ise Türkiye’de 1960’larda iletişim okullarının kurulduğu, bu
okullarda ilk önce gazetecilik eğitimi verilirken daha sonra halkla ilişkiler ve radyo-televizyon
eğitimlerinin verilmeye başlandığı görülmektedir. Ayrıca ÜAK Sosyal Bilimler Eğitim
Konseyi’nin aldığı kararla 1993 yılında iletişim fakültelerinde gazetecilik, radyo-televizyon ve
halkla ilişkiler ve tanıtım olarak üç bölüm kurulmuştur (Atabek ve Atabek, 2014: 151). Halkla
ilişkiler “iletişim yönetimi, bir sanat ve bilim, itibarın tanıtımı ve savunması, karşılıklı fayda
getiren ilişkiler yaratmak ve kişisel çıkarların dikkat çekme ve işbirliği yöntemleriyle
geliştirilmesi” açıklamalarıyla tanımlanmaktadır (Davis, 2006: 41). Dünyanın en büyük ikinci
halkla ilişkiler şirketi Weber Shandwick görevlerini “ilişki kurucu, provokatif, orijinal,
*Bu çalışma, 12-13 Mayıs 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenen I. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin geliştirilmiş halidir.
*Doç. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü,
burcu.oksuz@ikc.edu.tr
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şaşırtıcı, iletişim başlatıcı, manşet yakalayıcı, ilgi çekici, satış geliştirici, itibar koruyucu, marka
yaratıcı, müdafaa edici, destekçi, müşteri ve başarısı odaklı, başarı, gelişme ve ilerleme için yön
verici” olarak sıralamaktadır (Yağmurlu, 2018: 46).
Halkla ilişkilerin her toplumda, kültürde ve koşulda geçerli standartları ya da pratikleri
olmamakla birlikte, faaliyetleri yürüten iletişim profesyonellerinin deneyimleri doğrultusunda
belli birtakım ilkeler üzerinde uzlaşılmıştır (Tellan, 2011: 12). Ancak yine de toplumsal
düzeyde halkla ilişkiler alanına yönelik genel bir bilgisizlik söz konusu olabilmektedir.
Örneğin, Yıldırım ve Akbulut (2018: 201) halkla ilişkilerin uluslararası alanda ‘manipülasyon,
algı yönetimi, spin doctor’ gibi kavramlarla etik boyutu nedeniyle tartışıldığını, ancak günümüz
Türkiye’sinde mesleğin ne olduğunun kamuoyunda anlaşılamadığını belirtmektedirler. Uğurlu
(2015: 3) halkla ilişkiler uygulamalarının dikkat çekici bir biçimde değiştiğini vurgulasa da bu
değişimin halkla ilişkilerin iyi şekilde anlaşılması, kavramın yerleşmesi ve itibarının artması
şeklinde olmadığının altını çizmektedir. Yıldırım ve Becan (2017: 270) halkla ilişkiler meslek
algısının çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirtmekte ve “Kurumların, fikirlerin algısını
yönetip, itibar inşasını yapıp, imajını şekillendiren halkla ilişkiler ne yazık ki aynı oranda kendi
itibarını ve imajını doğru konumlandıramamanın olumsuzluklarını yaşamaktadır” diyerek
yaşanan sorununun altını çizmektedirler.
“Ana akım halkla ilişkiler kitaplarında ve meslek birliklerinin tanımlarında, halkla ilişkilerin
kurumun çıkarlarını korumak için var olan bir işlev olduğu, elinde bulunan kaynakları
kamuoyunu etkilemek için kullandığını, toplumun bilmesi istenen şeylerin parlatıldığı ve
bilmemesi istenen şeylerin silikleştirildiği ve gerektiğinde duyulmaması için gereken herşeyin
yapıldığı yazılmamaktadır.” (Yağmurlu, 2018: 47). Dolayısı ile halkla ilişkilerin iyi şekilde
anlaşılamamasının başka nedenlerinden söz etmek gerekmektedir. Örneğin, Bowen (2009:
403) halkla ilişkilerin sahip olduğu değeri göstermekte ve toplumda değerli bir katkı sağlayıcı
olarak potansiyelini açıklamakta başarısız olduğunu vurgulamaktadır. “Bir faaliyetin meslek
olabilmesi için toplumda vazgeçilmez bir rol üstlenmesi gerekmektedir.” (Kalender, 1999: 27).
Halkla ilişkiler mesleğinin imajının olumsuz olması, kamu yararına yönelik olmadığına ilişkin
fikirler, eğitim ve yetkinlik aranmaksızın isteyen herkesin mesleğin içine girebilmesi, lisanslama
ve akreditasyon çalışmalarındaki yetersizlikler, etik kodlara uyumun denetlenmemesi ve meslek
örgütlerine üyeliğin azlığı halkla ilişkilerin meslek olarak güçlenmesinin önündeki
engellerdendir (Öksüz, 2015: 261).
Spicer (1993) gazetecilerin halkla ilişkiler mesleğine ve mesleğin uygulayıcılarına karşı olumsuz,
çoğunlukla da karşıt tutumlara sahip olduklarını belirttiği çalışmasında, 84 adet basılı örneği
incelemiş ve örneklerin yüzde 80’inde gazetecilerin olumsuz bağlamın içine gömülmüş
kavramlar kullandığı bulgusuna ulaşmıştır. Yıldırım ve Akbulut (2018) tarafından halkla
ilişkiler öğrencilerinin yakınlarının halkla ilişkiler mesleğine yönelik tutum ve algılarını
belirlemeye yönelik yapılan araştırmada ise ailelerin görüşlerinin çocuklarının halkla ilişkiler
eğitimi almalarıyla birlikte değiştiği ancak mesleğin kapsamının henüz tam olarak farkında
olmadıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Diğer yandan halkla ilişkiler alanının gelişmesi ve doğru
anlaşılması bu alanda eğitim alan kişiler ile doğrudan ilişkili görülmektedir. Sha ve Toth (2005:
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96) tarafından yapılan araştırmada katılımcıların %62.6’sı mezun olduktan sonraki on yıl
içinde halkla ilişkiler alanında bir işe sahip olacağını, %28.4’ü ne iş yapacağının belirsiz
olduğunu, %9’u ise mezun olduktan sonra kendilerini halkla ilişkiler işinde görmediklerini
belirtmişlerdir. Aynı araştırmada erkek katılımcılar, “Birçok halkla ilişkiler işinde erkekler
kadınlara göre daha hızlı terfi ettirilmektedir” ve “Halkla ilişkilerde üst pozisyonları edinmek
kadınlar açısından daha zordur” ifadelerine daha az katılmıştır. Fullerton ve McKinnon (2015)
tarafından halkla ilişkiler öğrencilerinin halkla ilişkiler algılarını belirlemeye yönelik yapılan
çalışmada, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun, aldıkları eğitimin onları halkla ilişkiler
kariyerine iyi şekilde hazırladığını düşündükleri; ancak birçok öğrencinin mezun olduktan
sonra iş bulma konusunda endişeli oldukları sonucuna varılmıştır. Gleeson (2013) tarafından
yapılan araştırmada ise birçok öğrencinin kitle iletişimi tarafından yaratılmış olan stereotip
halkla ilişkiler algısına sahip oldukları ve kitle iletişiminin halkla ilişkiler imajında oldukça etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yarısından azının halkla ilişkileri meslek olarak
gördüğünün saptandığı araştırmada, ideal halkla ilişkiler iş tercihleri kadın katılımcılar için
moda ve etkinlik yönetimi, erkek katılımcılar için eğlence ve spor alanında halkla ilişkiler
olmuştur.
Halkla ilişkiler alanında çalışacak uygulayıcıların alacağı eğitimin
niteliği, meslek
standartlarının gelişimi ve profesyonelleşme açısından büyük bir önem taşımaktadır (Solmaz
vd., 2018: 237). “Halkla ilişkiler eğitimi, öncelikle eğitimi verilecek olanın ‘ne olduğu?’, eğitim
sürecinin ‘nasıl işlediği? ’ ve ‘formel eğitim süreci aracılığıyla hangi sorunların giderilmesinin
hedeflendiği?’ gibi soruları gündeme taşımalıdır” (Tellan, 2011: 18). Günümüzde Türkiye’nin
her bölgesinde halkla ilişkiler eğitimi verilmekte; bu eğitimlerin niteliği ile niceliğini ölçme
ve halkla ilişkiler alanına katkısını saptama konusunda bir gereklilik bulunmaktadır (Solmaz
vd., 2018: 237).
Yöntem
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkiler mesleğini icra edecek geleceğin profesyonelleri olan
öğrencilerin bir meslek olarak halkla ilişkileri nasıl algıladıklarını ve mesleğe ilişkin görüşlerini
ortaya koymaktır.
Araştırmanın Evreni Örneklemi ve Sınırlılıkları
Araştırmanın evreni İzmir ilinde bulunan ve halkla ilişkiler eğitimi veren devlet
üniversitelerindeki üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileridir. Örneklem ise söz konusu
devlet üniversitelerinde halkla ilişkiler eğitimi alan üçüncü ve dördüncü sınıf lisans
öğrencilerinden basit rastlantısal örnekleme yöntemine göre seçilmiş 27 kişiden oluşmaktadır.
Araştırma kapsamında yalnızca İzmir ilinde bulunan devlet üniversitelerinin öğrencileriyle
görüşülmesi ve sadece nitel yöntemin kullanılması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.
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Araştırma Tekniği
Çalışmada nitel veri analizi tekniklerinden olan odak grup görüşmesi ve derinlemesine görüşme
kullanılmıştır. Odak grup, önceden belirlenmiş bir konu hakkında katılımcıların düşüncelerini
öğrenmek amacı ile belli bir ortamda gerçekleştirilen tartışmalar bütünüdür (Yıldırım ve
Şimşek, 2011: 152). 6-8 arasında insanın katılması beklenen odak grupta amaçlardan birisi
katılımcıların tartışmaları ile sorulan sorunun derinlemesine yanıtının alınması ve varılabilecek
ortak bir noktanın yakalanmaya çalışılmasıdır. Derinlemesine görüşme ise belirli sorular
hakkında ayrıntılı bilgi almak için iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen veri toplama
tekniğidir (Büyüköztürk vd. 2012: 150). Bu çalışmada odak grup ve derinlemesine görüşme
tekniklerinin seçilmesinin nedeni araştırma sorusuna uygun olmalarıdır.
Veri Toplama Süreci
İzmir’de halkla ilişikler alanında lisans eğitimi veren iki devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencileriyle 2018 yılının Nisan ve Mayıs aylarında odak grup görüşmeleri ve yarı
yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Odak grup görüşmeleri Ege
Üniversitesi’nden altı ve Katip Çelebi Üniversitesi’nden yedi kişi ile yapılmıştır. Odak gruplara
katılacak öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıf listelerinden rastgele örneklem yöntemi ile
belirlenmiş ve gönüllülük esas alınarak oluşturulmuştur. Odak grup görüşmesi araştırmacıların
üniversitedeki odalarında 1saat 15 dakika ve 1 saat 36 dakika sürmüştür. Derinlemesine
görüşmelerde de yine aynı yol izlenerek seçilen öğrencilerle araştırmacıların odalarında birebir
görüşme sağlanmıştır. Derinlemesine görüşme süreleri 35 dakika ile 70 dakika arasındadır.
Yapılan araştırma sonunda toplu bir sonuca ulaşılması hedeflendiğinden iki üniversitenin
öğrencileri ayrı ayrı verilmemiştir (bkz tablo 1). Araştırmada katılımcılara sorulacak soruların
hazırlanmasında Fullerton ve McKinnon (2015) tarafından halkla ilişkiler öğrencilerinin
algılarını belirlemeye yönelik yapılan araştırmada kullanılan sorulardan yola çıkılmıştır.
Tablo 1: Katılımcı Bilgileri
Odak Grup Katılımcıları

Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine
Görüşme Katılımcıları

1. G, Kadın
2. A, Kadın
3. Ç, Kadın
4. I, Kadın
5. F, Erkek
6. Ü, Kadın
7. N, Kadın
8. T, Erkek
9. O, Kadın
10. E, Kadın
11. Q, Erkek

1. O, Erkek
2. P, Kadın
3. T, Kadın
4. L, Erkek
5. Z. Erkek
6. B, Kadın
7. S, Kadın
8. R, Kadın
9. İ, Kadın
10. C, Erkek
11. Ü, Kadın
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12. H, Kadın
13. P, Erkek

12. D, Erkek
13. F, Kadın
14. Y, Erkek

Bulgular
Bölüm Tercihlerine İlişkin Bulgular
Öğrencilerin tümünün tercihlerinde okudukları bölüm ilk üç sırada yer almaktadır. Bölümü
seçme nedenleri genel olarak bölümün kendilerine uygun olduğunu düşünmeleri, bölümün
yaratıcılığa imkan vermesi, lisede okunan alana uygunluk, tesadüf, çevre ve öğretmenlerin
yönlendirmeleri olarak sıralanmaktadır.
Katılımcıların görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
“...Ben lisede dil çıkışlıyım. Herkes dil sınavlarına çalışırken ben tarih, edebiyat soruları çözerdim.
Halkla ilişkiler okuyacağımı söylediğimde ailem karşı çıktı. Ama ben ailemden gizli tercihlerime
yazdım.” (G, Kadın, OG).
“...İletişime lise 2’den itibaren ilgim oluşmaya başlamıştı. Araştırmaya başladım. İlk Betül Mardin
karşıma çıkmıştı. Yaptıkları bana çok ilham vermişti.”(Ü, Kadın, OG).
“…Halkla ilişkiler beni çok yormadan geçimimi sağlayabileceğim bir alan olduğundan, kişiliğimi
karakterimi köreltmeyecek bir alan olduğu için seçtim”. (Z, Erkek, YYG).
“...İş imkânları nedeniyle RTS olmaz diye düşünmüştüm. Müşterilerle irtibat kuran, personelle
ilgilenen köprü görevi gibi algılıyordum; ancak kadın mesleği olarak düşünüldüğünü fark edip
erkek olarak aralarından sıyrılabileceğim aklıma geldi.” (T, Erkek, OG).
“Sayısal öğrencisi idim. Bir gün rehberlik öğretmenim sen sosyal bilimler istiyorsun ve yapın da bu
doğrultuda, etkinliklerden de hoşlanıyorsun, insan ilişkilerine de değer veriyorsun halkla ilişkileri
neden düşünmüyorsun dedi. Kişisel güven varsa yapılabilir diye düşünmüştüm.” (H, Kadın, OG).
Halkla ilişkiler bölümünün “aileden gizli” tercih edilmek zorunda kalınan, “çok yormayan” bir
bölüm olarak düşünülen, “alandaki cinsiyet faktörü” üzerinde durularak bunun stratejiye
çevrilebilecek yönü üzerinde durulan ve “kişisel güven” temelinde düşünülmesi alana bakış
açısının çok çeşitli olduğunu ve birbiriyle ilişkisi olmayan nedenler ile tercih yapıldığını
göstermektedir.
Halkla İlişkiler Eğitimi Alınmadan Önceki Meslek Algıları
Katılımcıların halkla ilişkiler eğitimi almadan önceki halkla ilişkiler algıları; toplum tarafından
meslek olarak görülmeyen, güzel görünümlü, güzel giyimli kişilerin yapabileceği, icra etmek
için o konuda eğitim almanın gerekli olmadığı ve herkesin yapabildiği bir iş şeklindedir.
Katılımcılardan bazıları kendisine ‘halkla ilişkiler okuyup ne yapacaksın? ’ şeklinde yorumlar
yapıldığını belirtmiştir. Dolayısıyla katılımcıların halkla ilişkiler hakkındaki algılarının
bölümlerini seçmeden önce çok da olumlu olmadığını söylemek mümkündür. Buna karşın
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katılımcıların halkla ilişkiler bölümünü seçmelerinde birbirinden farklı nedenlerin olduğu bir
önceki soruya verilen yanıtlardan anlaşılabilir.
Halkla İlişkiler Alanında Çalışma Planları
Katılımcılar arasında halkla ilişkiler alanında çalışmayı planlamayan öğrenci bulunmamaktadır.
Ancak halkla ilişkiler dışında başka alanlarda da çalışma yönünde isteklere sahiptirler. Üç
öğrenci insan kaynakları, dört öğrenci reklam, bir öğrenci sosyoloji, bir öğrenci sinema, iki
öğrenci pazarlama alanında da çalışabileceğini belirtmiştir. Bir öğrenci aynı zamanda modellik
yapmak istediğini, bir öğrenci de tiyatroya ilgisi olduğunu vurgulamıştır. Bu doğrultuda
katılımcıların halkla ilişkiler alanında ilerlemek istedikleri; fakat bu alanda ilerleyememe
durumunda başka alanları da düşündükleri görülmektedir. Gelecekteki halkla ilişkiler
profesyonellerinin, geleceğe ilişkin hayallerinde başka mesleklerin olabileceği alandaki iş
imkanları ile ilgili olabilir.
Katılımcıların İlk Maaş Beklentileri
Katılımcıların ilk maaş beklentileri 1600 ile 4000 TL arasında değişmektedir. Genel olarak
birkaç kişi dışında ilk maaş beklentisinin yüksek olmadığı görülmektedir. İlgili tabloya aşağıda
yer verilmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların İlk Maaş Beklentileri
Maaş
Yarı
Yapılandırılmış
Odak Grup
Beklentisi
Derinlemesine Görüşme
Katılımcıları
Katılımcıları
1. G, Kadın
1600-3000
1. O, Erkek
2. A, Kadın
2000-2500
2. P, Kadın
3. Ç, Kadın
1600-2500
3. T, Kadın
4. I, Kadın
2000-3000
4. L, Erkek
5. F, Erkek
1600
5. Z. Erkek
6. Ü, Kadın
1600
6. B, Kadın
7. N, Kadın
2000
7. S, Kadın
8. T, Erkek
1600
8. R, Kadın
9. O, Kadın
2500-4000
9. İ, Kadın
10. E, Kadın
2000
10. C, Erkek
11. Q, Erkek
2000-2500
11. Ü, Kadın
12. H, Kadın
2000
12. D, Erkek
13. P, Erkek
3000-3500
13. F, Kadın
14. Y, Erkek

Maaş
Beklentisi
2.000-3000
1600
2000-2500
1600
2000
2000-2500
2000
1600
1600
1600
2500
2500+prim
2000
2000
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Halkla İlişkiler Hangi Yönüyle Cazip Geliyor?
Çalışma kapsamında halkla ilişkilerin işletme yönüyle mi yoksa yaratıcılık yönüyle mi cazip
göründüğü sorusu yönetildiğinde; katılımcıların büyük bir çoğunluğu için halkla ilişkilerin
işletme yönü yerine yaratıcılık yönünün daha çekici olduğu görülmüştür. Katılımcılar genellikle
halkla ilişkiler alanında yaratıcı işler yapmak istemekte; bunun yanı sıra bazı katılımcılar
yaratıcılığa ek olarak işletme yönünden de söz etmektedir. Görüşlere Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3: Halkla İlişkilerin Cazip Yönleri
Yarı Yapılandırılmış
Maaş
Maaş
Odak Grup
Beklentisi
Derinlemesine Görüşme Beklentisi
Katılımcıları
Katılımcıları
1. G, Kadın, OG Yaratıcılık
1. O, Erkek-YYG
Yaratıcılık
2. A, Kadın, OG Yaratıcılık
2. P, Kadın-YYG
Yaratıcılık
3. Ç, Kadın, OG Yaratıcılık
3. T, Kadın -YYG
İşletme+Yaratıcılık
4. I, Kadın, OG
Yaratıcılık
4. L, Erkek-YYG
İşletme+Yaratıcılık
5. F, Erkek, OG Yaratıcılık
5. Z. Erkek-YYG
Yaratıcılık
6. Ü, Kadın, OG İşletme+Yaratıcıl 6. B, Kadın, YYG
Yaratıcılık
ık
7. N, Kadın, OG İşletme
7. S, Kadın, YYG
Yaratıcılık
8. T, Erkek, İşletme
İşletme+Yaratıcılık
8. R, Kadın, YYG
OG
9. O, Kadın, OG Yaratıcılık
9. İ, Kadın, YYG
Yaratıcılık
10. E, Kadın, Yaratıcılık
10. C, Erkek, YYG
İşletme
OG
11. Q, Erkek, Yaratıcılık
11. Ü, Kadın, YYG
Yaratıcılık
OG
12. H, Kadın, Yaratıcılık
12. D, Erkek, YYG
İşletme
OG
13. P, Erkek, Yaratıcılık
13. F, Kadın, YYG
İşletme
OG
14. Y, Erkek, YYG
Yaratıcılık
Bazı katılımcıların halkla ilişkilerin cazip yönlerine ilişkin görüşlerinin detaylarına aşağıda yer
verilmiştir:
“....İşletmeyle ilgili işleri yapacak bir ton insan olacak. Ben diğerlerinden ayrılmak, sevdiğim işi
yapmak için yaratıcı işleri yapmalıyım.” (A, Kadın, OG).
“...Şirkette çalışma ve yaratıcılık ikilisini birbirinden bağımsız düşünemeyiz ki.” (R, Kadın,
YYG).
“...Ben diğerlerinden farklı olduğu için, eğlenceli olduğu için halkla ilişkileri seçtim. Yaratıcı
işler yapmak isterim” (I, Kadın, OG).
“...İşletme kısmı çekiyor, ben çok yaratıcı olduğumu düşünmüyorum. İşletme mantığına
sahibim.” (T, Erkek, OG)
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“…Şu bardağı şuraya koyayım, bu telefonu buraya koyayım. Bunu her işletme yapabilir...
Yaratıcılık farklı, kalıplarla ilgili değil. Yetenek olan bir şey. Yaratıcılık o yüzden önemli.” (Ç,
Kadın, OG).
“...Yaratıcılık kısmı kesinlikle ancak bir işletmede yaratıcılığımı ne kadar kullanabileceğim
bilemiyorum.” (E, Kadın, OG)
Katılımcıların yaratıcılığı, halkla ilişkilerin cazip bir yönü olarak görmeleri mesleki itibar
açısından olumlu bir yön olarak düşünülmektedir. Geleceğin profesyonellerinin alandaki
yaratıcılığa ilişkin fikirleri ile gerçek hayattaki uygulamalarda kullanılan yaratıcılık arasında
fark olabileceği ihtimali bulunmaktadır.
Halkla İlişkilerin Karşılaşacağı Fırsatlar ve Tehditlere İlişkin Görüşler
Katılımcılar teknoloji, yapay zeka, sosyal medya, araştırmalara yatırım artışı, veritabanı-bigdata,
ucuz işgücü, uzman olmayanların istihdamı, halkla ilişkiler uygulayıcılarının yetersizliği,
önyargıların artması, mesleğin küçümsenmesi gibi konuları halkla ilişkiler mesleğinin
karşılacağı fırsatlar ve tehditler olarak görmektedir. Dolayısı ile bu meslekteki fırsat ve
tehditlerin birçoğunun yeni teknolojiler, uygulayıcılar ve Alana dışarıdan bakanlar üzerinden
belirtildiğini söylemek mümkündür.
Halkla İlişkiler Mesleği Etik mi?
Katılımcılardan beşi halkla ilişkilerin etik olduğunu, altısı kısmen/yerine göre etik olduğunu,
onaltısı ise etik olmadığını düşünmektedir. Konuya ilişkin görüşlerden bazıları şöyledir:
“...Evet bence fazlasıyla etik. İnsanları kandırmanın önüne geçmek gerek. Halkla ilişkilerde
birçok etik kural, etik bakış açıları var.” (L, Erkek, YYG).
“...Halkla ilişkilerde her daim algı yönetimi var. Etik olabilir de olmayabilir de. Ben bana
verilen işi yaparım sonra da etik değilse KSS yaparım.” (D, Erkek, YYG).
“…Bence halkla ilişkilerin etik anlayışı var. Kişiden kişiye göre değişebilir. İnandığımız değer
yargılarına göre değişir. Ama kendi çizgisi var.” (P, Kadın, YYG).
“…Olması gerek ama değil. Olması gereken ideal anlamda etik değerleri yüksek. Ama sektöre
baktığımızda böyle olmuyor.” (I, Kadın, OG).
“...Halkla ilişkiler yerine göre etik, yerine göre değil. Yani kimin nereden baktığı önemli” (E,
Kadın, OG).
Geleceğin profesyonellerinin büyük çoğunluğunun halkla ilişkiler mesleğinin etik olmadığını
söylemesi bu konuda yapılması gereken çalışmalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca etik ilkeleri
belirlemiş bir alanda eğitim alan kişilerin “etik olmadığını” belirtmesi de üzerinde durulması
gereken diğer bir konudur.
Toplum Halkla İlişkileri Etik Görüyor mu?
Katılımcılardan 10 tanesi toplumun halkla ilişkileri bilmediğini ve meslek olarak görmediğini,
ikisi toplumun halkla ilişkileri etik bulduğunu, 15’i ise etik bulmadığını belirtmiştir.
Görüldüğü üzere katılımcıların çoğu toplumun gözünde halkla ilişkilerin bir meslek olarak
algısının iyi olmadığını ve etik görülmediğini düşünmektedir. Bu veriler halkla ilişkiler
mesleğinin algısına yönelik yapılması gereken çok çalışma olduğunu ortaya koymaktadır.

243

Burcu Öksüz, Mikail Batu
(Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma)

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma kapsamında İzmir şehrinde bulunan iki devlet üniversitesinde halkla ilişkiler
alanında eğitim alan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle görüşmeler yapılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre katılımcıların okudukları bölümler tercihlerinde ilk üç sırada yer alsa da
halkla ilişkiler alanında bilinçli bir tercih yaptıklarını söylemek mümkün görülmemektedir.
Katılımcıların halkla ilişkiler eğitimi almadan önceki meslek algıları, mesleğin ilkeleri ve
uygulamasıyla çelişmektedir. Halkla ilişkiler öğrencileri, mesleğin olumsuz algılandığını
düşünseler de sonraki yıllarda iş tercihlerini yine bu yönde kullanmışlardır. Bu durum,
mesleğin sevildiğinin ve benimsendiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Araştırmaya katılanların tamamı, halkla ilişkiler alanında çalışabileceğini belirtmiştir. Ancak ek
olarak başka işleri yapmak isteyenlerin de olması, mesleğe tam bir bağlılığın olmadığını
göstermektedir. Katılımcıların maaş beklentisi, asgari ücretten başlayıp 4000 TL’ye kadar
varmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerin mezun olduklarında alacakları maaş konusunda
büyük beklentilere sahip olmadıkları söylenebilir. Ancak bazı öğrencilerin üst sınırlarının (4000
TL) yüksek olduğu da dikkat çekmektedir. Öğrencilere “halkla ilişkilerin yaratıcılık yönü mü
yoksa işletme yönü mü cazip geliyor” diye sorulduğunda, çoğunlukla yaratıcılık yönünde
eğilimler olduğu görülmektedir. Dört öğrencinin hem işletme hem de yaratıcılık yönünde fikir
belirtmesi, halkla ilişkilerin çekici yanlarının çok fazla olabileceğini göstermektedir. Diğer
yandan yaratıcılığı eğlence olarak gören bir öğrencinin bulunması, yaratıcılığın halkla ilişkiler
uygulamalarında nasıl kullanılması gerektiğini öngöremeyebilecekleri konusunda bir ipucudur.
İşletme ve yaratıcılık arasında bir uçurumun olduğuna inanan bir katılımcının olması ve
işletme faaliyetlerinde yaratıcılığın kullanabileceğinin göz önünde bulundurulmayarak yorum
yapılması da dikkat çekici bir husustur. Çünkü işletmelerde yaratıcılığın maksimum düzeyde
kullanılması gereken birçok uygulama alanı bulunmaktadır.
Katılımcılar özellikle yapay zeka ile teknolojinin halkla ilişkiler mesleğine daha fazla egemen
olacağını, bu alanda kendini geliştirenlerin başarıyı yakalayacaklarını belirtmektedir. Bu
dönüşüme uyum sağlayamayan halkla ilişkiler uygulayıcılarının yetersiz olacaklarına dair bir
öngörünün bulunması da dikkat çekicidir. Katılımcılardan birinin halkla ilişkilerin
karşılaşabileceği en büyük tehditin “kendimiz” olduğunu söylemesi de halkla ilişkilerin yeni
gelişmelere ayak uydurması konusundaki gerekliliğinin bir göstergesidir.
Katılımcıların çok büyük bir bölümü halkla lişkileri etik bulmamaktadır. Bunun yanı sıra yine
büyük bir çoğunluk, toplumun da halkla ilişkileri etik bulmadığı yönünde fikir belirtmiştir.
Bazı katılımcıların halkla ilişkilerin etik problemini normal karşılaması ve çözümünün
olmadığını düşünmesi, gelecekteki uygulamalar açısından düşündürücüdür. Örneğin bir
katılımcının yaptığı iş etik olmasa da bu durumu kurumsal sosyal sorumluluk çalışması yaparak
düzeltebileceğini düşünmesi kaygı vericidir. Bazı katılımcıların etiğin kişiden kişiye değişeceğini
düşünmesi, halkla ilişkilerin mesleki etik ilkeleri bilgisine sahip olmadığını göstermektedir.
Katılımcılar, halkla ilişkiler mesleğinin gelecekte karşılaşacakları fırsat ve tehditler konusunda
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bilgi sahibidirler. Ancak özellikle meslek etiği konusundaki görüşlerin düşündürücü olduğunu
söylemek de yanlış olmayacaktır.
Bu çalışmada veriler tek bir şehirde yalnızca devlet üniversitelerindeki öğrenciler ile yapılan
araştırmayla ve nitel bir yöntem kullanılarak elde edilmiştir. İleride yapılacak çalışmaların nicel
verilerle desteklenmesi ve farklı şehirlerde yeralan halkla ilişkiler eğitimi veren üniversitelere
ulaşılması ile daha genellenebilir veriler sağlanabilir. Daha genellenebilir veriler ile halkla
ilişkilerin gelecekteki profesyonellerinin alana pozitif yönde bakış açısı geliştirmeleri
desteklenerek mesleki itibar arttırılabilir.
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arkalama, ürün ve hizmetlerin markanın gücüyle donatılması ve ürünler arasında
farklılık yaratmakla ilgilidir (Kotler ve Keller, 2012, s. 243). Günümüzde marka
yalnızca ürünler değil, farklı alanlarda hizmet veren kurumlar açısından da hayati
bir önem taşımaktadır. Son zamanlarda ulusal ve uluslararası bağlamda sayısı çokça artan
yüksek öğretim kurumları için de marka ve markalaşma süreci stratejik açıdan iyi yönetilmesi
gereken kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek öğretimdeki küresel eğilimler, bu
kurumlardaki rekabeti arttırmakta ve onları rekabet avantajına sahip olmak zorunda
bırakmaktadır (Nguyen vd., 2012, s. 779). Üniversiteler tercih edilirlik oranlarını arttırmak ve
kaliteyi yükseltmek için bazı marka ve imaj çalışmalarına ağırlık vermektedir. Eğitimde
uluslararası standartları yakalamak, nitelikli mezunlar vermek, alanında uzman
akademisyenlerle çalışmak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öne çıkmak ve
topluma katkıda bulunmak her üniversitenin amacıdır. Üniversiteler bu amaçlarını yerine
getiriken aynı zamanda markalaşma sürecini de desteklemektedir. Dolayısıyla üniversitelerin
gerçekleştirdiği faaliyetler, markalaşmalarına katkı sunarken; diğer yandan da başarılı çalışmalar
sahip oldukları markanın güçlenmesine de yardımcı olacaktır.
Ürün ve hizmet markaları nasıl ki marka sadakatini, tercih edilirliği, farklılaşmayı, kişilere ve
topluma fayda sağlamayı ve kimliği etkiliyorsa; üniversite markaları da öğrencilerle ve diğer
paydaşlarla ilişkileri güçlendirmekte, tercih edilirliği arttırmakta, nitelikli akademisyenlerin
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çekilmesini sağlamakta, üniversite-sanayi işbirliklerinin yolunu açmakta ve toplumun zihninde
iyi bir konum elde etmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde
markalaşma sürecini irdelemek ve üniversitelerin markalaşmasına destek olabilmek adına
öneriler sunmaktır. Bu kapsamda Aaker’ın Marka Kimliği Planlama Modeli temel alınmıştır.
Marka ve Markalaşma
Markalaşmanın tarihi oldukça eskiye dayanmakta ve markalar geçmişten günümüze ürün ve
hizmetlere nitelik kazandıran bir unsur olarak görülmektedir. Eski Mısırlıların, Yunanlıların,
Romalıların ve Çinlilerin sahipliği ve kaliteyi işaret etmek amacıyla çanak çömleği ve diğer
eşyaları mühürledikleri söylenmektedir. Bu mühür sayesinde insanların bir eşyayı beğenmesi
durumunda, kimin övüleceği, bu mala gelecekte nereden ulaşılacağı ve bir sorun olduğunda,
bundan kimin sorumlu olduğu bilinebiliyordu (Perry ve Wisnom, 2004, s. 12). Dolayısıyla
ürünün kalitesi garanti altına alınıyor, tüketicinin markaya olan güveni destekleniyordu. Bu
durum, marka sadakatinin de temelini oluşturmakta idi.
Günümüzde ise marka kavramı, pazarlama teori ve uygulamasının kalbinde yer almaktadır
(Pearson, 1996, s. 6). Marka “müşterilerin ve tüketicilerin, imgelemlerinde algıladıkları
duygusal ve işlevsel getirilere dayanan izlenimlerinin ayrı bir yer yaratması sonucunu getiren,
içselleştirilmiş bir özeti” olarak tanımlanmaktadır (Knapp, 2000). Diğer bir tanımla marka “Bir
üretici yada satıcı tarafından yürütülen ürün geliştirme, hizmet, reklam, pazarlama, satış sonrası
gibi faaliyetlerin tümüyle oluşturulan; farkındalık, imaj, kalite algılaması ve bağlılık gibi soyut
değerlerin toplamıdır” (Deniz, 2008, s. 24). Aktuğlu ise (2009, s. 16) markayı “Mal ve
hizmetlerin kimliğini belirleyen, ürünün rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan, pazarlama
yönetimi ve reklam yönetimi uygulamalarının odak noktası olarak tüketicilerle iletişim
kurulmasını kolaylaştıran, üreticilere ve tüketicilere yasal birtakım avantajlar sağlayan, kısaca
ürünü farklılaştıran isim, sembol, simge bunların birleşimi” olarak tanımlamaktadır.
Marka özelliklerin (markanın ne olduğunun), tüketici faydalarının (ürünün ihtiyaç ve istekleri
karşılaması) ve değerlerin (ürüne ilişkin tüketici çağrışımlarının) bir kombinasyonudur
(Pearson, 1996, s. 6). Marka ürün veya hizmeti aynı ihtiyaçları karşılayan diğer ürün ve
hizmetlerden ayırmaktadır. Bu farklılıklar ürünün performansıyla ilgili işlevsel, rasyonel veya
somut olabilmesinin yanında; daha sembolik, duygusal veya soyut da olabilmektedir (Kotler ve
Keller, 2012, s. 241). Şöyle ki Taşkın ve Akat’ın (2008, s. 3) ifade ettiği şekilde markanın
stratejik olmasının altında yatan en önemli faktörlerden biri ‘farklılaştırma aracı’ olmasıdır.
Markalar, işletmeler dokunacak kumaş, deneyecek pantolon, inceleyecek karpuz veya elma, test
sürüşü yapacak otomobil sunmadığında, ürüne vekil olarak görev yapmaktadır (Berry, 2000, s.
128).
Marka ürüne değer ekleyerek, onu benzer özelliklere ve faydalara sahip ürünlerden ayırmaktadır
(Pearson, 1996, s. 6). Ürüne kattığı değerle birlikte marka, aynı zamanda bir kimlik de inşa
etmekte, ürünün somut faydalarının yanında soyut olarak da tüketicilerle bağ kurabilmektedir.
Bu bağlamda, marka sadece işaretlerle ürünleri tanımlamanın ötesinde tanıtmak, tüketiciye
beğendirmek, bağlılık yaratmak, işletme ve ürün imajına destek olmak gibi anlamlar da
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taşımaktadır (Ural, 2009, s. 1). Dolayısıyla günümüzde markanın edindiği konum, basit bir
işaretlemenin çok ötesinde, ürün veya hizmete değer katan birçok bileşenin etkisiyle
şekillenmekte ve diğerlerinden ayrılmanın bir anahtarı olarak işlev görmektedir.
Tablo 1: Ürün ve Marka Arasındaki Farklar








Ürün
Fabrikada üretilir.
Nesne ya da hizmettir.
Biçimi, özellikleri vardır.
Zaman içinde değiştirilebilir veya
geliştirilebilir.
Tüketiciye fiziksel yarar sağlar.
Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır.
Beynin sol (rasyonel) tarafına hitap
eder.










Marka
Marka yaratılır
Tüketici tarafından algılanır.
Kalıcıdır.
Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde tatmin
sağlar.
Tüketici tarafından statü göstergesi olarak
değerlendirilebilir.
Kişiliği vardır.
Soyuttur, duygusal bileşenleri vardır
Beynin sağ (duygusal) tarafına hitap eder.

Kaynak: Aktuğlu, 2009, s. 15.
Yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi ürün ve marka, birbiriyle karıştırılan iki kavram olarak
karşımıza çıksa da ürün daha çok somut bileşenlere gönderme yaparken; marka somut
bileşenlerin yanında imaj ve çekicilik gibi soyut bileşenleri de kapsamaktadır.
Ticaretin, rekabetin ve teknolojinin gelişmesiyle işletmeler, ürünlerini markalamak ve
dolayısıyla kar sağlayarak büyümek açısından rakiplerinden ayrılmalarını sağlayacak markalar
yaratmak durumunda kalmaktadır (Engin, 2016, s. 278). “Güçlü bir marka, yaratıcılığını
derhal ortaya koyan ve yeni bir ülkede, kategoride ve sanayide dikkati hemen çekebilen bir
işaret, amblem ve küresel bir semboldür; hedef kitlesiyle ilgili olmanın ve rekabetten bağımsız
olarak dikkati çekmenin en güçlü yoludur.” (Perry ve Wisnom, 2004, s. 12). Marka bir ürünün
ismi olmanın çok ötesinde marka vaatlerinin sürekli ve istikrarlı şekilde yerine getirileceğine
ilişkin bir garantidir (Engin, 2016, s. 278). Marka, tüketiciye ürünün kaynağını veya üreticisini
göstermekte ve böylece tüketicileri ve üreticileri koruma görevi üstlenmektedir (Keller, 2008, s.
6; Engin, 2016, s. 278).
Marka anlayışının özünde tüketicilerin yer aldığını belirten Babür Tosun (2010, s. 14) marka
kararlarının temelinde tüketicilerin özelliklerinin, gereksinimlerinin ve isteklerinin
bulunduğunun altını çizmektedir. Güçlü markalar, tüketicilerin soyut ürünleri daha iyi şekilde
gözünde canlandırmasına ve anlayabilmesine olanak vermektedir. Satın alma öncesinde
değerlendirmenin zor olduğu hizmetleri satın alırken tüketicilerin algıladığı parasal, sosyal ve
güvenlik risklerini azaltmaktadır (Berry, 2000, s. 128). Song ve diğerleri (2010) markanın
özellikle yeni ürünlerde bilgi sağlayarak algılanan risklerini azalttığını vurgulamaktadır. Şöyle ki
Deniz (2008, s. 24) tarafından belirtildiği şekilde tüketiciler markalar arasında karşılaştırma
yaparken markanın özelliklerinin yanında değerini ve gücünü de göz önünde bulundururlar.
Markalı ürünler tüketicilerin ürün seçimindeki zihinsel ve fiziksel çabalarını azaltmakta;
tüketicilerin daha rahat ve mutlu hisssetmelerine katkısa bulunmaktadır (Babür Tosun, 2010,
s. 15).
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Kurumsal Marka
Markanın işletmenin en önemli varlıklarından birisi olmasının, rakiplerinden farklılaşma ile
gerçekleşeceği bilinmektedir (Uztuğ, 2008, s. 21). Rakiplerinden farklılaşarak rekabet avantajı
elde etmeyi amaçlayan kurumların yalnızca ürün ve hizmet markalaşması çalışmaları yürütmesi
yetersiz olabilmektedir. Bundan dolayı kurumlar nitelikleri ve değerleri ile ön plana çıkacakları
kurumsal marka yaratma çabaları içine girmektedir (Aydın, 2017, s. 307). İletişim
perspektifinden markalamayı, bir kurumun hikayelerini anlatma girişimleri olarak
değerlendirmek mümkündür (Jundon vd., 2009, s. 54).
Kurumsal markalaşma, tüm paydaşlara gönderilen işaretlerle davranışların, iletişimin ve
sembollerin birlikte yönetilmesiyle kuruma ilişkin olumlu bir imaj ve sonuçta olumlu bir itibar
yaratacak ve bunu sürdürecek süreçlerin sistematik şekilde planlanması ve uygulanması olarak
tanımlanmaktadır (Einwiller ve Will, 2002, s. 101). Kurumsal marka, bir kurumun sahip
olduğu en önemli stratejik varlıklardan biri olarak görülmektedir (Hatch ve Schultz, 2008).
Şöyle ki marka, kurumun maddi olarak sunduğu değerlerin toplamından daha da değerli
olabilmektedir. Bundan dolayı da kurumların markalanmasının önemi de giderek artmaktadır.
Ürün markalamasından daha karmaşık olarak görülen kurumsal marka, soyuttur ve insanların
örgüte ilişkin çok çeşitli olabilen turumlarından, inançlarından ve değerlerinden oluşmaktadır
(Wæraas ve Solbakk, 2009, s. 451).
Kurumsal marka ürün ve hizmetlerden ziyade, kurum düzeyinde farklılaşmayı ve tercih
edilmeyi sağlamayı içermektedir. Kurumun kendisi markadır (Curtis vd., 2009). Hem iç hem
de dış tüm paydaşları etkileyen kurumsal marka; en üstten en alta tüm örgütsel faaliyetleri
etkilemekte, kurumun şimdi ve gelecekte söylediği ve yaptığı herşeye ilham vermektedir (Hatch
ve Schultz, 2008, s.10). Bu bağlamda ürün ve kurumsal markalar arasında gerek kapsam
gerekse de uygulamalar açısından önemli farklılıkların bulunduğu söylenebilmektedir.
Aşağıdaki tabloda bu farklılıklara değinilmiştir.
Tablo 2: Kurum ve Ürün Markaları Arasındaki Farklar
Kapsam ve Ölçek
Marka Kimliğinin Kökeni

Ürün Markası
Bir ürün ve hizmet veya yakından
ilgili ürün grubu
Pazarlama araştırmasından bilgi
alan reklamcının tasavvuru.

Hedef Kitle
Sorumluluk

Müşteriler
Ürün marka yöneticisi ve takım,
reklam ve satış bölümleri

Planlama Anlayışı

Ürün yaşamı

Kaynak: Hatch ve Schultz, 2008, s. 9.
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Kurumsal Marka
Bütün olarak kurum
Kurumun mirası, üyelerin
yaygın olarak kabul edilen
değerleri ve inançları.
Çeşitli paydaşlar
CEO veya yönetim ekibi,
genellikle pazarlama, kurumsal
iletişim, insan kaynakları,
strateji ve bazen tasarım ve
geliştirme bölümleri
Kurum yaşamı
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Mengü (2015, s. 225) kurumsal markaların kurumların değerinin ve kültürünün oluşmasına
katkı sağlayan bir öneri olmasının yanında, değer yaratmak amacıyla kurumun süreçlerini
yönlendiren stratejik bir yönetim kanalı olduğunun da altını çizmektedir. Markalaşma,
herhangi bir kurumun en önemli değerlerinden biri olarak kuruma karşı olumlu tutumların
oluşturulmasında büyük bir rol üstlenmektedir (Curtis vd., 2009).
Başarılı kurumsal markalar, kurum ismiyle bağlantılı olumlu çağrışımlardan ve kurumun
kendisini tüm paydaşlarına biricik ve farklı marka olarak sunduğu iletişim çalışmalarından
dolayı önemli bir kaldıraç görevi görmektedir (Schultz ve Kitchen, 2004). Kurumsal markaya
sahip olanlar, olmayanlar karşısında rekabet avantajı elde etmektedir (Mengü, 2015, s. 226).
Üniversitelerde Markalaşma
Marka üründe, hizmetde, konumda ve/veya deneyimde dışa vurulan ‘paylaşılan ve özel’ bir
fikirdir (Kapferer, 2008, s. 13). Ürünlerin ard arda tüketicilerin ilgisini çektiği, baş döndüren
küresel ekonomi içinde markalaşma pazarlama başarısı için bir zorunluluk olarak görülmektedir
(Drori, 2013, s. 3). Birçok ülkede üniversiteler uluslararasılaşmıştır ve bu bağlamda
üniversitelerin markaları, güçlü şekilde nitelikli öğrencileri ve üniversite çalışanlarını çekebilme
yeteneğini etkilemektedir (Ngyen vd., 2012, s. 779). Diğer hizmet odaklı kurumlar gibi
üniversiteler de giderek artan rekabet ortamı ile karşılaşmakta ve kurumlarını farklılaştıracak ve
hikayelerini anlatacak yollar bulmak zorundadır (Judson vd., 2008, s. 57). Bu zorunluluktan
yola çıkarak, üniversiteler sahip oldukları fırsatlar ve tehditleri değerlendirerek kurumsal açıdan
kendilerini güçlendirmeli, bu noktada markalaşma çalışmalarını ulusal ve küresel çapta stratejik
bir bakış açısıyla yönetebilmelidir. Whelan ve Wohlfeil (2006, s. 317) yüksek eğitim
kurumlarının yönetiminde kurumsal markanın daha fazla hakim olmasının gerekliliğine vurgu
yapmaktadır. Yüksek eğitim kurumlarında markalaşma, özel sektörden iyi işletme
uygulamalarının giderek artan şekilde aktarımı ile açıklanmaktadır (Wæraas ve Solbakk, 2009,
s. 449).
Üniversitenin paydaşlarının eğitimdeki gerçek deneyimlere dayalı ortak bir yaratımı olan
üniversite markası (Ngyen vd., 2012), “Kurumun özellikleriyle diğerlerinden ayrıldığı,
öğrencilerin beklentilerini karşılama kapasitesini yansıtan, yüksek öğretimin belirli bir düzey ve
türde yerine getirilmesi yeteneğine ilişkin güveni ortaya çıkaran, bilge öğrencilerin çekilmesi
potansiyeline destek olan bir manifesto” olarak tanımlanmaktadır (Bennett ve Ali-Choudhury,
2007).
Ürünün bariz şekilde soyut olduğu akademik kurumlarda imaj, öğrencilerin ve çoğu kez
ailelerin kurumun programlarını tercih etmelerinde önemli bir rol üstlenmektedir (Paden ve
Stell, 2006, s. 45). Üniversite markalaşması öğrenci adayları ve aileleri, bağış yapanlar, öğretim
üyeleri, işletme liderleri, mezunlar ve kamu görevlileri arasında marka mesajlarıyla farkındalık
yaratmaktadır (Joseph vd., 2012, s. 2). Akademide ortaya çıkan markalaşma kurumsal iletişim,
kimlik ve itibar gibi yeni sözlüğün yüksek eğitim kurumlarının savunduğu değer ve özellikler
ile nasıl algılandığı arasındaki bağlantının farkında olmasını sağlamıştır (Wæraas ve Solbakk,
2009, s. 449).
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Üniversiteler öne çıkan birçok özelliğiyle farklılaşabilmektedir. Bazı üniversiteler sıkı bir
eğitimle, tanınmış kişilerle olan bağlantılarıyla veya iyi bir kampüsle anılmaktadır.
Üniversitenin imajı, diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında öğrencilerin öğrenim göreceği
programların ve eğitim deneyiminin farklılaşması ve iletişimi açısından bir yol yaratmaktadır
(Paden ve Stell, 2006, s. 46). Böylece öğrenciler başka üniversitelerde bulamayacakları eğitim,
fiziksel olanaklar ve etkinliklerin yanında, üniversitenin bir parçası olma ve kurum ruhunu
benliklerine taşıma gibi duygusal yönlerden de tatmin olacaklardır. Bazı üniversitelerden
mezun olan kişilerin, uzun yıllar geçmesine rağmen o üniversiteden mezun olmakla gurur
duyması ve güçlü bağlarını gerek üniversiteyle gerekse de diğer mezunlarla sürdürmesi tesadüfi
olarak nitelendirilemez.
Marka, kurumu kendine özgü şekilde tanımlayan ve belirli bir üniversitenin kişiliğini taşıyan
artifaktlar olarak görülmektdir (Drori, 2013, s. 3). Üniversitelerin markaları diğer bir deyişle
üniversitenin iyi olduğuna ilişkin insanların algıları akademik ve örgütsel başarı ve başarısızlığın
sonucudur. Bir marka oluşturmak, daha fazla başarı sağlamak anlamına gelir ki bu da akademik
ve idari çalışanların birlikte çalışması ve iyi bir liderlik gerektirmektedir (Temple, 2011, s. 113).
Bu bağlamda üniversitelerin akademik ve idari çalışanları marka yönetimi süreçlerinin bir
parçası haline getirmesi ve her bir çalışanın üniversitenin bir marka elçisi gibi hareket etmesi,
güçlü bir markaya sahip olabilmenin temel şartlarından biridir.
Tüketiciler ürün deneyimlerinden ve markanın mesajlarından markaya ilişkin bilgi edinmekte
ve hangi markanın gereksinimlerini karşıladığı hakkında bir görüşe sahip olmaktadır (Ural,
2009, s. 3). Marka “tüketiciye verilen bir vaat” olduğundan güçlü marka olmak, tüketiciye bir
yarar vaadinde bulunmayı gerektirir (Taşkın ve Akat, 2008, s. 29). Öğrenciler, bir üniversiteye
katılma karar vermeden önce eğitim süreci hakkında tam bir deneyime sahip değildir, bundan
dolayı gelecekteki memnuniyetin sözü olarak üniversitenin marka ismine ve imajına (itibarına)
dayanmaktadır (Paden ve Stell, 2006, s. 46).
Üniversitelerde markalaşmaya ilişkin eleştirel bakış açıları da mevcuttur. Bir görüşe göre, eğer
markalaşma rasyonel bir araçsa ve yalnızca bir mit değilse, eleştirel bakan kişiler uygulamaların
genel olarak akademide ve özel olarak belirli üniversitelerde mevcut olan geleneksel değerlere
meydan okuduğunu belirtmektedir. Akademik disiplinler arasında değerler ve öncelikler
açısından farklılıklar bulunmaktadır ve markalaşma belirli değerler bütününe ve kesin olarak
belirlenmiş bir kimliğe yol açmaktadır (Wæraas ve Solbakk, 2009, s. 453). Bu eleştirilerin
odağında, üniversitelerin sürekli gelişen, akademik değerleri temel alan, inovatif yönlü
kurumlar olduğu ve markalaşma yolunda standartizasyona gidilemeyeceği, kısaca üniversitenin
gelişimine ket vurabileceği ihtimalinin bulunduğu yatmaktadır. Dolayısıyla üniversitelerin
yürüteceği markalaşma çalışmalarında, akademinin belirli kalıplar içinde tutulamayacağı göz
önünde bulundurularak kabul gören temel değerler eşliğinde hareket etmek bir gerekliliktir.
“Eğitim, basit ve ortalama bir hizmet olmadığından hizmet markası bileşenleri, doğrudan
üniversite markasına uygulanamamaktadır.” (Ngyen vd., 2012, s. 780).
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Markalaşma süreçlerinde genel olarak akademik değerlerin yeri ve bu süreçlerin bir bilim
enstitüsü olarak üniversitelerin onayladığı araştırma özgürlüğü, nesnellik, gerçek, öğretme ve
öğrenme özgürlüğü gibi kültürel mirasın üzerine kurulup kurulmayacağı sorgulanmaktadır
(Wæraas ve Solbakk, 2009, s. 453). Ancak üniversitelerin sözü edilen mirasın üzerine
şekillenecek bir markalaşma sürecini yürütmeleri olanaksız değildir. Markalaşma sürecinde
yaygın şekilde kabul gören akademik değerlerin, yeniliklerle birlikte benimsenmesi
üniversitelerin gelişim süreçlerine katkı sağlayabilir.
Sevier (1994), üniversite öğrencilerinin okullarını seçerken tercihlerinde en fazla etkili olan dört
faktörün imaj veya itibar, lokasyon, ücret ve belirli bölümlerin varlığı olduğu sonucuna
ulaşmışlardır. Bir üniversiteyi seçmek, kompleks bir karar sürecine girmektir ve marka seçim
sürecini sadeleştirmektedir. Bundan dolayı üniversiteler, markalaşmanın öneminin giderek
daha fazla farkında olmaktadır (Judson vd., 2008, s. 57).
Aaker’ın Marka Kimliği Planlama Modelinin Üniversite Markalaşmasına Uyarlanması
Aaker tarafından geliştirilen ve markanın stratejik bir unsur olmasına vurgu yapan Marka
Kimliği Planlama Modeline göre, marka imajını oluşturabilmenin temeli, marka kimliğinin
stratejik olarak planlanmasına ve bu süreçte yol gösterici olan iletişim stratejisinin
belirlenmesine dayanmaktadır (Aaker, 1996, s. 69).
Aaker (1996) marka kimliğini öz ve genişletilmiş olmak üzere iki boyuta ayırmaktadır. Öz
kimlik, zamandan bağımsız ve değişime dirençli süregelen bir özü ifade etmektedir. Buna
karşılık genişletilmiş kimlik, markanın iletişim yönünü betimler ve marka çağrışımlarını da
kapsar. Bu model üniversite markalaşmasına uyarlandığında, üniversitelerin geçmişten/kuruluş
yıllarından gelen öz kimliğinin ve toplumla kurduğu iletişimden gelen genişletilmiş kimliğin
birlikteliğinden üniversite markaları doğmaktadır. Bir üniversitenin sahip olduğu değerler,
toplum değerleriyle bütünleştiğinde hem topluma hem de akademiye hitap eden bilimsel ve
kültürel temele dayalı bir marka oluşturacaktır.
Bu modele göre, üniversiteler öğrencileri ve beklentilerini; diğer üniversiteleri ve kendini detaylı
şekilde analiz etmeli ve bu bilgiler doğrultusunda öz ve genişletilmiş kimliğine dayalı olarak
marka kimliği kapsamında markalaşma sürecini yönetmektedir. Bu markalaşma sürecinde elde
edilen sonuçları fonksiyonel yararlar, duygusal yararlar, kişisel yararlar ve saygınlık olarak
özetleyebiliriz. Üniversitelerin öğrencilere ve diğer paydaşlara vaat ettikleri ve vaadleri yerine
getirip getirememeleri paydaşlarıyla olan ilişkilerinin belirleyicisi olmaktadır.
Bu modele göre üniversitelerin markalaşabilmesi için öğrenciler ve diğer paydaşların
zihinlerinde iyi bir konuma ihtiyacı bulunmaktadır. Buna dayanarak üniversite öz kimliğinin
ve iletişim çabalarının geliştirilmesi ile rekabet avantajı sağlanması beklenmektedir. Tüm
bunların yerine getirilmesi için stratejik bir iletişim çalışması ve sonuçların izlenmesi gerekli
görülmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 3’de bu basamaklar detaylı şekilde aktarılmıştır.
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Tablo 3. Aaker’ın Marka Kimliği Planlama Modeli
STRATEJİK MARKA ANALİZİ
Tüketici Analizi

Rakip Analizi

Eğilimler
Motivasyon
Karşılanmamış İhtiyaçlar
Bölümlendirme

İç Analiz

Marka İmajı/Kişiliği
Güçlü Yönler/Stratejiler
Zayıf Yönler
Kurumsal Değerler

Markanın İmajı
Marka Mirası
Güçlü Yönler
Yetenekler

MARKA KİMLİĞİ SİSTEMİ
MARKA KİMLİĞİ
Genişletilmiş Öz
Öz

Ürün Olarak Marka
1. Ürün alanı
2. Ürün özellikleri
3. Kalite/değer
4. Kullanım
5. Kullanıcılar
6. Bölge

Kurum Olarak Marka
7. Kurum özellikleri
8. Yerele karşı küresel

Kişi Olarak Marka
9. Kişilik
10. Marka – tüketici
ilişkileri

DEĞER VAADİ
-Fonksiyonel Yararlar -Duygusal Yararlar -Kişisel Yararlar

Sembol Olarak Marka
11. Görsel İmaj ve
Metaforlar
12. Marka Mirası

SAYGINLIK
-Diğer markaların desteklenmesi

MARKA VE TÜKETİCİ İLİŞKİLERİ

MARKA KİMLİĞİNİN UYGULAMA SİSTEMİ
MARKA KONUMU
-Marka kimliğinin ve markanın önermelerinin iletilmesi sonucunda rekabet avantajı sağlanması.

UYGULAMA
- Alternatiflerin Oluşturulması

- Semboller ve Metaforlar

- Test

İZLEME

Kaynak: David A. (2009), Güçlü Markalar Yaratmak İstanbul: Mediacat Kitapları, s. 95
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Üniversitelerde markalaşma çeşitli işlevleri yerine getirmektedir. Bu çalışma kapsamında Taşkın
ve Akat (2008, 38-40) tarafından belirtilen markanın işlevlerinden yola çıkılmıştır:
Belirteç İşlevi: Yönlendirme ve tanıtma, alışkanlık ve kolaylık, kalite ve güven, risk azaltma.
İmaj İşlevi: Karar vermede kolaylık, özdeşleşme.
Sosyal İşlevi: Ortaklık ilişkisi, marka bağlılığı, sosyal bağlılık.
Tablo 4: Üniversitelerde Markalaşmanın İşlevleri

Belirteç İşlevi

İmaj İşlevi

Sosyal İşlevi

Song vd., 2010; Elden, 2009; Keller, 2008; Bosc, 2002; Berry, 2000; Uztuğ,
2008; Tosun, 2010; Deniz, 2008; Cemalcılar, 1996; Çabuk ve Ar, 2007;
Aktuğlu, 2009; Ural, 2009.
Perry ve Wisnom, 2003; Deniz, 2008; Pennington ve Ball, 2009; Davies,
1992; Davies, 2008; Uztuğ, 2008; Wood, 2000; Aktuğlu, 2009; Ural, 2009;
Taşkın ve Akat, 2008
Uztuğ, 2008; Aktuğlu, 2009; Perry ve Wisnom, 2003; Keller, 2008;
Sweeney ve Swait, 2008; Prasad ve Dev, 2000; Aktuğlu, 2009; Tosun, 2010;
Ural, 2009; Taşkın ve Akat, 2008.

Üniversitelerde markalaşma üniversitenin tanıtımı, öğrencilere sağlanan olanaklar, eğitim
kalitesi, verilen eğitimin kalitesini gösterme, mezunların istihdam edilememe riskini azaltma,
yetersiz eğitim kaygılarını giderme, gerek öğrencilere gerekse topluma ve diğer paydaşlara
güven verme gibi belirteç işlevini yerine getirmektedir.
İmaj işlevi kapsamında ise öğrencilerin üniversiteyi tercih etmesi, üniversiteyle özdeşleşmesi gibi
daha çok soyut değerler üzerinde şekillenmektedir. Üniversitelerde markalaşmanın sosyal işlevi
ise öğrencilerle ve diğer paydaşlarla ortaklık ilişkisi kurma ve buna bağlı olarak bir sadakat
geliştirmektir.
Sonuç
Markalaşma, ürün ve hizmetler kadar kurumların başarısı açısından da büyük önem teşkil
etmektedir. Ulusal ve küresel ölçekte çok farklı dinamiklerin bir arada işleyiş gösterdiği
üniversitelerde de markalaşmak temel bir yönetsel gereklilik taşımaktadır. Son yıllarda sayısı
hızla artan yüksek öğretim kurumlarının, diğerlerinden farklılaşması ve tüm paydaşların
zihinlerinde iyi bir yer edinebilmesi ancak etkili markalaşma çalışmalarıyla mümkün
olabilmektedir.
Üniversitelerin markalaşabilmesi için öz kimliğin sahip olduğu değerlerin genişletilmiş kimliğe
yansıtılarak gelişime ve yeniliklere açık bir şekilde konumlandırılması bir zorunluluk olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte üniversitelerin gerek kendilerini gerekse paydaşlarını detaylı
şekilde incelemesi ve oluşturmak istediği kimliği ve imajı bu bilgiler üzerinde inşa edebilmesi
güçlü bir markanın doğuşunu hızlandıracaktır. Markalaşma sürecinin her aşaması büyük bir
titizlikle ve stratejik olarak yönetilmeli ve sonuçları izlenmelidir.
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Üniversitelerde markalaşmanın birçok işleve dayandığını söylemek mümkündür. Öğrencilerin
ve çalışanların üniversiteyi tercih etmesi, bağlılıklarının arttırılması, üniversite kalitesine bağlı
olarak motivasyonlarının artması, üniversiteye duygusal bir bağlılık hissetmeleri, üniversitenin
bulunduğu çevereye uyum göstermsi ve fayda sağlaması, küresel ölçekte başarılı bilimsel
çalışmalarla anılması, kaliteli yayın sayısının arttırılması, akademik etkinliklerin takip edilmesi,
toplumsal sorunlara çözüm üretebilecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması gibi
işlevler markalaşmayı doğrudan etkilemekte ve markadan etkilenmektedir.
Bilimsel platformlarda adı geçen, dünya çapında kaliteli yayınlar üretebilen, toplumsal
gelişmelere katkıda bulunan ve sorunlara çözüm üretebilen bir üniversite olmanın temelinde
yatan faktörlerden biri de markadır. Bundan dolayı üniversitelerin stratejk düzeyde markalaşma
çalışmalarına yön vermesi, markalaşmayı temel yönetsel işlevlerden biri olarak görmesi ve
profesyonel uzmanların desteğiyle çalışmalar yürütmesi güçlü bir üniversite markasına sahip
olmanın anahtarıdır.
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arka, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile giderek zorlaşan bir rekabet ortamında
pazarlamacılar artık üründen çok markanın nasıl pazarlanacağı ile ilgili stratejiler
geliştirmektedir. Tüketicilerin belirli bir markayı tercih etmedeki en önemli nedenlerden biri
de markalara yükledikleri anlamlardır. Markalar, ürünü temsil ederken aynı zamanda işletmeyi
temsil etmekte, ürün hakkında bilgi vermekte ve tüketici zihninde markaya ait kişiliğin ve
imajın canlanmasını sağlamaktadır.
Algı ve imaj odaklı pazarlama yapma fikri, reklamcılığın en önemli ilkelerinden birini temsil
etmektedir. Marka imajını geliştirmek, tüketici algısını pozitife çevirmek, farkındalığı arttırmak
ve bunlara bağlı olarak markayı güçlendirmek şirketler için hayati önem taşımaktadır.
Şirketler, tüketiciler tarafından nasıl algılandıklarını saptayabilmek için sık sık kamuoyu
araştırmaları yapmaktadır. Ürün ve marka düzeyinde ise ürünlerin fiziksel özelliklerinin ve
fonksiyonel faydalarının nasıl dışa vurulduğu, marka imajını nasıl etkilediği konusunda da
oldukça dikkatli davranmakta ve stratejiler geliştirmektedir (Poiesz, 1989: 462).

Tüketicilerin, ürünleri işlevsel yönlerinden ziyade sembolik olarak tercih etmesi, ürün ve
hizmet üzerinden statü kazandığı fikrinin yayılması gibi nedenlerle, tüketicilerin karar verme
sürecinde nasıl davrandığını saptayabilmek ve buna yönelik olarak marka stratejilerini
geliştirmek gerekmektedir.
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Sembolik mesajlar marka imajını değiştirmeye/güçlendirmeye ve reklam etkinliğini arttırmaya
yardımcı olmak için kullanılabilmektedir. Semboller günümüz reklamcılığında ve marka imajı
oluşturma sürecinde yaygın olarak kullanılan unsurlardır. Sembollerin çağlar boyu değişmeyen
yapısı, nesilden nesile aktardığı anlamlar, duygular insanoğlunun kendini ve deneyimlerini
ifade edebilmesine olanak tanımıştır. Bu durum markalar için de geçerlidir. Markalar
kendilerine has özellikleri, kişilikleri ile özdeşleştirebilecekleri semboller kullanarak akılda
kalıcılıklarını arttırmakta ve dolayısıyla marka imajlarını geliştirmektedir.
Reklamcılar marka imajı geliştirme sürecinde mitolojik arketiplerden faydalanmaktadır. Mark
ve Pearson’ın marka kişiliği modelinde Carl Gustav Jung’ın geliştirdiği kolektif bilinçdışı ve
arketiplerden yararlandığı görülmektedir. (Mark ve Pearson, 2001: 14).
Marka İmajı
İmaj, ürünün tüketiciler tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Marka imajı ise,
markanın kişiliği ve tüketicinin markaya dair hissettikleri ile ilgilidir. Marka imajı fonksiyonel
faydanın ötesinde, psikolojik doyumla alakalıdır. Tüketicinin ürünün somut haline olan
ihtiyacından çok psikolojik olarak markaya yakın hissetmesine, duygusal olarak bağlanmasına
dayanır. Yani kısaca tüketici ürün yerine, markanın imajını ve kendine hissettirdiği duyguları
satın almaktadır.
Bir ürünün marka olabilmesi için aşağıdaki dört özelliğe sahip olması gerekmektedir.
 Ürünü talep eden müşterileri ve bu talebi karşılayan üreticileri vardır.
 Marka ismi, logo/amblem ve tescile sahiptir.
 Tüketici zihninde, ürünün hissettirdiklerinden dolayı marka hakkında bir şeyler
canlandırır.
 Üretilmemiştir, soyut bir kavramdır ve bu soyut kavram sonradan yaratılır (Morgan,
1999: 52).
Satın alma sürecinde tüketiciler ürün kalitesinden ve marka imajından etkilenmektedir.
Bireyin bir nesneye duygusal tepki gösterirken dikkate aldığı bilgi, inanç ve duyumlar imaj
kavramının özünü oluşturmaktadır. Marka imajının, satın alma kararını etkilemesinden
dolayı, marka ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesinde mevcut markanın imajının da birlikte
değerlendirilmesine özen gösterilmektedir.
Marka imajının belirlenebilmesi için tüketici gözünde markanın neleri çağrıştırdığı, neleri
anımsattığı gibi çeşitli özelliklerin yanında tüketicinin satın alma davranışı üzerinde de
durulması gerekmektedir. Her marka belirli bir ürün üzerine dayandırılmakta ve bunlar
markayla bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta,
markalı bir ürünün tüketiciye sunduğu faydayla uyumlu olması gerekliliğidir.
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Ürünün belirli özelliklerine gönderme yapan marka imajı, ürünün spesifik özelliğini yitirmesi
durumunda tüm etkinliğini kaybedebilmektedir. Bu durum tüketicinin markaya ve
dolayısıyla işletmeye karşı duyduğu güveninin sarsılmasına neden olabilmektedir.
“Bir marka ile tüketicide yaratılacak olan imaj, yalnız o mamulün birden fazla
tercih edilmesi ile sınırlı kalmayacak, o markayı taşıyan mamul yelpazesindeki
tüm mamulleri aynı oranda etkileyecektir. Sonuçta firma, marka imajını
oturtmak yoluyla mevcut markalarında olduğu kadar, gelecekte de üretmeyi
planladığı markalarının satışını garanti altına almaktadır (Aktuğlu, 2008: 34).”
Aaker (1993: 93) Marka imajı oluşturmak üzere üç ana unsurdan söz eder. İlk unsur üretici
firmanın imajı, ikinci unsur kullanıcı imajı ve üçüncü unsur ise ürünün kendi imajıdır. Bu üç
imajı oluşturabilmek, pazarda uzun bir süredir var olmaya, kalitenin yüksekliğine, medya
desteği sağlamaya, geleneksel yapıya sahip olmaya ve kendini yenileyebilme gibi özelliklere
bağlıdır.
Reklamcılar ve uzmanlar marka imajının geliştirilmesi sürecinde sembollerden ve insan
bilincini önemli ölçüde etkileyen arketiplerden yararlanmaktadır. Arketipler üzerinden
geliştirilen marka imajı çalışmaları tüketicinin kendisi ile markayı özdeşleştirmesini
kolaylaştırmakta ve markaya olan duygusal bağı güçlendirmektedir.
Arketipsel Sembolizm
İlk olarak Carl Gustav Jung tarafından tanımlanan arketipler (ilk örnekler), insanların
kavramları anlamlandırmak için sembolizmi kullanmada benzer bir eğilime sahip oldukları
teorisine dayanmaktadır. Analitik psikolojinin kurucusu olarak kabul edilen İsviçreli psikolog
C. G. Jung’ın bilinç ve bilinçaltı konularında gerçekleştirdiği araştırmaların sonuçları
günümüzde halen geçerli kabul edilmektedir.
Tablo 1: C.G. Jung’ın İnsan Psikolojisi Katmanları
İNSAN
PSİKOLOJİSİ
BİLİNÇ

BİLİNÇDIŞI

KİŞİSEL

KOLEKTİF

Kaynak: J ung, C. G. (2001, 2009, 2010)kaynaklarındaki tanımlar esas alınarak tarafımca
oluşturulmuştur.

Analitik psikoloji alanında yapmış olduğu çalışmalarda bilinçdışını birden fazla katmana sahip
karmaşık bir yapı olarak inceleyen Jung, bilinçdışına dair tüm katmanlarda, insanlığın var

260

Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV
(Editörler: Ali Rıza Gökbunar, Cuma Ercan, Yavuz Tansoy Yıldırım)

oluşundan günümüze kadar olan bütün bilgilerin halen mevcut olduğunu ifade etmektedir ve
bu durumu ortak (bir diğer deyişle kolektif) bilinçdışı ve arketiplerle açıklamaktadır.
Jung arketipleri tanımlarken, St. Augustinus’un “ideae principales” tanımından esinlenmiştir:
“Gerçek düşünceler, bazı belirlenmiş biçimler ya da sembollerdir. Olagelen bazı
şeylerin sabit ve değişmez nitelikteki sebepleridir. Bu sebepler oluşturulmazlar, her
zaman aynıdır ve de sonsuza dek aynı şekilde devam edeceklerdir. İlahi bir anlayışın
parçasıdır ve her şey bu parçaların biçimlerine göre oluşur. Fakat ruhlar bunları
görebilme yetisinden yoksundur.” (Pollmann, K.; Gill, M. J. 2012: 325).
Jung, ortak (kolektif) bilinçdışının, insan veya hayvan hafızasında yer alan ve içinde bulunduğu
kültürü temel alan her türlü imge, sembol, dil ve diğer deneyimlerden etkilendiğini öne
sürmektedir. Bu durumu temel alarak psikenin bu deneyimleri nasıl kullandığını
irdelemektedir. Kişinin kendine özel tüm deneyimlerini içeren kişisel bilinçdışı, bir türün tüm
tecrübelerini bir araya getirip organize edilmesini ise kolektif bilinçdışı olarak tanımlayan Jung;
psikede bu deneyimlerin birbirinden farklı şekilde yer aldığını ifade etmektedir (Karagözlü,
2012: 1406).
Jung, kişisel bilinçdışını, kaynağı kişisel deneyimler olan, bireyi huzursuz eden, bastırılmış
duygular, beyin tarafından bilinçsizce algılanan, düşünülen her türlü şeyin yer aldığı karmaşık
yapılar olarak tanımlamaktadır. Kolektif bilinçdışını ise, her bireyde aynı şekilde (kalıtsal
olarak) yer alan, insanlığın eski çağdan günümüze dek yaşadığı tipik psişik deneyimlerinden
oluştuğunu (korku, savaş, tehdit, cinsellik, doğum, ölüm, sevgi, gibi) ifade etmektedir. Kolektif
bilinçdışını oluşturan yapılar olumlu veya olumsuz etkilerle harekete geçmezler yani nötrdür.
Yalnızca bilinçle birlikte bir anlam ve işlev kazanırlar. Deneyimlerle bilince ulaşmayan
arketipler algılanamaz. Arketipler aslında psişik bir göstergeyi temsil etmektedir ve arketiplerin
aktif hale geçmesi demek, bilinçdışında bulunan psişik göstergelerin de (cesaret, güç, ) ativiteye
geçmesi demektir. Bu nedenden dolayı Jung kollektif bilinçdışını “objektif psişe” olarak da
tanımlamaktadır (Jacobi, 2002).
İnsanlığın ortak değerlerini temel alan arketipler, tüm bireylerde görülen özdeş psişik yapılar
olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık tarihinden günümüze dek taşınan bu özdeş yapılar, tüm
insanlığa dair davranış kalıplarını ve kendine has deneyimlerini başlatan, kontrol eden ve
yönlendiren nöropsişik merkezlerdir (Karagözlü, 2012: 1406).
Bu şekilde uygun koşullarda arketipler sınıf, din, ırk, coğrafî konum yahut tarihsel devir farkı
gözetmeksizin benzer düşüncelere, imgelere, duygulara yol açmaktadırlar. Kişinin kolektif
bilinçdışını bütünüyle arketipik donanımı oluşturmaktadır (Stevens, 1999: 48).
Arketipler salt biçimsel unsurlardır. İnsanlık tarihinden günümüze kadar kalıtım yoluyla
aktarılan bu biçimler (semboller) bu yönüyle de sembolik algıları taşıyan içgüdülerde karşılık
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bulmaktadır. Arketiplerin ve içgüdülerin varlığı, soyut kavramları temel aldığından
kanıtlanamaz (Jung, 2001: 14).
Jung’un tanımladığı bir çok arketip bulunmaktadır. Bunlar; anne-baba arketipi, aile arketipi,
kadın-erkek arketipi, yaşlı bilge arketipi, ölüm-doğum-reenkarnasyon arketipi, olarak
örneklendirilebilir. Jung’a göre her arketipin iki yüzü bulunmaktadır. Bunlar aydınlık yüz ve
karanlık yüzlerdir. Arketipler yüzlerden yalnızca biriyle görülebilmektedir. Örneğin, kadın
arketipi “güzel”(Afrodit) olarak görülebildiği gibi “cadı” (Medusa) olarak da görülebilmektedir.
Ayrıca arketipleri dişil ve eril olarak ikiye ayıran Jung, dişil ve eril özelliklerine göre
görünüşlerinin ve işlevlerinin farklılaşabileceğini de ifade etmiştir (Jacobi, 2002).
Arketiplerin kendi güçleri vardır ve bu güçler arketiplerin semboller aracılığıyla algılanmalarını
sağlamaktadır. İnsan zihninde gelişigüzel canlanabilmekte, duygularımızı etkileyebilmektedir
(Jung, 2009: 79).
İlk örnek olarak da adlandırılan arketipler bulundukları çağdan etkilenmiş ya da tamamen
değişmiş olabilir. İnsanlar eski çağdan günümüze dek deneyimlerini bazı sembollerle ifade
etmektedir. Bu semboller/arketipler bilinçdışında köklenip bilinçle somutlaşmıştır (Gronning,
T., Sohl P., and Singer, T. , 2007: 262).
Arketipler insanların deneyimleri ile gelişmiş ve semboller dünyasına zemin hazırlamıştır.
Bütün nesiller bilinçdışına katkıda bulunmuş ve ondan kendine de bir şeyler almıştır.
Semboller günümüz dünyasında, mit, destan, masal, öykü, hikaye roman gibi edebi eserlerde,
sinemada ve reklamcılıkta yaygın olarak kullanılmaktadır (Karagözlü, 2012: 1406).
Marka Arketipleri
Markalar tüketiciler tarafından insansı bazı özelliklerle anılır. Bir diğer deyişle markaların
insanlara has bazı nitelikleri yansıttığı düşünülmektedir. Bu durum “İnsanlaştırma kuramı”
olarak tanımlanmaktadır. Tüketiciler, satın alma aşamasında marka imajını kendi imajlarıyla
kıyaslarlar ve birbirlerine uygun olmalarına dikkat ederler. Örneğin üst düzey bir yönetici
makam aracı olarak Mercedes ,BMW veya Audi gibi markaları tercih ederken, daha az resmi
ortamlarda bulunan bireyler Mini, Wolksvagen, Opel gibi markaları tercih edebilmektedir.
Tüketicilerin kendi imajlarına yakın olan markayı kullanması tıpkı bedene ve kişiliğe uygun
tarzda kıyafet kullanmak gibi bir uyum hissi yaratacaktır. İnsanlaştırma tüketicilerin markalar
ile olan ilişkisini biçimlendiren unsurlardan yalnızca biridir. Nesneleri, markaları
insanlaştırmaya olan eğilimleri nedeniyle tüketiciler, güçlü ve pozitif imajı/karakteri olan
markaları daha kolay tercih etmektedir (Lloyd ve Woodside, 2013: 6).
Carl Gustav Jung’ın tespit ettiği ve her birinin oldukça güçlü kimliği olan 12 arketip
bulunmaktadır. Bu 12 arketipten her birinin kendine has bazı özellikleri, kalıplaşmış
davranışları, tutum ve değerleri bulunmaktadır.
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Bu 12 arketip reklamcılıkta marka imajı oluşturma sürecinde marka kişiliğini vurgulamak için
kullanılmaktadır. Bu şekilde markaya ait özellikler tüketici zihninde kolaylıkla canlanabilecek,
somut niteliklerle tanımlanabilecektir. Tüketici tarafından kullanılan her bir marka tüketicinin
temel ihtiyaçlarına duygusal ve fiziksel olarak karşılık veren, arzularımızı gerçekleştiren,
statümüzü koruyan birer karakteri canlandırmaktadır. Bu karakterler marka arketiplerinden
doğmakta ve tüketicileri ürüne, ürünü sunan işletmeye yakınlaştırmaktadır.
Arketipsel semboller insanların temel ihtiyaçlarını ve isteklerini temsil eden karakterlerdir ve
tüketicileri, ürünlerini veya hizmetlerini satın almaya ikna etmek için reklam endüstrisi
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Adlar değişiklik gösterse de, reklam verenler satın alma
kararlarını yönlendirmek için klasik arketipleri kullanmaktadır.
Klasik Arketipler
Psikolog Carl Gustav Jung, insan ruhu ile ilgili teorisinde arketip kavramını
kullanmıştır. Evrensel, efsanevi karakterlerin - arketiplerin - dünya üzerindeki insanların
kolektif bilinçdışında yaşadığına inanmaktadır. Arketipler, evrim geçirdiğimiz deneyimimizin
temel insan motiflerini temsil eder; Sonuç olarak arketipler, bilinçaltımızda yatan derin
duyguları uyandırırlar (Golden, 2018: 1).
Sayısız arketip bulunmasına karşılık Jung insan davranışlarını karşılayan 12 temel arketip
sınıflandırması yapmıştır. Bütün canlı türlerinin kendilerine özgü değerleri ve kişilik özellikleri
bulunmaktadır. Arketip olarak adlandırılan bu özellikler, üç ego, (Ego, Ruh ve Benlik) olarak
sınıflandırılmaktadır. Çoğu insanın kişilik yapısında birkaç arketip var; Bununla birlikte, bir
arketip, genel olarak kişiliğe hakim olma eğilimindedir. Davranışlara ve motivasyonlara kişisel
bir bakış açısı kazandırmak için hangi arketiplerin, özellikle de sevilenlerin, arkadaşların ve iş
arkadaşlarının kendi içinde oynadığını bilmek faydalı olabilir.
Klasik arketiplerden bazıları kişide rahatlık duygusu yaratırken bazısı heyecan yaratır bazısı ise
korkutur. Bir diğer deyişle bu 12 arketip geniş bir duygu yelpazesini kapsamaktadır. Tüketiciyi
pozitif olarak etkileyebilme açısından doğru arketipi seçmek oldukça önemlidir. (Mark ve
Pearson, 2001: 49-244).
1. Masumiyet Arketipi (Saflık-Doğallık)
Masumiyet arketipinde mutluluk için masumiyet temel alınmaktadır. Bir diğer deyişle masum
olan her şey mutluluk kaynağıdır. Arketip özellikleri incelendiğinde iyi olmak için gayret sarf
gençler, iyimser kişiler, basit ve sıradan olan, güven veren dürüst ve ahlaklı bireyler, romantikler
ve sadıklar gibi kişilik özellikleri masumiyet arketipini temsil etmektedir. Reklamlarda
kullanılan melek sembolleri, bebekler ve çocuklar, zararsız-katkısız-sağlıklı ürünler masumiyet
arketipini temel almaktadır. Masumiyet arketipinin dezavantajı ise sıkıcı olabilmesidir.
Pazarlama nişi açısından, masumiyet arketipini temel alan markalar; güçlü değerlere sahip,
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daha güvenilir ve dürüst olarak görülmektedir. İyi erdeme sahip, ahlaklı, sadelik ve nostaljik
gibi sıfatlar da masumiyet arketipi kullanılarak marka imajına yansıtılabilir (Golden, 2018: 2).
Dalin, Selpak, Pınar gibi markalar masumiyet arketipini kullanarak kullanıcılarına sağlıklı, saf,
göz yakmama/konfor, yumuşaklık ve doğallık gibi özellikleri marka imajlarına taşımaktadır.
2. Sıradan Adam (Regular Guy) Arketipi
Sıradan adam arketipinde model bir topluluğa ait, diğer insanlarla sıradan ilişkiler kuran,
destekleyici, sadık, kudretli, alçak gönüllü bir imajı yansıtmaktadır. Farklı bir kimlikten yoksun
olduğu için diğer karakterlerle karıştırılabilmesi gibi bir dezavantaja sahiptir. (Tsai, 2006: 657).
Bu arketip katı erdemlere sahip, aidiyet duygusu gelişmiş, aramızdan biri rolünü
üstlenmektedir. Sıradan adam arketipine iyi bir örnek olarak Mr. Muscle reklamlarındaki
çelimsiz adam figürü gösterilebilmektedir. “Mr. Muscle ürünleri ile sıradan bir adam bile
kolayca temizlik yapabilir, ekstra güç harcamak gerekmez” fikri bu arketiple kolayca tüketiciye
empoze edilebilir.
3. Sihirbaz (Magician) Arketipi:
Bu arketip hayalleri gerçekleştirir, özel yetenekleriyle mucizeler yaratır, karizmatik, yaratıcı ve
idealisttir. Sihirbaz arketipinin sorunları çözümlemek için pratik yöntemleri vardır. Büyücüler,
simyacılar, ileri teknolojiyi yaratanlar, kitleleri kolayca etkileyen karizmatik liderler, yenilikçiler,
öncüler, şifacılar sihirbaz arketipinin bir karşılığı olarak hayat bulmaktadır. Marka imajına,
insanların hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek sihirbaz karakterini yansıtır. Sihirbaz arketipini,
tüm ürünleriyle insanların hayatını kolaylaştırmayı, güzelleştirmeyi vaat eden Apple markası
kullanmaktadır. Aynı zamanda Disney’in büyülü dünyası da sihirbaz arketipi kullanımına
örnektir. Bu markalar insanlar için büyüleyici anlar tasarlamayı vadetmektedir. Sihirbaz
arketipi, değişim ve pratik uygulamaları kısa yoldan elde etmeyi, neredeyse mucizevi
sonuçlara ulaşmayı vaat eder ve tüketicileri bu hayalle besler. Bu açıdan tüketicilerin
zihninde “dönüştürücü” etkileri olan marka imajını oluşturmaktadır (Garrison, 2015).
4. Aşık / Sevgili (Lover) Arketipi
Aşık, ilişkilerde, iş ve yaşam alanında duyulan hazzı tatmak için yaşar. Sevilmemekten ve
istenmemekten korkar. Aşık markalar kendilerini cazibeli olarak tanıtır ve duygusal hazza vurgu
yaparlar. Aşık arketipinin karakter yapısının temelinde sevgi yer almaktadır . Sevgi, güzellik,
duygusallık, yakınlık ve işbirliği için derin bir isteğe sahiptir. Aşıklar, zamanın mantığını ve
sınırlarını aşan duygusal bir derinliğe sahiptir. Sevgili marka arketipine sahip kişi, sevginin
sunabileceği en yüksek deneyim olduğuna inanan kişidir. Duyusal ve duyusal alemlerde
yaşamaktan zevk alır ve sevgiyi verme ve alma sanatına ilgi duyar. Sevgili marka arketipi için
aşk bir var olma biçimidir. Samimiyet ve güven temaları ön plandadır. Sevgili arketipini imaj
geliştirmek amacıyla kullananlara örnek olarak Victoria's Secret, Godiva Çikolata, Marie Claire
gibi markalar gösterilebilir.
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5. Kahraman Arketipi
Kahraman arketipinin ana temasını cesaret oluşturmaktadır. Güçlüdür ve kötülere meydan
okur. Etrafındakilerin saygısına ve sevgisine sahiptir. Kahraman arketipine sahip karakterler
mücadeleci bir yapıya sahiptir. Savaşmaktan kaçınmaz, kurtarıcı rolünü üstlenir. Kimi zaman
bir asker kimi zaman bir şampiyon sporcu olarak vücut bulur. Kahraman arketipinin yaşam
bulduğu alanları savaş alanları, yarışmalar, kaos ortamları, güvenliği sağlanacak sokaklar, yoğun
rekabet ortamına sahip iş dünyası gibi mekanlardır (Mark ve Pearson, 2001: 105). Kahraman
arketipini kullanan bazı markalar şunlardır; Nike, İş Bankası, Marvel.
6. Soytarı (Jester) Arketipi
Dünyanın paradokslarıyla barış içinde olan bir arketiptir. Soytarı arketipinin amacı bir
problemi çözmek değildir. Onun için yolculuğun asıl amacı yolculuğun kendisidir. Soytarı
yaptıklarının sonuçlarını önemsemez onun için önemli olan anı yaşamaktır. Gelecekle ilgili
planlar yapmaz ya da geçmişten ders çıkarmaz. Yaratıcılığı güçlüdür ve buna bağlı olarak da
yenilikleri denemekten çekinmez. Doğal olarak soytarı arketipinin en büyük endişesi sıkılmak
veya sıkıcı/sıradan biri haline gelmektedir. Amacını gerçekleştirmek için şakalar yapar, akıl
oyunları oynar ve bunları yaparken eğlenceyi atlamaz (Faber ve Mayer, 2009: 197). Soytarı
arketipini kullananlara Hasbro, Toyzzshop, Haribo, gibi markalar Joker gibi karakterler örnek
olarak gösterilebilir.
7. Bilge (Sage) Arketipi
Bilgeler pek çok şeyi merak eder ve her şeyi derinlemesine incelemek, öğrenmek ve düşünmek
ister. Büyük sorulara verilecek cevapları bularak adalet yerine getirmeyi hedefler. Dünyayı
objektif olarak görür ve eylem ve seçimlerinin sonuçlarını analiz eder ve hayatını buna göre
şekillendirir. “Bilmek büyümektir.” Bilgeler, arketiplerdeki en zeki karakterlerdir, ancak
zekaları nadiren tatmin olur. Doğal olarak bilgili, öğretici, öğrenmenin değerini bilirler. Bilgiye
ulaşmak için başkalarını da motive ederler (Garrison, 2015). Genellikle daha iyi anlaşılması
gereken durumlar ve problemler onları heyecanlandırır ve harekete geçirir. Bilge (Sage) arketipi,
akıl ve istihbarattan gurur duyan düşünürleri yansıtır. Bilgi toplayarak ve analiz ederek önemli
uzmanlık alanları geliştirir, böylece başkalarına yararlı olur ve neredeyse her durumdan bir ders
çıkarmak için çabalar. Örnek : BBC, PBS, Google, Philips, Master Yoda
8. Asi Arketipi
Asi arketipi; otoritelere karşı gelen, kuralları çiğneyen, başkaldıran, vahşi, değişimin önünü
açan bir yapıya sahiptir. Asi arketipi statükoyu bozmak ister ve değişmesi gerektiğini
düşündükleri bir şeyi değiştirebildiklerinde kendilerini gerçekleştirmiş olurlar. Çoğu zaman,
yeni ve modern yaklaşımlar geliştirebilen, geleneksel olmayan asiler başkalarını farklı
düşünmeye teşvik eden ve motive eden şeylere de ilgi duyarlar. Asi arkitepindeki karakter yapısı
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kimseye bağlı olmak istemeyen, özgürlükçü bir tutum sergiler. Genellikle radikal fikirleri
vardır. Ürünler ve hizmetleri geliştirirken karşıt ve agresif bir tutum sergilerler ve bu tutumun
bilgiye ve tecrübeye dayanan haklı sebepleri bulunmaktadır (Yakın ve Ay, 2012: 35) Örnek:
Harley-Davidson, Mavi Jeans.
9. Kaşif (Explorer) Arketipi
Kaşif arketipi adından da anlaşılabileceği gibi keşfetmek odaklıdır. Bu arketip daha iyi bir
dünya için arayış içerisindedir. Seyyahlar, araştırmacılar, yolcular, gezginler gibi kimliklerle
vücut bulurlar. Kimi zaman da keşfedici, maceracı, bireysel, yolcu, seyyah, araştırmacı olarak
karşımıza çıkarlar. Kaşif arketipinin özelliklerinden biri de yalnız ve bağımsız olmasıdır.
Bireyseldir, keşiflerine herhangi bir engele ya da onu yavaşlatacak herhangi bir olaya
tahammülü yoktur. Bu arketipten faydalanan markalar tüketiciye macera tutkunu, keşfetmeye
hazır ve istekli, heyecanlı bir karakter sunar. Keşif yolculuklarında yanlarında bulunmayı
vadeder. Atlas Dergisi, Jeep, Pegasus, Red Bull gibi markalar kaşif arketipini kullanmaktadır.
Kaşif arketipinin çoğunlukla, doğa ve gezi ile ilgili alanlarda ve off-road araçlarının
reklamlarında kullandığı görülmektedir. Kaşif arketipini temel alan reklamlardaki semboller,
genellikle keşfetme duygusunu kışkırtacak doğanın gizemli, güzelliğiyle ilgi çeken, gücüyle
heyecanlandıran görsellerden oluşmaktadır. Kaşif arketipi ile tüketicilerle bağ kurabilmek için
tüketiciye yenilikleri gösterecek, onları tutsaklıklarından kurtaracak bir şekilde marka imajını
geliştirmek gereklidir (Kurultay, 2017: 359).
10. Hükümdar (The Ruler) Arketipi
Hükümdar arketipi kontrolü ele almaktan hoşlanır. Yüksek standartlarını her daim korur ve
kendi endüstrisinde bir liderdir. Bu durumla övünmek hükümdar arketipi için bir övünç
kaynağıdır. Refah içinde ve güvende olmak ve istikrar ortamı yaratmak bu arketiğin amacını
oluşturmaktadır. Kurallar ve prosedürler konusunda titizdirler ve prensiplerinden taviz
vermezler. Hükümdar arketipinin kullanıldığı markalar genellikle güçlü insanlar tarafından
güçlerini geliştirmek için kullanılan yüksek-statülü ürünlere aittir. Bu markalar insanların daha
kolay organize olmasına destek olur. Ömür boyu garanti sunar, ürününün kusursuzluğunu ve
tüketiciye liyakatini vurgular. Ürünleri geneldi orta-yüksek fiyatlarla satılır. Tüketicileri güçlü
olmaya teşvik eder ya da tüketicilerini güçlendirmeyi vaad eder. Kaotik bir dünyada güvenlik
ve istikrar hissi veren bir pazar lideridir. Hükümdar arketipini kullananlara örnek olarak Rolex,
BMW, Mercedes gibi markalar gösterilebilir. (Brand Personalities, 2012).
11. İyileştirici (The Caregiver) Arketipi
Bu arketip insanlara yardım etmekten mutluluk duyan bir karakteri yansıtır. İnsanlara yardım
etmek, hizmet etmek, iyileştirmek, hayatlarını yoluna koymak gibi amaçları bulunur.
İnsanların kendilerini güvende hissetmelerini, iyi beslenmelerini görev bilinciyle karşılar.
Cömert ve merhametlidir. Yardımsever markaları, tüketicilerinin iyi olduğundan emin olmak
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için tamamen kendileri veriyor. Özellikle anne-baba, bakıcı ve hemşire, doctor gibi
karakterlerle hayat bulur. Sigorta şirketleri, vakıflar, hastaneler ve yardım kuruluşları için marka
imajı çalışmalarında bu arketip ercih edilmektedir. Adını İngiliz hemşire “Florence
Nightingale”’den alan hastane marka imajı olarak bu arketipten faydalanmaktadır. LÖSEV,
UNESCO, Johnson and Johnson bu arketipi kullanan markalara örnek olarak gösterilebilir.
12. Yaratıcı (The Creative) Arketipi
Sanatçı kişilik özellikleri gösteren bu arketip sınırsız bir hayal gücüne sahiptir. İnovatif
markalar için ideal bir kişiliktir. Yaratıcı kişilikleriyle, benzersiz veya sıradışı olan her şeyi
severler. Alışılmışın dışında olan tarzlarını, inovasyonlarını ve bireyselliklerini göstermekten
zevk duyarlar. Lego markası, yaratıcılığı kullanmak ve hayal gücünü geliştirme vaadiyle bu
arketipi kullanan markalardan biridir. Yenilikçi tasarımlarıyla Sony, Apple, Play Dough gibi
markalarda bu arketipi marka imajlarında kullanmaktadır (Brand Personalities, 2012).
Marka imajının geliştirilmesinde şablon görevi gören arketipler doğru kullanıldığında marka
kimliğini destekleyerek imajı güçlendirmektedir. Arketipsel sembolizm tüketicinin markayı
hayal edebilmesine olanak tanımaktadır. Tüketicilerin arketipsel sembolizm sayesinde
hayalinde canlandırdığı şeylerin çoğunu reklamlar ve marka hakkında edindikleri diğer bilgiler
oluşturmaktadır. Algılanan kalite, markanın çekiciliği, ürünün fonksiyonel faydası, satış öncesi
ve sonrası kullanıcı deneyimleri de tüketicinin marka konusundaki fikrini etkileyen diğer
etkenlerdir (Tsai, 2006: 657).
Carl Gustav Jung’ın tanımladığı “Arketipsel Sembolizm” ile Charles Saunders Peirce’nin
tanımladığı “Semiyoloji” (göstergebilim) marka imajının oluşturulması sürecinde
reklamcılara/pazarlamacılara benzer olanaklar tanımaktadır.
Semiyoloji (Göstergebilim)
Göstergebilim en basit tanımıyla göstergeleri inceleyen bilim dalıdır. İnsanlar iletişim kurarken
göstergelerden doğrudan ve dolaylı olarak faydalanmaktadırlar. Göstergelerle (sembol veya
işaretlerle) iletişim kurmanın tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır.
Göstergebilimsel (semiyolojik) çözümlemeler ancak 20’nci yüzyılda başlayabilmiştir. Saussure’e
göre göstergebilim (semiology), Yunanca “Semeion” (gösterge) ve "Logie" (bilim)
sözcüklerinden meydana gelmiştir. Dünyanın diğer bir ucunda ise, göstergebilimin bağımsız bir
bilim dalına dönüşmesini sağlayan Amerikalı felsefeci/mantıkçı Charles Saunders Peirce (18391914), Ferdinand de Saussure'den habersiz göstergebilimle ilgilenmiş, ancak semiology yerine
semiotics deyimini kullanarak göstergelerin mantıkla olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Mantıkla
semiotics'in aynı şey olduğunu, ikisinin de soyutlama ve simgeleme eylemlerini incelediğini
savunmuştur. (Eren Özer; 2010:36). Peirce için önemli olan göstergenin mantıksal işlevidir,
başka bir deyişle gösterge, mantığı sergilediği için önemlidir ve incelenmelidir, Onun
göstergebilime yaptığı en büyük katkı göstergeleri çeşitli niteliklerine göre altmış altı sınıfa
ayırmasıdır (Parsa, 2004: 22). Semiyolojinin ya da semiyotiklerin kökenleri, iki farklı literatür
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dizisinden kaynaklanmaktadır. Bunlar; Saussure'un dilbilimsel çalışması (1916)* ve Pierce'ın
(1958) felsefi eseridir. Her kaynak farklı bir analiz moduna yol açmaktadır. Saussure (1916)
imajları iki parçalı olarak (diyadik) incelemektedir. Bunlar; gösteren ve birbirinden ayrı
düşünülegelen (gösterilen) olarak ifade edilmektedir. Bir işaretçi nesne ve o nesne ile ilişkili
zihinde canlanan anlamlar söz konusudur. Böylece Saussure’ın dilbilimsel çalışması (iletişim
sürecini anlamlandırması), zihinsel kavramların üretilen işaretler (yananlamlar) yoluyla
aktarılmasının varsayımına dayanmaktadır (Saussure, 1916: 108) .
Pierce (1958) ise, temsilciler, nesne ve yorumcuların üçlü ilişkilerine dayanan bir kuram
geliştirmiştir. Teorisinde temsilciler işaretin kendisidir, buradaki amaç, temsilcilerin neyi temsil
ettiği ve nasıl yorumlandığını saptamaktır. Peirce (1839–1914) “Semiyotik” kuramını
tasarlarken hem dilsel hem de dil dışı göstergelerden yararlanmıştır. Charles Sanders Peirce’e
göre “göstergelerin biçimsel öğretisi” olan göstergebilim mantığın bir başka adıdır (Rifat, 2009:
30) .
Gösteren (Sing-Signifier)

Gösterilen
(Signified, Designatum)

Yorumlayıcı
(Interpretant)

Şekil 1. Pierce’in Semiyotik Üçgeni (Fiske, 1990: 42)

Reklamlar gibi statik işaretler için, Peirce’in semiyotik analiz yöntemi, en uygun yorumlama ve
anlam çıkarımını sağlamaktadır. Ancak, söz konusu reklam için işaret, durağan değildir, seyirci
ve çevreleri için bağlamsaldır. Böylece reklam sadece tek bir anlam değil, her biri üretilen diğer
işaretlere bağlı olarak gelişim gösteren çok sayıda anlam(işaret) üretmektedir (Combe, vd.2003:
2).
Sonuç
Bu çalışmada konu edinilmiş olan arketipsel sembolizm ve semiyolojinin önemi; markanın
semboller aracılığıyla iletmek istediği mesajların ve oluşturmak istediği imajın tüketicilerde
*İsviçre, Cenevre Üniversitesi’nde verdiği “Genel Dilbilim” dersine ait notların ölümünden sonra öğrencileri tarafından
derlenmiş ve 1916 yılında kitap olarak yayınlanmıştır (Saussure, 1916:19).
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karşılık gelen psikolojik ve duygusal alt yapı sayesinde incelenebiliyor olmasından
kaynaklanmaktadır. Arketipsel sembolizmin duygularda bıraktığı etki kolektif bilinçdışı
sayesinde oldukça güçlü olmaktadır. Bir sembolün veya simgenin kültürel açıdan niçin önemli
olduğunu ve nasıl motivasyon kaynağı haline geldiği de bu sayede açıklanabilmektedir.
İletişim çalışmaları açısından bakıldığında semiyoloji, sembollerin kişileri nasıl etkilediğini,
hangi sembolün hangi anlamları ürettiğini, duygusal açıdan ne gibi sonuçlara yol açtığını
saptamaya yardımcı olmaktadır. Arketipsel sembolizm ve semiyoloji sembolün markayı nasıl
yansıttığı ve bu bağlantının ürün kullanımına nasıl fayda sağladığını araştırmaktadır (Maso
Fleischman, 1997: 83).
Arketipsel sembolizm sayesinde markaya bir kimlik kazandıran, zihinde canlanmasını sağlayan
reklamcılar semiyoloji sayesinde de markanın iletmek istediklerini daha akılda kalıcı şekilde
iletilebilmesini sağlamaktadır. Semiyoloji semboller ve işaretlerle iletişim kurmayı, anlam
üretmeyi kolaylaştırırken arketipsel sembolizm kullanılan sembollerin psikolojik alt yapı
sayesinde karakterlerde karşılık bulmasına olanak tanımaktadır.
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