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INTRODUCTION: GLOBAL CHALLENGES IN 
DEVELOPMENT, FINANCE, AND EDUCATION
İsmail Şiriner, Marcel Mečiar

“I find that because of modern technological evolution and our global 
economy, and as a result of the great increase in population, our world has 
greatly changed: it has become much smaller. However, our perceptions 
have not evolved at the same pace; we continue to cling to old national 
demarcations and the old feelings of ‘us’ and ‘them’.”  

Dalai Lama

“A global economy is characterized not only by the free movement of 
goods and services but, more importantly, by the free movement of ideas 
and of capital.” 

George Soros

For nearly three decades now, globalization has become the major transformation process in our societies; and 
practical issues related to it are the objects of an especially intense public and academic debate, with the expressions 
“global challenges” and “global solutions” being two of the major expressions used in this context.

Do global issues require global solutions? A positive answer seems to be a logical one. But is it realistic? Do we 
have a working global government? No. Although humankind strives to improve the practical notion of global 
governance (Gabriela, 2013) which supports political cooperation of transnational actors, it is still the nation-
state to which citizens establish their loyalties and feel the sense of duty and responsibility. Nation-state may have 
been weakened during last three decades and many decisions concerning the whole planet may be made in global 
centres, but once a new social problem enters the realm of human society, people are left alone to search for a 
solution to their grievances on a local, regional, and state level. The state, although far from being perfect, is still 
here for the citizens of its polity. Global solutions need to grow from local and localized knowledge, natural and 
human resources and be rooted in a physical world.

Gita Gopinath (2018), the 11th chief economist for the IMF and the first woman to occupy the position, said 
similarly that one of the biggest issues being faced by the IMF: 

“…that is absolutely clear and present is that we are seeing the first serious retreat from globalization. This has 
not happened in the past 50 or 60 years, when the world moved toward lower tariffs and increasing trade across 
countries. Over the past several months, we have the U.S.-imposed tariffs and retaliation to them from China 
and other nations. There is in general growing uncertainty about trade policy, including with Brexit. While trade 
has reduced global poverty and raised livelihoods, its consequences for inequality, and on whether the rules of 
engagement are fair, are real concerns that need to be addressed” 

However, it should be noted that the main arbiter of globalization is the effect of the international capital flows 
at the international arena and globalization is mainly affecting the local cultures inside the national borders. In 
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the local level, localization becomes more important because of international capital, as the main agent of the 
globalization, is regulating the capital accumulation, industrial and financial activities (Doğan, 2011:430).

The impacts of globalization on the economic and cultural change does not have a parallel effect on political 
changes such as democratization. An example of this asymmetry can be observed in the rapidly growing middle 
class in terms of both political and economic well-being. Although its members support globalization and at the 
same time they may have patriotic or nationalist attitudes, as a social class they tend to uphold democratic ideals. 
However, it is a segment of population that can sacrifice some ideals instantly in order to maintain its economic 
status. For this reason, with the effect of globalization, middle class holds more positive attitudes towards the 
economic integration to international markets. On the other hand, its power to influence the political changes is 
relatively low. Wider segments of the middle class may tend to support anti-democratic practices, such as 
authoritarianism, unless they are adversely affected economically. In fact, a change is considered the common 
denominator between globalization and the middle class, but change does not occur every time (Uğurkan ve 
Kılıçkan; 2018: 270). 

The contributions in this book about different aspects of globalization are focused on solving and discussing 
various global issues that meet on the intersection of social development and human rights, financing 
technologies for sustainable environment, financial markets and public investments on the backdrop of ground-
breaking political decisions, and as well as of distant education and student perception of globalization.

The chapters the first part of the book are conceptualised mainly within the framework of development and 
finance in the global economy. In the first chapter, Marcel Mečiar focuses on the shift in critique towards 
economic globalization from the leftist positions towards a right-wing issue. While alter-globalization movements 
on the Left have since the 1990s strived to implement new policies that would make the globalized economy a 
little bit fairer playground, the right-wing reaction against globalization at the present seems to be a response 
against gradually worsening economic conditions in high income countries of the Global North. Mečiar follows 
scholars working on the concept of political altruism and attempts to apply it in the analysis of globalization 
attitudes with a concluding argument that the proponents of neoliberal globalization should offer more just and 
tangible solutions to the disillusioned segments of middle classes to prevent further political polarization and social 
conflicts.

Başak Turan İçke’s and Mehmet Akif İçke’s outstanding and detailed analysis attempts to find a viable plan for 
the fundamental question of our times that may have global geopolitical ramifications - the decision of the 
United Kingdom to leave the European Union, i.e. Brexit. Their focus on the potential impact on financial 
markets in the United Kingdom and the European Union leads them to present various types of solutions 
implemented by countries having regular trade relations with the EU. The authors conclude that a division of the 
Single Market will have long-term negative consequences on both sides of the Channel and outline possibilities 
of mutually advantageous further economic cooperation.   

The theoretical study by S. Yağmur Kumcu deals with the key concepts of development theory and related terms 
to elaborate on the intersection of development, gender equality (or its absence) and labour. The author attempts 
to establish the paradigm in which the new concept “labour equality” would be used as the determining element 
of a just and effective development. Kumcu argues that a totally new, we may say ‘Kuhnian’ way of thinking, 
towards a paradigm shift could change the ancient patriarchal economic structures by finally admitting the labour 
provided by women for their households to be as contributing as regular employment.  

Taner Güney’s empirical study about the co-integration relationship between financial globalization and sustainable 
development  employs  two  advanced  regression  models  frequently  used  in  finance studies. The author 
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analyses longitudinal data (1990-2015) from 124 countries proving that if the level of financial globalization 
accelerates so does the intensity of sustainable development. This finding supports the argument of beneficial 
effect of long-term investments into sustainable policies in developing countries which is at the same time 
enabled by the integrative forces of financial globalization. 

Sustainability plays a major role in the fifth chapter written by Meltem Gürünlü, who elaborates on financing 
renewable energy projects. Her study aims to investigate the rising importance of renewable energy finance due to 
the fact that low-carbon economy has been a primary target for a sustainable future for all stakeholders. Gürünlü 
discusses the most adequate financing solutions and explains the reasons for growing interest in clean, low-carbon 
energy. The research in this field is of utmost importance because it may help us to secure a sustainable future in 
which we leave a liveable planet for the generations to come.

In the second part of the book, chapters are essentially focused on the public administration and public policies in 
global economy. Özlem Taner Köroğlu, in the sixth chapter, describes the global approaches to public administration. 
In this study, an understanding of development from the perspective of public management is mentioned and the basic 
values on which it is based are examined. The concept of public management and classical public administration, in 
terms of basic values differentiating these fundamental values in their comments on democracy it becomes evident. In 
this direction, the basic values embedded in the current concepts of public management and the priorities of classical 
concepts of public administration in a critical approach based on literature review are discussed.

In their study, Ekrem Karayılmazlar and İsmail İşler consider the importance of cost-benefit analysis for public 
investment projects. The objective of cost-benefit analysis is to guide decision-making units to projects that 
provide scarce resources and benefit for the highest benefit. In this study, the definition, theoretical basis, history 
and application methods of cost-benefit analysis, which are one of the decision-making techniques used for the 
effectiveness of public investment expenditures, are discussed. The necessity of evaluating the projects by considering 
all the benefits by addressing not only the specific benefits but also by taking the perspective of national economy 
is a very important issue in terms of ensuring the optimal distribution of resources. The authors argue that it is 
necessary to utilise the cost-benefit analysis during the preparation of public investment projects especially in the 
development of developing economies.

The purpose of the cost-benefit analysis of Pareto Optimality is to provide a net social welfare increase in investments. 

Özlem Taner Köroğlu, in her second contribution, examines the entrepreneurial state approach, global employment 
policies, and fundamental changes in the concept of government. entrepreneurial state approach is critically examined 
in terms of economy and politics which are tried to be reveal in the historical process.

With the increased usage of emergent and disruptive technologies, the evolution of the financial ecosystem 
will change in a radical way. Meltem Gürünlü in her second paper aims to explore the effects of blockchain 
technology – a revolutionary innovation in the financial ecosystem- on the future of corporate governance and 
finance. Blockchain is a novel technology that may become very influential and beneficial for the way in which 
transactions are handled throughout the financial system as it alters the method how the financial transactions 
are settled and cleared. This study is aimed to investigate the effects of blockchain technology – a revolutionary 
innovation in the financial ecosystem- on the future of corporate governance and finance. 

Housing is an important function in social reproduction. In the globalized economy, people cannot afford 
high-priced housing due to insufficiency of income. The housing problem is a historical phenomenon and this 
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problem has been encountered in almost every period of history. Housing policies include all legal and operational 
measures taken according to the priorities of states to meet the housing needs of individuals and families. Nihal 
Şirin Pınarcıoğlu, in the tenth chapter, discusses the state’s approach to the problem of housing in Turkey and 
what determinants are effective in shaping these housing policies. Her study especially focuses on housing policies 
developed since the 1980s in the context of neoliberal policies and the Governmental Mass Housing Administration’s 
(TOKİ) implementations.

Emek Bayrak investigates the impact of globalization on the right to housing and emphasizes the responsibility of 
the state in securing the right for its citizens. After establishing the right to housing within the framework of the 
second-generation human rights, he presents the historical development of housing policies like the emergence of 
social housing and benefits of the welfare state in providing higher quality housing for low-income earners. Further, 
the author critically considers the negative effect of neoliberal policies which have managed, due to a reduced role of 
the state and the marketization of social housing, to ignore the aforementioned right to housing on a global scale. 

In the last part of the book, chapters are principally lay emphasis on globalization impacts on education. In this 
context, Fatih Çağatay Baz invites readers to take a look at an often underestimated form of learning, distance 
education, which once used to be only an idea in the minds of futurologists and science-fiction authors. In the 
present globalizing world of “future”, distance education environments enable us to do what the philosopher of 
education Ivan Illich envisioned in his seminal book Deschoolling Society, i.e. to gain knowledge out of a classroom 
and without non-flexible time schedules. Baz clarifies how an individual can engage in quality education, stay 
economically active and study from home in the globalizing world thanks to progress in information technologies 
and education sciences.

As a last chapter of the book Filiz Tufan Emini presents the results of her qualitative research dealing with university 
student perceptions of globalization. The research is based on metaphor analysis of associations formulated by 
the students at a major state university. The results indicate overly positive attitudes towards globalization which, 
according to the students, offers a greater availability of free movement of people and more chances for professional 
growth. These findings provide a better understanding of the advantageous aspects of globalization which should 
be paid attention to and improved efficiently.
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1
THE ATTITUDE SHIFT FROM ALTER-GLOBALIZATION 
TO ANTI-GLOBALIZATION IN THE GLOBAL ‘NORTH’ 
AMIDST THE ‘BIG SWITCH’ IN GLOBAL ECONOMY 
Marcel Mečiar1

Abstract

The following text focuses on the shift in critics towards economic globalization from the leftist-oriented social-justice-
seeking thought towards the right-wing oriented anti-globalization attitudes. While alter-globalization movements on 
the Left have since the 1990s strived to implement new policies that would make the globalized economy a little bit 
fairer playground, the right-wing reaction against globalization at the present seems to be a response against gradually 
worsening economic conditions in high income countries of the Global North. The concept of political altruism is 
employed in the analysis of globalization attitudes with a concluding argument that the proponents of neoliberal 
globalization should offer more just and tangible solutions to the disillusioned segments of middle classes to prevent 
further political polarization and social conflicts. 

Keywords: social movements, alter-globalization, political altruism, anti-globalization, populism

Introduction: “Quo Vadis, Munde?” 

Regardless the question whether it is empirically possible to fully grasp and imagine “where the world is headed”, 
many of us, humans, find themselves thinking about this conundrum from time to time. This text focuses on the 
reactions and attitudes of people towards “globalization” in connection to social movements, but first, it attempts 
to outline the shifts in global economy. 

The words of Thomas H. Eriksen (2007) express the main contradiction in a globalized era that may be also a 
source of many social conflicts that, among others, become empirically evident in social movements. He sees a 
gap “between a globally standardized and synchronized economic system on the one hand, and weak transnational 
political instruments on the other” (Eriksen, 2007, p. 67). Existence of the gap enables global capitalism to cause 
the growth of social inequalities without greater responsibility since the political mechanism of checks and balances 
is far from being globally effective.

Richard Baldwin (2016) explains the state of contemporary world through his historical perspective on globalization. 
He argues that the impacts of globalization in the last two decades have caused more social problems in high-income 
and developed countries than in low-income developing nations. Baldwin shows how rich countries (G7), thanks 
to the know-how (scientific knowledge, technologies) they had applied during the period of industrialization and 
under the politics of new imperialism in the last quarter of the 19th century, became very rich during the 20th 
century. He calls this a process of the Great Divergence (i.e. growing differences in wealth between the North and 
the Global South). These strong industrialized economies kept the economies of the global South in the state of 

1 Beykent University
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dependency. But the nature of globalization changed radically around 1990. A dynamic “shocking share shift” in 
the share of world income began to unravel and the Great Convergence has begun. The world’s wealthiest countries 
of G7 used to share almost the two thirds of world income but according to Baldwin now they are witnessing an 
accelerated decline in the share of world GDP and the loss of the share is so far around 10% (Baldwin, 2016, p. 
2). The relatively free movement of technologies causes that individual countries have been losing the advantage of 
having monopoly on know-how. For example, advanced technologies once developed in a high-income economy 
can be used in a country with cheaper labour. The global income distribution is shifting that bring concerns in 
the Global North.

In addition, Dragoljub Stojanov (2016) argues that contemporary world economy, or so called mega-capitalism is 
like Titanic sailing uncontrollably over the ocean of global changes without a captain, by whom the author means 
a necessity of having a leading and unified economic theory. It looks like that nobody is completely sure what to 
do in this situation when more than an economic prosperity is at stake. But Ha-Joon Chang (2007) had already 
pointed out more than a decade ago before other authors that in terms of practice economists, industrialists and 
politicians hand in hand knew very well what they were doing.

Chang, being an economist himself, is not refusing capitalism per se. He has personally witnessed economic growth 
in his native South Korea in the span of over four decades. And yet, the author does not refrain from humorously 
calling it “the worst economic system except for all the others” (Chang, 2010).1 Chang (2007, summarized in 
Parrott & Maguinness 2017)… 

“[…] makes a number of observations about the principal of free trade which underlies globalization. 1. Much 
of the wealth developed by such countries as the United Kingdom or the United States in the 19th century 
was built upon protecting their economies with high tariffs upon imports. These were only reduced once those 
economies were strong enough to compete. 2. Countries such as Mexico who were advised to open up their 
economies experienced increased levels of unemployment, not the reverse. 3. Chang observes of his own country 
South Korea that in order to produce the high levels of productivity and improved living standards, South Korea 
developed high tariff barriers and offered subsidies to protect and grow its industries. This was also true for other 
Asian countries said to be at the forefront of globalizing prosperity such as Japan and Taiwan. Recent evidence 
from China attests to the impact of the subsidizing of Chinese steel upon the steel industry in Wales where the 
last remaining producer of steel in the United Kingdom faces closure.”

Baldwin’s observation of the Great Convergence and Chang’s critical analysis of neoliberal capitalism indicate 
one of the causes for recently growing disillusionment of wage-workers in Western countries. The following text 
further focuses on the shift from alter-globalist attitudes of altruism-oriented social movements towards egoism-
oriented negative approaches against globalization represented by populist movements whose activities and successes 
intensified especially during last four years. In the next section, we shall determine the differences between concepts 
of altruism and solidarity in the context of social movements and distinguish anti-globalism and alter-globalism 
that are mistakenly quite often used as synonyms. 

The political altruism concept and motivational approaches

Social movements have a long history which cannot be discussed in detail here. Most social movements in a known 
history have been mobilized by building on a momentum of commonly shared interests and previously overlooked 
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rights of the same group which decided to struggle for its own recognition (i.e. French third estates, American 
Patriots, workers of classic modernity, suffragists and suffragettes). But there is one moment in time, where we 
shall start, and that is the period when people went into streets to protest en masse on behalf of violated rights of 
other people. The Civil Rights movement of the 1960s had been a start (with its precursors being abolitionists 
of the 19th, DuBois’ NAACP in the first half of the 20th century), followed the anti-war movement during the 
Vietnam War at the break of the 1960s and 1970s. 

What we see in these movements from the perspective of motives (as understood in mobilization theory), is that they 
consist of a combination of self-protection (that is, oriented towards the “ego”, egoistic interests) and altruistic motives 
(supporting interests of people lacking rights and social and legal recognition, out of one’s country or continent). 

Florence Passy (2001) introduces her concept of political altruism as emerging at the dawn of the solidarity 
movement.2 Examples in her text include the stories of people who directly and actively strive to help refugees in 
their own country (the case being Switzerland with nearly one-fifth of its residents of foreign origin). Altruism as 
a term seems to be on one hand hard to define but on the other it is more relevant and precise in the discussed 
context above. Altruism is used to express the free agency to help other people, out of vaguely defined one’s own 
group, be it a social class, ethnicity or citizenship. Passy points out two specific characteristics that are relevant 
to the social movement studies – “its intentional-oriented character and the actors’ cost-benefit balance” (Passy, 
2001, p. 6). She decides to move beyond behaviourist approaches with their own depiction of altruism as “social 
behavior carried out to achieve positive outcomes for another rather than for the self” (Rushton, 1980, p. 8 cited 
in Passy, 2001, p. 6) and opts for following motivational approaches which seem to contribute with a new idea of 
analysing altruism as a rational behaviour. These approaches see altruism as “a motivational state with the ultimate 
goal of increasing another’s welfare” (Baston and Shaw 1991, 108, cited in Passy 2001: 6).

Daniel Bar-Tal (1986: 4) informs us that already August Comte suggested that altruism is best understood as “a 
concern for other welfare’s as a consequence of overcoming self-interest.” Motivational approaches, according to 
Bar-Tal (1986, p. 5), share consensus about altruistic behavior that “a) must benefit another person, b) must be 
performed voluntarily, c) must be performed intentionally, d) the benefit must be the goal by itself and e) must 
be performed without expecting any external reward.” This working definition shall be applicable to empirical 
examples of various social movements. 

When we take a look at solidarity, we find that the term may refer to expressing empathy with either one’s own 
group’s members or with non-members of a tangible social group. Therefore, solidarity can be described as 1) a 
sense of unity with a social group in which an individual has a membership, that is with an in-group (in a social 
dimension like neighbourhood watch or in a political sphere like labour union) or 2) solidary behaviour on behalf 
of others (members of an out-group – as immigrants in one’s own country or catastrophe or poverty stricken people 
on the other side of the globe). Thus, the existing of differences between these two terms does not allow us to use 
altruism and solidarity interchangeably in this text. As a next step, we shall consider whether it is or not feasible to 
consider the group of alter-globalization movements as a product of mobilization based on altruistic motivation. 

Alter-globalization as the movement of movements for all (the “left-behinds”) 

First broad social movement whose social motives can be considered having fully altruistic values have been 
environmentalists. The definition by Bar-Tal (1986) seems to fit the goals, method, self-perception and outer 
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perception of the environmental movement whose roots have deeper origins but general knowledge has it that 
only the foundation of Greenpeace in 1971 really kicked off the movement. Their goals include the effort to keep 
the planet liveable for everyone – not for a specific human group but for all humankind, and in the sense of deep 
ecology for every living organism. Greenpeace’s methods may appear too radical sometimes (e.g. occupation of 
private facilities as a form of protest) or they may be misunderstood or misinterpreted (e.g. the Nazca incident3), 
but their action rarely hurt anyone except for the pockets of trans-national (in most cases egoistically profit-
oriented) corporations. 

Another interesting empirical case we shall consider consists of people’s reactions and attitudes towards “globalization.” 
In the most often discussed model of globalization attitudes, basically three different perspectives on globalization 
processes4 are being distinguished which is a necessary simplification for having a useful concept. There are many 
more - sometimes contrasting - views and opinions, and currents of thought within one perspective which, in 
addition, may change in time, and as such is not, as it may seem in the model, a static structure. Globalists 
represent a current of thought that comes from an economistic concept of globalization and conceives of it as a 
process leading to ever growing interdependence of the world economy and higher market efficiency. The globalist 
discourse is heavily influenced by economic neoliberalism in whose perspective the progress towards globalization is 
being perceived primarily as a positive phenomenon that is naturally accompanied by free trade, privatization and 
market deregulation. The Washington Consensus5 has become one of the symbols of this discourse. According to 
anti-globalists, potential consequences of globalization are undesirable. They respond to the growing connectivity 
of the world, which is considered a risk or a threat, from protectionist or nationalist positions. Although globalists 
are willing to acknowledge some of the negative effects of globalization, anti-globalists see and pay attention to 
these antagonistic phenomena in particular (Rohrbacher, 2011). The reaction to growing economic, political 
and cultural interconnectedness and sometimes interdependence usually starts with emphasizing the distinction 
between “us” and “others” and takes its ideological and symbolic resources from radical xenophobia, racism, or 
fundamentalism. This strand is represented by populist, nativist, ultra-nationalist and generally anti-immigration 
movements that are discussed in the next section of this chapter.

The third perspective which has its proponents also represented by interrelated social movements is alter-globalism. 
Alter-globalists stand somewhere between globalists and anti-globalists on the imaginary continuum of globalization 
attitudes. Unlike anti-globalists, they do not see globalization as a threat, but on the other hand they refuse to 
accept the economistic notion of this process. The problem is not the growing interdependence of the world 
but the uninhibited “dominance of neoliberal discourse” (Rohrbacher, 2011, p. 11). Alter-globalists argue that 
neoliberal globalization has not fulfilled the positive expectations of many people (especially of those at the lower 
end of “an income ladder”), and for this reason, an emphasis should be put on promoting global justice instead 
of blind support for the forces of global market. A top-down approach to globalization or “from above” should be 
replaced by a bottom-up globalization which would take into account the interests of all who could be negatively 
affected by it. 

Some authors use the terms anti-globalism and alter-globalism interchangeably (Martell, 2017) because they 
follow the generally accepted usage according to which “anti-global” (-ism, -ist, -izers) was coined by major media 
outlets to carry a negative connotation, whereas “alter-globalist” (view, perspective, movement, standpoint) should 
signify the aim to find alternative solutions for our future without negating positive trends set by the processes of 
globalization. Alter-globalist are “anti” in terms of critically assessing neoliberal (economic) globalization (Martell, 
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2017, p. 240) and refusing how the whole system works. Since the late 1970s until the present, neoliberal economist 
have mastered “the art of accountability” by privatizing profits (e. g. the financial gain from a power plant) and 
“democratically” distributing externalities, in other words socializing losses, (e. g. pollution) among the populace 
(Beck, 1992; Keller, 1993). 

The alter-globalization movement consists of “many diverse groups both from the Global North and South” that 
were pulled together by protests “in places such as Seattle in 1999 and Genoa in 2001” (Price, 2016, para. 4). 
One of its radical leftist roots grew amidst the Zapatista indigenous rebellion in 1994 which belonged among the 
first social movements to use online communication and to resist economic globalization. Their main slogan read 
“against neoliberalism and for humanity” and in the 2000s it became frequently used by the activists organized 
around the World Social Forum (WSF) and within the democratic globalization network (Smith, 2008, p. 215), 
because both platforms were accentuating the importance of global justice (i.e. global justice movement).

The global justice movement has been also dubbed as “the movement of movements” and its existence confirms 
that “class, inequality and redistribution” remain a current issue. The movement’s origins can be traced to an earlier 
cycle of protests that took place in the Third World against structural adjustment policies, although the Battle of 
Seattle in late 1999 is usually considered to be the movement’s “take-off” (Moghadam, 2009, p. 92).

The common denominator of the movements, that are covered under the umbrella term of alter-globalization 
movement, has been support for the so-called original “left-behinds” (Price, 2016) of the neoliberal era (farmers and 
workers of the Global South and workers in heavy industries together with a new class of precariat in the Global 
North).6 When viewed through the lenses of the concept of political altruism (Passy, 2001), we can conclude 
that participants of the movement of movements put interests of others before their own interests. But a partial 
success of the movement in enforcing changes in a revised New Washington Consensus (Rohrbacher, 2011) and 
slow improvement in health and social conditions of the poorest in developing countries was outweighed by 
deepening contradictions of the global capitalism and consumer society. Parallel to this, another change began to 
unravel in the Global North.

The right-wing protectionist anti-globalization: Making the Global North great again

In the period of intense activity of the alter-globalization movement during the second half of the 1990s and in 
the 2000s (Pleyers, 2013) even the most massive protests constituted only a small part of population in individual 
countries. Although activists and unionists worked hard, intellectuals on the Left, both partisan and non-partisan, 
had already started to lose touch with reality. As if in a prophetic manner, David Graeber noticed nearly two 
decades ago that… 

“[…] the last decades of the twentieth century were a time when the American left largely retreated to universities 
and graduate departments, spinning out increasingly arcane radical meta-theory, deconstructing everything in sight, 
as all around them, the rest of the world became increasingly conservative” (Graeber, 2001, p. ix). 

There is always a core of conservative attitudes being preserved in the mindset of a population which is usually 
associated with the necessity of reproduction of a nation’s (country’s) culture. For example, the return of liberalism 
in new attire (as neoliberalism) with its intellectual roots in the 1940s, had come in strong after a long decades by 
the late 1970s and in the 1980s to walk hand in hand with neo-conservatives who were just about to get back in 
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the saddle of political power. But interests groups that disliked the positive social effects of the New Deal because 
it seemed, in their eyes, to have cut off too much from their already giant piece of pie have been always present 
and waited patiently. 

What all people experience and try to understand now and scholars strive to observe and to explain, is the rapid 
increase in the right-wing oriented negative attitudes towards economic globalization (rhetorically only “the 
globalization”). While some social scientists and commentators (Horner, Haberly, Schindler & Aoyama, 2018) 
are fascinated by the dynamics of this process and call it “the big switch”, at the same time these experts present 
explanations based on data showing that we are witnessing quite a logical social change accompanied by a shift of 
“weighing balances” between the Global South and the Global North. In this context, Chang’s (2007) economic 
observations and Baldwin’s (2016) description of the Great Convergence seems to be more precise and reflective 
of reality. Regardless the semantics, here is what economists agree upon and that matters.

What stands behind the shock among citizens of many developed countries and the consecutive and sudden refusal 
of “globalization” (i.e. negative consequences of economic globalization)? Economists explain that (Milanović, 2016; 
Baldwin, 2016) the developed countries in the Global North (or “the West”) are not growing at the pace they used 
to. All that happened was a little “tilt on global scales”7 of the world Gross Domestic Product (GDP). The share 
of low and middle income countries (most of whom are in the Global South) between 2000 and 2015 increased 
by 11.6% (Horner, Haberly, Schindler & Aoyama, 2018)8, while high income countries (Global North) faced a 
statistically significant decline in the world share of GDP (“the tilt down” by the same 11.6%). 

Further, income inequality among people (households) follows. The slower growth is first tangible in the less job-
secure lower middle and working classes. These segments of the Western populations “have experienced limited, 
if any, income gains in the most recent era of globalisation” (Horner, Haberly, Schindler & Aoyama, 2018, para. 
10). Branko Milanović (2016, p. 10) in his seminal work on global inequality offers more important details about 
these global changes in income distribution and states that the “gains from globalization are not evenly distributed.” 
By analysing real incomes between 1988 and 2008, a period which he recommends to call “the high globalization” 
and that spans the time between the fall of communism and the global financial crisis, Milanović documents how 
A) the middle and lower middle classes in OECD countries and B) the poorest 5% of the world population gained 
the least in terms of earnings. On the other hand, the percentage gains were the strongest among C) the middle 
classes in emerging economies in the Global South and D) in the group of the richest people in the world - the 
global 1 percent (Milanović, 2016, p. 3). C) The members of “global middle class”, a term coined by this famous 
economist, can be mostly found in China and other rapidly growing East and South-East Asian countries. D) 
Emerging global plutocracy seems to be on a winning streak since all global institutions have been mis/shaped 
in accordance with her interests during last few decades. B) The conditions of the world’s poorest are changing, 
although quite slowly, for better (at least statistically speaking).

How about our A) the middle and lower classes in high income countries who appear in a global comparison as the 
global upper middle class? Due to the stagnation of incomes, the people in these classes had to get used to living in 
an insecure position relatively close to a poverty threshold or facing anxieties related to the precarization of labour 
(Standing 2017), unemployment, and increasing labor market competition. The potential for status panic works 
as breeding ground for conservative attitudes and the recent history has witnessed how politicians with a populist 
agenda have elaborately used them to win elections (the US presidential campaign 2016 and an increase in popular 
support for the right-wing populist parties in Europe) or a referendum (Brexit vote in the UK). Various populist 
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movements have succeeded in transforming into regular political parties. Besides dissatisfaction with immigration 
(especially at the backdrop of the 2015 refugee crisis and its medialization), growing Islamophobia and racism, 
many slogans carried by protesters recruited by these movements were against globalization and supporting national 
“spirit” (e.g. Donald Trump’s top-down slogan of his presidential campaign “Make America great again!”). Milanović 
(2016, p. 211) describes the relationship of democracy and globalization under the lead of the richest in power 
with breathtakingly poignant words: “plutocracy tries to maintain globalization while sacrificing key elements 
of democracy; populism tries to preserve a simulacrum of democracy while reducing exposure to globalization.” 

Conclusion: Alter-globalist and anti-globalist attitudes and the contradictions of capitalism

In the conclusion, it can be stated that left-wing oriented individuals with alter-globalist attitudes and right-
wing oriented anti-globalists are subjected to the same socio-economic conditions and social reality. While the 
alter-globalists seem to be driven by political altruism, search for alternative political solutions and manage to see 
the world as the one (global awareness, cosmopolitanism), the anti-globalist perceive the same world as divided 
between their own territory (the nation-state, civilization) and the rest and express mere in-group solidarity as the 
source of their social identity (“Us”). They react with a certain logic egoistically thinking that since the economic 
globalization is not advantageous for them – or as much as before – anymore, it must be stopped or even reversed. 
New protectionist policies implemented by economic elites suggest that the people are not, most probably, an 
originator of this idea. 

We may ask whether it is possible to reach a general consensus proving that the claims made by interest groups 
profiting from neoliberal policies, including their reasoning and rhetoric, are full of contradictions. The solution 
does not lie in switching the on & off button of globalization frantically but in a complete reform of the neoliberal 
capitalist model (or in abandoning it). 

Further, the contributions of other authors presented in this book point out the on-going contradictions of neoliberal 
globalization including importance of financing the renewable energy projects that play a role in accelerating 
the efforts aimed at alleviating the consequences of environmental crisis. Finally, they show that the efficiency 
of development projects and the protection of basic human rights (gender equality, housing, and labour rights) 
belong among key issues of the present. The contradictions are also reflected in the never-ending emphasis of the 
transnational capitalist class (Sklair, 2002) on economic growth and the necessity of consumerism (both standing 
in direct opposition to sustainability), and in growing precariousness of work contracts. Powerful interest groups, 
dismantling polities all around the globe, are unequivocally blaming the outcomes of their efforts on “the crisis of 
democracy” and globalization. However, the solution is not in playing a blaming game, but in reconfiguring the 
system on a macro-social level (e.g. income distribution and work conditions) which needs to be accompanied by 
micro-social changes in the value system among members of late-modern advanced societies.
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Notes

1 Chang has paraphrased here what Winston Churchill once said about democracy. 

2 Passy refers to a more recent solidarity movement and she does not discuss the Solidarity which was origi-
nally formed as a labour union in the 1980’s Poland. 

3 In this case from 2014, Greenpeace activists place their “time for change” message next to the hummingbird 
geoglyph (one of the famous giant pictures drawn in sand) in Nazca desert (Peru) which rightfully angered 
local government. Greenpeace apologized to the people of Peru for the offence with an explanation that it 
did not aim to disrespect country’s cultural heritage but rather on the contrary the environmental organi-
zation wanted to relay an urgent message of hope and possibility to the leaders gathering at the Lima UN 
climate talks.

4 The discussion in this part of the text is not about Scholte’s model which was devised for comparing three 
different subgroups of theorists. 

5 “The term ‘Washington Consensus’ comes from a simple set of ten recommendations identified by econo-
mist John Williamson in 1989: 1) fiscal discipline; 2) redirecting public expenditure; 3) tax reform; 4) fi-
nancial liberalization; 5) adoption of a single, competitive exchange rate; 6) trade liberalization; 7) elimina-
tion of barriers to foreign direct investment; 8) privatization of state owned enterprises; 9) deregulation of 
market entry and competition; and 10) secure property rights. The reference to “consensus” meant that this 
list was premised on the ideas shared at the time by power circles in Washington, including the US Con-
gress and Administration, on the one hand, and international institutions such as the Washington-based 
IMF and the World Bank, on the other, supported by a range of think tanks and influential economists” 
(Lopes, 2012, para. 3).

6 The precariat consisting of the unemployed or the underemployed members of younger generations in the 
West, who have lesser level of global social awareness, participates mostly in the anti-globalization campa-
igns and protests of the recent years. 

7 Whether it is a little tilt or a “big switch” depends on an individual reader’s interpretation and opinion.

8 The research team’s results are close to Baldwin’s estimation which supports plausibility of the finding.
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IS IT POSSIBLE TO AVOID “NO-DEAL BREXIT”? 
POTENTIAL RESULTS FOR THE UK AND EU 
FINANCIAL MARKETS
Başak Turan İçke1, Mehmet Akif İçke2

Abstract

As a result of the referendum in the UK, more than two years have passed since the Brexit decision was issued. With 
the Brexit decision, the positive synergistic effects of the gains from integration seem to be replaced by the losses of 
disintegration. In this study, one of the models which is most probable among Hard and Soft-Brexit models that are 
likely to arise after the Brexit decision of the UK are explained and the situation is tried to be explained in terms of 
financial markets. Due to the narrowing of the negotiation schedule and the uncompromising attitude of the parties, 
it seems that only two options appear on the negotiation table. These are a narrow-scoped free trade agreement that 
does not include the services sector, and the “No-Deal Brexit”, which can mean a perfect storm. The fact is that when 
Britain officially leaves the EU, it will be considered a third country. In this case, how the relations between Britain 
and the EU will be regulated and whether privileges will be granted to the UK will be determined in the negotiation 
process. 

Keywords: Hard-Brexit, Soft-Brexit, European Financial Market, EU. 

1. Introduction

As a result of the referendum in the UK, more than two years have passed since the Brexit decision was issued. The 
implementation of this decision shows that there will be long and complex processes. Following the referendum, 
when the early reactions are evaluated, it is seen that the result create a shock effect on both the British and EU 
economies. With this preference, the UK government gives an impression that it is not yet ready in many titles. 
It is not clear yet that the practical results of the decision bring many problems, and what needs to be done to 
solve these problems. These serious anxieties have also raised controversy about whether to hold a new referendum. 

When evaluated economically, Brexit will have costs for both sides. Even if the size of these costs cannot be clearly 
stated, it is inevitable that because of the quite intense relationship between the parties the cost goes to very serious 
levels. With the Brexit decision, the positive synergistic effects of the gains from integration seem to be replaced 
by the losses of disintegration. In our study, which includes evaluations for the financial markets, the changes and 
the effects of this new formation can be evaluated within the framework of possible models. 

Since the question of how the economic relations between the EU and UK after the Brexit would be regulated is 
not answered clearly, there is a need to include possible exit models. At this point, the models that are more likely 
among the Hard and Soft Brexit models which are highly probable emerging after the UK’s Brexit decision are 

1 (İstanbul University), batu@istanbul.edu.tr
2 (İstanbul University), mehmet.icke@istanbul.edu.tr
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explained in this study. Our study is created on the basis of Norwegian Model, Swiss Model, Canadian Model, 
Turkey Model, and the WTO model. In this context, each model is evaluated with its pros and cons. 

When financial markets are evaluated, especially the importance of passport rights is dwelled on. The fact that an 
agreement on the free movement of financial services could not be reached and it became more and more probable 
made the study progress in this direction. It is clear that the loss of passporting right will be a big problem for 
a financial center like the UK. In addition, significant changes in banking and insurance services, derivatives, 
foreign exchange market and capital markets made it necessary to include these titles in the last part of the study. 

2. Possible Models for Post-Brexit

In the case of the UK being out of the EU, the consequences of economic and financial impacts will be determined 
on the basis of how the exit process will be regulated and how the economic relations between the UK and EU-
27 will be organized after the actual exit. However, no deal has been observed between the EU and the UK on 
the actual exit and exit process. Therefore, emphasizing the possible exit scenarios in the literature and touching 
upon how the parties approach these scenarios will be beneficial. In this section, probable exit scenarios will be 
explained and the realization probabilities of each scenario will be evaluated by considering the advantages and 
disadvantages for the parties.

When we examine the literature that includes the exit scenarios and the explanations of the parties who negotiated 
the exit process, it is seen that the concepts of “Hard-Brexit” and “Soft-Brexit” are prominent. However, it must 
be stressed that both concepts are used in the literature with different meanings. In some sources, “Hard-Brexit” 
is used to refer to the situation in which the UK is outside the EU without any agreement and the relations with 
the EU-27 countries will be carried out with WTO regulations like in a third country status (Werner, Bauer & 
Gauler, 2018, p. 4). It would be more appropriate to call such situation as a “No-Deal Brexit” or “No-Deal Hard 
Brexit”. In this study, the concept of “Hard-Brexit” is considered with the meaning of that the UK will not be 
a member of the EU Single Market throughout the exit process and after exit from the EU, and will not sign a 
customs union agreement with the EU. In her statements Theresa May, the British Prime Minister, states that she 
defends the Hard-Brexit plan and she uses the concept in that sense (Hosp, 2017, p. 3). 

“The Soft Brexit” concept covers situations that the economic relations between England and the EU-27 after 
the actual exit, signing any kind of free trade agreement between the UK and the EU, or the UK’s staying in the 
European Economic Area (Werner, Bauer & Gauler, 2018, p. 3). As we mentioned before, there is an uncertainty 
about which of the Hard-Brexit or AB Soft-Brexit options will be agreed and how the economic relations with the 
EU will be regulated when the UK actually leaving the EU. At this point of view, it is useful to explain models 
of how the relations between UK and the EU should be regulated.

2.1. Norwegian Model

With the introduction of Brexit to the agenda, the first and foremost exit model has been the option for Britain to 
join the European Economic Area. This scenario is also called as the Norwegian Model. In the Norwegian model, 
the UK is planned to remain within the European Economic Area (EEA) as well as exit from EU membership. 
The European Economic Area (EEA) consists of the 28 Member States of the EU plus three countries of the 
European Free Trade Association (EFTA) (namely: Iceland, Liechtenstein and Norway). In this option, the UK, 



GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT, FINANCE AND EDUCATION

İsmail Şiriner, Marcel Mečiar 

23

which had actually withdrawn from the EU, would remain as a part of the European Union’s Single Market (Efe, 
2017, p.125). 

As is known, the countries in the European Economic Area have a privilege for free movement of goods, services, 
capital and labor as part of the European Single Market. On the other hand, EEA members are obliged to 
accept all EU acquis related to Single Market with the scope of employment law, consumer protection, product 
standards and competition policy. Furthermore, since EEA members are part of the Single Market, they also have 
to contribute to the EU budget. One of the disadvantages of the Norwegian Model is that trade barriers between 
the EEA countries and the EU are higher than among the EU members themselves (Capuano, 2017, p. 24). 
In this context, even though Norwegian goods are not subject to customs tariff act while accessing to the EU, 
some customs clearance regulations and rules of origin are applied. Norwegian firms must certify that a sufficient 
proportion of their products are of Norwegian origin within the framework of the agreed rules of origin (Busch 
& Matthes, 2016b, p. 7). Inherently, these countries have an opportunity to make their own trade tariffs and 
their trade negotiations with other countries of the EU. For these reasons, the trade between the EEA countries 
and the EU is subject to practices such as customs duties, application of the rules of origin and anti-dumping 
duties (Capuano, 2017, pp. 22, 24). 

This model means that British financial service providers can benefit from full passporting rights in the EU-27. 
There is no relocation cost or increase in cost of capital. The protection of the London ecosystem is ensured. The 
effect of this scenario is actually lower than the others. Financial markets probably do not deteriorate so much 
because the UK maintains access to the Single Market. It is stated that this situation is accepted as a short-term 
scenario that minimizes uncertainty (Vries, Gartner, Haentjens, Korteweg, Markakis, Repasi &Tegelaar, 2017, 
p.48). As a result, from only an economic point of view, it is possible to say that the Norwegian model is the best 
option for the UK and especially for the London the financial center in terms of arranging the relations with the 
EU after the Brexit (Neuhäuser, 2017, p.19). 

The Norwegian Model is not considered among current options in the negotiation process since it violates several 
of the red lines expressed by the British Government. In this framework, rejection of the jurisdiction of the Court 
of Justice of the European Union, the refusal of the free movement of individuals within the Domestic Market, 
the refusal to make significant financial contributions to the EU budget, and achieving the regulation autonomy 
without being subject to EU regulations in the future can be ranked as red lines of the UK (Werner, Bauer & 
Gauler, 2018, p. 4). As is known, one of the most important goals of the Brexit campaign was the limitation 
of migration from other EU countries. However, the EU countries see the free movement of the labor force as 
an indispensable element of the single market. Therefore, since the Norwegian model offers a free movement of 
people, Britain will most probably not want to participate in the single market. Another factor that reduces the 
probability of preferring this model is that the UK will have to continue to contribute to the EU budget. In Brexit 
campaigns, the trouble about this situation was clearly expressed (İKV, 2016, p.17). Given that the UK GDP is 
seven times larger than Norway’s, it could be expected that the UK would contribute approximately € 2.8 billion 
to € 5 billion to the EU budget annually. As seen in this option, it is obvious that it would not be free for the 
UK to keep accessing to the European Single Market (Busch & Matthes, 2016a, p. 18). 

One of the red lines of the British government regarding Brexit and one of the important arguments used in the 
Brexit referendum is the achievement of regulatory autonomy without being subject to EU regulations. This shows 
that the British want to act with their own independent regulations, not by the EU directives when regulating their 
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markets. However, in the Norwegian model, the EEA Agreement stipulates the adoption of EU regulations in the 
policy areas associated with the European Single Market, such as competition, energy and transport policies. The 
regulations need to be harmonized spread a wide range within the framework of the four fundamental freedoms 
of the European Single Market; social policy, labor law, environment, statistics and consumer protection. Totally, 
Norway seems to have had to integrate three-quarters of the EU acquis into the national legal system (Busch 
& Matthes, 2016b, pp. 7-8). However, the main rationale behind the British to leave the EU was that the EU 
bureaucracy and its regulations prevented dynamism of Britain and withholding Britain to make radical reforms, 
thereby threatening British sovereignty and undermining national policies (Welfens, 2017, p. 114). Consequently, 
the possibility of the Norwegian model being accepted by the United Kingdom is almost non-existent. Britain will 
lose the opportunity to access the EU financial markets freely if no other solution is reached.

2.2. Swiss Model

In the Swiss Model, the UK, as a non-EU member, is envisaged to regulate the economic relations with EU through 
a large number of bilateral treaties. Switzerland, the epitome of the model, joined the European Free Trade Area 
(EFTA) in 1960, but have not participated in the EEA. Switzerland and the EU have very close relations, and these 
relations are ensured by a strong network of more than 120 bilateral agreements. The agreements with the EU 
are then integrated into the Swiss legal system, thus compliance with the EU regulations is ensured. Switzerland 
has not officially recognized the jurisdiction of the Court of Justice of the EU till today. The majority of bilateral 
agreements delegated the authority to supervise whether they complying with the agreement or not to the joint 
committees (SPECTARIS, 2018, p. 8). Switzerland does not have to adopt with the whole EU acquis and needs 
to comply with the acquis in the fields of both economic relations with the EU and where free movement applied. 
The adoption of the Swiss Model would mean the choice of “a la carte” approach for the UK in organizing 
economic relations with the EU. Having said that, it is clear that the EU will not be willing to allow Britain to 
choose the policy spheres what it wants on the menu (Dhingra & Sampson, 2017, p. 6). Switzerland needs to 
make a limited contribution to the EU budget, as in the Norwegian model. However, Switzerland’s contribution 
to the EU budget is lower in comparison to Norway, which is a member of EEA (İKV, 2016, p. 20; Busch & 
Matthes, 2016b, p. 9).

Switzerland’s access to the services industry in EU single market is more limited than the free movement of goods. 
In this respect, the degree of economic integration of Switzerland with the EU is lower than the EEA countries. 
There is no comprehensive and general regulation in the free movement of services between Switzerland and the 
EU. In the field of services, there are very complicated and few particular regulations specific to certain sectors. 
There is no regulation with the EU in terms of the banking industry (Tobler, Hardenbol & Mellár, 2010, p. 17, 
34). Considering that the UK is a strong country, especially in the services sector, regulating the services similar 
to the Swiss model will create a serious negativity. It is not possible for Swiss banks to provide services in the EU 
financial services market within the framework of banking passport regulations. In such a case, after the Brexit, 
British financial institutions and banks will have to open a branch in one of the countries in order to provide 
services in the EU single financial services market. Naturally, it will bring some disadvantages and additional costs 
to British financial institutions as for Swiss companies (Booth & Howarth, (2012), p. 18-19). For this reason, 
the UK wanted to make a comprehensive service sector agreement focused on the areas of financial services and 
Business Services in the negotiations with the EU. However, it would not be appropriate to say that Britain has 
a strong negotiating position in this regard (Busch & Matthes, 2016a, p. 19). As a matter of fact, in negotiations 
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with the EU, the EU side has insisted on its position against such an offer and no progress has been made in this 
area until today.

The Swiss model has serious application problems for the UK. The treaties that regulate the EU-Swiss relations 
were generated as a result of a perpetual harmonization process over a long period of time. In the case of the 
UK, it is clearly observed that there is not enough time to complete the negotiation process of these agreements. 
Furthermore, it is clear that while considering the intensity and diversity of the economic relations between the 
UK and the EU, more treaties would be needed than the Swiss case. On the other hand, it is not more probable 
that such intense economic relations between the two regions would be organized in a practical and inclusive 
manner with bilateral treaties. In addition, due to the experience with Switzerland the EU does not seem more 
likely to accept this model (Wendland, 2017, p. 253). One more issue that needs to be emphasized is that the 
Swiss model contradicts the three main elements which accepted as red lines for the UK. The UK dismisses to 
both free movement of people and providing financial contribution to the EU budget; It wants to maintain its 
regulatory autonomy against the EU (Werner, Bauer & Gauler, 2018, p. 4). In this context, the UK is unlikely to 
choose a solution within the framework of the EU and Switzerland model. Consequently, the Swiss model means 
a lower degree of economic integration between the UK and the EU than EEA. Therefore, the economic cost of 
Brexit can be expected to be higher than the Norwegian model (Dhingra & Sampson, 2017, p. 6). 

2.3. Canadian Model

The Canadian Model represents an agreement which is similar to the deep and comprehensive free trade agreement 
signed between the EU and Canada and South Korea (Felbermayr, 2017, p. 11). Negotiations for creating a consensus 
on a comprehensive free trade agreement between Canada and the EU (the Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA)), began in 2009 and entered into force in 2017. On the other hand, a CETA between the 
EU and South Korea has been implemented since 2011. CETAs signed with Canada and South Korea are more 
comprehensive than the EU’s free trade agreements with third countries. These new types of agreements go far 
beyond the reduction of foreign trade barriers like in the form of decreasing tariffs, and also include comprehensive 
regulations such as harmonization of standards. In the deal reached with Canada, it is envisaged to remove a large 
part of the customs duties imposed on the trading of goods, except for a small number of food products and 
services. In the case of adoption of a CETA with the UK similar to the Canada and South Korea, bureaucratic 
costs will arise as a result of the documentation of the origin of the goods. For the acceptance of British goods 
in scope of the CETA, Canadian exporters will need to certify that the goods are produced in Canada, and they 
must meet EU standards in the areas that they export (Felbermayr, 2017, p. 11, Efe, p. 129). 

In the case for the Hard-Brexit, a free trade agreement similar to Canada appears to be the most satisfying scenario 
for the UK’s most important demands. At the same time, this scenario is thought to be able to limit Brexit’s 
negative economic results at a certain level (Graban, 2017, p. 30).

Not only in providing convenience in trading goods but also in the field of services that are important for England, 
the Canadian model will also be able to provide accepting the conveniences partially in accordance with the course 
of the negotiations. At the same time, in this scenario the UK will be able to limit the migration except for the 
people who have free movement right. On the other hand, such an agreement neither impose an obligation to adopt 
the EU law, nor mandate to accept the EU Court of Justice. This means that the UK will be more independent 
in the field of law-making compared to the situation where the UK was the EU-member (Graban, 2017, p. 30). 
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As a result, the Canadian model is important for the British side in terms of not completely damaging any of the 
red lines of the UK. 

The CETA agreement does not include finance, insurance and banking services. This, together with Brexit, would 
mean that Britain would lose financial passporting right, or free access right to the EU single financial services 
market. Given the importance of the UK as a financial center, the suitability of the model for the UK is becoming 
controversial (İKV, 2016, p. 18). Thus, after the Brexit, British banks and insurance companies, wishing to operate 
in the EU will not be able to obtain a financial services passport like Canadian financial institutions. The UK 
origin financial institutions will need to open branches in one of the EU-27 countries and also comply with EU 
regulations. Consequently, Canada and the UK are not allowed to provide direct cross-border financial services 
to the EU. In this case, if this model would be adopted, access level of Canada and the UK to the EU services 
market is far behind than the access level to the single market (Busch & Matthes, 2016b, p. 13). 

As is known, free trade agreements stand out as the most important mechanisms of the today’s world trading 
system. However, when compared with Canada, it should not be overlooked that the UK-EU relations are much 
more intense and intertwined. For this reason, organizing the economic relations between the UK and the EU 
within the framework of an FTA would not be seen neither possible nor sufficient (İKV, 2016, p. 18).

2.4. Turkey Model

Customs union agreement signed between the EU and Turkey has entered into force in 1996. Customs union 
includes industrial products and processed agricultural products. Within this framework, it is accepted to remove 
customs duties and co-taxes, quantity restrictions and measures having equivalent effect between the two countries. 
In terms of products imported from third countries, the EU average custom tariffs were decided to be implemented 
(Gündüz & Esengün, 2007, p. 44). As a result of the customs union agreement, Turkey in terms of industrial and 
processed agricultural products, has obtained the free movement right within the EU without being subject to 
customs tariffs. In terms of the circulation of goods, Turkey is required to comply with the EU standards (Alkan 
& Bakırcıoğlu, 2017, p. 338). In spite of not taking place in decision-making mechanisms, Turkey is obliged to 
complying with the EU’s Common Customs Tariff and even to regulations in many areas such as competition 
policy and consumer protection regulations. This model does not include the free movement of services. Expanding 
the Customs Union by including the services sector was added into the agenda (Aykın, 2017, p. 237). However, 
no progress has been achieved in this regard. 

Due to deactivating the European Union Court of Justice, the adoption of the free movement of people and no 
financial contributions to the EU budget, Turkey model is still protecting Britain’s red lines substantially. However, the 
Customs Union Agreement will require the UK to comply with specific EU rules and also acting in accordance with 
these rules. This clearly contradicts with the Brexit supporters’ basic argument that sovereignty right unconditionally 
should be in the UK. Customs Union Agreement does not prevent Turkey from performing regional agreements with 
non-EU countries, but it is necessary to act according to the custom tariff set by the EU in such a situation. In case 
of the EU signing Free Trade Agreement with a third country, this country will automatically access to the Turkish 
market with the same conditions (Alkan & Bakırcıoğlu, 2017, p. 340, Busch, 2014, pp. 20-21). 

The Turkey model as in the Swiss and the Canadian models, does not comprises the free circulation of services 
which is highly important for the UK and so the financial services area too. In this case, the UK’s desire would be 
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negotiating for a new agreement on a free movement of services in addition to the customs union (Busch, 2014, 
pp. 20-21). However, the EU rejects such an agreement on the ground that the fundamental freedoms covered by 
the single market should be accepted as a whole. As a result, it does not seem more likely to regulate the UK-EU 
future relations as a customs union. The main reason behind this outcome is that the services sector, which has a 
relatively high importance for the UK, is excluded from the customs union agreement. 

2.5. WTO Model

The UK’s leaving from the EU means not only the loss of EU membership, but concerning with this the loss 
of the both legal framework and access right to the EU single market (Thiele, 2016, pp. 300-302). In the event 
that the UK is actually out of the EU without achieving any agreement with the EU, the UK will be out of the 
EU single market and the Customs Union. When the exit from the EU is actually activated, the UK will become 
a third country in terms of customs law or foreign trade regime. This will mean that the UK will be subject to 
the same rules in terms of EU in merchandise trading with other countries such as Bangladesh, the US or China 
(Wendland, 2017, p. 254). The WTO model provides the same rights and obligations as the third countries in 
which the EU has not made a particular trade agreement. On the other hand, in accordance with the model, the 
EU and the UK will lose their advantages and privileges reciprocally in the existing structure (Aykın, 2017, p. 237). 

At first, if the exit negotiations between the UK and the EU do not result in a deal, it can be considered that 
there will be no significant problems in terms of merchandise trading and these trade relations can be carried 
out under the WTO rules in anyway. However, after Brexit, it is not possible to participate to the idea that the 
WTO rules can be implemented automatically and satisfactorily in the UK-EU relations. The WTO model may 
cause serious problems for the UK especially in terms of both bringing legal problems and serious uncertainties 
(Koutrakos, 2016, p. 477). The difficulties are due to the fact that all arrangements - as for all EU countries - 
made up to date with the WTO have been made by the EU on behalf of Britain. As a result of Britain leaving 
EU membership, it will be necessary to adopt a multilateral arrangement that all member countries of the World 
Trade Organization have to approve and which we will not be able to illustrate until today. It is possible to reach 
a solution through transposing the obligations that undertaken by the UK to the date over the EU institutional 
structure in the WTO to the UK’s law (Aran, 2017, p. 7). A non-EU member UK is required to submit a market 
access concession and commitment list to the WTO and the list of exemptions from the Most Favored Nation 
Clause (MFN) registration and this must be accepted by all WTO members (Karacan, 2017, pp. 411-412). The 
fact that the WTO member countries have different demands from the UK on a bilateral level and emergence of 
some conflicts of interest, may have a risk of delaying and disrupting the transfer process. This would mean that 
the UK would prepare itself for a very difficult negotiation process that may take many years (BDI, 2018, p. 11). 
Therefore, it is beneficial noting that this option has a potential to create chaos for the UK (Monier, 2018, p. 2). 
In conclusion, after Brexit, the UK will have to redefine its commercial relations with the rest of the world and 
this will cost a lot of time and energy for the UK (Koutrakos, 2016, p. 478). 

3. The Impact of Brexit on Financial Markets

Following the Brexit, both the UK and EU financial institutions introduce into a great uncertainty about their 
operations. From the UK point of view, when assessing financial institutions and development regulations for them, 
it is necessary to consider how the EU passport will be implemented in the future. The loss of the passporting 
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right may not be seen as an end to cross-border activities for the UK. Moreover, it is stated that Brexit will not 
affect the relations of the UK and the rest of the world. Thus, London can continue to be a global financial center 
even if it is not a gateway to the European Economic Area market (Sahr, Compton, Carr, Wilkes & Behrens, 
2016, pp. 45, 52). 

According to the ACCA’s Report, many retail banks are concerned about lack of communication and uncertainty 
because of the approach the government and regulatory authority offer to Brexit. Although there is a relatively 
short period of time for transition, when the time comes they think they are not well informed about whether 
they can operate or not in the EU or what kind of system they will be working with. No matter which of the 
hard or soft Brexit alternatives, there is a big group who thinks that nothing is certain in the applications. There 
are not very different opinions even in the Corporate Banking sector. It is stated that lack of communication and 
planning shortcomings cause serious problems even in this area. It is observed that Many corporate banks think 
that their activities will suffer from in the case of no-deal Brexit or leaving the EU without a transition agreement. 
Market players with stronger expectations for Hard Brexit focus on a day-to-day working model that enables them 
to offer permanent service to key customers by increasing footprint in the EU market. However, it is thought that 
these practices may not be sustainable in the medium and long term due to the fact that the European Central 
Bank continues to search for stronger banking supervision throughout the Union. In such an environment, some 
multinational banks are expected to shift from the EU market to more profitable environments such as the US 
and Asia. It is stated the biggest concern for the Investment Banking sector is how to make cross-border transfers 
following the UK leaves the EU. In addition, they concern about whether there will be difficulties or not to 
establish subsidiaries. 71% of investment banks think that the UK’s withdrawal from the EU without any deal 
will not be good for their activities. In the field of Asset management, it is seen that many asset managers form 
significant retail and corporate funds across the EU. They, thus, do not want a Brexit scenario (such as no-deal 
Brexit) that would prevent them operating and developing of funds. Nevertheless, it would not be wrong to say 
that the luckiest group is asset management companies. Because, it is seen that many of them already have a 
ground in EU countries (ACCA, 2018). 

Larger and better capital markets are needed to accelerate the development and growth of Europe. However, along 
with the UK’s exit scenario from the EU, efforts to encourage the expansion of the EU capital markets and to reduce 
the dependence of the European economy on bank loans are undermined. In his study, Wright applies a survey to 
the capital market participants in the EU-27 (excluding the UK) and asks them a series of questions regarding the 
capital markets associated with Brexit. The results are remarkable. Few of them are as follows (Wright, 2016, p.3):

1. If the UK decides to leave the EU, its current efforts to promote the development of deeper and more efficient 
capital markets in the EU and to reduce the dependence of the European economy on bank loans may be 
interrupted significantly.

2. Passporting is the biggest benefit of being in a single market. Losing passporting right is the biggest risk of 
Brexit. 

3. The UK is considered to overlook the potential benefits of the Capital Markets Association Project. Along with 
the need for deeper capital markets in Europe the CMU may be a part of the solution to the capital markets. 
However, with Brexit, it is stated that it should turn into a project for the rest of the EU.
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4. The arrangements of the two regions may be differentiated through the time. This also could lead to further 
increase in costs and problems with UK’s access to the Single Market.

5. It is unclear what happens to MiFID III (Markets in Financial Instruments Directives III) and CRD V (Capital 
Requirements Directive V). This is a problem for the markets.

6. General opinion is that Brexit will not benefit the UK capital markets. 

7. It would be good for the UK to follow Norwegian model. However, with the introduction of political elements 
it is seen that they think the Swiss Model or WTO Model could be adopted.

No matter what, Brexit will certainly affect the UK position in the Single Market. The UK economy is a capital 
market-oriented system and London is the biggest financial center in Europe. As a result of the UK leave the EU, 
financial stability and financial markets in Europe could be seriously damaged. Since London may lose access to the 
Single Market, it may also be affected by these negative consequences (Ringe, 2018, pp.2-3). The absolute impact 
of Brexit on the UK may be to make London weak, but the market players will not completely leave London. 
London will still be an attraction center for investors outside the EU. Moreover, because of moving away from EU 
legislation; it can be said that creating more free competition environment and turning this into a advantage would 
not be wrong. Against to this positive outlook, it is important to state that as getting away from pan-European 
standards, it is difficult to reach the continental market for British market players. Firstly, common supervisory 
structures will be lost. For instance, regarding the supervisory of the capital markets the United Kingdom will be 
outside the grip area of European Supervisory Authorities (ESA), European Banking Authority (EBA), the European 
Securities and Markets Authority (ESMA), and the European Insurance and Occupational Pensions Authority 
(EIOPA). The existence of these structures working on the audit of financial markets provides benefits in terms of 
preventing a future financial crisis. However, it should be explained that some common grounds between the UK 
and the EU may continue in terms of financial arrangements. International Law will continue to be the common 
denominator of financial market regulations (e.g. Basel Standards adopted by BIS) (Kämmerer, 2017, pp. 652,655). 

In 2016, approximately 5,500 financial service providers in the UK benefited from financial passporting rights to 
operate in the entire EU, whereas, approximately 8,000 financial service providers operating in the EU used the 
financial passporting right in the UK (Triebe, 2018, p. 6). Cross-border banking services in the United Kingdom 
are mostly linked to the passporting rights in scope of the MiFID and partly to CRD. 50-60% of “investment 
companies” in the UK in scope of the MiFID use passports to accessing the EU-27. MiFID passport enables banks 
having a right to trade their shares, bonds or other financial instruments (Kaya, Schildbach & Lakhani, 2018, p. 9).

3.1. Accessing Right to Single Financial Market (Passporting)

A financial institution that is allowed to operate in EU member states or in a country that is involved in EEA has 
the right to render financial services in all other member states without any restriction. This privilege is based on 
a regulation that so-called EU financial passporting right. Licensing from the national supervisory authority of 
a country located within the EEA is sufficient to operate in EU. EU financial passporting right stands out as an 
important element in the preferences of third-country banks outside the EU to settle in the London financial center. 
The banks of these countries by settling in London, benefit from the scale advantages in there, and automatically 
obtain the operating right freely in all EU financial markets. The EU institutional structure regulates banks without 
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EU financial passporting rights in a different manner. After Brexit, the UK banks will have third country status 
for EU countries and will not be able to directly serve EU customers from London. They will need to relocate to 
one of the EU-27 countries to continue their services. This situation may happen as a subsidiary or, more likely, 
as a main bank branch, only depending on the outcome of the new trade agreement between the EU-27 and the 
UK (BDI, 2018, p. 32). However, the legal structures in London are very important for the UK, EU-27 and non-
EU firms. If the EU-27 banks provide services to British or non-EU customers through their branches (London), 
they may be obliged to support these branches. However, the Bank of England (BoE) indicates that the activities 
of smaller EU-27 investment banks may be allowed to continue to operate as branches, although it has not yet 
defined the details. The transactions outside of the London, of non-EU banks with their EU-27 customers, will 
be faced by problems as in both the UK and EU-27 banks. Non-EU banks will carry their activities to the EU-27 
and support their branches (Kaya, Schildbach & Lakhani, 2018, p. 9).

The development of the British financial market has accelerated owing to the EU’s many applications and directives. 
The passporting system paved the way for the rapid growth of the UK through banking and insurance transactions 
especially for financial service providers. The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) provides trading 
platforms and the right to operate and trade with a single passport for the EU. This application has a great importance 
on reaching the current position of the UK financial market today. In addition to MiFID, the importance of the 
Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) cannot be ignored. In terms of benchmarking, the 
number of countries with AIFMD passports is 45 in the EU and European Economic Area, while in the United 
Kingdom there are 212 companies. European-wide rules for hedge funds and other alternative funds are set with 
this passport. When it comes to Credit Rating Agencies (CRAs), the top three rating agencies controlling 94% of 
the EU market hold their headquarters in London. When looking at directives and institutions such these, it can 
be stated that the UK is at the top in many areas. In the face of such an advantageous structure, the direction of 
the change that the UK lives will have a great importance for itself by leaving the EU and switching to the third 
country rules (Lannoo, 2016, pp. 257-258).

It is stated that the financial passporting right is valid not only to EU financial institutions, but also to the financial 
institutions of non-EU countries, which are located in one of the EU Member States. For this reason, the UK 
has a gateway characteristic for capital inflows to the EU. This feature is clearly evident when looking the direct 
investments and portfolio investments from the US to the EU. Although Germany, France and the Netherlands 
create investment regions being in demand, Britain stands out as the most attractive region in a meaningful way. 
Portfolio investments from the US to the UK are one and a half times larger than the sum of Germany and France, 
this difference triples in direct investments (Miethe & Pothier, 2016, p. 365).

3.2. Other Various Regulations in Financial Services and Recommendations to the UK

Banking services in the EU are regulated by the framework the Fourth Capital Requirements Directive (CRD) and 
Second Capital Requirements Regulation (CRR). These rules allow banks to offer banking services across the EU 
and open branches without separate approval from each Member State. However, this practice will be terminated 
However, after Brexit, this practice will be terminated. Therefore, banks will need to relocate their activities to an 
existing or newly established EU subsidiary. Furthermore, within the framework of Revised Markets in Financial 
Instruments Directive (MiFID II) and the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR); it is possible for 
companies to be established within the EU and to engage in cross-border capital market activities without national 
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permission. It is possible to render these services by only providing the notification procedure (third-country entity 
passport). However, in the case of the Hard Brexit application, these advantages would probably be eliminated 
for the member countries. In addition, the financial sector particularly will be affected by changes in the clearing 
house. Due to the uncertainty in the European clearing house system, Eurex Clearing is trying to find a solution 
by launching an affiliate program at the end of 2017. Such market-based partial solutions help reduce the risks 
associated with Brexit to some extent. However, it seems highly probable that financial services are either more 
expensive or will become less operational. This also causes a big problem (Hohlmeier & Fahrholz, 2018, p.3). 

If there is not any deal in the field of financial services, Ringe’s approach will be useful in terms of alternative 
solutions. According to Ringe, signing special agreements would seem more likely solution. This alternative is a 
scenario that will allow the UK to officially leave the Union, but on the other hand, will provide a right accessing 
to the Single Market. In this approach, rather than a general solution, it is possible to face with sector-based 
agreements. Unofficial existing agreements, in the automotive sector, between the UK and Nissan are given as an 
example and it is stated that this kind of applications will also be included in the financial sector (Ringe, 2018, 
pp.28-31). 

The second alternative is equivalence and third country passport. Unless full market membership into the financial 
sector is accepted, it can be considered as the second-best scenario. In the case that the regulatory requirements in 
the third country coincide with the regulations of the union, the EU may offer limited access to a single market 
for foreign financial service providers. In such a case, the third country should harmonize its financial regulations 
with the EU (Scarpetta & Booth, 2016, p. 31). In this way, the UK, a non-EU member, may use a third country 
passport if it is deemed to have an equivalent legal system. However, there are some problems here. The first issue 
is that third country passporting rights tend to be limited to wholesale financial services. Retail services are not 
permitted. Therefore, it does not cover basic banking transactions such as cross-border borrowing or deposit-taking. 
But, given that the UK is more focused on the wholesale market, this will not be a major obstacle. The second 
obstacle can be expressed as problematic areas of the second scenario. For example, one of them, the legal framework 
for UCITS 149 (mutual funds) in the EU does not permit the use of third country passports. Therefore, the 
only opportunity of accessing a Single Market for the entire UK financial sector may be imperiled. Nevertheless, 
the Commission has not had such an operation so far and it does not appear to be in a tendency to do so. More 
important situation is the possibility that the European Commission equivalence decision would carrying a risk 
of political exploitation. The decision of the third country to be equivalent to EU standards is given by the EU 
Commission. Of course, it cannot be thought getting a judgement that England is not equivalent. However, if 
the decision gets politicized, what will happen will become unknown from today. Therefore, this method does not 
guarantee the right to access a single market and carries the risk of being taken back by the EU at all the times 
(Ringe, 2018, pp.28-31, Triebe, 2018, p. 6). 

In the challenging process starting with Brexit, the British are offered some recommendations in the area of 
financial services. For example, the British government should consider trying to keep the CRD IV passport by 
considering the importance of the banking sector relating to financial services. This can be done either in the form 
of bilateral agreements or as part of the UK-EU free trade agreement. In addition, it is stated that London would 
be an attractive place for further work on financial services following the way of making internal reforms. A third 
suggestion, it is said that the United Kingdom may adopt precautions to reduce its dependence on the WTO and 
the General Agreement of Trade by establishing its own equivalence system. Of course, since equivalence system may 
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evolve into a time-consuming and complex political process, it can be made an effort on preventive equivalence. 
This proposal and other proposals that can be further increases should be valued by the British Government for 
assessment (Scarpetta & Booth, 2016, pp. 59-60).

4. Conclusion

It is natural for those who are far from the subject to see Brexit as a simple matter at first glance. However, as a 
result of doing some research on the subject it is seen that facing the reality of the interlocking and integrated 
countries of the UK and the EU in the process of nearly half a century of integration still stands. Their separation 
will result in the loss of significant economic advantages for all parties. Therefore, we can expect that the economic 
effects of Brexit will continue for decades in both regions. 

Despite that two years passed after the Brexit referendum has been concluded and the fact that the UK will not 
be a member of the EU in 2020 with the end of its transition period, the UK has not still proposed an exit plan 
that the EU would accept. What happened in the negotiation process up to now, show that the British side has 
not a comprehensive Brexit plan. The British side acted with the logic that “no deal is better than a bad deal” for 
a long time. Beginning to feel the potential destructive effects of the No-Deal Brexit with the narrowing of the 
negotiation schedule have bring the British side to the conclusion that making a deal would be better, even if it 
is sub-optimal, than exiting the EU without a deal. The EU side has shown a firm stance in the negotiations in 
order not to encourage the other countries to follow the UK. The UK is compelled to make choice among one 
of the Norwegian and Swiss models. However, reasons such as to prevent the free movement of the labor force, 
to be independent in the regulations, and not to contribute to the budget of the Union has been brought forward 
by British people for leaving the EU membership. But if one of these two options will be accepted, the question 
of “Why are we exiting the EU?” will arise for British people. This situation may cause serious problems for the 
political environment in the UK. At this point where the negotiation process comes, the British people face an 
important dilemma. The UK desires to become politically more independent and achieve regulatory autonomy 
by leaving the EU. On the other hand, economically, it wants to sustain the advantages of free access to the EU 
single market. However, even if the economic target can be sustained, the independence gain in the political arena 
may not be as expected. 

The UK wishes to make a free trade agreement for its own benefit, including the free movement of services. On 
the other hand, the EU insists on, again for its own benefit, the view that the fundamental freedoms of the Single 
Market should be evaluated as a whole. Due to the uncompromising attitude of the parties, it seems that only two 
options appear on the negotiation table. These are a narrow-scoped free trade agreement that does not include the 
services sector, and the “No-Deal Brexit”, which can mean a perfect storm. However, as the date approaches when 
Britain would be de facto outside the EU, the parties sitting at the negotiating table would look for a ground for 
agreement and common sense would prevail. However, it is unlikely that a free trade agreement which does not 
include the service sector, and its approval process be completed in the current tight schedule. At this point, the 
extension of the transition time required to complete the exit will help to make an acceptable agreement for both 
parties. Otherwise, there will be very big problems and losses especially for the UK. Such situation would also not 
be in favor of the EU, which is undoubtedly one of Britain’s most important trading partners. 

The UK’s moving out of the EU will deeply affect the project of creating a single European Banking and Financial 
Market. The EU’s efforts to get closer to the capital market-oriented system that it wishes will also be disrupted. At 
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first glance, while it is thought that Brexit will have unfavorable consequences for the UK in terms of the financial 
services sector, but there will also be significant losses for the EU-27. An integrated EU financial market in which 
London is involved, undoubtedly would bring much to the EU in global competition.

A free trade agreement that excludes financial services will result in the loss of passporting rights that enables 
British-based financial institutions to operate throughout the Union. In this case, financial institutions wishing 
to provide services in the EU will need to open branches in the EU-27 countries and thus increase the costs. 
However, there are clues which show that these costs and the dimensions of staff shifting are not as high as initially 
claimed. Brexit will cause relative losses for London, but it will not cast a great shadow on its ambitious position 
as a financial center.

No matter how the Brexit negotiations result, the only fact is that after official exit from the EU, the UK will be 
accepted as a third country. It will be clear in the negotiation process as the third country how the UK and EU 
relations will be regulated and whether the UK will be granted privileges. As a result, in order to make a clear 
statement on the economic and financial impacts of Brexit, the model agreed upon as a result of the negotiations 
will be decisive.
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THE ANALYSIS OF MAINSTREAM DEVELOPMENT 
CONCEPTS / ANA AKIM KALKINMA KAVRAMLARININ 
ANALİZİ
S. Yağmur Kumcu1

Abstract

The phenomenon of development has evolved from the criteria of meeting the basic needs of human beings, such as 
nutrition, housing, education and security, to the criteria of human development, education, gender equality, the use of 
technology, governance and efficiency criteria. However, the path followed by the theory of economics, the problems of 
production vs distribution, the manner of questioning and the interpretation of the results are based on the paradigm 
created by the patriarchal system. It is generally thought that this paradigm problem is the basis of current debates 
which question the growth, development and welfare of humanity. In the study, respectively, development, economic 
growth and labor concepts were analysed. From the Sovereign Economy to the present day; economic progress, refraction 
and continuity are examined. The concept of “labour”, which constitutes the core of development criteria and work, 
is discussed from the perspective of labour force response to innovations that are being implemented at a fast pace 
never seen before. The concept of labour is firstly described in this text within the concept of “labor equality”. The 
aim of the study is to show why and how the paradigm shift occurred in the problem of production and distribution. 
Since we do not possess any exact knowledge about how the concept of labour would look like without or outside the 
patriarchal system, this answer needs to be yet discovered. In this study, the analytical philosophy method was employed 
in accordance with conceptual analysis. The study is expected to contribute to the theory of labour, to the theoretical 
infrastructure of development and to the development of widely applicable development policies.

Key Words: Development, industrial revolution, power, labor equality

Giriş

Bilindiği gibi kalkınmanın amacı adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamında, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek, 
insanların hayat standartlarını yükselterek toplum refahını artırmak ve bunu kalıcı kılmaktır. Bu çalışmada, kalkınma 
sürecinde olan insanlığın, tarih öncesi toplumlarında; toplumsal hayatta başlayan eşitlik kavramının günümüze 
kadar korunamayıp, neden ve nasıl bozulduğunu çözümleyerek, tekrar sağlanması konusunda gerekli koşulların 
durumu sorgulanmakta, öngörüler sunulmaktadır. Kalkınma, insan medeniyetinin ilerlediği sürecin bir parçasıdır. 

Ekonometrik ölçümler ve teorik hesaplamalar, tüm coğrafyalarda geçerli yaygın kullanıma uygun olmasa da; bütün 
dünyada insani değerleri önceleyen, küresel refah beklentilerini arttırmaktadır. Beklentileri karşılama sorumluluğunu 
taşıyan “siyasiler”; üretim ve bölüşüm sorunsalının türevleri olan yönetişim anlayışını, demokrasiyi, çevre sorunlarını, 
kaynakların verimli kullanılmasını, eşitliği ve adaleti sağlama telaşı içinde görülmektedirler. Uluslararası birlikler 

1 (Uşak University), yskumcu@gmail.com
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ise ekonomik ve sosyal konularda ilerleme örnekleri gösterirlerken, “güç” konusunda da birbirlerinden beslenir 
hale gelmişlerdir. 

Friedrich Engels’e göre insanı, hayvanlar âleminden ayıran şeyin; kendi eliyle yaptığı aletlerinin yardımıyla 
toplumsallaşması olduğunun saptanmasından2 sonra; nesneleri kendi gereksinmelerine göre değiştirmeye ve daha 
sonra iş araç-gereçleri geliştirmeye başladığı ve böylece “çalışma” faaliyetine geçtiği bilinmektedir. Bu erken insan 
topluluklarında, esnek yaşam ve iş düzenlemelerinden başka, genelleştirilmiş paylaşım ve işbirliğine dayanan küçük 
ve keskin sınırları olmayan iş bölümüne rastlanmaktadır. Bu iş bölümünde birbirinden farklı olarak erkeklerin 
ve kadınların yaptıkları tüm işler değerli görülür ve her iki cinsiyetten bireyler, yaptıkları işi iyileştirerek saygınlık 
kazanırlardı. Paleolitik ve Neolitik dönem3 buluntularında durumun böyle olduğu görülmektedir. Annelik 
yapmayan kadınlardan oluşan av grupları sistematik olarak ava çıkar bazen de savaşırdı. İş bölümü, kadını yerleşik 
ve hareketsiz kılmazdı; toplama etkinlikleri çok geniş alanları kapsar ve kadınlar çocuklarını boyunlarında ya 
da sırtlarına bağlarlardı. Çocuk orada saatlerce uyur ve kadın yürürken o da beslenir ya da uyuklardı. Zamanla 
çocuklu kadınların ev civarındaki işleri üstlenmesiyle daha çok ekin ve geçimlik üretimle, erkeklerin ise sürü gütme 
ve avcılıkla uğraştığı bu işbölümünde eşitsizlik sayılacak bir durum yoktu (Coontz ve Henderson; 1986). Yani, 
kadının çocuk doğurmuş olması nedeniyle eve yakın olması gerekliliği; işbölümünü cinsiyete göre ayrıştırmayı 
gerekli kılan tek olay sayılabilir. Kalkınmanın işbölümüne göre biçimlendiği, işbölümünün ise cinsiyete göre ayrıştığı 
düşünüldüğünde; kapitalist sistem içinde yok sayılan kadın emeğinin, kalkınma politikalarındaki boşluğun bir 
sebebi olarak; yeniden tanımlanması gerektiği görülür. 

Bu çalışma, uzun ve mutlak zorlukları barındırdığı gerçeğinin kabul edildiği bir araştırmanın ilk aşamasıdır. 

1. Problemin Tanımı 

Ekonomi Teorisi’nin izlediği yol, üretim ve bölüşüm sorunları ve cevaplarının test edilmesi, sorgulama biçimi ve 
sonuçların yorumu, ataerkil sistemin yarattığı paradigma üzerine kuruludur. İnsani değerlerin biçimlenmesiyle 
başlayan büyüme, kalkınma ve insanlığın refahını sorgulayan güncel tartışmaların temelinde de bu paradigma 
sorunu olduğu düşünülmektedir. 

Kalkınma ile ilgili olarak yürütülen çabalarda, çağdaş ekonomisin başarısızlığı ve gerçekle örtüşmemesi sorunu, 
ekonomi eğitimine de yansımıştır. İngiltere’de Royal Economic Society tarafından, 2000 yılında yapılan araştırmada, 
doktora öğrencilerinin sayısında “tehlikeli düzeyde” gerileme olduğu görülmüş ve aynı yıl London School of 
Economics hiç doktora öğrencisi almamıştır (Shipman. 2003. s:247). 

Egemen ekonomisin, problem çözmede kullandığı salt sayısal ve teorik yaklaşımlara tepkiler Post Otistik 
ekonomi olarak adlandırılan bir akıma dönüşmüştür. Ekonomi öğrencileri tarafından yayılan bu akım, daha 
“gerçekçi”, “çoğulcu” ve “diğer sosyal bilimlerle ilişkisini koparmayan” bir bilim dalı olduğunun hatırlanması 
ve neoklasik teorinin egemenliğinde olan ekonomisin gerçekçi çözümler üretmesi gerektiğini savunur. 
Ekonomi disiplinine yöneltilen eleştirilerin giderek arttığı; Amartya Sen, Frank Ackerman, Robert Solow, 
Jacques Sapir, Tony Lawson, Steve Keen, Ben Fine, Julie A. Nelson, James Galbraith, Bernard Guerrien, Bruce 

2 Friedrich Engels’ten aktaran Zubritski, Mitropolski, Kerov; 2007; “İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Tolum”; Sol Yayınları
3 Paleolitik Çağ, günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve 10.000 yıl önce son bulmuştur. Neolitik (Cilalı Taş Çağı) ise MÖ. 

8000 – 5500 yıllarını içine alan dönem.
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Caldwell, Ha-Joon Chang, Ronaldo Munck, Joseph E. Stiglitz gibi birçok ekonomistin katkıda bulunduğu 
tartışmalardan anlaşılmaktadır.

Problemin tanımlanması amacıyla şu sorular üzerinde anlayış geliştirilmeye çalışılmıştır; 

•	 Ekonomik	kalkınmada,	“emeğin”	rolü	nedir?	

•	 Emek	eşitsizliğinin	giderilmesi	dünyayı	ne	kadar	değiştirir?

•	 Kadın	emeğinin	ekonomik	bir	değer	olarak	kabul	edilmesi	mümkün	müdür?	

2. Yöntem

Çalışmada, kalkınma ve içinde yer alan büyüme ile işgücüne katılım/istihdam ve işsizlik kavramları emek 
kavramına odaklanarak tanımlanıyor. Emek kavramı ise kadın emeğinin ekonomik değer olup olmadığına cevap 
aramak yoluyla tartışılmaktadır. Ekonomi disiplinine yöneltilen eleştiriler, belirlenen; ekonomik kalkınmada, 
“emeğin” rolü, emek eşitsizliğinin giderilmesiyle dünyanın ne kadar değişebileceği, ekonomik krizlerin, emek 
eşitsizliğinin sonucu olup olmadığı; ekonomik bir değer olarak kadın emeğinin ekonomik kalkınma ile ilişkisi 
soruları, kavramsal açıklamalar ile analiz edilmektedir. Kalkınma, büyüme ve emek kavramlarının analizi, üç 
aşamalı anlayış seviyesinde yapılacaktır. 

Birinci Anlayış Seviyesi: Kavram, bilinen tanımı ile ve teorik tanımın dışına çıkmadan açıklanmaktadır. 

İkinci Anlayış Seviyesi: Kavram, günlük yaşamdaki kullanımı ve gerçek hayatla ilişkilendirilerek açıklanmaktadır.

Üçüncü Anlayış Seviyesi: Kavram, bulunduğu ekonomi alanıyla açık ve doğrudan bir bağlantısı olmayan durumlar 
ve bilimsel alanlar içinde değerlendirilerek yeniden açıklanmaktadır. 

Üçüncü Anlayış seviyesinin çıktıları, çalışmanın sonuç değerlendirmesi olarak dikkate alınmalıdır. 

3. Tartışma

Sırasıyla kalkınma, büyüme ve emek kavramlarının, Birinci anlayış seviyesinde, literatürdeki tanımları yapılacaktır. 
Daha sonra, ortaya çıkışından günümüze gelinen süreçlerdeki anlamları ikinci anlayış seviyesinde analiz edilerek 
üçüncü anlayış seviyesinde, emek kavramının refah ekonomisi içindeki ideal tanımı ortaya konmaya çalışılacaktır.

3.1. Kalkınma

Büyüme, etkinlik ve verimlilik kavramlarından sosyal, kültürel değerlere ve kurumların işleyişine kadar uzanan 
geniş bir kavram olan kalkınma için uygulanan politikalar da ekonomik, sosyal ve kurumsal değişimleri içerecek 
şekilde kapsamlı olmalıdır. Bir amaç olarak kalkınmanın tanımlanması ve ölçülebilmesi için; insani gelişme 
endeksi, eğitim olanakları, cinsiyet eşitliği, teknolojinin kullanımı, yönetişim ve verimlilik ölçütlerinin kullanıldığı 
bilinmektedir. Dünya Bankası’na göre kalkınma; “insan yaşamının kalitesinin arttırılmasının hedeflenmesi” 
olarak tanımlanmaktadır (Güneş ve Orhan 2016: 467). Kalkınma göstergeleri, Dünya Bankası4 tarafından; 
her biri kendi içinde detaylı tanımlar içeren, toplam on bir başlık altında değerlendirmektedir. Bunlar; altyapı, 

4 http://www.google.com.tr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_
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ekonomi politikası ve borçlar, eğitim, kamu sektörü, mali sektör, sağlık, sosyal kalkınma, yoksulluk, çalışma 
ve sosyal koruma, çevre, özel sektör ve ticaret olarak belirlenmiştir. Bu kriterlerin her birinin seviyesi; gelişme 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Todaro ve Smith’in açıklamalarında (aktaran Güneş ve Orhan, 2016: 468) kalkınma üç başlık altında incelenmektedir:

1. Kalkınma, yiyecek, barınma, güvenlik ve sağlık gibi temel ihtiyaçların herkes için ulaşılabilir olması.

2. Kalkınma, insanın temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına paralel olarak, kurumsallaşan sosyo-politik ve 
ekonomik yapılar, bireylerin kendini ifade etme aracı olarak eğitim ve istihdam koşullarının geliştirilmesine çalışır. 
Böylece kalkınmış bir toplumu, kendini değerli hisseden ve özsaygısı artmış bireyler oluşturur. 

3. Kalkınma, kendinin farkında olan bireylere ve topluma sunulan özgürlüklerin artmasıdır. Özgürlükler, sunulan 
farklı alternatiflerin arasından ne istediğini bilen ve tercih yapabilen bireylerce beslenir. 

Todaro ve Smith’in incelemeleri, kalkınmanın, büyümeden farlı olarak insan ihtiyaçlarını ve insani gelişimi önceleyen 
bir anlayış gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Ekonomik anlamda büyüme, diğer üretim faktörleri gibi insanı da 
girdi olarak ele alır ve emek verimliliği yönünden çıktıda yarattığı etkiyi önemser! Ekonomik büyüme modelleri 
incelendiğinde kalkınmanın, büyümeyi de içine alan geniş bir kavram olduğu anlayışına ulaşılır. 

Kalkınma kavramı küresel ekonomik sistemde, sisteme eklemlenen ya da sisteme eklemlenmek isteyen ülkeler 
için yakalama, yetişme anlamında “yakınsama” ölçütü olarak kullanılmaktadır. Kavramın bu yöndeki kullanımı, 
kalkınmada devletin mi, piyasanın mı belirleyici olduğu ve yakınsama sürecinde devlet ve piyasanın eğitime mi yoksa 
teknolojiye mi önem vermesi gerektiği tartışmalarında belirleyici rol oynamaktadır. Kalkınma kavramı “yakalama” 
ve “yetişme” anlamında bir içerikle tanımlandığında, yetişme ve yakalama için dünya ölçeğinde kaynakların etkin 
üretimi ve paylaşılmasına olanak sağlayan piyasa koşullarının gereklerini yerine getirme yönünde argümanlar öne 
çıkarken, ulusal-kalkınmacı anti-emperyalist çevreler için sistemden “kopuş” anlamına geldiği belirtilmektedir 
(Ercan, 2004: 271). Ha-Joon Chang’a göre erken kapitalistleşmiş ülkeler, kendilerinden sonra kapitalistleşen 
ülkelerin gelişmelerini engellemeye çalışmaktadırlar, benzer bir yaklaşımla Cem Somel’e göre de kalkınırken dünya 
ekonomi ile bütünleşmek mümkün değildir. Ercan’a göre bu açıklamada “azgelişmişlik, gelişmişliğin ürünü olduğu 
ölçüde, kalkınmanın ancak dünya ekonomisinden “kopuş” ile mümkün olacağı yönündeki ısrarlı tutumu” ile 
belirleyicilik kazanır. 

Kapitalizmin kalkınma ekonomisi de, farklı altyapı ve koşullara sahip milletlerin mevcut ilişkileri arasında karşılaştırma 
kriterlerine dayanarak yaptığı analiz ile eşitsizliği pekiştirdiği fark edilmezken; kapitalizmi geliştirir. Karşılaştırmalı 
analiz; karşılaştırılan ekonomiler arasındaki farklılıklara odaklanırken, oluşturulan hiyerarşik sınıflandırma içinde, 
kadın emeğinin çıktılarını5 yok saymaya devam ederek odağın dışında bırakır. Çünkü, kalkınmayı ölçmek 
için kullanılan bu karşılaştırma yönteminde, hiyerarşik sınıflandırma ile öncelikle dikkat çekilmek istenen şey; 
gelişmişliğin, azgelişmişliğin ve geri kalmışlığın toplumsal göstergelerini aynı anlayışa göre tanımlamaktır. Bu 
göstergelerde; bazı ülkeler hızlı büyürken bazılarının daha yavaş büyüdüğü, bazı fakir ülkeler zenginleşirken diğer 
ülkelerin fakir kalmaya devam ettiği, bazı zengin ülkeler zenginleşmeye devam ederlerken diğer zengin ülkelerin 
ise göreli olarak fakirleşmekte oldukları görülmektedir. Kapitalist Sistem, kalkınma göstergelerinin; altyapıda, 

5 Bu konu, ileride “Emek Kavramı” başlığı altında ele alınmıştır.
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ekonomi politikasında ve borçlarda, eğitimde, kamu sektöründe ve mali sektörde, sağlıkta, sosyal kalkınmada ve 
yoksullukta, çalışma ve sosyal korumada, çevrede, özel sektörde ve ticarette ileri-geri, normal-anormal, sağlıklı – 
sağlıksız olarak sınıflandırılması; geri, anormal veya sağlıksız olan ekonomilere müdahaleyi de gerekli ve haklı görür. 
Maynard Keynes, kapitalist ortamda dengenin sürekliliğinin sağlanması daha doğrusu dengesizliklerin giderilmesi 
için devletin, piyasalara müdahale edebileceğini, etmesi gerektiğini belirtmiştir. Devlet, Keynes ve daha sonraki 
analistlere göre, ekonominin, kapitalizmden doğan enflasyon ve işsizlik gibi ekonomik hastalıkların üstesinden 
gelmek için bazı araçlara sahiptir. Keynes’e göre enflasyon ve işsizliğin sebebi eksik taleptir ve toplam talebin 
arttırılmasıyla çözülebilir (Clarke 1988, s: 270-275). 

Tablo 1’de Ekonomiden Kalkınma Ekonomisine, Süreklilikler, Kırılmalar ve Geri Dönüşler görülmektedir. Bütün 
süreçlerde, beşinci kırılmaya rağmen ve sonrasında da belirgin olan süreklilik, cinsiyet körü bir piyasa olduğunu 
söylemek mümkün. Yani, dördüncü kırılmada görülen üretim tarzlarındaki değişmeler bile, piyasaların kapitalist 
rekabetlerinin gereği, özellikle yapısal ve sınıfsal düzeyde gerçek dünyanın değerleri fark ediliyor ama yetersiz kalıyor. 
Ancak, Beşinci Kırılmada kalkınma teorilerinin diskur olarak analiz edildiği ve kalkınma olarak tanımlanan üretimci 
mantığın kadın emeği, çevre gibi sorunlarıyla bir bütün olarak gelişmemiş Üçüncü Dünya ülkelerini egemenlik 
altına alan girişimler olarak nitelendirilmektedir (Escobar, Esteva, Rahnema, Kothari, geç Munck). 

Fakat kalkınma sorununun kapitalizme ilişkin olduğu gerçeği burada da göz ardı edilmekte ve gelişmemiş ülke 
kapitalizminin, içsel dinamiklerle bağlantısı kurulmadan dışsal bir olgu olarak eleştirilmektedir. 

Günümüzü temsil eden başta Stiglitz’in Piyasa merkezli ve devlet destekli/kuramsalcı analizlerde de kırılmadan 
çok piyasa merkezli, cinsiyet körü olan ve düzenleyici devletin sürekliliği görülmektedir.

Dünyada genelinde uygulamalarını sürdürmekte olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın stratejilerine göre; 
ülkelerin ekonomik olarak kalkınması, bireyler arasındaki eşitlik ilkesi ile bağlantılıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanabilmesi ve yoksulluğun giderilmesi, kaynakların verimli kullanılması ile kadınların güçlendirilmesi ve 
ekonomiye kazandırılması ile mümkündür (UNDP, 2007: 12).
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Tablo 1: Ekonomiden Kalkınma Ekonomisine, Kalkınma Ekonomisinden Kalkınma Karşıtlığına:  
Süreklilikler, Kırılmalar ve Geri Dönüşler

Kırılma Süreklilik

X-Piyasa Merkezli ve Devlet-
Destekli/Kurumsal Analizler

Kırılmadan daha çok piyasa merkezli bir dev-
let analizini içerme; J. Stiglitz

Piyasa merkezli, düzenleyici devlet, sınıf 
ve cinsiyet körü, fetişist

IX-Anti Küreselleşmeci Kal-
kınmacılar: Devlet merkezli 
kalkınma

Kırılma yok. Kalkınmaya geri dönüş; Ha-C-
hang

Kalkınmacı- sınıf körü, fetişist, kalkınma 
stratejileri yönelimli analizler.

VIII-Beşinci Kırılma:
Post-gelişimci6 ve Anti-kal-
kınmacı yaklaşımlar

Kalkınma teorilerini kalkınma teorilerinin 
diskur olarak analiz edildiği ve kalkınma ola-
rak tanımlanan üretimci mantığın kadın eme-
ği, çevre gibi sorunlarıyla bir bütün olarak ge-
lişmemiş Üçüncü Dünya ülkelerini egemenlik 
altına alan girişimler olarak işaret ediliyor. (Es-
cobar, Esteva, Rahnema, Kothari, geç Munck) 

Fakat kalkınma sorunun bir gerçeklik ola-
rak kapitalizme ilişkin olduğu gerçeği göz 
ardı ediliyor ve bu anlamda kapitalizmin 
Üçüncü Dünya’da içsel dinamiklerle bağ-
lantısı kurulmadan dışsal bir olgu olarak 
analiz ediliyor. Yerel olana dönüş tarzın-
da, romantik bir alternatif geliştiriliyor.

VII-Eleştirel Olmayan İktisa-
da Geri Dönüş, (Tek Ekono-
mi), Washington Uzlaşması 
(1980’ler)

Kırılma Yok Tek İktisada Geri Dönüş (Willi-
amson, Bauer, Little, Krueger, Barro, Lukas) 

Dünya piyasası ve dolayısıyla piyasa me-
kanizması; anlaşılması gereken tek değiş-
ken, yapısal uyum ve reformlarla piyasa-
nın işlemesine yönelik teori ve stratejiler.

VI-Dördüncü Kırılma: 
Marksist Üretim tarzları ve 
Üretim Tarzlarının Eklem-
lenmesi

Gerçekliğin özellikle yapısal ve sınıfsal dü-
zeyde tarihsel boyutunu işaret ediyor Laclau, 
Weeks, Wople, Taylor, Kay, Brenner, erken 
dönem Munck, J.Petras)

Fakat azgelişmişliğe ilişkin özellikleri ana-
lize katılmıyor, cinsiyet ve çevre sorunla-
rına duyarlı değil.

V-Üçüncü Kırılma: Azge-
lişmişlik teorileri (Bağım-
lılık okulu, Yapısalcı okul, 
neo-marksist yaklaşımlar)

Kalkınma ideolojisinin özellikle gerçekliğe 
uymayan ülkeler arası eşitsiz güç ilişkileri açı-
ğa çıkarılıyor (Prebisch, Baran, Frank,Amin, 
Emmanuel, Wallerstein, Furtado, Sunkel)

Fakat sınıf ve cinsiyet körü olma haline 
devam, dolaşım alanı belirleyici durum-
da, fetişist.

IV-İkinci Kırılma: Kalkınma 
Azgelişmiş Toplumların Sos-
yal Gerçekliği Çelişkisi

Ekonomi disiplini azgelişmiş ülke gerçeklik-
lerini açıklamak için yetersiz kalmakta, eko-
nomi ekonomileri izleyen bir bilimdir (Seers, 
Streeten, Hirschman)

İdeolojik, söylemsel, fetişist, ekonomi po-
litikası temelli; bütüncülleştirilmiş, üre-
timci, sınıf ve cinsiyet körü olma haline 
devam ediyor.

III-İlk Kırılma:
Kalkınma İktisadı

Gelişmiş kapitalist toplumlara benzemeyen 
toplumların var olduğu gerçeği ve aşılması 
için öneriler(Nurkse, Rodan, Lewis, Gersc-
henkron, Rostow)

Fakat sınıf ve cinsiyet körü olma haline 
devam, dolayısıyla ideolojik, söylemsel, 
fetişist, ekonomi politikası temelli.

II-İlk Geri Çekilme: Keynes-
yen Analiz

Bırakınız yapsınlar anlayışı değişiyor ve Kal-
kınma İktisadında müdahale ve devlet önem 
kazanıyor.

Fakat bütüncülleştirilmiş, üretimci, sınıf 
ve cinsiyet körü olma hali.

I-Egemen Ekonomi (İktisadın işaret ettiği bilgi tüm ekonomiler için geçerlidir, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, 
TRP, Rasyonel aktörler, denge)

Kaynak: Ercan, F. ve Biçer, Ö. 20066

6 Bu politikalar, yeniden yapılandırmadan kalkınmaya, yoksulluğun azaltılmasına odaklanarak, küresel kalkınma müdahalesine 
yönelik bir talep yaratan ve sömürüden ABD kalkınma yardım programına geçip, uluslararası bağışçılar için normlar ve istatistikler 
yaratan politikalar olarak; Bretton-Woods (1944), Uluslararası Kalkınma Birliği (1960), Truman’ın Nokta Dörtlüsü (1949), OECD 
Kalkınma Yardım Komitesi (DAC) (1961), SUNFED (1958), UNDP (1965) politikalarıdır.
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Birleşmiş Milletler, 2015 yılı, İnsani Gelişme Raporu’nda ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; yoksulluğun 
ortadan kaldırılması, açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve daha iyi beslenme güvencesinin sağlanması, 
sürdürülebilir tarım, sağlıklı yaşam, kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi, modern enerjiye erişiminin, kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi, sürdürülebilir 
sanayileşme, tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması, Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı 
toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı 
kurumların inşası olarak belirlemektedir (Birleşmiş Milletler, 2015, s: 17). 

İnsanlık, biriktirdiği onca sorunun çözümü için, ihmal ettiği ve yok saydığı değerlere ihtiyaç duyuyor denilebilir. 
Çünkü yukarıda sayılan hedeflere ulaşılabilmesi ancak Todaro ve Smith’in incelemelerinde de belirtildiği gibi; 
kendini değerli hisseden, özsaygısı artmış ve kendinin farkında olan bireylere bağlıdır. Bu bireyler topluma sunulan 
özgürlüklerin, farklı alternatiflerin arasından ne istediğini bilen ve tercih yapabilen kadın ve erkek bireylerden oluşur. 
Amartya Sen’in, kişinin “insani kabiliyeti” olarak nitelendirdiği listeye eklenmesi gereken ve o kişinin olabilme ve 
yapabilme kabiliyetini temsil eden; dijital teknolojiye erişimi ve dijital teknolojiyi kullanabilmesiyle kalkınmış bir 
toplumu oluşturan bireylerde, 4. Sanayi Devrimi ile kişinin üstlendiği işlevlerin ötesine geçeceğini öngörebiliriz. 
Bu öngörü, emek - değer teorisinin de yeniden değerlendirilmesini bir kez daha gerekli kılmaktadır. 

3.2. Ekonomik Büyüme

Ekonomik büyüme, bir ülkenin sahip olduğu ve kıt olduğu kabul edilen kaynaklarının miktarını arttırarak uzun 
vadede, üretim imkânları sınırlarını arttırması veya kurumsal yapıyı ve üretim teknolojilerini değiştirerek daha 
yüksek üretim seviyesine ulaşması olarak ifade edilmektedir. Bilindiği gibi büyüme sürecinde işgücü, doğal kaynaklar, 
sermaye ve teknoloji düzeyi olmak üzere dört temel faktör vardır. 

Kapitalist Sistem, sağlıklı büyüyen bir ekonominin göstergeleri olarak üretimin artmasını değil de; alım gücü, 
istihdam, tüketim, gelir ve satış vergisi, yabancı yatırımcıların artması gibi insanların yaşam standartlarını arttıran 
olumlu makroekonomik verileri kabul etmektedir. Amartya Sen’in tespitlerine göre de büyüme, kişi başına düşen 
gelirdir ve değeri sadece para ile ölçülebilen piyasa değişkenlerine bağlıdır. Parasal değeri ölçülmemiş, üzerinde 
etiketi olmayan; çevre, insan hakları, toplumsal ahlak, birlik ve yardımlaşma gibi değerler büyüme kriterlerinde 
içerik oluşturmaması Sen tarafından eleştirilmektedir.

İçsel Büyüme ve Belirleyicileri

Solow’un ünlü 1956 makalesinden sonra başlayan ve 1956-1986 yıllarını kapsayan dönemde büyüme kuramının 
temel modelleri olan Solow ve Ramsey modelleri geliştirilmiş7 ve Neo-klasik büyüme dönemi (Neoclassical growth 
period) adı verilen bu dönemde ekonomik büyümenin asıl kaynağının sermaye birikimi değil teknoloji olduğu 
tespit edilmiştir ancak kuramsal olarak teknoloji ile büyüme arasındaki içsel (endogenous) ilişki modellenememiştir. 

Büyüme alanyazınının ikinci dönemi Romer (1986) çalışması ile başlamıştır. Bu döneme içsel büyüme (endogenous 
growth) dönemi ya da yeni ekonomik büyüme (new economic growth) dönemi adı verilmektedir. Bu dönemde 

7 Solow’dan bağımsız olarak aynı yıl yayınlanan Swan (1956) makalesi de Solow modelini betimler. Bu nedenle Solow modeline 
bazen Solow-Swan modeli adı da verilmektedir. Aktaran: Hakan Yetkiner. 2012
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içsel büyümenin hangi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği detaylı olarak tartışılmış ve pek çok faktör ortaya 
konulmuştur. 

1. Teknolojik değişim (technological change): Ekonomik büyümenin esas belirleyicisidir. Teknolojik değişim 
sonucu yeni bir ürün ya da eski bir ürünün daha üst kalitesi ortaya çıkabilir. Teknolojik değişim sonucu üretimde 
yer alan emek ya da sermaye daha verimli hale gelebilir ya da toplam verimlilik artabilir. Ancak alternatif açıklamalar 
da mevcuttur.

2. Beşeri sermaye (human capital): Beşeri sermaye eğitim ve sağlığın emek gücü ile eklemlenmesi sonucu ortaya 
çıkan ve emek verimliliğini arttıran yeteneklerin (skills) tümünün genel adıdır. Bu yaklaşıma göre emek gücünün 
beşeri sermayesi ile üretim verimliği arasında koşutluk vardır. 

3. Eğitim: Emek gücünün verimliliğinin artmasında en önemli faktördür. Yıllar içinde eğitimin daha uzun zamana 
yayılması üretimin giderek daha çok eğitimli emek gücüne ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Tarım toplumlarında 
eğitim hiç önemli değil iken, kapitalist ekonomilerin bugünkü aşamasında lisansüstü eğitim yapmış emek gücü 
ciddi talep görmektedir. Daha az bilinmekle birlikte sağlık da beşeri sermayenin bir parçasıdır. Ancak eğitimden 
farklı olarak sağlık beşeri sermayenin emek gücünü kullanabilmesi için bir önkoşuldur. Örneğin sağlığı bozulmuş 
bir doktor mesleğinin gereklerini elbette yerine getiremez. Sonuç olarak içsel büyümeyi beşeri sermaye ile açıklayan 
yaklaşım, emek gücünün yetenekleri arttıkça üretim verimliliğinin arttığına, dolayısıyla büyümenin beşeri sermaye 
büyüme hızına bağlı olarak büyüdüğünü savunmaktadır. 

4. Kamu Harcamaları (government spending): İçsel büyümenin bir diğer belirleyicisi özel sektörün üretimini 
destekleyici kamu harcamalarının önemi bu harcamalarla yaratılan kamu mallarının özel mallardan farklı özelliklere 
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Kamu tüketim ya da yatırım harcamaları yapar. Bu harcamaların bir kısmı 
kamu malı denilen malları yaratır. Dolayısıyla kamu harcamaları da ekonomik büyümenin belirleyicilerinden 
biridir (Yetkiner. 2012. s: 16). 

Ekonomik büyümenin ve içsel büyümenin uluslararası ticaret, yayılma etkisi (spillover effect), kültürel faktörler, sosyal 
sermaye, kurumsal yapı gibi daha pek çok belirleyicisi vardır. İlginçtir ki fiziksel sermaye ekonomik büyümenin uzun 
dönemli belirleyicisi olarak kabul edilmemektedir. Fiziksel sermaye geçişsel süreçte büyümenin bir kaynağı olmakla 
birlikte uzun dönemde asıl belirleyici faktörlerden birisi olarak kabul edilmemektedir. 

3.3. Emek

Emek, işin ortaya çıkması için harcanan maddi ve manevi çabadır. Ortaya çıkarılan işin kimin için ve kim tarafından 
çıkarıldığı ayrıştırması, kapitalist ekonominin yarattığı ayrımcılığın sonucudur ki; kapitalist sistemde, ev içinde 
genellikle kadın tarafından yapılan ve çalışma hayatında “istihdam” edilmiş bireyin işinde sürekliliğini sağlamak için 
gerekli “iş”ler (yemek, temizlik, ütü vb) için ortaya konan emek ekonomik olarak değer taşımamaktadır. İnsanın 
göçebe hayattan yerleşik hayata geçmesiyle başlayan tarım döneminde ev yaşamı ile tarım işlerinin bütün olarak 
görülmesi, kadın emeğinin de görünmez olmasına veya ekonomik anlamda yok sayılacak kadar bireysel olarak 
kabul edilmesine neden olmuştur. Rönesans, Reform ve 1789 Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi; sanatı, sosyal 
yaşamı ve bilimi biçimlendirirken kadını; sosyal yapı içinde ev işlerine, makineleşen üretimin ucuz işçisi olmaya, 
köylerden kente göç edenler içinde eğitimden mahrum kalan kısım olmaya mahkûm etmiştir. İşveren kavramlarının 
ortaya çıktığı Sanayi Devrimi’nde emek, profesyonel bir anlam kazanarak, karşılığında sahibine ücret ödenen değer 
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halini almıştır. Böylece, kadının ev’de yaptığı işlere para ödenmediği için ekonomik bir anlam ifade etmeyen bu 
emek; ihmal edilmiş, yok sayılmış, görünmez emek halini almıştır. Cinsiyet körü olan Kapitalizm kurgusu içinde 
adaletsizliğin gizli aktörü olarak yerini almıştır. 

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan yaşadığımız bilgi çağının altyapısını oluşturan süreçlerde gelişen 
internet, bilgisayar, uydu, ATM, hızlı tren, otomobil, uçak gibi cihazlar aynı zamanda emek kavramını daha anlamlı 
hale getirmiştir. Emeğin tarihsel bir dönüşümle, bilgi çağına uyum sağlaması olarak tanımlanabilen “profesyonel 
emek”e dönüşmüştür. Uzmanlaşmış emek, yapılan iş tanımlarıyla daha değerli ve yüksek ücretli hale gelmiştir. 
Emeğin geçirdiği bu dönüşüm Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2: Bir Huni Kavram Olarak Emeğin Dönüşümüne Neden Olan Olaylar ve Devrimler 

Kaynak: Yüksel, 2014: 258

Adam Smith’e göre emek, “bütün şeylere ödenen ilk fiyat, gerçek satın alma parasıdır”. Dolayısıyla dünyada bulunan 
servetin büyük bir çoğunluğu altın ve gümüş yoluyla değil; emekle satın alınmaktadır. Adam Smith “Milletlerin 
Zenginliği” adlı kitabında herhangi bir malın değer niteliği taşıması için mutlaka emek harcanması gerektiği 
varsayımından hareketle “emeğin tüm metaların mübadele değerinin gerçek ölçütü olduğunu” açıklanmaktadır. 
Metaların değerini her zaman ve her şart altında birbirleriyle kıyaslamaya olanak sağlayan bir ölçü aracı olarak emek, 
değer oluşumunun hem evrensel hem de tek ölçütü niteliğindedir (Smith, 2006: 70-118). Marks’ın emek değer 
teorisinde emek gücü; işçinin çalışma gizilgücü ya da yeteneği iken emek, asıl değer üretme eylemidir. Marks’a göre 
bu ayrım; işçilerin kiraya verdikleri şey artı değer üretmek için işin gerekeni kadarının kullandıkları emekleridir; 
emek güçleri ise daha başka zamanlarda da kullanılmak üzere yaşamsal sürekliliğin içindedir (Appleby, J.O. 1996, s: 
169). Görüldüğü gibi; ortaya çıkışından günümüze kadar emeğin tanımı yapılırken öncelik, emeğin ne olduğu ile 
ilgili olmuş, kime ait olduğu önemsenmemiş, ihmal edilmiştir. Dolayısı ile “kadın emeği” veya ekonomik anlamda 
“cinsiyet eşitliği” gibi kavramlar, bu ihmalin boyutlarının giderek artmasına gösterilen tepkiden doğmuştur. 

“Ekonomik kalkınmada, “cinsiyet eşitliği”nin rolü nedir” sorusu için düşünüldüğünde; cinsiyet ayrımcılığının 
ve dolayısıyla adaletsizliğin olduğu yerde, gerçek anlamda bir kalkınmadan söz etmek, taraflılık olur. “Tarihsel 
dönemler boyunca gerçekleştirilen değişiklikler, özgürlük yolunda kadınların ilerlemesiyle belirlenir, çünkü kadınların 
erkekle, zayıfın güçlüyle ilişkisinde, insanca niteliğin kalabalık üzerinde yengisi en açık biçimde ortaya çıkar. Kadının 
kurtuluşunun düzeyi, genel kurtuluşun doğal ölçüsüdür. Kadın cinsinin aşağılanması barbarlığın olduğu gibi, uygarlığın 
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da başlıca karakteristik özelliğidir; yalnız aradaki fark, uygarlık düzeyinin barbarlığın en basit yoldan yaptığı her 
kötülüğü, karmaşık, belirsiz, uydurma, iki yönlü ve ikiyüzlü bir varlık tarzına yüceltmesidir… Kadının kölelik içinde 
tutulmasından, hiç kimse erkekten daha çok suçlu değildir” (Marx, vd., 2008, s. 116). 

3.3.1. Emek ve Kapitalist Sistem.

“Eril çalışma kapasitesi çok fazla esnemez ve kısırdır, kansızdır. O kadar seyrek kullanılmasının nedeni budur” 
(Mies, vd., 2008, s. 277). Bu düşünce, kadının ücretli emek sisteminde eşitsizliğe maruz kalmasının nedeni veya 
yükselmesinin önünde engel gibi duran doğurganlığının doğallıktan geldiği görüşüne paralel biçimde, kapitalist 
sistemin, eşitsizliği nasıl pekiştirdiğini de açıklar. Çünkü ücretli emek söz konusu olduğunda sermaye, üretim 
sürecinin sorumluluğunu üstlenmez.

Kapitalist öncesi toplumlardaki iş bölümünde de ön planda olan kadın emeğinin yerini alan erkek emeğinin, 
egemenliğin aracı olarak kullanılması beraberinde cinsler arası eşitsizliği getirmiştir. Erkek egemenliği, kadın emeğini 
-anaerkil toplumlardakinin aksine- sömürgen biçimde yaygınlaştırmış ve kapitalizmin antihumanist sistemine, geri 
alınmaz biçimde, bütünleştirmiştir. Kapitalizm, emek sınıfının eşitliğini sağlamak iddiasında olan modern sosyal 
teorinin içine öylesine nüfuz etmiş ve putlaşmıştır ki, insan toplumunun ciğerlerine inen (BIC, 2012. s: 5) yozlaşma 
ve sivil itaatsizliğin kendini göstermesine temel oluşturmuştur. 

Birey vardır ve bu birey; sınırsız olduğu kabul edilen ihtiyaçlarını karşılamak için sosyalleşir, örgütlenir ve sivil 
toplumun ayakta tuttuğu devleti oluşturarak kapitalizme gelişebileceği organik bir yapıya kavuşturmuş olur. Kadın 
ise kapitalist sistemde, demokrasiye rağmen, “evcil bir köle” olarak yatak odasına, bebek odasına ve mutfağa 
kapatılmış bir köle olarak kalmaya devam etmektedir (Marx, vd., 2008, s. 207).

Kendi yıkımının tohumları olarak hareket eden iç çelişkiler taşıdığı fikrine karşılık kapitalizm, haklarını gasp ettiği 
kişilere uygun kararlar alma yeteneği taşımadıklarını ve hayatlarının kendilerinden daha akıllı olanların kararlarına 
bağlı olduğu için şükretmelerini öğreterek; sömürüyü akla uydurur, ticari değer ve davranışları besler, kendisinin 
cazip ve kaçınılmaz olduğuna inandırır (Hahnel, 2005, s. 77–78). 

Kapitalist sistem içinde, evlenerek emeğini ataerkil sisteme “bağışlayan” kadından ev işleri yapmak, çocuk üretmek 
ve büyütmek dışında ücret gerektiren işlerde çalışmayı da gönüllü olarak-bedava yapması beklenir. Bu düşünce ile 
kadın, dostluğu, uysallığı, hep başkalarının emrinde olmayı, cinsel yönden kullanılabilir olmayı, her şeyi düzene 
koymayı, tutumlu ve alçakgönüllü olmayı, kendisini geri çekmeyi ve bir askerin sabrına ve disiplinine sahip olmayı, 
katlanmayı ve her konuda yardımsever olmayı içine alan, eğitim gerektirmeden ‘vasıfsız’ olarak bu kadar genel 
kapasiteye sahip “üretim maliyeti sıfır” olan emeğin sahibidir. Kapitalist sisteminin birikimi, kadın emeğinden 
oluşmaktadır (Mies, vd., 2008, s. 274). 

Ataerkil ekonomik anlayış içindeki, kapitalist pazar; bir yanda pazarın hedefi haline gelen ve üretmeden tüketen 
kadınlar, diğer yanda üreten, ürettiren ve kendinde her şeyi tüketme ve yönetme hakkını gören erkeklerin türediği 
bir kurguya dönüştürmektedir.

3.3.2. Emek Eşitliği.

17. ve 18. yüzyıllarda feodal ekonomi düzeninden sanayiye dayalı iktisada geçişe rağmen, Kilise’nin baskısıyla sağlanan, 
kadının evlilik sözleşmelerinin getirisi olan çeyiz nedeniyle kapitalistlerin, “toprağa değil kadına yatırım” yaptıkları 
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görülür. Kadını, ticaretin bir aracı haline getirerek edilgenleştiren bu düşünceye rağmen, Fransız Devrimi (1789) ile 
evliliğin medeni bir sözleşmeye dönüştürülerek özel alanı temsil eden ailenin, siyasal toplumu yönlendirecek hale 
gelmiş olması, kadına da özgürlük ve eşitlik fırsatı sağlamış oluyordu. Ancak, özel yaşamın kamusal yaşamdan ayrı 
tutulması, sivil yaşamı da siyasal yaşamdan ayırmakta ve kadınları kararlara katılma fırsatından uzaklaştırmaktadır. 
Ayrıca aileye bağlılık ve sorumluluk, kadını, sivil yaşamda da sınırlamaktadır. 1804’de Fransa’da kabul edilen Medeni 
Kanun’da cinsiyet eşitliği anlayışının değil, eşitsizlik ilkesinin geçerli olduğu bilinmektedir: “Aile onurunun tek ve 
mutlak yargıcı erkektir”. Avrupa’da hızla yayılan ve Dünyada birçok ülkenin örnek aldığı Fransız Medeni Kanunu 
ile kadınların sadece toplumla değil, yasalar ile mücadelesi de başlamıştır (Tanilli, 2006: 38)

Thomas Samuel Kuhn, “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabında; bir paradigma kurulması ve bu sayede daha 
kapalı ve uzmanlaşmış araştırma yapılabilmesinin, o bilim dalının gelişmesinde, olgunlaşmanın göstergesi olduğunu 
söyler. Ancak, bilimi doğuran olguların toplanması ve kuramların ortaya çıkışına olanak sağlayan okullarda sonraki 
kuşak bilim adamlarının çoğunluğunu kendine çekebilecek düzeyde bir sentez yaratıldığında, eskiyen okullar yavaş 
yavaş ortadan yok olurlar. Eski görüşe bağlı kalanlar zamanla meslek çevresinden silinirler ve çalışmalarına kimse 
“kulak asmaz” çünkü bir kuramın paradigma olarak kabul edilmesi için rakiplerine göre güçlü olması gerekir. Eğer 
paradigmanın bilim alanına getirdiği yeni ve daha katı tanımlara çalışmalarını uyduramaz ise bu bilim adamları, 
günümüzün özel bilimler haline gelen felsefe alanında ve yalnız yol alırlar. Oysaki olağan bilimde, araştırmanın 
kaynaklandığı paradigmanın işlerliğini kaybetmesiyle beraber, kısıtları hafifler, araştırma sorularının doğası değişir 
ve böylece yaşanan bilimsel bunalım aşılarak yeni kuramların oluşması mümkün olur (Kuhn. 2008. s: 83-99). 

Emek kavramının doğduğu ve biçimlendiği paradigma temelli araştırmalar bir yanda ekonomi biliminin gelişmesini 
sağlarken diğer yandan -paradigmaya olan güvenden kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle- bilimin olağan keşiflerinin 
ortaya çıkmasını geciktirmekte olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın “emek” kavramına odaklanmasının nedeni 
de, ekonomi biliminde yaşanıldığı düşünülen bilimsel bunalımdır. Paradigma konusu, Bilim Sosyolojisi alanında 
daha geniş değerlendirmelere açıktır. Burada, ekonomi teorilerinin dayanağı olarak seçilen paradigmada, kadın 
emeğinin “ekonomik değer” tanımına gerçekte aykırı olup olmadığını anlamak için ihtiyaç duyulmuştur. 

Mikro düzeyde “bireyin kendi işini yapması”nı ekonomik bir değer olarak tanımlamayan Ekonomi Teorisi, aynı 
yaklaşımı makro düzeyde de sürdürerek, kendi işi dışında evde yaşayan herkesin işini yapan milyonlarca kadının 
emeğini ihmal etmektedir. Bu durumda “Emek eşitliği”, mikro düzeyde kendi işini yapan birey olmaktan çıkarak, 
evde yaşayan herkesin işini yapan milyonlarca “ev kadınının”, makro düzeyde ortaya koyduğu emeğin, ekonomik 
bir değer olarak, istihdam edilmiş işgücünün emeğine eşit olması durumudur. 

3.3.3. Emek ve Güç.

Kadınlar ve erkeklerle ilgili yapılan birçok araştırmada, kadınların insan odaklı, erkeklerinse işe odaklı çalıştıkları 
(Statham, 1987, s. 425) veya rekabet, otorite, sıkı kontrol, duygusal davranmama ve analitik düşünme gibi özellikler 
“erkeksi” olarak nitelendirilirken; işbirliği, gevşek kontrol, duygudaşlık (empati) ve sezgiye dayalı problem çözme 
gibi özelliklerin “kadınsı” olduğu (Laden, 1985) iddia edilmektedir. Bu durumun, insanlığın sosyal gelişim tarihine 
bakıldığında, insana özgü niteliklerdeki farklılaşmanın cinsiyete dayalı işbölümü ve eşit olmayan koşullardan 
kaynaklanabileceği göz ardı edilmektedir. Bir başka deyişle, insanlık tarihi kadar eski olan cinsiyete dayalı iş bölümü 
anlayışı, doğal olarak kadının birçok konuda pasifleşmesine ve ast rolünü benimsemesini gerektiren kültürel normların 
(Bass, vd, 1992, s. 235) yaratılmasına neden olmuştur. Yüzyıllardır erkeklerin beynine kazınan güçlü olma ideallerine 
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karşın, tabi olma (erkeğin hükmü altında olma) ve eve bağlılık ilkesi ile kadınları önce pasifleştirmek sonra da pasif 
olarak nitelendirmek, yüzyıllardır süren, bilimin de alet edildiği bir aymazlık olarak kabul edilmektedir. 

Tüketileni üretmek, yenilemek olarak özetlenebilen sürdürülebilirlik, kadın ve erkek tüm bireylerin, kalkınma 
süreçlerine tutarlı katılımı ile sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan gücü oluşturur. Tek tarafı ile dengesiz bir 
çoğunluğun içinde bulunduğu zayıflık; toplumsal sorunlara ve ekonomik krizlere temel olmaktadır.

Günümüzde, cinslerin dayattığı katı rollerden kurtulmak, kadın ve erkeklere, olumsuz değerlendirilme tehlikesi 
olmaksızın, kişiliklerinin farklı yönlerini ifade etme olanağı vereceği için ailelerin çocuklarının eğitiminde cinsiyet 
ayrımı yapmamaya özen göstermesi (Markway ve Markway, 1997, s. 81–104), eşitsizliği oluşturan süreçlerin yerini 
alan, cinsiyete sıkıştırılmış kimlikler yerine, eşitliğin sağlanmasına yönelik toplumsal bir talep olarak değerlendirilebilir. 
Ancak, değişim konusuna dirençli olan insanlığın, sahiplenme ve yönetme gücüne sahip olanın güçsüze hükmettiği 
ilkel kültürden sıyrılması gerektiği de açıktır. Eğer farkındalık, değişimlere ve devrimlere neden olacaksa bunun, 
toplumsal anlamda derin bir bilince ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Gücün yeniden tanımlanması, insanlığın yüzyıllar boyunca yararlandığı; birlik, adalet ve eşitlik, bilgi, alçakgönüllülük, 
doğruluk ve doğru sözlülüğün sınırsız ve üretken güçlerini içine alan genişletilmiş bir anlayış gerektirir. Bu 
kaynaklardan ortaya çıkan güç, küresel kalkınma hedeflerinin izlenmesinde belirlenen politikalar ile yaratıcı ve 
yapıcı biçimde iş görme kapasitesinde, işbirliği yapma kapasitesinde ve kadın erkek eşitliği gibi değerlerin hayata 
aktarılması kapasitesinde görülebilir. Öyle ki, birlikte yeni bir sosyal ve ekonomik yapılanma için çabalayan herkes 
için güç kavramına yeni bir çerçeveden bakarkenki beklenti; onun insan ilişkilerini değişime uğratmasını, kadın 
erkek eşitliğini kurabilmek ve ortak iyiliği destekleyebilmek için kadının güçlendirilmesini; birleştirici, karşılıklılık 
içeren ve işbirliğini somutlaştıran ve kuvvetlendiren sonuçlara ulaşılmasını, rekabet yerine işbirliği yapılmasını 
gerektirir (BIC, 2012. s: 2).

3.3.4. Emek ve Dördüncü Sanayi Devrimi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan ve Dördüncü Sanayi Devrimi’ni anlattığı kitabında Klaus Schwab, 
üretim yönetimi, tedarik zinciri, enerji ve altyapı maliyetleri, gelir ve kar düzeyini etkileyecek kökten değişiklikler 
öngörmektedir (Schwab. 2016: 28):

Schwab, sanayide istihdam edilen toplam iş gücü ihtiyacının artacağı ve bu artışın giderek eğitim ve gelir düzeyi 
yüksek olan daha nitelikli işgücüne olacağını belirtir. Böylece, büyüme hedeflerinin gerçekleştirecek ve sanayi 
üretimini arttıracak olan işgücündeki yapısal bir değişikliğin önümüzdeki on yılda gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Yetkinlik gerektirmeyen işlere ve niteliksiz işgücüne ihtiyacın kalmayacağı anlamına gelen bu değişime rağmen; 
toplam istihdamda mutlak bir artış olacağı öngörülmektedir. Dünyadaki küreselleşme hızı dikkate alındığında; 
yüksek nitelikli işgücü yapısı ve buna bağlı olarak gelir artışı, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde “know-how” 
altyapısının gelişeceği yönünde değerlendirilmektedir. Robotik üretim yöntemleri, nitelikli işgücüne olan talebin 
en fazla mekanik-mühendislik sektöründe olacağının işaretlerini vermektedir. Kas ve beden gücüne dayalı insan 
kaynağının yerini alan makineleri kullanabilecek ve geliştirebilecek farklı yetkinliklerde, akıl ve bilgi gücüne sahip 
insan kaynağı ihtiyacı artmaktadır. 

Çalışma hayatındaki değişmeler, mevcut ev kadınlarınınkine benzer biçimde, kapalı ya da sınırları belirli bir mekân 
olmaktan çıkıp, hayatın her yerinden nesneler arası internet ve siber sistemler kullanılarak bu günkülerden daha 



GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT, FINANCE AND EDUCATION

İsmail Şiriner, Marcel Mečiar 

49

karmaşık, akıllı ve kullanışlı ürünler üretebilmeyi mümkün kılmaktadır. Kendi kendini organize eden üretim 
yöntemleri sayesinde üretim için gerekli kaynaklara (enerji, insan, makine vb.) olan ihtiyaç azalmakta, robotlar 
üretim süreçlerini yönetir hale gelmektedir. Robotların yaygınlaşması (kadın, erkek, genç, yaşlı) işgücü profilini 
değiştirdiğinden, yeni iş politikaları geliştirilmelidir. Robotik üretim süreçleri hızlı olduğundan, çalışma saatleri 
giderek çok daha esnek hale gelmektedir. 3D ve 4D yazıcılar sayesinde, dünyanın her yerinde ve her türlü hammadde, 
yarı mamul ve nihai ürün üretilebilmek mümkün hale gelmektedir. Üretim yöntemlerinin değişmesiyle beraber, 
“emek eşitliği” kavramı dikkate alınmalı ve işin nereden ve kim tarafından nasıl üretildiği ayırımı ortadan kalkmış 
olacaktır. Toplumda kendi üretimini kendisi yapan bireylerin sayısı artmış olacağından; büyüme, GSMH, üretim 
miktarı gibi kalkınmayı belirleyen hesaplamalarda, “istihdam” edilmiş işgücünü değil, makine ya da insan olarak 
toplam işgücünü dikkate alması beklenmektedir. 

4. Sonuçlar 

Ekonomik büyüme, ekonomik ölçekte artan faaliyetleri ve kişi başına düşen hasıladaki artışı ifade eder. Ancak bu 
artışlar, uzun dönemde ortaya çıkan üretim potansiyelinin daha verimli kullanılmasıyla ortaya çıkabileceğinden; 
ekonomik büyüme sorunu, genellikle uzun dönem sorunu olarak kabul edilir. Ekonomik büyümede, kişi başına 
düşen reel GSYH belirleyici bir kriter olarak kabul edilmektedir. Ekonomik kalkınma ise belli bir refah seviyesinde 
bulunan insanların daha yüksek bir refah seviyesine yükselmesi ve her faaliyet kesiminin dengeli bir verim artışı 
sağlaması olarak açıklanabilir. Bu anlamda ekonomik kalkınmanın ölçülmesinde kullanılan; kişilerin ortalama 
eğitim düzeyi, çocuk/bebek ölüm oranı, yaşam süresi, gelir dağılımı, beslenme, vb. kriterler ile ekonomik büyüme 
kriterlerinden farklıdır. Ekonomik büyüme ile ekonomik kalkınma arasında; büyümeyi ifade eden kişi başına 
reel GSYH ile kalkınma kriterlerinin sıkı korelasyonundan kaynaklanan bir ilişki vardır. Bu korelatif ilişkinin 
bir yansıması; sosyal ve ekonomik kalkınma ile ilgili stratejilerin temelini oluşturan insan hakları konularında 
kendini göstermektedir. Kalkınma kriterleri olarak dikkate alınan (kişilerin ortalama eğitim düzeyi, çocuk/bebek 
ölüm oranı, yaşam süresi, gelir dağılımı, beslenme, vb.) haklar ve bu hakların geliştirilmesi için gereken stratejinin 
şekillendirilmesi; insan haklarının geliştirilmesi ile aynı işlevi üstlenmiş, yapay ayrılıkların etkisinden kurtarılmış 
bir çaba gerektirmektedir.

Ekonomi Teorisi, kişinin “kendi işini” yapmasını bir değer olarak kabul etmezken; örneğin, hane halkının işlerini 
yapan ev kadınlarının hiçbir ücret alamamaları problemine dair herhangi bir bilimsel açıklama da getirememektedir. 
İşin ortaya konması sırasında emeğin, mekândan bağımsız olduğu ve eşit işe eşit ücret politikalarının uygulamaları da 
göz önüne alındığında, evde çalışan temizlik işçisi ile aynı evde aynı işi yapan ev kadınının emeğinin de ekonomik 
bir değer olduğu açıktır. Yukarıda belirtildiği gibi, paradigma değişiminin gerekliliğine bağlı olarak burada sadece 
başlangıç düzeyinde tespitlerde bulunulmuştur. Tablo 2’de üç anlayış seviyesine göre, kalkınma, büyüme ve emek 
kavramları açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 2: Kalkınma, Büyüme ve Emek Kavramlarının Üç Anlayış Seviyesinde İncelenmesi

Kavram
Birinci Anlayış Seviyesi: 
(Kavram, bilinen anla-
mıyla açıklanmaktadır)

İkinci Anlayış Seviyesi: (Kavram, 
günlük yaşamdaki kullanımı ile 
açıklanmaktadır)

Üçüncü Anlayış Seviyesi: (Kavram, farklı 
bilimsel alanlar içinde yeniden tanımlan-
maktadır)

Kalkınma

Kalkınma, yiyecek, ba-
rınma, güvenlik ve sağlık 
gibi temel ihtiyaçların 
herkes için ulaşılabilir ol-
masıdır.

Kalkınma teorilerinin diskur olarak 
analiz edildiği ve kalkınma olarak 
tanımlanan üretimci mantığın; ka-
dın emeği, çevre gibi sorunlarıyla 
bir bütün olarak gelişmemiş Üçün-
cü Dünya ülkelerini egemenliği al-
tına alan girişimler-uygulamalarda 
kendini göstermektedir.

Bu durumda kalkınma; emeğin, huku-
kun üstünlüğü çerçevesinde, ekonomik 
büyüme ve uluslararası ticaret amacıyla, 
bilgi toplumunda, sürdürülebilir insani 
gelişmişlik için kullanılması, olarak ta-
nımlanabilir.

Büyüme

Ekonomik büyüme, 
ekonomik ölçekte artan 
faaliyetleri ve kişi başına 
düşen hasıladaki artışı 
ifade eder.

Ancak bu artışlar, uzun dönemde 
ortaya çıkan üretim potansiyelinin 
daha verimli kullanılmasıyla ortaya 
çıkabileceğinden; ekonomik büyü-
me sorunu, genellikle uzun dönem 
sorunu olarak kabul edilir.

Ekonomik bilginin, onu üretenlerin ya-
şam ve deneyimlerinden bağımsız olma-
dığı gerçekliği ile literatürdeki teori ve 
ilkelerin, toplumsal kültürel ve tarihsel 
süreçler dikkate alınarak ve ayrımcılık 
yapmadan yeniden gözden geçirilmesi ve 
hesaplanması gereklidir

Emek
Tüm metaların, mübade-
le değerinin gerçek ölçü-
tüdür.

Dünyanın birçok yerinde, emek 
gücüne sahip olmalarına rağmen 
kadınların, vergilendirme sistem-
leri ya da ekonomik politikaların 
hazırlanması gibi karar verici meka-
nizmalarda çok az temsil edildikleri 
bilinmektedir.

“Emek eşitliği”; özellikle kadının ev için-
de ve aile bireyleri için harcanan emek ile 
istihdamda kullanılan emek gücünün bir-
birinden farklı olmadığı anlayışıdır. Hala 
ihmal edilmekte olan kadın emeğinin 
“emek eşitliği” anlayışı içinde, ekonomik 
bir değer olarak dikkate alınmasıdır. 

Tablo 2’de belirtildiği gibi, “Emek eşitliği”; ev dışında ve içinde kullanılan emek gücü ile kadın veya erkek 
tarafından kullanılan emek gücünün birbirinden farklı olmadığı anlayışıdır. İstihdam ve işsizlik verilerinin yeniden 
anlamlandırılmasını zorunlu kılan bir diğer gelişme olarak; kas gücünün yerini alan robotik üretim yöntemleri için 
de geçerli olması beklenen “Tüm metaların, mübadele değerinin gerçek ölçütü” olan emek girdilerinin, yeniden 
tanımlanmasını kaçınılmazdır. Emek de evrimseldir. Bu çalışmada, cinsiyet ayrımcılığının yarattığı eşitsizlik, kalkınma 
kriterleri bağlamında değerlendirilmiş, sonunda ve emek eşitliği kavramı ortaya atılmıştır. Mikro düzeyde “bireyin 
kendi işini yapmasını” ekonomik bir değer olarak tanımlamayan Ekonomi Teorisi, aynı yaklaşımı makro düzeyde 
de sürdürerek, kendi işi dışında evde yaşayan herkesin işini yapan milyonlarca kadının emeğini ihmal etmektedir. 
Bu emek ihmali nedeniyle, dünyadaki mevcut ataerkil ekonomik yapı içinde değerlendirilen, kalkınma ve onu 
belirleyen tüm kriterlerin “emek eşitliği”ne göre yeniden değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. İstihdam, GSMH 
ve birçok ekonomi probleminin emek eşitliği üzerine kurulu bir ekonomik anlayışla değerlendirilmesi önerilmektedir. 
Hala ekonomik hesaplamalarda ihmal edilen kadın emeğinin “Emek eşitliği” anlayışı içinde, ekonomik bir değer 
olarak dikkate alınması, insani bir gereklilik olarak önerilmektedir. Büyüme ve kalkınmanın özünü oluşturan emek 
gücünün, toplumun tüm bireyleri tarafından ortak üretime dâhil olan tüm kullanımı dikkate alındığında; gelir 
dağılımı ve GSYH gibi temel ekonomik hesapların revize edilmesi gerekeceği açıktır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
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düşünüldüğünde, politikalar belirlenirken, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin getirileri; kendi üretimini kendisi yapan 
nitelikli emek olacağı ve dolayısıyla politikalarda “emek eşitliği” anlayışının belirleyici olacağı öngörülmektedir.

5. Tartışma

Kadının “emeği”, tarihin ilk çağlarından beri, toplumun kalkınmasını sağlayan ekonomik bir güç iken, “cinsiyeti”; 
siyasal, dinsel ve ekonomik yaşamın bütün alanlarında kadının rollerini gittikçe azaltan ayrımcılığın nedeni olmuştur. 
Erkek egemen toplumun oluşturduğu ekonomi biliminde, diğer bilim dallarının da olduğu gibi, kadın görüş ve 
deneyimlerinin yoksunluğunu açığa çıkaran kadın hareketleri dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşımın, ekonomisin 
tartışmalı bilimselliğinin olduğu kadar, insani gelişmelerin ve krizlerin de önünü açacağı düşünülmektedir. Küresel 
ekonomide bir çıkış ve fakat soruna dönüşmüş olan yakınsama konusunun da, kadın nüfusun değil sadece istihdam 
edilmiş kadın işgücünün dikkate alınmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bununla ilgili istatistikler ayrı bir 
çalışmada incelenmelidir. Bu durumda kalkınma; emeğin, hukukun üstünlüğü çerçevesinde, ekonomik büyüme 
ve uluslararası ticaret amacıyla, bilgi toplumunda sürdürülebilir bir insani gelişmişlik için kullanılması durumu, 
olarak tanımlanabilir. Emek eşitliğinin olmayışı, uygulamada bu eşitliğin sağlanmayışı; haklar ve sorumluluklar 
arasında olması gereken denge ortamından uzak, kadın ve erkeklerin ekonomiye katılımları ve ekonomik yapılar 
içinde kendilerini var etmeleri adına yakaladıkları fırsat farklarında da kendini göstermektedir. Ekonomik bilginin 
-onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olmadığı düşüncesinden hareketle- literatürdeki teori ve 
ilkelerin, toplumsal kültürel ve tarihsel süreçleri dikkate alınarak ve ayrımcılık yapmadan yeniden gözden geçirilmesi, 
yeniden ele alınması ve nihayet ekonomi teorilerinin yenilenmesi gereklidir. Emek ihmali nedeniyle, dünyadaki 
mevcut ataerkil ekonomik yapı içinde değerlendirilen, kalkınma ve onu belirleyen tüm kriterlerin “emek eşitliği”ne 
göre yeniden değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. İstihdam, GSMH ve birçok ekonomi probleminin “emek 
eşitliği” üzerine kurulu bir ekonomik anlayışla değerlendirilmesi önerilmektedir. İstatistik verilerden oluşan, gerçeği 
yansıtıp yansıtmadığının eleştirilerini karşılamak için mevcut teorileri ve yenilerini öne süren ve “teori”den ileriye 
geçemeyen, mevcut ekonomi biliminin temel inanç ve politikalarının geçerliliğini yitirdiğini ve revize edilmesini 
sağlayacak gücün emek eşitliğini dikkate alan ekonomi yaklaşımı ile kazanılacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma, olağan bilimin bir gereği olarak önerilen, “emek eşitliği”ne göre değerlendirmenin ihtiyaç duyduğu 
paradigmanın oluşturulması yönündeki ilk çalışmadır. 
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RENEWABLE ENERGY FINANCE: FINANCING FOR A 
SUSTAINABLE FUTURE
Meltem Gürünlü1

Abstract

This study aims to investigate the rising importance of renewable energy finance due to the fact that low-carbon 
economy has been a primary target for a sustainable future for all stakeholders. As well as making engineering 
innovations to improve energy efficiency, the ways to effectively finance these innovative renewable energy projects 
with high up-front capital expenditures and difficult to estimate revenues and returns have become mainstream topics. 
With this regard, different methods (private equity and venture capital, institutional investors, mezzanine finance 
and project finance in the form of non-recourse loans supplied by banks) to finance renewable energy projects were 
examined and compared. 

Key Words: Renewable energy finance, Sustainable finance, Environmental finance

1. Introduction

Since the beginning of 2000’s, there is a promising trend for environment-friendly renewable energy investments 
which do not damage climate and ecological system. Energy security concerns, ecological problems and technological 
innovations have motivated countries to invest more in renewable energy. Consumption of the renewable energy 
sources have become core part of the energy strategies being applied in many countries as energy is one of the most 
important sectors feeding the global economy. This is in line with the growing world population and ever rising 
demand for scarce fossil-based fuel energy resources. Demographic change, increasing natural resource demands, 
urbanization and the growing significance of environmental aspects are creating a growing need for investment 
in all renewable energy infrastructure. The World Economic Forum estimates that $5 trillion worth of renewable 
energy infrastructure per year could be needed by 2030 in order to realise environmental policy objectives in 
sectors such as agriculture, transport, power and water (World Economic Forum, 2013)

The definition of renewable energy is made by International Energy Agency (IEA) as “energy that is derived from 
natural processes such as bioenergy, geothermal, hydropower, solar photovoltaic, concentrated solar power, wind 
and marine (tide and wave) that are restored at a higher rate than they are used up”. There are two important 
issues centring around about renewable energy finance: it requires high amount of funds to finance renewable 
energy investments in the way to a low-carbon economy; and second, that expected rate of return by investors 
is very high making the cost of funding for renewable energy too expensive (Nelson, 2015; Ghosh & Nanda, 
2014). This chapter aims to delve into the rising importance of renewable energy finance and methods to finance 
renewable energy investments by private sector.

1 (Istanbul Arel University), meltemgurunlu@arel.edu.tr
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2. The Rising Importance of Renewable Energy Finance 

The rising concerns about environment related topics such as renewable energy, resource efficiency, clean production 
and climate change have made environmental finance a popular term. Environmental finance term covers a wide 
range of instruments that contribute to the common good “environment” such as direct financing of projects, 
(public), financial incentive schemes, bilateral and multilateral projects and programmes, and global schemes such 
as carbon markets and global funds. Environmental finance refers to any kind financial service (equity, credit, 
guarantees and insurance) on the demand side, consisting of producers, service companies, smaller municipalities 
and households for environmentally-relevant activities within the normal product line and client range of a financial 
institution (Lindlein, 2012).

The proportion of world electricity generated by wind, solar, biomass and waste-to-energy, geothermal, marine 
and small hydro rose from 11% in 2016 to 12.1% in 2017. This corresponds to approximately 1.8 gigatons of 
carbon dioxide emissions avoided.

Global investment in renewable energy edged up 2% in 2017 to $279.8 billion, taking cumulative investment 
since 2010 to $2.2 trillion, and since 2004 to $2.9 trillion (UNEP, 2018). Figure 1 shows the distribution of global 
renewable energy investments by developed and developing countries. In the year 2015, the share of developing 
countries in renewable energy investments rose sharply, more than developed countries’ share. Strikingly, in 2017, 
this gap grew sharply, so that the developing world accounted for 63% of the global total and developed countries 
just 37%. Renewable energy projects possess attractive advantages for developing countries, such as, the building 
time - wind farms can take from nine to twelve months, solar parks in three-to-six months - compared to fossil 
fuel (coal and gas plants) that can take several years to be completed, not to disregard the longer time that nuclear 
energy takes to be installed (Donastorg, 2015). Figure 2 shows the global investment in renewable energy by asset 
classes. In 2015, global investment in renewable energy has reached all times high with $323 billion. Cumulatively, 
from 2004 to 2017, global investments reached to $2.9 trillion in total. In 2017, as usual, asset finance of utility-
scale wind farms, solar parks and other renewable energy plants was by far the largest component of investment, 
followed by the financing of small distributed capacity – rooftop and other small-scale solar projects of less than 
1MW. However, equity raising by specialist green energy companies on public markets and from venture capital 
and private equity providers was more subdued in 2017 than in some earlier years, reflecting the fact that sectors 
such as wind and solar are increasingly dominated by big manufacturers, developers and investor groups, rather 
than young companies. Figure 3 indicates how solar and wind energy sectors dominate other renewable energy 
sectors in terms of overall investment (UNEP, 2018).
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Figure 1. “Global New Investments in Renewable Energy: Developed vs. Developing Countries (Billion $)”

Source: Bloomberg New Energy Finance, 2018

Figure 2 “Global New Investment in Renewable Energy by Asset Class (Billion $)”

Source: Bloomberg New Energy Finance, 2018
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Figure 3 “Global New Investment in Renewable Energy by Sector, 2017 and Growth on 2016 ($ Billion)”

Source: Bloomberg New Energy Finance, 2018

3. Financing of Renewable Energy Investments

The traditional ways of obtaining funds for renewable energy projects involve borrowing from banks or issuing 
equity capital. Banks want to feel more guaranteed against risks and are more focused on the payment of the loan 
rather than the return of the project in the long-run. For equity capital, expected rate of returns are higher due 
to the high level of risks undertaken and uncertainty of future cash flows for an unestablished sector. In some 
cases, some companies might expect between a 25-35% of return, due to the perceived risk versus the real risk. 
Also, providers of the equity capital put a greater pressure to complete renewable energy projects than financial 
institutions do due to their high expectations. On the other hand, utility firms can internally fund renewable energy 
projects as part of the corporate strategy. Over the life time of the project, as the project needs to be refinanced, 
new stakeholders that would like to benefit from the project may also be attracted to the possible outcomes of 
the project (Donastorg et al., 2017).



GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT, FINANCE AND EDUCATION

İsmail Şiriner, Marcel Mečiar 

59

Table 1 “Features of Traditional Funding for Renewable Energy Projects”

Equity Loans

Source of Funding Insurance companies, pension funds, stock 
market

Financial institutions

Target New technologies and markets Mature technology and markets

Risk Low, medium and high depending on the source 
of funding

Low risk

Return time 3-10 years (depending on the renewable energy 
project and the equity funded)

2-5 years (depending on the specific terms 
of the loans)

Types Venture capital, private equity, investment funds Personal, commercial, small business and 
more

Returns Low, medium, high Low

Benefits Diversity, liquidity, public trading, transparency 
of the market price 

Money guarantee, none involvement in 
the renewable energy project by banks, 
accessibility and options, tax benefits

Source: Donastorg et al., 2017

3.1 Private Equity and Venture Capital

The ‘private equity’ is an investment approach in which an investor has ownership in a non-public company. 
Unlike the public equity markets which are accessible to anyone with a brokerage account, private equity firms 
generally draw their funds from institutional investors such as pension funds and high net worth individuals. They 
then invest these funds, often with the use of debt, in exchange for ownership (equity) in non-listed companies. 
The investment motives of private equity firms involve growing or restructuring of businesses and preparing 
the company for a strategic sale later or a strategic event like public listing in order to make huge gains. By the 
beginning of 2000’s, private equity’s share in renewable energy has increased tremendously. Before 2000, these 
types of investments were considered risky and exotic, as renewable deployment remained limited and poorly 
understood by investors and banks. This confined private investment in clean energy to funds with the highest 
appetite for risk. However, as favourable policy mechanisms encouraged attractive returns and the rapid deployment 
of renewable capacity, interest by limited partners increased, as did the willingness of funds to enter this rapidly 
changing sector (Potskowski & Hunt, 2015).

Venture capital and private equity investments are important sources of financing for innovative entrepreneurial 
firms. While venture capitalists have traditionally focused their investments in a small set of industries such as 
information and communication technologies or biotechnology, there has recently been increasing attention to 
“cleantech”, an investment category which consists of renewable energy technologies such as solar energy, wave 
energy and biofuels, as well as a collection of other sustainability related subsectors. As experience in other industries 
has demonstrated, venture capital and private equity investments can significantly accelerate the market diffusion 
of new technologies despite the fact that the early stage investments provided by these types of investors are a 
relatively small subset of overall investment flowing to clean energy (Bürer &Wüstenhagen, 2009).
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The emergence of energy private equity funds (EPE) is a new trend revolutionizing the renewable energy field in 
which institutional investors and wealthy investors are investing their capital in portfolios with the added “social 
good” of investing in a sustainable energy future. Sophisticated energy sponsors are increasingly eschewing the 
traditional project finance structure, in which capital stacks are created for each deal, in favour of a private equity 
fund structure in which committed capital is deployed by the sponsor in accordance with a specified investment 
strategy. From the sponsors’ perspective, the goal is the “holy grail” of all private equity sponsors – permanent 
capital. This trend can be seen as further evidence of renewable energy maturing as an asset class within the 
larger investment world (Boose, Kobos & Morrison, 2017). Figure 4 summarizes total volume of private equity 
investments in renewable energy from 2002 to 2013 in different geographical country groups.

Figure 4 “Private Equity Transactions in Clean EnergyTechnology ($million)”

Source: Bloomberg New Energy Finance, Donovan, 2015

3.2 Project Finance Supplied by Banks

Basel Accord II defines project finance as “a method of funding in which the lender looks primarily to the revenues 
generated by a single project, both as the source of repayment and as security for exposure. In such transactions, 
the lender is usually paid solely or almost exclusively out of the money generated by the contracts for the facility’s 
output, such as the electricity sold by a power plant. The borrower is usually a single purpose entity (SPE) that is 
not permitted to perform any function other than developing, owning and operating installation. The consequence 
is that repayment depends primarily on the projects cash flow and the collateral value of the project’s assets”. The 
framework also acknowledges that project finance is typically used for large and complex installations and mentions 
power plants, chemical processing plants, mines as well as renewable energy plants (Basel Committee on Banking 
Supervision, 2006, Art. 221-222, p.53) (Steffen, 2018).

This form of financing fits well to the capital-intensive nature of renewable energy projects, which demand 
significant levels of investment in advance with the expectation of getting returns over a long-term horizon. As 
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the cost of debt is lower than the cost of equity, project debt has a great share of the capital deployed in renewable 
energy financing (Alonso, 2015).

Since 2007 financial crisis, a new set of financial regulations known as Basel Accord III have begun to be 
implemented as of 2015 to lessen banking risks further. Given the importance of banks in financing renewable 
energy, it matters to understand how banks will be impacted by these new regulations, especially since these 
new rules may temper banks’ appetite for renewable energy financing in the future (Warren, 2011). The new 
Basel III regulations are likely to make long-term financing more expensive, which will affect the financing of 
capital-intensive renewable energy technologies, because they typically rely on long-term financing. In addition, 
the capital and liquidity requirements of Basel III are likely to limit the amount of capital available for renewable 
energy financing from banks in the future. Together, these are threats to renewable energy deployment because 
limited financing may prevent the financing of some projects and because more expensive loans are likely to 
make a number of projects uninteresting financially. A potential solution is proposed here, which requires 
financing capital-intensive energy projects, pooling these investments into a portfolio and selling down the 
portfolio in tranches to various types of investors. The benefit of this solution for banks is that it will allow 
them to maintain the financing of capital-intensive renewable energy projects, while complying more easily 
with Basel III (Narbel, 2013).

Private equity firms and venture capitalists allocate their capital to new investments with unproven technologies 
and high expected returns, embarking on a great amount of risk of being unsuccessful which they seek to eliminate 
through a portfolio approach. As one successful project may compensate for the loss caused by others, the risk 
appetite of this type of investor has allowed capital to be displayed into commercially unproven technologies 
and more difficult ventures, which otherwise would not have made progress. Despite being less risk tolerant, 
commercial banks have also played a vital role in the development of the renewable energy sector. The financial 
conduit of choice used by commercial banks to deploy their balance sheet directly into the renewable energy 
industry has historically been non-recourse project finance debt and, most notably, project finance loans (Alonso, 
2015). Non-recourse project finance means that a bank will lend money to a single purpose entity, such as a 
wind farm, based solely on the revenues generated during the operation of the asset owned by the entity. This 
type of financing has emerged as a solution for financing large infrastructure projects, including renewable 
energy utility scale projects, which would otherwise have been too expensive or speculative for a corporate to 
finance them using its balance sheet. (Narbel, 2013).

Up until 1990, most of the banks were less willing to lend renewable energy projects on a recourse basis because 
of the unproven technologies, unsure and hesitant regulations and lack of experience of lenders with project 
financing of renewable power projects. That is why; only few project financings subsisted in the world and 
the ones that were existed had a tendency to be undersized with margins and costs were rather high. However, 
technological, political and economic improvements have been enabling to generate enhanced market for 
project financing of renewable energy. For instance, by the time the European Union has adopted directives; 
banks have gained experiences lending to renewable energy projects in member states. As the expectations have 
met even surpassed- by the lenders, the renewable energy targets have begun to be supported by incentives. 
Banks become more and more secure financing the renewable energy projects, so the numbers of the banks 
have been quadrupled over the years and long-term bankable power contracts for developers so as to finance 
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the projects have been raised. This augmentation also has resulted in growing the size of projects brought to 
market (Özkol, 2011). 

Figure 5 shows the breakdown of the investments in renewable energy by type of financing. Accordingly, from 
2004 to 2015, project finance for renewable energy projects increased over the period, reaching to 52% of all 
investments in 2015. Transaction amounts of project finance debt have increased substantially over the past ten 
years, covering the global economic crisis, meaning a low risk and attractive investment profile. Considering that 
the cost of debt is lower than the cost of equity, project debt tends to take great share of the capital devoted to 
renewable energy financing (Narbel, 2013; Alonso, 2015).

Figure 5 “Global Asset Financing of New Investment in Renewable Energy”

Source: Bloomberg New Energy Finance, Steffen, 2018

3.3 Institutional Investors 

Institutional investors have a great potential to attract capital for renewable energy. Renewable energy investments 
match with the long-term investment needs of many institutions and by making these investments, institutions 
could enhance their own risk adjusted returns, lower the cost of financing renewable energy, or both (Nelson & 
Pierpont, 2013). Institutional investors provide the largest pools of investment capital available. Many institutional 
investors such as insurance companies and pension funds have long-term investment goals that often encourage 
them to accept lower returns in exchange for lower risks and longer-term investment certainty. Given the appropriate 
regulatory, technical and market conditions, renewable energy can provide exactly the type of cash flows and returns 
that institutional investors look for (Nelson, 2015).

Institutional investors, such as pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds manage very large 
savings and investment funds. In OECD countries institutional investors held some US$93 trillion in assets in 
2013, and this amount has continued to grow since. However, their involvement in low-carbon energy investments 
has been minimal at best. For example, pension funds had inflows of US$2.3 trillion in 2013, but the large 
pension funds surveyed by the OECD put just 1% of their assets directly into infrastructure of all kinds that year 
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(excluding listed shares, etc), and just 3% of that total amount went into sustainable energy projects. This may 
seem surprising. After all, energy is a profitable sector, and there is ample ground to believe that sustainable energy 
will prove to be no exception, particularly when taking lower operating costs and no fuel costs, as well as health 
benefits, into account (Kaminker & Youngman 2015).

There are three ways an institutional investor invests in renewable energy (Nelson & Pierpont, 2013; Nelson, 
2015). The first one leads through investing in corporations (by means of equity shares, corporate bonds, etc.). 
These corporations generally can be utility companies that have renewable energy in their portfolios or may be the 
companies that fully invest in clean energy. The second method is through directly investing in renewable energy 
projects (such as equity ownership in the project, loans, and other private placement project debt instruments made 
directly to the project). The third way is through the pooled investment vehicles (in the forms of investment or 
infrastructure funds). These, can be either debt or equity funds or mixture of both, general infrastructure funds 
or purely clean energy funds. The different properties of these three investment choices or strategies are important 
in determining how the renewable energy investments fit in a portfolio, how much of the weight of the portfolio 
should be directed to these types of investments and financing cost of the renewable energy investments by 
institutional investors (Nelson, 2015).

3.4 Mezzanine Finance (Subordinated Debt)

In this method of financing, the issuer provides the investors via borrowing or acquiring partial or controlling 
share of the company. “This type of lending takes shape between the high level of senior bank debt and the equity 
ownership of a project or company” (FS-UNEP, 2016). Mezzanine loans would be riskier than a senior debt or 
a project loan because regular repayments of the mezzanine loan come after senior debt Whereas, mezzanine 
loans are usually of a shorter duration they can be quite expensive for borrowers. It creates a greater return to the 
lender from banks or other financial institutions. The mezzanine loan may be a good way for renewable energy 
investments, when the project finance loan is inadequate (Koç, 2018).

Subordinated debt is considered to encompass all forms of mezzanine or quasi-equity finance, of which there are 
many variants. The key features in common are that repayment is subordinate to providers of senior debt and that 
the financier does not obtain a shareholding and thus control of the project (although some forms of subordinated 
debt may be capable of conversion to shares or, as in the case of preferred shares, take the form of equity but with 
lesser or no rights of control). This higher risk is generally compensated for by a higher return than on senior 
debt. But a public agency may choose to provide subordinated debt at a concessionary cost similar to or below 
that of senior debt. Subordinated debt is extremely valuable as a means of financing renewable energy technology 
projects. It allows project developers to reduce the risk to senior lenders by reducing the share of senior debt in 
total project financing, while still retaining control of the project. By doing so, it can make senior debt less costly 
or even make it available where it previously was not. Subordinated debt can also be used to extend the effective 
term of loans, thus helping project cash flows and viability (Hussain, 2013).
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Table 2 “Features of Mezzanine Finance”

Uses
•	 Provides	intermediate	funding	between	equity	and	senior	debt,	which	helps	reduce	risks	to	senior	lenders	while	not	

taking control away from project sponsors. 
•	 By	doing	so,	can	extend	the	term	and	reduce	costs	of	senior	debt.

Pros
•	 High	level	of	leverage
•	 Crowds	in	senior	debt	by	allowing	projects	to	meet	acceptable	risk	criteria	for	lenders

Cons
•	 It	is	generally	custom-designed	for	each	project,	implying	high	transaction	costs.	
•	 Significant	risk	transferred	to	public	financing	agencies,	but	with	only	limited	ability	to	control	these	risks.

Source: Hussain, 2013

4. Conclusion

In today’s world where the global initiatives (like Kyoto protocol and Paris agreement) for a sustainable environment 
and cleaner energy are triggered, financing renewable energy especially in developing countries in which energy 
dependency is very high has become an important necessity. But this process is more challenging for developing 
countries as they have to deal with problems related to financing, knowledge management, legal framework 
and transparency for renewable energy projects. In this paper, it is aimed to investigate the rising importance of 
renewable energy finance. In this context, different financing methods, namely private equity and venture capital, 
project finance by banks, institutional investors (such as insurance companies, pension funds and sovereign wealth 
funds) and mezzanine finance (subordinated debt) were highlighted as potentially important sources of finance 
for renewable energy projects.

The emergence of energy private equity funds (EPE) is a new trend revolutionizing the renewable energy field in 
which institutional investors and wealthy investors are investing their capital in portfolios with the added “social 
good” of investing in a sustainable energy future. Risk tolerance is high for private equity funds as they have high 
return expectations. Banks which provide project finance have lower risk tolerance but they play an important role 
in developing the renewable energy sector offering non-recourse debt finance for projects which makes financing 
of large renewable energy infrastructure projects with high capital intensity possible. Institutional investors, such as 
pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds manage very large savings and investment funds. 
However, their involvement in renewable energy sector has been minimal and there remains a lot of untapped 
potential from institutional investors to finance renewable energy projects. 
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Abstract

This chapter conceptualizes managing the values and practices of business management in public administration 
reforms in the direction of public management. After describing the development of public management, the basic 
values on which it is based are examined. According to the author, there are fundamental differences between the 
concept of public management and the classical public administration in terms of basic values that become evident 
after comparing the perspectives of both approaches on democracy. The study, based on general review of literature 
and critical approach, attempts to pinpoint the basic values and characteristics of the current concepts of public 
management and the priorities of classical concepts of public administration in the globalized neoliberal era.

Key Words: Global approaches, public administration, management approach

Introduction

Innovations and changes realized in technological space today, different formations which are generated by world 
order show their effect in every field.

Together with this process continuing under the name of globalization, there are many field which are changing. 
Innovations developed with technology can be instantly communicated to different cultures via mass media. The 
world has become a “big village” as McLuhan has stated. The change in any aspect of this system gives results 
that can immediately affect the entire system.

The developments on the practical and theoretical levels which are also generate in the discipline of public 
administration show their effects on the whole world.

Since public administration discipline’s establishment, it has benefited and influenced by the sciences and disciplines 
such as politics, organization-management, psychology, sociology and philosophy.

However, the rates of utilization of these disciplines have changed from country to country and from time to time.

In this study, the transition process of “traditional public administration” which is dominant in the discipline of 
public administration to “public management concept” and its theoretical grounds’ critical evaluation will be made.

In the study, the process of emergence of the concept of public management will be examined from the economy 
politics within historical process. And then, the public management approach, new public management approach, 
entrepreneurial state approach and governance approach which are theoretical grounds for public management 
approach will be examined.

1 (Toros University), okoroglu33@hotmail.com
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What is Public Management Approach?

The public administration discipline has two different concepts that dominate during the period from the official 
establishment date to the present day. The first one of this is “Traditional Public Administration Approach” and the 
other is “Modern Public Management Approach”. The concept of traditional public administration was dominant 
for about ninety-five years from the date of the official establishment of the discipline, that is from the article of 
Wilson (1887) to the first half of the 1970s, and modern public management became dominant in the public 
administration discipline, especially in the last quarter of the 1970s.

The traditional public administration concept which dominated the discipline for about ninety-five years developed 
with owning different perspectives on USA and Europe.

Especially in Continental Europe tradition, it is seen that the public administration is developed in the direction 
of administration- politics integrity with feeding from administrative law and political science.

In this context, prior to the official establishment date of the discipline, in 1727, Prussian witnessed the development 
of the Cameral Science with the thought of Mercantilism (Ergun&Polatoğlu, 1988). Through cameralism which 
is the accumulation of social and economic sciences, economic welfare has been tried to be actualized by the state. 
In the 19th century, the field of public administration in the Continental Europe was examined in terms of the 
legal dimension and the development of public administration law was ensured. Traditional public administration 
approach has developed in general public law rules in a structure composed of bureaucratic, centralized, hierarchical, 
monistic concepts in Continental Europe.

In the Continental Europe tradition, the traditional concept of public administration nurtured by political science 
and law within the framework of management-politics developed from the theories of organization, acting in the 
opposite direction of management-politics in the USA (Overeem, 2008).

When the relationship between management and politics is assessed; management/politics dichotomy seems to 
emphasize the technical dimension of management. It defends that management values, practices and techniques 
can be applied in the public sector, where there is no need for separate forms of management for the private sector 
and the public sector. And if the management is political integration; it accepts that in the direction of public 
policy, public administration and private sector administration is different from each other. The most important 
reason for creating difference is “public interest”. It is based on the recognition that the public interest can not be 
achieved through business value, technique and practice. All in all, the dichotomy of government politics is based 
on the assumption that public administration and private sector governments are the same, while administrative 
policy integration is based on the fact that private sector and public administration are different from each other. 
Public administration is not objective and should not be evaluated solely on the basis of efficiency. Criteria such 
as equality, justice and sensitivity must also be considered (Denhardt & Denhardt, 2003). There are also criticism 
about that the public administration is designed to be market-oriented in contradiction to these defined values as 
a global phenomenon (Guthrie, 2003; Ocampo, 1998; Pollitt, 2002)

The traditional public administration approach has struggled to be independent of politics, emphasizing that it is 
the technical dimension of management that has supported the distinction of management/politics in the USA 
in an effort to become an independent discipline. In the early appearance years of the discipline, the traditional 
public administration approach has formed with influenced by the works such as Weber’s Bureaucracy Theory 
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(Weber, 2017) and organization theories in the USA; Taylor’s work time etude, efficiency and supervision (Taylor, 
1911); Fayol’s management’s functions.

The traditional public administration approach in the direction of the development state and welfare state policies 
applied in the whole world practice after the World War II, has also changed in the theoretical bases with the 
increase in the tasks assigned to the state.

Traditional public administration, based on the management politics dichotomy, has begun to take an emphasis 
on political science in the direction of the integration of government politics. Especially in this period, public 
policy approach has become effective in the discipline. Public policies approach predicts that public institutions and 
bureaucrats will be involved in political decision making in the public good direction that they are the practitioners 
of political decisions (Dye, 2012)

The traditional public administration approach, which is developing on the level of the theories of legal in 
Continental Europe and organization in USA, from the date of its establishment, started to be criticized with the 
reason that the theory that it developed cannot meet the demands of the structuring which shows transformation 
(economic-political-social), values, mechanisms and practices when in the first half of the 1970s.

The assumptions of how transformative structuring can be made more efficient in terms of the reasons for the 
emergence of causes are outside the scope of traditional public administration concept (Hood, 1995). This process, 
defined by Dwight Waldo as an “identity crisis”, allowed the discipline to dominate the new approach that adapts 
new work areas and paradigms, the Public Management Approach (Üstüner 1993, Üstünel 2000).

The most important factors in the widespread development of the public management approach which has USA 
roots are; it has been the work of J. Carter’s 1976 presidential campaign and projected by the NASPAAA (National 
Association of Schools of Public Affairs and Administration) in line with the demands of the USA Personnel 
Administration and federal agencies (Güler, 1994).

The traditional public administration approach is criticized at various angles by supporters of the public management 
approach. The criticisms are the following (Ömürgönülşen, 2003; Güzelsarı, 2002): the hidden assumption in 
the core of the Public Management approach has more “economic-managerial” quality and the traditional public 
administration has more “administrative” quality.

a. While traditional public administration approach is based on “administrative law and political science”, public 
management approach is mainly based on “business and economic science”.

b. While the public management approach deals with the management of people’s programs of resources, the 
traditional public management approach deals with administration of the activities, procedures and regulations.

c. While traditional public administration approach deals with legal regulations, institutions, political and 
bureaucratic processes, public management approach deals with the organization itself.

d. While the traditional public administration approach deals with the political and bureaucratic elites, the public 
management approach deals with professional managers. (management gurus against public administration 
doyens)

e. While the traditional public administration approach concentrates on social-political values, contradictions 
between democracy and bureaucracy, and conflicts, the public management approach concentrates on business 
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values   and does not discourse on social and political values   and institutions, even if it discourses on politics 
for reforms in the public sector.

f. In the traditional public administration approach, while differences of public sector-private sector tried to be 
highlighted, an approach is being followed to reduce these differences in public management approach.

g. While traditional public administration approach has legal-formal and inflexible structures and processes, 
public management is flexible structure and result-oriented approach.

h. While the traditional public administration is liable to administrative law, public management is liable to 
private law.

i. While the traditional public management approach performance is only evaluated with legality criterion, in 
public management approach, the structure, process and techniques of the public is measured with performance 
and concrete results with being subject to a radical change.

j. While traditional public administration is defined as overblown, domineering and bureaucratic, public 
management approach is less bureaucratic, cost conscious, market-oriented and customer-focused.

The public management approach and the traditional public administration approach also differ from the above-
mentioned criticisms. While the principle of public management approach has ideologically close interest with the 
new right ideology; traditional public management is an approach to the ideology in which social, economic and 
political rights are increasingly diversified and the sharpness of the present ideology is rasped with concerning the 
spread of the Soviet Revolution. Another difference is that while the traditional public administration approach 
accepts the public market mechanism as its field of activity, the public management approach selects the market 
mechanism as its field of activity.

In the traditional public administration approach, the aim is to increase social benefits, when the public services 
are fulfilled. In the public management approach, the aim is to maximize the difference between input and output.

Theoretical Grounds of Public Management Approach

Public management approach has different views under the title of general public management. Within the 
approach of general public management there are; Management Apporach, Public Management Apporach, New 
Public Management Apporach, Entrepreneurial Government, Supply-side Management, and Governance Approach. 
(Ömürgönülşen, 2003).

Public management approaches have been shaped around the paradigm of “New Public Management” in the UK 
in the post-1970, “Entrepreneurial Government” or “Post-Bureaucratic State” in North America, and “Governance” 
in the Continental Europe.

Public Management Approach

The public management approach (Public management approach is used in a narrower meaning than the meaning 
of the main subject of study in this under title. The “public management approach” which expresses the subject 
of the thesis is designed as an expression that embraces all approaches.) is one of the first alternative approaches 
that was theoretically supported by Perry and Kraemer (1983) as a result of the transformation process that took 
place at the end of the 1970s to the traditional public administration approach.
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According to the public management approach, the financial crisis of the state which emerged at the end of 1970s 
and the changes taking place in the market conditions brought the public sector and the private sector closer 
together. The financial crisis and changes in market conditions push the public sector to use the unrestricted power 
of the public sector and the public sector to function without any consideration of the input-output ratios and 
to function without supervision (Üstüner, 2000).

And the private sector has learned that with globalization, the capital accumulation process cannot be increased 
only by mass production, and that it has to keep the quality front to compete. Qualifications for the operation of 
the market mechanism, as well as work done in the field of public relations in the private sector, have led to the 
definition of the enterprises as socially responsible organizations that do not pursue profit only for the continuation 
of the system. These emerging developments bring public sector and private sector management closer to each other.

According to the approach of public management, bureaucracy was another reason that increased similarity between 
public sector and private sector.

The bureaucracy that is used for organizations that exceed a certain size is a form of organization, both public 
and private sectors (together with the scale of businesses growing). With the bureaucratization, the structure, 
functioning and processes of public and private sector organizations show similar features.

According to the public management approach, the similarities between the public sector and the private sector are 
more than their differences. It is then necessary to adapt the techniques, principles and practices of the business 
science to the public sector in order to be able to operate more efficiently and efficiently from the public sector.

The basic assumption underlying the public management approach is based on the rejection of the division of 
management science into public administration and business (Üstüner, 2000).

Farazmand (1999) explains how the public administration approach emerges with globalization. Globalization is 
the result of capital surplus value, internal causes, information technology, international institutes and ideological 
factors. While state and public administration insisted on the continuity of the current situation, globalization 
has had consequences for the capitalist government and public administration.

Thus, the state has changed from the traditional welfare state to the corporate welfare state. Capitalism needs state, 
and state is not independent of capitalism. The elites of both sides also serve the globalization process because 
globalization serves both.

The public management approach has values, principles and institutions based on the market mechanism, with 
the operator-rational point of view, including how the reduced state and its bureaucracy will work more efficiently, 
economically and actively.

The fact that public management tries to explain the public sector by limiting only the technical, principles and 
applications of business science limits the field of public administration.

The approach which cannot respond to the problems of the discipline and the demands and expectations of the 
practitioners and users in terms of the reductionist approach and the narrow view, then left its place to the New 
Public Management Approach.
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New Public Management Approach

The new public management approach is today the most fashionable approach in general public management 
approaches. The theoretical foundations of the new public management are supported by the economics and 
business sciences. New public management is fed from the theoretical basis of “New Corporate Economy” in the 
field of economy and “managerialism” in the field of business.

New Corporate Economics consists of the theories of; Public Choice, Principal Agent, Transaction Cost and 
Property Rights. Business is divided into two parts within itself as; “Neo-Taylorist Managerialism” and “New Wave 
of Management”. And the theoretical grounds within New Wave of Management are the approaches of; New 
Managerialism, Post Bureucratic Management, Excellence Apporach, Entrepreneurial Government (Ömürgönülşen, 
2003).

The New Public Management (YKİ) has a different position within the General Public Management Approaches 
(GKİY). YKİ has tried to dissolve the principles, techniques, values   and practices of business science and economics 
in a pot.

The first approach of the New Public Management (YKİ) Approach from the field of the “New Corporate 
Economy” is the Public Choice Approach (Barberis, 1998).

The public preference approach is based on the politics of politics on the basis of dichotomy. Approach is based 
on “bureaucrats (managers), politicians, public benefit and individual interests”. The Public Choice Approach is 
exactly the opposite of the Public Policy Approach.

Public policy approach is based on management-political integrity. It accepts that it is part of the political process 
of public institutions and bureaucrats that constitute public policies.

The bureaucrats at the top of the administration are acting in the direction of the society’s interests by acting as 
“public interest” as part of the political process.

The public choice approach is based on the dichotomy of management-politics, rejecting management-politics unity.

Governance and politics are different from each other according to the public preference approach. Governance 
generates technical aspect and politics generates ideological aspect. Bureaucrats are not always thinking about the 
interests of society by acting in the public interest, as the public policy approach does, but they are always trying 
to increase their individual interests.

According to the approach, bureaucrats are motivated to increase their statues, powers and authorities and are not 
interested in an abstract purpose such as public interest.

Another one of the areas where YKİ is academically fed by is the Property Rights School. Accordingly, the smaller 
the number of people participating in a property under management (the share of the property), the smaller the 
impulse for the efficient operation of that property.

In other words, who owns the right to own property will be the most efficient working person (Bozlağan, 2003). 
Public preference and property rights schools find the private sector to be economically efficient.
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Entrepreneurial Government Approach

The theoretical and practical contribution to the public management approach has been developed in the North 
American literature by the “Entrepreneurial Government Model”.

Osborne and Gaebler (1992) published the principles and how the entrepreneurial spirit shaped the public sector.

According to Osborne and Gaebler, the public administration, which took shape from 1900 to 1940 and conformed 
to the requirements of the industrial revolution, can no longer respond to the demands of the post-industrial, 
knowledge-based global economy, which is full of full of problems that are as horrible as great opportunities. 
Public administration is in a dead-end. Public administration can get rid of this dead-end with the idea of “the 
re-invention of the government”.

The solution of the collective problems such as the state’s re-creation, education, energy, social security, environmental 
protection and defense is again among the tasks of the government.

The highly centralized bureaucrats of the industrial age and the uniform services cannot respond to the demands 
of the rapidly changing information society.

The problem is because of the system that is bureaucracy because of the bureaucrats. The bureaucracy, has packed 
the talented and responsible bureaucrat into a system which consumes their energy and creativity. By changing 
the system, the energy of public officials must be released for public service.

Osborne and Gaebler developed the “entrepreneur” by being influenced by the “entrepreneur” of liberal economist 
J. Say. The entrepreneur is “the person who shifts economic resources from the bottom up”, in other words “the 
person maximizing the efficiency and effectiveness of the resources in his hand”.

The definition which has been made turned entrepreneur into a usable form for the government, private sector 
and volunteer-third sector.

According to Osborne and Gaebler, entrepreneurship is not the same thing as taking risks, entrepreneurs seek 
opportunities not risks and define and minimize risks they are about to face. They systematically analyze opportunities 
to innovate and then go on to diagnose opportunities. So if the organization had a structure that encouraged 
entrepreneurship, everyone could be entrepreneurial. On the contrary, if the organization had a structure that 
encouraged bureaucracy, every entrepreneur could become a bureaucrat (Osborne & Gaebler, 1992)

The entrepreneurial government model which is examined in the “Management Reorganization” by Osborne 
and Gaebler was repeated with parallel proposals in the “National Performance Review Report” prepared by Al 
Gore (1993).

In the report, which is prepared by Gore, has come up with solutions for “creating a better working and less 
spending government”.

It is stated that when the proposed proposal is followed, the federal government will change the way it works, 
reduce wastage, remove unnecessary functions, improve services for citizens who pay tax, and thus create a smaller 
but more efficient government.
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Gore collects issues and solutions in four main titles. The first is to reduce paperwork. Reducing paperwork is 
the reorganization of the processes and practices that make the working staff waste time and money. Reducing 
budgetary processes, moving to the distribution of authority in personnel policy, reducing material and service 
purchases, re-orienting inspectors, removing unnecessary rules, and granting authority to state and local governments 
will reduce paperwork.

The second important concept in the Gore Report is “customer”. Citizens who pay taxes to the government should 
be treated as customers within the market dynamics.

Customer-oriented management should be given the right to speak to the customer and the right to choose should 
be given to the service organizations to create market dynamics and compete with the private sector.

The third important concept in the Gore Report is to give authorization to the personnel.

To distribute centralized decision-making authority, to hold staff responsible for results, to provide the necessary 
materials to do their jobs including education, to improve the quality of business life, to create a worker-employer 
partnership and to transform into a hostile partnership between the government and trade unions in order to 
create an enthusiastic public culture to create an enthusiastic public culture.

In the Gore Report, it has decided to return to basic needs as the latest solution proposal. In order to return to 
basic needs, the government must remove unnecessary procedures from which it is obliged to carry out, subsidies 
provided to producers in the form of private interest concessions and various assistance.

In addition, programs must be rearranged to reduce costs, the ministries should be allowed to create funds to 
innovate, and more money should be collected to increase revenues by increasing the fees paid for services and by 
providing recycling of outstanding debts.

The Entrepreneurial Government Approach has been developed, specific to the USA, in the “National Performance 
Report” prepared by Gore at “Management Reorganization” prepared by Osborne and Gaebler.

The approach that has been drawn up in the direction of neo-liberal policies is regulating the restructuring of 
the state as entrepreneur in the public sector. The state-citizen relations have turned into entrepreneur-customer 
relations in the approach that transfers the values   of economy and business to the public. The entrepreneurial 
government, which will only meet basic needs, will provide essential services to its customers in quality, avoiding 
waste of time and money.

Governance Approach

Governance is defined in the public administration dictionary as “the structure or order in which the results of the 
collective efforts of all relevant actors in a social-political system are established” (Bozkurt, et al., 1998).

There is not a definition that everyone understands about governance, but trying to construe the word “governance” 
in English from different angles. Governance, as far as the approach is developed, refers to “the dominance of 
a management approach that makes it possible for all segments of society to participate at an advanced level” 
(Gündoğan, 2004).
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It is stated that the governance derived from the concept of management has different characteristics when it is 
examined semantically and that the emphasis is made to a mutual, interactive, multi-dimensional dimension.

The criticism of the concept of management turns into a polyphonic structure with communication and interaction 
governed by a one-dimensional relationship of the ruled and managed relationship.

In the management context, interaction, communication, versatility and participation are evoking democracy. 
These definitions, which are used in determining the extent of the democracy of the administration, are universal, 
have general validity and their positive qualities accepted and agreed upon by all. In the last quarter of 1990s, 
with the evolution of governance in the public sector to “governance”, a new approach emerged with positive 
qualities, which no one could object to in semantically. It is necessary to show how the governance approach in 
public administration emerged in this context and how the process of operation took place.

There are models, approaches and theories that are used by academic and practical problems and work related to 
the subjects that fall into the fields of social sciences.

Conceptual abstractions, some of which are road maps, maintain their validity as long as they can respond to the 
academic and practical needs of social sciences and identify the existing situation.

When they cannot respond to the requirements that mentioned, these abstractions are refreshed or new road 
maps are created.

When the governance approach is evaluated in this context, it is a road map designed to overcome the shortcomings 
of the public management approach, public management, entrepreneurial government and new public management 
approaches.

In this context, the first public management approach was put forward by being supported by neo-liberal policies, 
bringing about the government’s downsizing and the need for the government. However, the public management 
approach has examined the public sector only in terms of business values and principles.

It has not been possible to respond to the problems and demands arising from the original structure of the public 
administration by the values   and principles of business administration. In the historical process, the approach of 
public management has been replaced by the “New Entrepreneurial Approach” for the United Kingdom in the 
New Public Management Approach. The approaches which are the products of the same concept have entered 
into the search for solutions by bringing the values   and principles of economics beside the business science in order 
to be able to respond to the original problems and demands arising from the public administration’s structure.

Public management, new public management and entrepreneurial government approaches have created problems 
which cannot foreseen in practice. The most important feature of living problems is that the problems have 
started in all the countries where neo-liberal policies are applied without distinguishing between developed and 
underdeveloped countries.

In the economies of countries where neo-liberal policies are applied (based on a welfare state like England); high 
inflation, unemployment with privatization, decline in manufacturing industry and the economic downturn in the 
state have been damaging to individuals who cannot benefit from various services (Aygül, 1998; Güzelsarı, 2003).
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In the administrations of the countries where neo-liberal policies are applied; a weak state, a strong government 
and excessive centralism.

Representative democracy in the hegemony of political parties is not operated sufficiently. This creates a crisis of 
legitimacy in the ruled. However, the public, who can participate in the elections every four or five years, now 
wants to take his opinion in management and is trying to join the governance.

The governance approach and the institution that gave richness to the concept of public management became 
the World Bank. The World Bank first uses the concept of “governance”, which has the value of political science 
(Peker, 1996).

In 1989, the World Bank wrote a report on the African countries (Yüksel, 2003) developed a rhetoric that the 
liberal policies in place in the economic arena are in place, but that the administrations that are doing this are 
behaving erroneously: good economy is bad economy (Aygül, 1998).

Based on this, World Bank governance defined as; “the institutional potential to ensure that the public or other 
good that citizens or representatives of a country demand is presented in an effective, transparent, impartial and 
accountable manner in public organizations” (Boratav, 1995).

The notion of governance on concepts such as democracy, participation in governance, and freedom is formulated 
to ensure that the public management concepts, weakening of the state phenomenon, and the freedom of the 
capital to move freely. The governance approach uses multiple actors to achieve the objectives in the specified 
concepts. These actors consist of government, private and non-governmental organizations.

Governance implies that this tripartite network is structured interactively within the structure.

It is not only the government that directs society and searches for solutions to problems. Instead of a centralized 
administration, a multi-actor governance system will be introduced (Tekeli, 2003). The sovereign right of the state 
shall be distributed equally between the state, non-governmental organizations and the private sector, which are 
called governance networks. The State will designate the task of establishing public policy and fulfilling public 
services with the other two equal partners. The balance between these networks with different interests, purpose and 
understanding will be provided by “isostasy”. Isostasy from natural sciences expresses the balance and compromise 
created by differences. Although the networks of governance have different interests, they are not considered to be 
the factors that bring them to balance, but it is not clear how this will be done in the approach.

Governance networks also examine governance’s levels under four titles: Local governance, regional governance, 
nation-state governance and international governance. In this context, governance networks are not only located 
on the nation-state level. From the level of local government, which is the area where public participation can be 
realized at the highest level, it includes the removal of “state monopoly” in the determination of public policies and 
the fulfillment of public services and the granting of competence and responsibility to civil society institutions and 
private sector in all steps to the international level. However, it is not clear how the networks with different interests 
and understandings will provide balance and consensus, and how the governance networks given authority and 
responsibility will be held responsible for the decisions and actions taken and the responsibilities will be determined.
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Another problem area created by governance networks is the organization structure. As is known, continuity is 
one of the most important characteristics of public services.

Traditional state organization is also based on a hierarchical structure that makes the decision-making process quickest.

In fact, in the governance approach where the decision-making process has a horizontal structure, the decision-
making processes of the parties with different interests and understanding will be required. This may result in losses 
due to interruptions or delays in decisions that may arise in the public services. That is, the continuity principle 
of public services can be adversely affected by the horizontal organization of decision making mechanisms of 
governance networks.

Another issue that is organized in the governance approach other than the governance networks is “good 
governance”. Good governance refers to the fact that governance has some set of principles. These principles have 
been defined by various international organizations, listed in various documents. According to the World Bank; 
rules and restrictions (rules and restrictions on the functioning of legislative, executive and judicial organs), voice 
and rigidity mechanisms of the people and competition. The principles of good governance have been collected 
by the European Union in the White Paper. Openness, participation, responsibility, efficiency and compliance 
(Eurepean Union, 2018).

Another study conducted by Huther & Shah (1998) on good governance on World Bank employees was conducted 
on “measurement of governance quality”. Parameters used in measuring the quality of governance are; participation 
and accountability, political stability, quality in state services, the rule of law and corruption. According to the 
survey results, eighty countries are ranked according to the governance qualities. The top five countries with the 
highest level of governance are; Switzerland, Canada, the Netherlands, Germany and the USA; the last five are; Iran, 
Zaire, Rwanda, Sudan and Liberia. In the study that made, Turkey was in the forty-eight rank in eighty countries.

Civil society (although not originally new) has entered into new scrutiny, while the actors of the governance 
approach have already been scrutinized by the state and private sector neo-liberal approaches.

Non-Governmental Organizations (NGOs) perform three functions in the context of neo-liberal policies. Its 
first function is that with the withdrawal of the state from the public service, the needy, such as the weak, the 
disabled and the orphans, are emerging as alternative institutions, which are no longer met by the demands of 
the state. The bureaucracy that represents the public interest in the triple structure formed within the decision 
making mechanism of the second function is to turn public decisions in favor of the private sector by acting with 
the mindset of private sector extension of NGOs emerging in the form of a dominant actor that determines the 
direction of decisions according to the preference of the private sector and ultimately. The last function of the 
NGOs is to secure the ideological sub-structure by preparing a democratic structure within the mechanism of 
participation in the decisions and the public management concept.

When NGOs are examined in the historical process; it is seen that NGOs have continued their existence in 
Europe before socialism and capitalism. After the governance discourse structured by the World Bank, it is seen 
as nostalgia and adopted.
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But it is hard to say the same thing for developing countries. This is because non-governmental organizations do 
not have past or traditions based on history in these countries. The end result is supported by the World Bank 
and other international organizations.

The governance approach has the concept of weakening the state under the aim of “participating in the administration” 
in the direction of democracy and freedom.

The assumption of the governance approach is based on the idea that the state is an enemy of democracy and 
freedom and should be controlled by various actors.

Governance, found at a pre-theoretical stage, is designed to address the negative aspects of neo-liberal politics. In 
this context, the continuity of the governance approach will be determined as a result of social struggles, or it will 
continue to create academic and practical outcomes by making adjustments on the abandoned areas.

Conclusion

The understanding that has been dominant in the discipline of public administration for the last forty years is 
the concept of public management. The public management concept, which is the product of the adaptation of 
neo-liberal policies to public administration, is the academic and financial aspects of financial institutions such 
as the World Bank; ideologically nourished from the new right, has ended the ninety-five-year rule of traditional 
public administration.

The public management concept on the management-politics dichotomy focuses on the goal of reducing the 
state of neo-liberal policies. As the public sector is considered to be a presumption of the private sector, the rising 
public management concept of tries to adapt the private sector’s core values, principles, institutions and techniques 
to the public sector.

In this context, the theoretical basis of the public management concept that goes to abstraction is shaped around 
four main approaches.

In the context of the approaches of public management, public management approach developed in America is 
called “business science”; The “new public management” developed in the UK and the “entrepreneurial government 
approaches” developed especially in the USA are the fields of business and economics; The evolving governance 
approach in the Continental Europe has tried to incorporate business, economics and political sciences into public 
administration discipline.

However, the fact that the developed assumptions do not respond to the problems arising from the specific structure 
of the public administration discipline and creates unforeseen problems in practice has led to the incorporation 
of the approach into the field of different sciences.

When evaluated generally; public management approaches do not seem to be a part of a whole complementary 
to each other.

There are issues of differences and disagreements on the point of view, along with liberalism and new right politics, 
which set their feet on. However, in the context of the ultimate goal, the common problematic faced by all of 
them is how to provide effective service provision in a scaled-down public sector. Public management approaches 
which agree on problematic have adopted different approaches on the ways to reach the objective.
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COST BENEFIT ANALYSIS IN PUBLIC INVESTMENT 
PROJECTS* / KAMU YATIRIM PROJELERİNDE FAYDA 
MALİYET ANALİZİ
Ekrem Karayılmazlar1, İsmail İşler2

Abstract

The objective of cost-benefit analysis is to guide decision-making units to projects that provide scarce resources and 
benefit for the highest benefit. In this study, the definition, theoretical basis, history and application methods of 
cost-benefit analysis, which are one of the decision-making techniques used for the effectiveness of public investment 
expenditures, are discussed. The necessity of evaluating the projects by considering all the benefits by addressing not only 
the specific benefits but also by taking the perspective of national economy is a very important issue in terms of ensuring 
the optimal distribution of resources. The purpose of the cost-benefit analysis of Pareto Optimality is to provide a net 
social welfare increase in investments. The authors argue that it is necessary to utilise the cost-benefit analysis during 
the preparation of public investment projects especially in the development of developing economies.

Key Words: Cost-Benefit Analysis, Public Investments, Shadow Price.

Jel Kod: H10, H20, H40.

1. Giriş

Devlet kaynaklarının verimsiz kullanıldığı neredeyse bütün ekonomi teorilerinde kabul edilmiş bir teamüldür. 
Ekonomi literatüründe klasik iktisatçıların da söyledikleri gibi “Devlet zorunlu bir fenadır” yani devlet var olmak 
zorundadır ancak devlette israf ekonomisi vardır. Klasiklere göre bu durumdan kurtulmanın tek yolu devletin 
yetkilerinin temel hizmetlerle sınırlandırılması gerekliliğidir. Anayasal iktisatçılar da, bürokratların oy maksimizasyonu 
sağlamak amacıyla kamu harcamalarını en fazlalaştırma davranışları sergilediğini ve bu yetkilerin nasıl sınırlandırılıp 
verimsiz kamu harcamalarından nasıl kurtulunabileceği yani “Leviathan Devlet” olmaktan nasıl çıkılacağı üzerine 
teoriler geliştirmişlerdir. Bir ülkeyi güçlü bir devlet olma yolunda ilerletecek en önemli konu, kamu harcamalarının 
ve kamu yatırımlarının verimli yapılması olduğu söylenebilir. Nitekim devlet, kamu harcamalarının büyüklüğüne 
göre kamu gelirlerini belirlemekte ve bunun finansmanını da vatandaşının cebinden sağlamaktadır. Özellikle faydası 
uzun yıllar sürecek olan kamu yatırım harcamalarında etkinlik daha önemlidir. Kamu yatırımlarında faydayı en 
fazlalaştırmak için kullanılması gereken bir yöntem olan “Fayda Maliyet Analizi” kamu yatırımları karar aşamalarında, 

* Bu Makale “Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımında Fayda-Maliyet Analizinin Uygulanmasına Bir Örnek: Denizli Havalimanı 
Projesi” Konulu Yayınlanmamış Doktora Tezinden Türetilmiştir.

1 Prof. Dr. Ekrem Karayılmazlar, Pamukkale Üniversitesi, ekarayilmazlar@pau.edu.tr.
2 Dr. Öğr. Gör. İsmail İşler, Pamukkale Üniversitesi, iisler@pau.edu.tr
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projelerin etkinlik ve verimlilik açısından planlanması görevini üstlenen bir karar verme tekniğidir. Yatırımları, 
faydaların maliyetleri aştığı projelere kanalize etmek, israf ekonomisinden kurtulmanın en önemli şartıdır. Fayda 
maliyet analizi, özellikle büyük hacimli kamu yatırım kararları için olmazsa olmaz bir yöntemdir. 

2. Fayda Maliyet Analizinin Kamu Yatırım Harcamalarındaki Yeri

Maliye Politikaları, makroekonomik istikrarın sağlanmasında hükümetlerin elindeki en önemli enstrümandır. 
Doğru zamanda, doğru maliye politikalarının uygulanması ile sürdürülebilir büyümenin sağlanması, istihdamın 
arttırılması, özel sektör yatırımları, kamu yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar için uygun ekonomik ortamın 
hazırlanması, dış kaynak girişinin arttırılması ve istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır3. Maliye politikası araçlarının 
sacayakları, kamu harcamaları, kamu gelirleri, borçlanma ve bütçe olarak sıralanabilir. Devlet ya da diğer kamu tüzel 
kişilerinin giderlerini karşılamak amacıyla yaptıkları harcamalar olarak tanımlayabileceğimiz kamu harcamalarının, 
özel harcamalardan birçok konuda ayrıştığı söylenebilir. Kamu harcamaları, reel harcamalar ve transfer harcamaları 
ayrımına tabi tutulmakta, reel harcamalar ise cari harcamalar, yatırım harcamaları ve kalkınma carileri şeklinde 
tasniflendirilmektedir. Kamu yatırım harcamaları bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Faydası bir yıldan 
uzun süren kamu harcamaları olarak da tanımlayabileceğimiz yatırım harcamaları diğer bir tanımla devlet tarafından 
ülkenin maddi sermaye stokuna yapılan ilaveler olarak da ifade edilebilir. 

Kamu maliyesi amaçlarının en önemlisi olan kaynak kullanımında etkinlik ekonomideki kaynakların paylaştırılmasında, 
kıt kamu kaynaklarının optimum dağılımını ve kullanımını gerekli kılmaktadır4. Yani harcamaların verimli yapılması, 
fayda/maliyet oranının en yüksek seviyeye çıkarılması Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin refahını arttıracak en 
önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu harcamalarının verimli olup olmadığı üzerine analizler 
yapan, Friedman’a ait kim kimin parasını nasıl harcıyor sorusunun analiz edildiği Tablo 1’deki matriste; bireyin, 
başkasının parasını, başkası için harcadığı bölüm olan “D” bölümü çarpıcı sonuçlar vermektedir. Bu bölüm tam 
olarak kamu ekonomisini temsil etmektedir. Politikacılar ve bürokratlar, başkalarından toplanan vergileri, yine 
başkaları için harcamaktadırlar. Friedman matrisine göre, etkinsizliğin ve israfın en çok olduğu bölüm “D” alanıdır. 
Friedman bu matris ile kamu kesiminin aşırı büyümesinin sebebini, başkaları için başkalarının paralarını harcayan 
bürokrat-politikacı davranışlarıyla açıklamaya çalışmıştır5.

 Tablo 1. Friedman Matrisi

Kendi Parası Başkasının Parası

Kendisi için A B

Başkası için C D

Kaynak: Friedman and Friedman a.g.e. s.116

3 Erhan Usta, Türkiye’de Maliye Politikasının Ekonomik ve Sosyal Etkileri, Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun 
Rolü Sempozyumu, 2010, Sivas, s.13. Erişim: file:///C:/Users/sinan/Desktop/Turkiyede_Maliye_Politikasinin_Ekonomi_ve_
Sosyal_Etkileri.pdf

4 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 14. Baskı, Gazi Yayınevi, Ankara. 2011, s.25
5 Milton Friedman and Rose Friedman, Free Too Choose A Personal Statement, Harcourt INC. New York and London, 1980, s.116.
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Bu nedenle kamu yatırımlarında da tıpkı özel sektör yatırımlarında olduğu gibi gerçekçi fayda maliyet analizleriyle 
daha verimli projelerin tercih edilmesi sağlanmalıdır. Fayda maliyet analizi iktisat metinlerinde, kamu harcamalarında 
marjinal karar alma/seçimler teorisi olarak adlandırılmaktadır6. Fayda maliyet analizinin temellerini ekonomik 
açıdan ilk ele alan ekonomist Samuelson’dur7. Kamu harcamalarında etkinlik konusunun önem kazanmasının 
temel sebebi olarak, kamu harcamalarının sürekli artış eğiliminde olması gösterilebilir8.

Kamu harcamalarındaki artışlar sebebi ile günümüzde kamu projelerinin hayata geçirilmesinde zaten kıt olan 
kaynakların etkin kullanılabilmesi için politika yapıcılarının üzerinde önemle durduğu fayda maliyet analizleri, 
kamu kaynaklarının etkin kullanılması için bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak bu şekilde verimli ve uzun 
vadeli kararlar alınabilecek ve politik miyopluk tuzağına düşülmeyecektir. Kamu ekonomisi literatüründe devlet 
başarısızlıklarının en önemli sebebi olarak bilinen politik miyopluk kavramı, kamu ekonomisinde alınan kararlarda 
ve yapılan uygulamalarda kısa vadeli düşünme alışkanlığıdır. Fayda maliyet analizi temel özellikleri ve ortaya 
koydukları sonuçlar ile yukarıda sözünü ettiğimiz politik miyopluk sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır.

2.1. Kamu Yatırım Projelerinde Karar Analizleri

Proje, önceden tespit edilmiş spesifik amaçlara belirli bir zaman diliminde optimum bir şekilde ulaşmak üzere 
kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren bir çalışma9, kurumları ya da kuruluşları orta ve uzun 
vadede başarıya ulaştırmayı hedefleyen stratejik planlar, girişilen faaliyetlerdir. Bu faaliyetleri minimum maliyetle 
gerçekleştirmek ve bu faaliyetler sonunda yaratılan katma değerden maksimum faydayı sağlamak amacıyla yapılan 
bir plan olarak tanımlanabilir. Bir faaliyetin proje olabilmesi için;

Ø	Bir ihtiyaçtan doğmuş ve bir ihtiyacı karşılıyor olması,

Ø	Proje mekânının belli olması,

Ø	Belirli bir zaman dilimini kapsaması,

Ø	Belirli kaynak tüketimi (üretim faktörleri) ile belirli çıktı elde edilmesi,

Ø	Hedefe ulaşmada, faaliyet sırası ve bunların ayrıntılarının bilinmesi,

Ø	Unsurları anlamında (yeri, zamanı, kaynağı gibi) özgün ve tek olması gerekmektedir.

Proje analizleri, kıt kaynaklar ile optimal seçimleri yaratabilmenin yollarını aramaktadır. Bu kapsamda kamu 
projelerinin ticari, ekonomik ve sosyal açılardan yapılabilir olmaları gerekmekte ve bunlara kaynak aktarılabilmesi 
için kalkınma planları ve programlarıyla tutarlı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle kamu projeleri, uzun dönemli 
kalkınma amaç ve hedeflerine uygun olmalı, plan ve programda yer alan ilke, politika ve tedbirlerle tutarlı olmalı, 
yıllık programlar, makro hedefler ve sektörel hedeflerle tutarlı olmalıdır.

6 G. Akalın, a.g.e. 1986, s.186.
7 Peter Sassone and William A. Schaffer, Cost Benefit Analysis A Handbook, Akademic Press, Newyork, San Fransisco, London, 

1978, s.6.
8 Şenatalar, a.g.m., s.226.
9 Ece Enver, Ahmet Kovancı, Proje Yönetimi ve İnsan Kaynakları İlişkisi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 2004, 

s.75
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Makroekonomik açıdan belirli mal ve hizmetlerin üretimine yönelik tesisler oluşturmak üzere kaynak ayrılması, 
üretim gücüne ve sermaye stokuna katkı sağlanması olarak tanımlanabilen yatırım kavramı, başka bir ifade ile 
sermayenin cari faydasından vazgeçerek ileri bir zamanda daha yüksek bir fayda elde etmek için alınan risk olarak da 
tanımlanabilir. Yatırım, “Kamu Yatırımı” ve “Özel Sektör Yatırımı” olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulabilir. Bir 
ülkenin iktisadi ve sosyal kalkınma gerçekleştirebilmesi için gereken en önemli unsur yatırımdır10. Ekonomide, kamu 
yatırımlarının özel sektörden daha verimsiz olduğu düşüncesi hâkim olmakla beraber bunun aksini savunmanın, 
yapılan ekonomik analizler sonucunda da pek de mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

Proje karar süreçlerinde iki durum ile karşılaşmak mümkündür. Bunlardan birincisi, bir projenin tek başına verimli 
olup olmadığı kararı, ikincisi ise birden çok projeyi karşılaştırma ve sıralama kararıdır. Uygun olan projelerin 
tümünü gerçekleştirmek kıt kaynaklardan dolayı mümkün olmadığından, projeler arasında bir tercih, bir sıralama 
yapılması zorunludur. Bir projenin sağlayacağı faydaların ve katlanılacak maliyetlerin tahmin edilebilmesi için 
öncelikle, projenin ekonomik ömrünün belirlenmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için projenin 
ekonomik ömrünü belirlemek en önemli hususlardan biridir.

Yatırım projeleri analizlerini “Pazar Analizleri”, “Teknik Analizler”, “Finansal Analizler”, “Ekonomik ve Sosyal 
Analizler” şeklinde dört başlık altında toplayabiliriz. Bu çalışmada karar analiz yöntemlerinden, ekonomik ve sosyal 
analizler üzerinde durulmaktadır. Ekonomik sosyal analizler ise maliyet etkinlik analizi, maliyet minimizasyonu ve 
fayda maliyet analizi şeklinde üç grupta incelenebilir. Çalışmada ekonomik ve sosyal analizlerden, fayda maliyet 
analizi uygulamaları inceleme konusu yapılmaktadır. Genellikle projelerde finansal analizler kullanılmakta olmasına 
karşın ekonomik ve sosyal analizler, daha çok sosyal faydaların söz konusu olduğu kamu yatırım projelerinde 
uygulama alanı bulmaktadır. Finansal analizler ağırlıklı olarak muhasebe disiplini içerisinde analizler yapmakta 
iken, ekonomik ve sosyal analizlerin ise ağırlıklı olarak ekonomi disiplini içerisinde analizler yaptığını söylemek 
mümkündür.

Ekonomik ve sosyal analizler, yapılacak bir yatırımın yaratacağı faydaları ve bu yatırım için katlanılacak maliyetleri, 
özel sektörden farklı olarak toplumsal açıdan ele almaktadır. Diğer bir ifade ile yatırımın sosyal faydalarını da 
hesaba katarak, yatırımın rasyonel olup olmadığını ölçmek için yapılan analizlerdir. Fayda ve maliyetlerin toplum 
açısından değerlerinin hesaplandığı analizlere sosyal fayda maliyet analizleri denilmektedir.

Kamu projeleri uzun süreli ve üzerinde geniş görüş alınması gereken uygulamalardır. Fayda maliyet analizleri, uzun 
vadeli kamu projeleri için yapılması arzu edilen ve değerlendirilmesi pratik olan bir yöntemdir ve yapılacak kamu 
projesi ile ilgili tüm fayda ve maliyetlerin değerlendirilmesi ve rakamsallaştırılmasını ifade etmektedir11. Örneğin, 
bir havalimanının, tünelin, köprünün, karayolunun ya da barajın ömrünü, tahmin etmek oldukça zordur. Proje 
ömrünün doğru tahmin edilip edilmemesi ise özellikle faydaları etkilemektedir. Maliyetlerin ağırlıklı bölümü 
yatırım maliyetleridir ve ilk yıllarda toplanmaktadır. Proje ömrünün gereğinden kısa tutulması, faydaları gerçekte 
olduğundan küçük gösterecek, proje ömrünün gereğinden uzun tutulması ise, faydaların abartılması sonucunu 
ortaya çıkaracaktır. Projeyle ilgili bir karar verebilmek için, proje ömrü boyunca her yıla ait fayda ve maliyet 

10 Ali Kalem, Türkiye’deki Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarına Etkisinin İncelenmesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Uzmanlık 
Tezi, Kalkınma Bakanlığı Yayını No: 2922, Ankara, 2015, s.1.

11 A. R. Prest, R. Turvey, Cost Benefit Analysis: A Survey, The Economic Journal, December 1965, s.683.
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düzeylerini belirlemek gerekmektedir. Bu nedenle proje ömrünün doğru belirlenmesi fayda ve maliyetlerin doğru 
hesaplanması için son derece önemlidir.

2.2. Fayda Maliyet Analizi ve Teorik Temelleri

Fayda maliyet analizinin hedefi, karar alıcılara, kaynakları topluma net fayda açısından en büyük kazancı sağlayacak 
projelere sevk etmekte yol göstermektir. İktisatçı diliyle, net faydaların en fazlalaştırılması, formel yani biçimsel 
olarak sosyal fayda veya sosyal refahın en fazlalaşmasına eşit olmalıdır. Konunun bu anlamda ilk formülasyonu, 
Fransız iktisatçı Dupuit’in 1844’teki “Bayındırlık İşlerinin Faydalarının Ölçümü Üzerine” (On The Measurement 
Of The Utility Of Public Works) adlı eserinde yer almaktadır12. Kamu yatırımlarında, fayda maliyet analizinin 
uygulanması, büyük buhran sonrası ABD başkanı Roosevelt’in 1936’da ekonomi ağırlıklı bir dizi programın yer 
aldığı “Yeni Düzen” (New Deal) kamu işletme programları içerisinde baraj projelerinin kongreye sunumu sırasında 
ilk kez kullanılmıştır13. Nitekim Pareto iyileştirme kriterlerinden tazmin prensibinde de yer aldığı gibi eğer bir 
toplumda uygulanan bir politika sonucu bazı grupların durumunda değişiklik oluyor (refahı azalıyor ya da artıyorsa) 
ve durumlarında iyileşme olanların kazancı, kayba uğrayanlarınkini karşılayacak ölçüde ise bu politika uygulanabilir. 
İşte fayda maliyet analizi karar vericilere bu ihtimaller ile ilgili ölçülebilir ve karşılaştırılabilir veriler temin etmekte; 
uygulanacak olan politikaların muhtemel ekonomik ve sosyal sonuçlarını ortaya koymaktadır.

Yatırım harcamalarının aksine, cari harcamaların kısa vadeli olması dolayısıyla optimal olmayan kararlardan 
vazgeçmek mümkün olup, daha çok kamu yatırım harcamalarında fayda maliyet analizi kullanılmaktadır. Kamu 
yatırım harcamaları uzun vadeli harcama programları oldukları için, başlangıçta verimlilik analizlerinin özenle 
yapılması gerekmektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi ilk olarak Amerika’da büyük ölçekli kamu yatırımlarından 
olan su projelerinin kararlarında kullanılmaya başlanan fayda maliyet analizinin teorik temelleri Dupuit ile 
atılmış, 1950’lerden sonra ise kullanımı yaygınlaşmıştır. FMA yaygın kullanımı 1950’lerden sonra olsa bile, temeli 
Fransız mühendis Jules Dupuit’in bayındırlık işlerinin sağladığı faydanın ölçümüne ilişkin 1844’te yayınlanmış bir 
makalesine dayanmaktadır. Farklı bir ifade ile Dupuit ilk “Marjinal Maliyet ve “Fayda Maliyet Analizi” teorisyeni 
olarak kabul edilmektedir14.

12 Paola Tubaro, Jules Dupuit’s Contribution to Mathematical Economics, Erişim: https://www.researchgate.net/publication/239581255_
Jules_Dupuit’s_Contribution_to_Mathematical_Economics

13 D.W. Pearce, Cost-Benefit Analysis, London, Macmillan, (Çev: A. L. Alpay, Akbank Yayınları) 1971, s.17.
14 Robert Burton Ekelund. Jr, Jule Dupuit and the Early Theory of Marginal Cost Pricing, The Journal Of Political Economy, Vol.76, 

No.3, (May-Jun 1968), s.462
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Tablo 2. Kamu Yatırım Projelerinde Fayda Maliyet Analizi’ne İlişkin Literatür Taraması

Ülke Yıl Uygulama

ABD 1808 FMA Uygulamada ilk olarak Su Projelerinin Fayda ve Maliyetlerinin Belirlenmesi 
Çalışmalarında kullanılmıştır.

DUPUIT 
(FRANSA) 1844

Kamu işlerinin faydasının ölçülmesi üzerine (On The Measurement of The Utility of 
Public Works) isimli çalışma ile teorik olarak ilk defa ele alan Dupuit’e göre kamusal 
hizmetlerin faydası bireylerin ödedikleri fiyat değil, ödemeyi kabul edeceği maksimum 
tutara eşittir. (Fayda=Ödenen Tutar+Tüketici Artığı)

ABD 1936-
1937

ABD’de federal hükümet, taşkın önleme yasası (1932) ve Oregon eyaleti karayolu projesi 
gibi projelere vereceği desteği FMA sonuçlarına bağlamıştır.

V. PARETO 
N. KALDOR 
JOHN HICKS 

1940
Pareto iyileştirme ölçütü ve Hicks-Kaldor Tazmin ilkesi’nin FMA nin temellerini 
oluşturan teoriler olduğu söylenebilir. (İTALYA)

İNGİLTERE 1960-
1963

FMA’nin önemli çalışmalarından biri de Londra-Birmingham karayolu ve Londra 
metrosuna Victory hattı inşaatında uygulanmıştır.

3.LONDRA 
HAVAALANI 1970 İngiltere’de 1968 yılında Londra 3. Havalimanının inşaatı için Londra’da bulunan 4 ayrı 

bölgenin iyi yönlerinin fayda maliyet analizi yapılmıştır. İNGİLTERE)

PEARCE 1973 ÖZEL FMA=Doğrudan Fayda, SOSYAL FMA=Doğrudan+Dolaylı faydalar

TÜRKİYE 1960 Planlı ekonomiye geçiş ile başlamıştır. (Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi)

MISHAN 1979
Tüketici artığında meydana gelen artışları ölçmeyen bir fayda maliyet analizi hiçbir anlam 
ifade etmeyecektir. (Tüketici Fazlası+Dışsal ekonomiler ve Yeniden Dağılıma etkisi Ticari 
FMA ve Sosyal FMA arasındaki farktır)

Tufan ÇAKIR 1999
Ulaştırma projeleri FMA uygulaması örneklerinden bir diğeri ise sosyal ve özel fayda-
maliyetleri de içeren Kınalı-Sakarya geçiş yolu ile E80 karayolunun karşılaştırıldığı 
çalışmadır. Bu çalışmada iskonto oranı %73 olarak kullanılmıştır.

Nilhan Erdal 
ÖZKAN 2000 Farklı otoyol projeleri için, iskonto oranı %12 alınarak fayda maliyet oranlarına göre 

sıralaması yapılmıştır.

BELÇİKA 2005
Ulaştırma projeleri FMA uygulaması örneklerinden biri Proost tarafından yapılan çalışma, 
FMA, Sheldt nehri altından Anvers şehrine yapılan tünel projesinin maliyeti 1 milyar 
Euro olarak belirlenmiş ve analiz sonucu proje faydalı sonuçlanmıştır.

HİNDİSTAN 2006 Ulaştırma projeleri FMA için bir başka örnek Murty tarafından yapılan çalışma, Delhi 
metrosu için uygulanmıştır. İGO ve NBD analizleri sonucu proje olumlu sonuçlanmıştır.

Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiştir.

Kamu hizmetlerine yönelik harcamaların yapılmasına karar vermeden önce, çeşitli kantitatif analizleri içeren, fayda 
maliyet analizi ile söz konusu hizmetin sosyal faydalarının, sosyal maliyetine eşit olup olmadığını inceleyerek karar 
verilmesini sağlayan tekniklere fayda maliyet analizi denilmektedir15. Klasikler (Ricardo-Mills-Edgeworth-Pigou) 
sadece vergilendirmeye dayalı gelenekten bahsederek harcamaların verimini tamamen göz ardı etmişlerdir16.

15 Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, Birleşik Matbaa, 2005, s.109.
16 Richard A. Musgrave, Cost Benefit Analysis and The Theory Of Public Finance, Journel Of Economic Literature, vol.7, No.3 

Sep.1969, s.797.
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Uygulanacak olan projelere pazar fiyatları kullanılarak yapılan analizlere finansal analizler; toplum açısından faydaların 
ve maliyetlerin hesaplandığı analizlere ise ekonomik ve sosyal analizler denilmektedir. Bir karar sonucunda bir 
kişinin refahında meydana gelen artış özel faydayı oluştururken, bütün toplum üzerindeki refah artışı ise verilen 
kararın sosyal faydasını oluşturmaktadır. Ekonomik ve sosyal analizlerde, göz önünde bulundurulacak olan husus 
faydaların yani projenin topluma sağladığı katma değerlerdir. Bu katma değerlerin bazıları, Projenin İstihdama 
Etkisi, Projenin Döviz Kazandırıcı Etkisi, Projenin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi, Projenin Toplumun Gelir Dağılımına 
Etkisi, Projenin Kamu Finansmanına Etkisi, Projenin Dışsal Etkileri (Çoğaltan Etkisi) şeklinde sıralanabilir.

Sosyal fayda-maliyet analizleri ve özel fayda-maliyet analizleri arasındaki temel farkları ise şu şekilde sıralamak 
mümkündür17;

Ø	Sosyal fayda-maliyet analizi sadece kazançları değil çok çeşitli etkileri de hesaba katmaktadır.
Ø	Sosyal fayda-maliyet analizlerinde piyasa fiyatları, birçok fayda ve maliyet için mevcut olmayabilir (piyasa 

aksaklıkları nedeniyle) bu sebeple piyasa fiyatları kullanılamayabilir.
Ø	Piyasa fiyatları marjinal sosyal yardımları ve maliyetleri yansıtmamaktadır.

Kamu yatırım harcamalarında kullanılan ekonomik ve sosyal analiz yöntemleri üç ana başlık altında sıralanabilir. 
Bunlar; “Fayda Maliyet Analizi”, “Maliyet Etkinlik Analizi” ve “Maliyet Minimizasyonu”’dur. Faydaların toplum 
açısından incelendiği ekonomik ve sosyal analizlerde yaygın olarak kullanılan ölçüt fayda maliyet analizidir (Cost-
Benefit Analysis).

Fayda maliyet analizlerinde faydalar pozitif, maliyetler de negatif etkiler olarak ele alınmaktadır. Fayda maliyet 
analizleri dört aşamadan oluşmaktadır18;

Ø	Birinci Aşama, Alternatiflerin belirlenmesi,
Ø	İkinci Aşama, Alternatiflerin maliyetlerinin belirlenmesi ve hesaplanması,
Ø	Üçüncü Aşama, Alternatiflerin faydalarının belirlenmesi ve hesaplanması,
Ø	Dördüncü Aşama, Tercih.

Kamu yatırım harcamalarında savurganlıkların ortadan kaldırılması için fayda maliyet analizinin uygulanması son derece 
önem taşımaktadır. Uygulanacak projelerde faydaları her zaman parayla ifade etmek mümkün değildir. Faydaların 
parasal olarak ifade edilmesinde “ödeme arzusu”, “beşerî sermaye yaklaşımı” gibi yaklaşımlar kullanılabilir. Ancak 
uygulamada bu yöntemlerin bazı sektörlere uyarlanmasında çeşitli problemlerle karşı karşıya kalınmaktadır. Kamu 
yatırım projelerinde, net faydalar keyfi değerlendirmelere dayalı olabilir, ancak fayda maliyet analizi olabildiğince 
çok bağımlı değişken inceleyen bir analiz yöntemi olması dolayısıyla haklılık payı yüksektir19. 

Fayda maliyet analizi ile kantitatif (nicel) usullerin kamu hizmetlerine uygulanması amaçlanmaktadır. Bununla 
birlikte kamu hizmetlerinin özellikle tam kamusal nitelikli olanları ile bazı yarı kamusal mal ve hizmetler bakımından 
bu analizlerin yapılmasının yeterince etkin olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Başka bir ifade ile 
kamu kesiminde etkinlik analizlerinin uygulanabilirliği, arz edilecek kamusal malın niteliği ile yakından ilgilidir. 
Örneğin tam kamusal mal olarak da ifade edilen savunma, güvenlik ve adalet hizmetleri ile ilgili fayda ve maliyetlerin 

17 J. Stiglitz, a.g.e. s.275.
18 John D. Blum, Ann Damsgaard, Paul R. Sullıvan, Cost Benefit Analysis, The Academy Of Science, Vol:33, No:4, 1980, s.139.
19 R. Musgrave, a.g.e. 1969, s.800.
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parasal değerlerle ifade edilebilmesi çok güç hatta çoğu zaman olanaksızdır20. Fayda maliyet analizinin kamu kesimi 
tarafından üretilen bölünemez nitelikteki tam kamusal mal ve hizmetlere uygulanması oldukça zordur. Çünkü 
bu tür mal ve hizmetlere tüketicilerin tercihlerini açıklamamaları ve bunlardan bedava yararlanmak istemeleri, 
piyasa analiz tekniklerinin bu mal ve hizmetler için uygulanamamasına yol açmaktadır. Ancak ulaşım projelerinde 
(havaalanı, metro, köprü, liman, karayolu vb.) yapılan uygulamaların yanında; şehir planlaması, sağlık hizmetleri 
gibi konularda da fayda maliyet analizi metodundan yararlanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla yarı kamusal mal ve 
hizmetler, devlet tarafından üretilen özel mal ve hizmetler ile erdemli mal ve hizmetlerin, özelliklerinin piyasaya 
uygun olması dolayısıyla bunlardan elde edilebilecek faydalar ve doğacak maliyetlerin parasal değerlerle ifadesi 
daha kolay olduğundan bu mal ve hizmetlere ilişkin projelerde fayda maliyet analizi daha kolay uygulanmaktadır.

Ulaştırma projeleri, sağlık hizmetleri, enerji projeleri, (rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi ile elektrik üretimi vb.) su 
kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama projeleri, fiziki altyapı yatırımları, eğitim hizmetleri gibi sosyal altyapı projeleri 
ile konut sektörü, kent ve çevre yönetiminde fayda maliyet analizleri kullanımı söz konusudur. Bu tür hizmetler 
hem özel hem de toplumsal fayda sağlayan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin üretimi için hazırlanan projelerin net 
sosyal faydalarının hesaplanması fayda maliyet analizleri ile mümkün olabilmektedir21. Bu tür projelerde fayda 
maliyet analizlerinin uygulanabilir olmasının nedeni, bu tür projelerde kamu mallarının “bölünebilir” özellikte 
olmasından kaynaklanmaktadır22.

Sosyal fayda maliyet analizi açısından en önemli konulardan biri fayda ve maliyetlerin belirlenmesidir. Daha önce 
ifade edildiği üzere fayda maliyet analizi alternatiflerin faydalarını ve maliyetlerini parasal olarak ölçmeye yarayan, 
hem özel kesimde hem de kamu kesiminde kaynakların, yatırımlara yönlendirilmesinde kullanılan bir karar verme 
tekniğidir. Diğer bir ifade ile bu teknik, kaynakları toplum için en yüksek net fayda sağlayacak şekilde yönlendirmede 
karar alıcı birimlere yardımcı olmaktadır23.

Şekil 1. Toplam Faydadaki Değişim

Kaynak: Pearce, a.g.e. s.20

20 A. Akdoğan, a.g.e. s.96.
21 M. Yıldız Tokatlıoğlu, Fayda Maliyet Analizi, Aktüel Akademi Yayınları., İstanbul, 2005, s.71
22 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, Kamu Ekonomisi-1, Anadolu Üniversitesi Yayını, s.159.
23 M. Tokatlıoğlu, a.g.e. s.80
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Bir projeyi hayata geçirmenin, Şekil 1’deki gibi marjinal maliyet eğrisini MC1 den MC2 ye kaydırdığını varsayalım. 
Yeni denge “D” noktasında olacak yani fiyat “J” den “H” ye düşmüş olacaktır. Tüketiciler ürün için “OHDE” 
alanı kadar ödeme yapacaklardır. OBDE ile OHDE yani ödemek istedikleri ile ödedikleri arasındaki fark (HBD) 
tüketici fazlasına eşittir. Projenin toplam sosyal faydası, toplam faydadan toplam maliyetin çıkarılması yöntemi ile 
bulunabilir. MC1 durumundaki sosyal fayda ile MC2 durumundaki sosyal fayda arasındaki fark ise bize projenin 
sosyal refaha net katkısını vermektedir24.

2.2.1. Fayda Maliyet Analizi Kapsamında Refah Yaklaşımı

Refah ekonomisinin amacı, bir toplumun üretken kaynaklarını kullanmada ekonomik kurumların etkinliğini test 
etmektir25. Diğer bir ifade ile bireyin ve toplumun refahının nasıl ölçüleceğini, nasıl arttırılacağını ve toplumun en 
yüksek refah düzeyine hangi şartlar altında ulaşabileceğini tanımlamaya çalışan refah iktisadı, “iktisadi politikanın 
ekonomi bilimi” olarak tanımlanmaktadır26. Refah teorisi, tarihsel süreç içinde ikiye ayrılarak incelenebilir. Birincisi 
Adam Smith ile başlayıp Jeremy Bentham ve Alfred Marshall aracılığı ile A.C. Pigou’ya kadar ulaşan ve Pigou’nun 
eserlerinde en gelişmiş şeklini alan eski refah teorisidir. İkincisi ise Walras’ın genel denge teorisinden kaynaklanan 
ve Vilfredo Pareto tarafından şekillendirilen haliyle günümüze kadar ulaşan yeni refah teorisidir27. Faydacı yaklaşımı 
benimseyen Pigou’nun temsil ettiği “Eski Refah Teorisi’nin öncüleri Edgworth, Sidgwick, Marshall ve Pigou’dur. 
Dışsallıklar sebebiyle devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekliliğini söyleyen Sidgwick’in bu düşüncesi daha 
sonraları Pigou tarafından geliştirilmiştir. Pigou tarafından piyasa başarısızlıkları kişisel fayda, sosyal fayda, kişisel 
maliyet ve sosyal maliyet kavramları etrafında incelenmiştir.

Pigou, ekonomik refahın, genel olarak refahın sadece bir parçası olduğunu ve ekonomik refah değişmezken, 
genel refahın değişebileceğini ifade etmektedir. Pigou’ya göre refah, ya kişinin ruh halinin iyiliği (mutluluk) ya 
da kişinin doyumu olarak ele alınmalıdır. Refah’ı doyum olarak ele almayı tercih eden Pigou, kişinin refahının 
doyumlardan oluştuğunu, doyumunda basitçe mutluluk ya da zevk değil, istekler veri olduğunda, bu isteklerin 
gerçekleşme derecesine bağlı olduğunu ifade etmektedir. Pigou ayrıca kişinin gelirini ya da sahip olduklarını maddi 
refah olarak tanımlayarak; maddi refahın, refah için ancak araç olabileceğini refahın kendisini oluşturamayacağını 
öne sürmektedir28.

Yeni Refah iktisadının ise iki temel amacı vardır. Bunlardan birincisi refah maksimizasyonunu gerçekleştirecek 
koşulların belirlenmesi, ikincisi de pozitif ve normatif konuları, özellikle kaynakların etkin dağılımı ile ilgili 
konularla, gelir dağılımına ait konuları birbirinden ayırmaktır. Refahı maksimize edecek koşullar A. Smith, Marshall, 
Walras ve Pareto tarafından açıklıkla ortaya konulamamıştır. Bu koşulların daha net biçimde ortaya konulması 
ancak 1930’ların sonunda gerçekleşmiş ve nobel ödülü kazanan üç iktisatçının “Arrow, Samuelson ve Hicks” in 
katkılarıyla olmuştur. Üretimde optimum, tüketimde optimum ve genel optimumlar, Pareto kriterine göre test 
edilir ve şu soru sorulur “Bir bireyin dahi refahını azaltmadan, başka bir bireyin refahını iyileştirmek mümkün 
müdür”29. Üretimde etkinlik, tüketimde etkinlik ve üretim-tüketim dengesinin beraber sağlandığı eşanlı etkinlik 

24 D.W. Pearce a.g.e., s.20.
25 Tibor De Scitovszky, A Note on Welfare Propositions in Economics, Vol.9, No.1, Oxford University Press, 1941, s.77. 
26 John R. Hicks, Value and Capital, Wiley On Behalf of The Royal Economic Society, 1939. s.696
27 Vural Fuat Savaş, “İktisatın Tarihi”, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, 2007, s.688.
28 Özlem Albayrak, Refah İktisadının Ekonomik Temelleri: Piyasa ve Refah İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s.13.
29 V. F. Savaş, a.g.e. s.697.
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varsayımına dayanan Pareto etkinliği, güçlü sosyal sermaye birikimi ile sağlanabilir. Pareto etkinliğin sağlandığı 
noktada, üretimin optimum olması ve üretilen mal ve hizmetlerin toplumda dengeli dağılımı söz konusudur30.

İkinci dünya savaşına kadar devletin sadece jandarma devlet olması gerekliliği ekonomide hakim bir görüş iken 
büyük buhran sonrası devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekliliği düşüncesi tüm dünyada kabul görmüştür. 
Keynesyen politikalar neticesinde, kamu harcamalarının karşılanmasında vergi yetersiz kalmış ve kamu harcamalarının 
karşılanması için emisyon ve borçlanma yöntemlerine başvurulmuştur. Bu politikalar 1960’lara kadar başarılı olmuş, 
büyüme ve refahı arttırmıştır. Ancak Keynezyen politikalar bu yıllardan sonra tartışılır duruma gelmiştir31. Kamu 
harcamalarının bileşimlerini belirleyen siyasi güç ve bu siyasi gücü eline almak isteyen politikacılar, ne kadar kamu 
malı üretileceği konusunu, seçmenler ile “oy verme-çıkar sağlama pazarlığı” haline getirmiştir. Kamu sektöründe karar 
alma mekanizmasının ekonomik analizini yapan kamu tercihi teorisi, iktisat bilimine yeni bir anlayış getirmiştir. 
Kamu tercihinin gelişmesinde büyük payı olan iktisatçı Buchanan bir makalesinde, “kıt kaynakların idaresi” olarak 
tanımladığımız iktisat biliminin artık tanımının değiştirilerek “kaynakların etkin bölüşümü” olarak tanımlamamız 
gerektiğini yazmıştır. Kamu tercihi teorisi, neo-klasik iktisadın metodolojisini, politik ve kurumsal karar alma 
süreçlerine uygulamaya çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, iktisat biliminin teorik karar alma yapısını kamusal karar 
alma analizleri bakımından incelemektedir. Metodolojik yaklaşım, bireyin iktisadi karar almada olduğu gibi politik 
süreçte de rasyonel olduğu ve fayda maksimizasyonu peşinde olduğunu ifade etmektedir.

Örgütsel analizleri araştırma konusu yapan “Yeni Kurumsalcı”’ların sıklıkla kullandıkları bir yöntem olan oyun 
teorisi, aslında metodolojik bireycilik ve fırsatçı davranışların bir formülasyonudur32. Yeni kurumsalcılar eksik 
sözleşmeler, işlem maliyetleri, mülkiyet hakları ve fırsatçılık gibi yeni ve gerçekçi bir terminolojiyle farklı bir 
metodolojik perspektif sunmayı başarmışlardır33.

2.2.2. Emek-Değer Teorisinden Fayda-Değer Teorisine

İktisat teorisinde değeri belirleyen faktörün ne olduğu Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, William 
Nassau Senior, William Stanley Jevons ve Carl Menger tarafından sorgulanmıştır. Özel mülkiyetin ve sermaye 
birikiminin bulunmadığı ilkel toplumlarda değerin tamamen emek tarafından yaratıldığı fikrini ortaya atan Adam 
Smith’in görüşü, David Ricardo ve Karl Marx tarafından genişletilerek değeri yaratan tek faktörün emek olduğu 
ilkesine dönüştürülmüş ve “Emek Değer Teorisi” adını almıştır. Emek değer teorisi öz itibariyle sermayeye dayalı 
olan kapitalizmin kar teorisine meydan okuduğu için, Jean Baptiste Say ve William Nassau Senior tarafından 
yumuşatılmaya çalışılmış, marjinalist devrimin öncülerinden William Stanley Jevons ve Carl Menger tarafından 
yıkılarak yerine “Marjinal Fayda Teorisi” konulmuştur. Emek değer teorisinde değerin asli kaynağı olan emek, 
marjinal fayda teorisinde tüketici tercihlerine göre şekillenen türev bir üretim faktörü haline dönüşmüştür34.

Kronolojiyi farklı bir şekilde sıralayacak olursak; Adam Smith, değerin kaynağının asli üretim faktörü “emek” 
olduğunu söylemiştir. Daha sonra David Ricardo bu düşünceyi “bir malın değerini o mal için harcanan emek 

30 Maddala G. S, E. Miller, Microeconomics: Theory and Aplications, Newyork: Mcgraw Hill, 1989,s. 247
31 James Buchanan, Richard E. Wagner, William H. Mecklink, Mancur Olson, “The Political Biases of Keynesian Economics”, College 

Station, Texas, A-M University Press, 1987.
32 J. Kenneth Arrow, Methodological Individualizm and Social Knowledge, The American Economic Review, 1994, pp.2.
33 Tamer Çetin, Yeni Kurumsal İktisat, Sosyoloji Konferansları, No:45, 2012, s.44
34 Ersan Bocutoğlu, İktisat Teorisinde Emeğin Öyküsü: Değerin Kaynağı Olan Emekten Marjinal Faydanın Türevi Olan Emeğe 

Yolculuk, Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:1, Yıl:1, Sayı:1, 2012, s.129.
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miktarı belirler ve sermaye ise birikmiş emektir” şeklinde emek değer teorisi olarak formüle etmiştir. Karl Marx 
ise değer ile kişinin elde ettiği gelire dikkat çekmiş ve “Artı Değer” kavramını ortaya atmıştır. Emek değer teorisi 
kadar içsel tutarlılığı da olan Fayda-Maliyet teorisi geliştirilmiştir. Faydacı geleneğin öncülerinden Bentham ve 
Say değerin kaynağının emek değil, fayda olduğunu söylemişlerdir. Emek değer teorisi ile fayda değer teorisinin 
sentezini oluşturmaya çalışan J. S. Mill, emek sermaye ile birlikte ele alınırsa değer kavramı açıklanabilir demiştir. 
Daha sonra Jevons, Menger ve Walras klasik emek değer teorisini dışlayarak fayda ile değer arasında ilişki kuran 
“Marjinal Fayda” kavramını ortaya atmışlardır. Jevons’un 1871 de yazdığı “Politik Ekonomi Teorisi” (The Theory of 
Political Economy) kitabı; Değer’i, marjinal fayda kavramıyla açıklamış ve emek değer teorisini şiddetle eleştirmiştir. 
Carl Menger ve Leon Walras birlikte marjinalistler devrimini başlatmışlardır. Onlara göre; eğer bir malı hiç kimse 
faydalı bulmuyor ise o mala ne kadar emek harcanırsa harcansın o malın değeri sıfırdır. Değeri belirleyen nokta 
fayda iken, malın kıtlık derecesi de önemlidir35.

Bir mal veya bir hizmetin marjinal faydası, ekonomi biliminde neoklasik değer kuramının ana kavramıdır. Bu 
kavram, diğer mal ve hizmet tüketiminin ve ilgili verilerinin sabit kaldığı varsayıldığında, incelenmekte olan mal 
veya hizmetin tüketimindeki bir artışın (veya azalışın), yani matematiksel olarak xi malının tüketim miktarındaki 
değişimin (Δxi), toplam fayda seviyesine yaptığı etki (Δu), arasındaki bağlantıya verilen isimdir.

William Stanley Jevons, değişim teorisini her birinde ayrı mal bulunan iki kişinin örneğiyle anlatmaktadır. Jevons; 
“bu iki kişinin kendilerinde olmayan mal ile ellerindeki malı değiştirerek durumlarında iyileşme sağlayabileceğini; bu 
değişimin kişilerden biri için kazançlı olmaktan çıkacağı noktaya kadar süreceğini öne sürmüştür. Jevons; bu değişimin 
kazançlı olmaktan ne zaman çıkacağı yani dengenin ne zaman oluşacağını, iki malın değişim oranının değişim sonrası 
miktarlarının, marjinal fayda oranlarının tersine eşit olduğu noktada gerçekleşeceği şeklinde ifade etmiştir. Jevons emek 
teorisine de fayda teorisini uygulamıştır. Jevons’a göre insanların çalışma isteğini açıklayan iki unsur vardır. Katlanılan 
maliyet ve elde edilen fayda. Katlanılan maliyet acıyı, elde edilen fayda ise zevki temsil eder. Bu çerçevede emek, “gelecekte 
bir gelir elde etmek amacıyla düşüncenin veya vücudun kısmen ya da tamamen katlandığı acı veren bir eylem” olarak 
ele alınır. Çalışmanın faydası üretim miktarı ile karşılaştırıldığında sürekli azalan bir seyir izlerken, emeğin zahmeti 
ise ters “U” şeklinde ilerlemektedir. Jevons’un bu yaklaşımına göre çalışmanın acısının faydaya eşit olduğu noktada işçi 
çalışmaya son verir”36.

2.2.3. Fayda Maliyet Analizi Kapsamında Tazmin İlkesi

İktisatçılar, tartışılan bir kamu harcamasının, iki özelliği üzerinde dururlar. Bu iki husus sırasıyla söz konusu 
kamu harcamasının ekonomik etkinlik üzerine etkisi ve bölüşüme ilişkin sonuçlarıdır. Devlet faaliyetlerinin, ne 
derece arzu edilebilir oldukları hakkındaki düşünceleri genel bir çerçeve içerisinde organize etme ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Refah iktisadı alternatif ekonomik durumların, sosyal arzu edilebilirliğini konu alan iktisat dalıdır37. 
Pigou toplum refahının maksimizasyon problemini Pareto’nun aksine üretim yönünden değil, gelir dağılımı 
yönünden ele almıştır. Refah ekonomisini inceleyen Pigou zengin olandan yoksul olana gelir aktarımının toplam 
refahı arttıracağını söylemiştir38. Pareto optimalite; politikadaki bir değişim neticesinde toplumdaki herhangi bir 

35 M. Kemal Aydın, Sakarya Ü, https://www.researchgate.net/publication/290096446_’Emek-Deger’_Teorisinden_’Fayda-Deger’_
Teorisine, Erişim:13.07.2017

36 Ersan Bocutoğlu, İktisadi Düşünceler Tarihi, 3. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2016, ss.168-172
37 G. Akalın, a.g.e. 2016, s.54.
38 Arthur Cecil Pigou, The Economics Of Welfare, Macmillan and Co, Fourth Edition, London, 1932, s.80
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bireyin refahını azaltmadan, herhangi bir bireyin refahını arttırmanın mümkün olmadığı durumdur39. Başka bir 
ifade ile Pareto optimum, hiçbir bireyin refahında bir azalma meydana gelmeden, bir bireyin refahında iyileşme 
sağlanamaması durumudur40. Refah ekonomisinde Pareto etkinliği kavramı, bir ekonomik organizasyonun etkinliğinin 
değerlendirilmesinde kullanılır. Fayda olanakları eğrisi; üretimde etkinlik ve tüketimde etkinlik koşullarının bir arada 
gerçekleştiği üst düzey optimumları tarafından oluşturulan ve toplumsal açıdan her noktasının etkinlik durumunu 
ifade ettiği bir etkinlik sınırı oluşturmaktadır. Ancak bu etkinlik sınırının azalan marjinal fayda varsayımıyla 
oluşturulması nedeni ile bu eğri üzerinde toplum açısından sadece tek bir noktada en iyi durum; Pareto optimumu 
olarak nitelendirilmektedir41.

Kazananların yanında kaybedenlerin de olduğu politika uygulamalarında, bu uygulamaların sosyal refah artışını 
sağlayıp sağlamadığını ölçebilmek için tazmin ilkesi kullanılmaktadır. Eğer belli bir kamu harcaması nedeniyle, fiziki 
verimlilik ve toplam reel gelir artıyorsa, kazananlar kendileri kazançlı çıkmaya devam edecek şekilde kaybedenlerin 
zararlarını tazmin edebilirler. Bu şekilde, kazananların kaybedenlerin kayıplarını telafi etmesine “tazmin ilkesi” 
denir42. Tazmin ilkesinin uygulanabilirliğini test etmek için geliştirilen kriterler Kaldor kriteri, Hicks kriteri, Scitovsky 
kriteri, Samuelson kriteri, Little kriterleridir. Bu kriterlerden Kaldor-Hicks ölçütü tazmin ilkesinin potansiyel Pareto 
iyileştirme için uygulanabileceğini göstermektedir43. Tazmin olasılığı ölçütü ilk kez Nicholas Kaldor tarafından, bu 
iktisatçının 1939 yılında yazdığı “Welfare Propositions Of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility” 
makale ile ortaya atılmış ve ardından J. R. Hicks’in aynı yıl yazdığı “Foundations of Welfare Economics” başlıklı 
makalesinde bu ölçütü desteklemesiyle Kaldor Hicks Tazmin ölçütü ya da testi adını almıştır44.

“Yeni Refah İktisadı” Kaldor ve Hicks tarafından ortaya atılan “Tazmin ölçütü”ne dayanmaktadır. Kaldor-Hicks 
yaklaşımı, refah teorisini gelir dağılımı yönünden ele almaya çalışmıştır. Faydanın ölçülememesi ve bireyler arasında 
fayda karşılaştırması yapmanın imkansızlığına vurgu yapan Kaldor ve Hicks’e göre, toplum refahının artıp azaldığını 
tayin etmek için bu gibi kavramlara başvurmaya zaten gerek yoktur. Ekonomide fiziki verimlilik ve dolayısı ile reel 
milli gelir arttığı zaman başlıca üç durum oluşabilir; Bütün bireylerin gelirleri artmıştır, bazı bireylerin gelirleri artmış, 
bazı bireylerin gelirleri değişmemiştir veya bazı bireylerin gelirleri artmış, fakat bazı bireylerin gelirleri azalmıştır.

Bir grup birey için karlı, başka bir grup için zararlı olan bir politika uygulandığında, karlı olan bireyler bu uygulama 
için ödemeye razı oldukları para miktarını belirlerken, aynı şekilde zarar eden bireyler politika uygulanmaması için 
ödemek istedikleri miktarı belirlerler. Eğer kazananların politika uygulanması için ödemeye razı oldukları miktar, 
zarar edenlerin önerdiklerinden fazla ise bu politika sosyal refahı arttırıcı bir politikadır. Bunun sebebi, kazananların, 
kaybedenlerin kaybını telafi ettikten sonra bile net bir kazanç elde etmeleridir. Bu durumda Kaldor-Hicks telafi 
kriteri bu uygulamanın sosyal refahı arttırıcı olduğunu açıklamaktadır45. Kısaca Kaldor’a göre, kazançlı olanlar, zarar 
görenlerin zararlarını telafi edebilirler. Telafi etseler dahi hala kazançlı durumda iseler refah artışı sağlanmış demektir. 
Hicks’e göre, kazançlı çıkanlar zarar görenlerin kayıplarını karşılamıyor dahi olsalar, eğer kazançların toplamı, 
kayıpların toplamından büyükse refah artışı var demektir. Kaldor Hicks ölçütü kamu harcama politikası, özelliklede 
fayda maliyet analizi açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin bir projenin faydaları maliyetini aşıyorsa 

39 Mehmet Nar, Kamu Ekonomisi Ekonomik Etkinlik ve Vergileme, Seçkin Yayınları, Ankara, 2013, s.40.
40 Stiglitz, a.g.e., s.141.
41 Richard A Musgrave and P. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, London, 1989, s.64.
42 K. Çelebi, a.g.e. s.85.
43 K. Çelebi, a.g.e. s.86
44 Özlem Albayrak, Refah İktisadının Teorik Temelleri: Piyasa ve Refah İlişkisi, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ankara, 2003,s.46
45 A. Kontsayiannis, Modern Mikro İktisat, Teori Yayınları, (Çev: Muaffer Sarımeseli), Ankara, 1987, s.579.



GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT, FINANCE AND EDUCATION

İsmail Şiriner, Marcel Mečiar 

93

ve bu durum kazançlı olanların, zarara uğrayanların zararını tazmin etmesinden sonrada geçerli oluyorsa sözkonusu 
proje uygulanabilir olacaktır46. Fayda maliyet analizinin teorik temeli Kaldor Hicks tazmin testine dayanmakta 
olup, söz konusu kamu projesinin potansiyel Pareto iyileştirme olup olmadığı veya kısacası bir net sosyal fayda 
artışına yol açıp açmadığı araştırılmaktadır. Netice olarak fayda maliyet analizi bir Pareto iyileştirme ölçütüdür47.

3. Fayda Maliyet Analizinde Fayda Ve Maliyetlerin Belirlenmesi

Kamu projelerinde, maliyetler kadar faydaların ölçülebilmesi de oldukça önemlidir. Ancak faydaların ölçülmesi, 
maliyetlerin hesaplanmasından daha zor bir konudur. Faydanın ölçülmesine dair ilk teorik yaklaşım 1844 yılında 
Dupuit tarafından ortaya atılmıştır. Dupuit’e göre bir malın faydası, kişinin o mal için ödemeye razı olacağı 
en yüksek fiyata eşittir48. Dupuit’in açıkladığı “tüketici artığı” kavramı daha sonraları iktisatçılar tarafından 
geliştirilmiştir49. Fayda maliyet hesaplanmalarında piyasa fiyatlarının kullanılması esastır. Bunun için piyasa 
fiyatlarının marjinal fayda ve maliyetlere göre oluşması gerekmektedir. Ancak piyasanın tam rekabetten uzak olduğu, 
tam istihdamın gerçekleşmediği, dışsal ekonomilerin bulunduğu durumlarda fiyatlar marjinal fayda ve maliyetlere 
göre oluşmamaktadır. Bu nedenle piyasa fiyatlarının yerine “gölge fiyatlar” (shadow prices) tahmin edilmesi ve 
kullanılması daha doğru olmaktadır50. Fayda maliyet analistleri, analiz sonucunda sadece maddi faydaların değil, 
maddi olmayan faydalarında göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemektedirler51. Yapılan kamu yatırımlarının 
faydaları hesaplanırken dışsal faydalarının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle kamu projelerinin 
fayda ve maliyetlerinin ölçülmesinde özel sektör projelerinde kullanılmayan iki değerleme ölçüt yer almaktadır. 
Bunlar “Gölge Fiyatlar” ve “Sosyal İskonto Oranı” dır.

Maliyet ise, hedeflenen bir sonuca ulaşmak için katlanılması gereken esirgemezliklerin parasal toplamıdır52. 
Ekonomik anlamda maliyet, herhangi bir malı veya hizmeti kullanıldığı veya satıldığı yerde veya durumda elde 
edebilmek için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapılan toplam harcamalardır53. Özel işletmeler açısından 
durumu ele alacak olursak, maliyetleri sabit maliyetler ve değişken maliyetler olarak iki başlık altında toplamak 
mümkündür. (Toplam Maliyet= Sabit Maliyet+ Değişken Maliyet). Maliyet belirli miktarda bir mal ya da hizmeti 
ortaya koymak için vazgeçmek zorunda kalınan, harcanan üretim miktarlarının toplamıdır. Kamu veya özel sektör 
yönetiminde, maliyet verilerinin çok büyük önemi vardır. Bu veriler karar alma süreçlerinde kullanılan en önemli 
değişkenlerdir. Yönetimde ve karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan bu maliyet verilerini en doğru şekilde tespit 
etmek için kamunun ve işletmelerin uygun maliyet sistemleri geliştirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Ancak 
kamu yatırımlarında sabit maliyetler ve değişken maliyetlerin yanında göz önünde bulundurulması gereken diğer 
bir konu ise toplumsal maliyetlerdir.

İster kâr amacıyla kurulmuş bir ticari işletme olsun, isterse kamu yararı güden toplumsal bir kuruluş olsun, yönetim 
kararlarını fayda maliyet karşılaştırmalarına dayandırması ve bu karşılaştırmalarda verilen kararların işletmeye ya da 
topluma kazandıracağı fayda ve ya getireceği maliyetlerinde göz önünde bulundurulması sosyal bir sorumluluktur. 

46 Sinan Sönmez, Kamu Ekonomisi Teorisi Kamu Harcamalarında Etkinlik Arayışı, Teori Y., Ankara, 1987, s. 86
47 G. Akalın, a.g.e. 2016, s.235.
48 Jules Dupuit, Bayındırlık İşlerinde Faydanın Ölçülmesi, Maliye Enstitüsü Tercümeleri, Ankara, 1969, s.65
49 Coşkun Can Aktan, Mustafa Sakal, Kamu Yatırım Projelerinde Karar Alma Ve Fayda Maliyet Analizi, 1999, Yeni Türkiye Dergisi, 

1999, s.108
50 K. Çelebi, a.g.e. s.91.
51 R. Musgrave, a.g.e. 1969, s,799.
52 D.W.Pearce, a.g.e. s.19.
53 N. Akdoğan, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, 8. Baskı, Ankara, 2009.
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Maliyetlerin faydaları aştığı kararların alınması kaynak israfına, başka bir ifade ile kaynak kullanımında etkinlikten 
uzaklaşılmasına yol açacaktır54.

3.1. Fayda Maliyet Analizinde “Gölge Fiyat” ve “Sosyal İskonto” Kavramları

Bir malın veya hizmetin toplumdaki değeri, bireylerin o mal ve hizmete ödeme yapma isteği ile ölçülmektedir. 
Piyasa fiyatları ödeme yapma isteğini yansıtabilir hatta mükemmel rekabetçi bir ekonomide, piyasa fiyatları sosyal 
maliyeti de yansıtabilecektir55. Ancak piyasa fiyatlarının gerçek maliyetleri yansıtmadığı durumlarda maliyetlerin, 
piyasa fiyatlarının yerine kullanılabilecek değerlere göre ayarlanması gerekmektedir. Belirli girdilerin ekonomi için 
gerçek maliyetini göstermek üzere piyasa fiyatları yerine kullanılan bu değerlere “Gölge Fiyat” denilmektedir56. 
Gölge fiyatlara, piyasanın rekabet şartlarına sahip olmadığı, kaynakların tam kullanımının sağlanamadığı, bazı 
mal ve hizmet fiyatlarının, ücretlerin, faiz oranlarının ve döviz kurunun serbest olarak değil de devlet müdahalesi 
altında gerçekleştiği durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü bu gibi durumlarda piyasa fiyatları gerçek maliyetleri 
gösterememektedir57. Fayda maliyet analizinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliyetlerin ve faydaların 
tespitinde piyasa mekanizmasının gelişmemiş olması, sermaye dağılımının dengesizliği, ekonomik kurumların 
etkinsizliği gibi nedenlerden dolayı piyasa fiyatları yerine gölge fiyatlar kullanılmaktadır. Gölge fiyatlar, herhangi 
bir malın, marjinal maliyetinin parasal ifadesi olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifade ile kamu kesiminde 
maliyetlerin ölçülmesinde, piyasa fiyatı yerine kullanılan fiyattır. Örneğin; atıklarını akarsuya boşaltan bir fabrika 
akarsuyu serbest bir mal olarak kullanmakta ve bunun için herhangi bir bedel ödememektedir. Bir sosyal maliyet 
oluşturan bu durum dolayısıyla fabrikadan alınması gereken bedel, en az kirlenmeyi önlemek için alınacak tedbirlerin 
maliyetine eşit olmalıdır. Alınacak bu bedel, sanayi atıklarını akarsuya boşaltmanın gölge fiyatını oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla bu bedel alınmadığı zaman, üretilen malın piyasa fiyatı, sosyal maliyetinden daha düşük olmaktadır.

Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu bir ekonomide fiyat mekanizması, kaynakların etkin dağılımını, herhangi 
bir sınırlamayla karşılaşmaksızın otomatik olarak düzenler. Böyle bir ekonomide piyasada oluşan fiyatlar, malların 
kıtlık derecelerini ve kaynakların alternatif alanlarda kullanımının fırsat maliyetini doğru olarak yansıtırlar. Ancak 
gerçek hayatta, gelişme düzeyi hangi boyutta olursa olsun, ekonomilerde, kaynakların etkin dağılımını sağladığı 
varsayılan fiyat mekanizmasının sapmalar gösterdiği tespit edilmektedir.

Bu koşullar altında fayda ve maliyetlerin piyasa fiyatlarıyla değerlendirilmesine dayanan proje yatırım ölçütleri 
yeterli olmamaktadır. Çünkü piyasa fiyatları sosyal fayda ve maliyetlerin ölçüsü olmaktan uzaklaşmaktadır. Fiyat 
mekanizmasının tam olarak işlemesi halinde kaynakların etkin dağılımı sağlanmış olur ve fiyatlar marjinal maliyete 
eşitlenir yani tam rekabet koşullarında fiyatlar, malların ve üretim faktörlerinin gerçek kıtlıklarını doğru bir şekilde 
yansıtırlar. Bu koşulların geçerli olduğu ekonomilerde, özel fayda ve maliyetler, sosyal fayda ve maliyetlerle çakışır. 
Bu ideal bir model durumudur ve hiçbir ekonomi o noktaya ulaşabilmiş değildir. Bu durum gelişmekte olan 
ekonomilerde yatırım kararlarının piyasa fiyatlarına dayanılarak alınmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle piyasa 
fiyatlarının, mal ve hizmetlerin kıtlık derecelerini doğru olarak yansıtacak şekilde düzeltilmesi ve proje analizinde bu 
düzeltilmiş fiyatların kullanılması gerekmektedir. Düzeltilmiş fiyatlar literatürde gölge fiyatlar olarak anılmaktadır. 
Gölge fiyatlar piyasada fiyatlandırılmayan mal ve hizmetler için de hesaplanabilir 58.

54 K. Büyükmirza, a.g.e. s.43.
55 P. Sassone and W. A. Schaffer, a.g.e. s.65.
56 Haary F. Campbell and Richard P. C. Brown, a.g.e. 2016, s.104.
57 . B. Şenatalar, a.g.m. s.247.
58 Aziz Konukman, Gölge Fiyat kavramı ve Belirlenmesi, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt:6, Sayı16, 1995, s.75.
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Gölge fiyatları belirlemede iki yöntem söz konusudur. Birincisi; doğrusal programlama ile gölge fiyatların belirlenmesi 
ve sosyal fayda ve kayıpların dikkate alınması ile gölge fiyatların belirlenmesi yöntemleridir. Bizim üzerine eğileceğimiz 
nokta “Sosyal fayda ve kayıpların dikkate alınması ile gölge fiyatların belirlenmesi” yöntemi olacaktır. Bu yöntem, 
fiyatlandırılamayan sosyal malların varlığı veya piyasa fiyatlarının gerçek fiyatları yansıtmaması durumunda söz 
konusu malların sosyal fayda ve sosyal kayıplarını dikkate alarak yapılan değerlendirmelerdir. Sosyal fayda ve sosyal 
kayıpların değerlendirilmesi;

Ø	Söz konusu mal ve hizmetlerin başka ülkelerdeki fiyatlarını kullanma,

Ø	Mal için bir fiyat hesaplama veya hükümet tarafından belirli bir projenin uygulanmasında üstü kapalı olarak 
kabul edilen fiyatı kullanma,

Ø	Piyasa fiyatlarıyla ilişkilendirerek veya başka yöntemlerle, yayılma etkisini (spillover effect) hesaplama şeklinde 
uygulanabilmektedir59.

Fayda maliyet analizlerinde kullanılan diğer bir kavram ise sosyal iskonto oranıdır. Gelişmekte olan ekonomilerde 
ciddi sorun oluşturan yüksek faiz oranı sorunu, kamu projelerinde iskonto oranı olarak, sosyal faiz oranı veya gölge 
faiz oranı ile piyasa faiz oranının altında bir faiz oranı kullanılmasıyla çözülür60. Sosyal faiz oranı olarak da ifade 
edilen sosyal iskonto oranı, kamu yatırımlarının gelecekteki fayda ve maliyetlerini bugünkü değere eşitlemek için 
kullanılan faiz oranıdır. Genellikle bu sosyal iskonto oranı için hazine müsteşarlığı tarafından belirlenen devlet 
tahvili gösterge faiz oranları referans alınmaktadır. Çünkü bu oran bize kamu kaynaklarının alternatif kullanım 
maliyetini yansıtmaktadır. Sosyal iskonto oranının ne olması gerektiği oldukça politik bir konudur. Bazı iktisatçılar 
sosyal iskonto oranının düşük tutulması gerektiğini savunurlar. ABD hükümeti kısmen fırsat maliyeti yaklaşımının 
da etkisi ile yüzde 7’lik bir sosyal iskonto oranı kullanmaktadır. Çok daha uzun vadeli projeler için ise daha düşük 
sosyal iskonto oranının kullanılmasına da izin verilmektedir61.

3.2. Fayda Maliyet Analizlerinde Kullanılan Yöntemler

Proje analiz tekniklerinde, tek bir dönemin inceleme konusu olduğu analiz teknikleri “Statik Analiz”, çok yıllı 
durumların incelendiği analizler ise “Dinamik Analiz”lerdir. Bu çalışmada çok yıllı finansal durumların incelendiği 
dinamik analizlerden fayda maliyet analizi yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Fayda maliyet analizi çeşitli yöntemlerle 
yapılabilmektedir. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

Ø	Net Bugünkü Değer Yöntemi  (Net Present Value)

Ø	Fayda-Maliyet Oranı   (Cost Utility Ratio)

Ø	İçsel Getiri Oranı   (Internal Rate Of Return)

“Net Bugünkü Değer”, “Fayda Maliyet Oranı”, ve “İçsel Getiri Oranı” yöntemlerinin tamamı bir projenin fayda ve 
maliyetlerinin bugünkü değere indirgenerek karşılaştırılması ilkesine dayanmaktadır. NBD ve FMO analizlerinde 
fayda ve maliyetler belirli bir indirgeme oranı (i) ile bugünkü değerine getirilirken, İGO yönteminde yatırımın 

59 R. Z. Yıldırım, a.g.e. s.99.
60 Beyhan Ataç, Stagflasyon ve Maliye Politikası, Maliye Politikası, (Editor: Engin Ataç), Anadolu Ü. Yayını, 1. Baskı, Eskişehir, 2004, 

s.148.
61 Mustafa Durmuş, Kamu Ekonomisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008, s.324.
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karlılığını gösteren faiz oranı (ir) yani net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen iskonto oranı bulunmaktadır. Bu teknikler 
çerçevesinde yapılan analizlerin sonuçlarına göre projelerin kabul ve red edilme ölçütleri aşağıda gösterilmektedir.

Kabul-Red Ölçütleri; i<ir - NBD>0 - F/M>1 (Kabul)

   i=ir - NBD=0 - F/M=1 (Kabul&Red Sınırında)

   i>ir -NBD<0 - F/M<1 (Red)

Tek bir proje değerlendirilirken bu yöntemlerin tamamı genelde aynı sonucu vermektedir. Kamu yatırımlarında 
dikkate alınması gereken önemli noktalardan birisi de kamu yatırım projelerinde uygulanan fayda maliyet 
analizlerinde aynı iskonto oranının kullanılması gerekliliğidir. Projenin yıllara göre fayda düzeyleri “U₁, U₂, U₃ … 
U𝜂” ile yıllara göre maliyet düzeyleri ise “C₁, C₂, C₃ ... C𝜂” ile gösterilmektedir. Her yıla ait fayda ve maliyetler 
belirlendikten sonra, faydaların ve maliyetlerin bugünkü değerleri hesaplanmaktadır. Faydaların ve maliyetlerin 
bugünkü karşılığını bulmanın gerekçesi, ileri bir zamandaki bir miktar paranın, şimdiki zamanda aynı miktar para 
ile aynı değerde olmamasıdır.

İskonto faktörü diğer bir ifade ile indirgeme faktörü 1/ bize  ‘yi vermektedir, İskonto faktörü yardımıyla “n” 
yıl sonraki fayda ve maliyetlerin bugünkü karşılığı bulunmaktadır. Böylece, proje ömrü boyunca her yıl sağlayacağı 
faydaların net bugünkü karşılıkları bulunmakta; “Faydaların Net Bugünkü Değerine” (FBD) ulaşılmaktadır. 
Benzer biçimde, projenin ömrü boyunca her yıl gerçekleşen maliyetlerin de bugünkü karşılıkları bulunmakta ve 
“Maliyetlerin Net Bugünkü Değerine” (MBD) ulaşılmaktadır. Faydaların ve maliyetlerin net bugünkü değerleri 
bulunduktan sonra, karşılaştırma yapılarak yatırım kararı verilebilmektedir.

3.2.1. Net Bugünkü Değer (Net Present Value-NPV)

Net bugünkü değer yöntemi, önceden belirlenmiş bir iskonto haddi üzerinden yatırım harcamalarını ve yatırımın 
sağlayacağı nakit girişlerini aynı zaman noktasına indirgeyerek aralarındaki farkın karşılaştırılması şeklinde 
tanımlanabilir62. Farklı bir şekilde tanımlamak gerekirse, proje için bir başlangıç tarihi belirlenir, daha sonra projenin 
başlangıç maliyetine proje ömrü boyunca harcanacak maliyetler net bugünkü değere indirgenerek eklenir. İkinci 
adımda ise faydalar için de aynı işlem tekrarlanır ve son tahlilde bu iki verinin arasındaki farka bakılarak ilgili 
yatırımın faydaları fazla ise proje kabul edilir, maliyetleri fazla ise proje reddedilir63. Fayda maliyet analizlerinde en 
yaygın olarak kullanılan karar ölçütü net bugünkü değer yöntemidir. Bu yöntemde, projenin net bugünkü değeri 
bulunmakta ve bu değer eğer pozitif çıkarsa (NBD >0) proje verimli olarak kabul edilmektedir. Net bugünkü 
değerin negatif çıkması (NBD <0) durumunda ise proje verimsiz olarak kabul edilmektedir64. Birden fazla proje 
karşılaştırılması söz konusu olduğunda ise net faydaların net bugünkü değerleri pozitif ve en yüksek olan proje 
kabul edilmektedir. Yöntemin formülasyonunu “NBD=FBD-MBD” şeklinde ifade etmek mümkündür65. Formülde 
NBD=Net Bugünkü Değeri, FBD=Faydaların Net Bugünkü Değerini, MBD=Maliyetlerin Net Bugünkü Değerini 
göstermektedir. Formülün matematiksel formülasyonu ise aşağıdaki gibi gösterilebilir66;

62 Mithat A. Cesur, Proje Değerlendirme Yöntemleri ve Kullanılan Enstrümanlar, Ankara, 2006, s.24.
63 Harry F. Campbell and Richard P. C. Brown, Cost-Benefit Analyses Financiel And Economic Appraisal Using Spreadsheets, 

Routledge, Second Edition, Newyork, 2016, s.24-26.
64 Harry F. Campbell and Richard P. C. Brown, a.g.e. 2016, s.45.
65 Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Cost-Benefit Analyses Consept And Practice, 

Pearson, New Jersey, 2014, s.13.
66 Anthony E. Boardman ve diğerleri, a.g.e. 2014, s.12
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3.2.2. Fayda Maliyet Oranı (Cost Benefit Ratio)

Yaygın olarak kullanılan karar yöntemlerinden biri de fayda maliyet oranı yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle 6 
numaralı formül yardımı ile faydaların net bugünkü değerleri ve 7 numaralı formül yardımı ile maliyetlerin net 
bugünkü değerleri bulunur. Aşağıdaki formüllerde “B” faydaları, “C” maliyetleri temsil etmekte iken “r” ise sosyal 
iskonto oranını temsil etmektedir. 
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Daha sonra faydaların net bugünkü değerleri maliyetlerin net bugünkü değerlerine oranlanır. En yüksek Fayda/
Maliyet oranına sahip proje kabul edilir. Bu oran 1’den büyük ise (FMO>1), proje verimli kabul edilmekte, oran 
1’den küçük ise (FMO <1), proje verimsiz kabul edilmektedir.

FMO

Eğer, söz konusu projelerin ölçekleri ve başlangıç maliyetleri belirgin farklar gösteriyor ise “NBD” ve “FMO” 
yöntemleri farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu analiz tekniğinde, yatırımın tüm yaşamı boyunca yapılacak olan 
harcamalar ve elde edilecek faydalar günümüz değerine indirgenmekte ve bir fayda/maliyet oranı hesaplanmaktadır. 
Bugüne indirgenmiş değerler ile fayda ve maliyetler parasal olarak karşılaştırılabilir hale gelmektedir. Böylece hangi 
yatırımın daha verimli olup olmadığına karar verilmektedir. Faydaların bugünkü değeri, maliyetlerin bugünkü 
değerinden büyük ise tek başına yatırımın yapılmasına karar verilebilir, maliyetlerin bugünkü değeri, faydaların 
bugünkü değerinden büyük ise yatırımın verimli olmayacağı sonucuna yani uygulanabilir olmadığına karar 
verilmektedir. Söz konusu karar, iki proje arasında olduğunda ise  oranı daha büyük 
olan projenin yatırıma daha elverişli olduğu sonucuna varılmaktadır.

3.2.3. İçsel Getiri Oranı-İGO (Internal Rate Of Return-IRR)

İçsel getiri oranı, net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen iskonto oranı olarak tanımlanmaktadır67. Literatürde iç karlılık 
oranı, iç verim oranı, iç getiri oranı gibi çeşitli isimlerlede karşımıza çıkabilen “İçsel Getiri Oranı” yöntemi, yatırım 
yapılacak projenin nakit giriş ve çıkışlarını birbirine eşitleyen iskonto oranının belirlenmesine dayalı bir metottur. 
Yani öyle bir iskonto oranı “r” bulunmalı ki bu iskonto oranı net bugünkü değeri sıfıra eşitlemelidir. Konunun 
formülasyon gösterimi 8 numaralı formülde gösterilmektedir.

 = 

Formülü yardımı ile “r” iskonto oranı yani net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen değer, deneme yanılma metodu ile 
bulunur. Bunun için önce tahmini bir “r” iskonto oranı alınır ve formülde yerine konularak net bugünkü değer 

67 Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 2006, s.263.
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sıfıra eşitlenmeye çalışılır. Bulunan iskonto oranı “r” pozitif ise “r” değeri arttırılarak denemeye devam edilir. Eğer 
değer negatif çıkarsa o zaman “r” iskonto oranı azaltılmalıdır. NBD=0 oluncaya kadar bu işleme devam edilmelidir68.

Şekil 4. İçsel Getiri Oranı

Kaynak: https://courses.lumenlearning.com/boundless-finance/chapter/internal-rate-of-return/ Erişim: 10.02.2018

Bulunan içsel getiri oranı (r) sosyal iskonto oranı (i) ile karşılaştırılarak projenin yatırıma uygunluğuna karar 
verilmektedir. Elde edilen içsel getiri oranı, sosyal iskonto oranından büyük ise projenin verimli olduğuna, içsel 
getiri oranı sosyal iskonto oranından küçük ise projenin verimsiz olduğuna karar verilmektedir. Kullanılacak iskonto 
oranının belirlenmesi konusunda farklı öneriler getirilmiştir. Bazı ekonomistler özel yatırımların marjinal karlılık 
oranını, bazıları devlet tahvillerinin reel faiz oranlarını, bazıları ise birçok değişken ile belirlenecek sosyal zaman 
tercihi oranının kullanılmasını savunmaktadırlar. Ancak kamu yatırımlarında genel kabul görmüş iskonto oranı, 
hazine müsteşarlığının belirlediği gösterge faiz oranıdır.

Alternatif projeler arasındaki bir seçimde ise, İGO oranı en büyük olan projeye öncelik verilmektedir69. “İGO” 
hesaplaması diğer yöntemlerin yanında, sonuca deneme-yanılma yoluyla gidildiğinden dolayı kısmen daha zor 
olduğu söylenebilir. Projenin faydalarının zaman içindeki dağılımı farklı olduğu için, iskonto oranının değiştirilmesi, 
farklı projeleri farklı ölçülerde etkilemekte ve bunlar arasındaki sıralamayı değiştirebilmektedir. 

3.3. Kamu Yatırımlarında Fayda Maliyet Analizinin Önemi ve Kullanım Alanları

Kamu sektöründe piyasa mekanizmasına benzer bir kaynak tahsis mekanizması ve fiyatlar bulunmamaktadır. Kamu 
sektöründe, sosyal seçim mekanizması (oy sandığı) kaynakları tahsis etmektedir. Ancak fayda maliyet analizleri ile 
alternatif kamu projelerinin sıralanarak karar alıcıların önlerine sunulması büyük yarar sağlayacaktır. Dolayısıyla fayda 
maliyet analizlerinden, kamu projelerinde ve erdemli mal üretiminde, ilgili projelerin getirilerini değerlendirerek 
sıralaması istenir, böylelikle piyasadaki fiyat mekanimasına benzer bir görevi görmesi beklenir70. Bilindiği üzere 
ekonomi biliminin temelini “kıtlık” sorunu oluşturmaktadır. Kıtlık, günlük kullanımda ifade edilen, kıtlığa konu 
olan mal ve hizmetlerin piyasada bulunmamasının ötesinde, farklı bir anlam taşımaktadır. Ekonomistler, kıtlık 
kavramı ile toplumu oluşturan bütün bireylerin ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak kadar kaynak bulunmamasını 
ifade etmektedirler. Dolayısıyla insan ihtiyaçları karşısında her zaman daha az bulunan kaynakların, kullanım 

68 Tarık Gedik, Kadri Cemil Akyüz, İlker Akyüz, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, (İç Karlılık Oranı ve Net 
Bugünkü Değer Yöntemlerinin İncelenmesi), Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Yıl:2005, Cilt,7, Sayı,7, s.7.

69 Anthony E. Boardman ve diğerleri, a.g.e. 2016, s.170
70 G. Akalın, a.g.e. 2016, s.234.
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alternatifleri oluşmaktadır71. Dolayısıyla ister kamu sektöründe olsun, ister özel sektörde olsun, yatırımların bu 
alternatiflerden hangilerine kaydırılacağının kararı bazı analiz yöntemleri ile belirlenmektedir.

Kamu yatırım projelerinde fayda maliyet analizlerinin uygulanabilmesi olanağı devletin üretip sunduğu mal ve 
hizmetin türüne göre farklılık göstermektedir. Çünkü devletin üretip sunduğu mal ve hizmetlerin tümü aynı türde 
faydalar sağlamamaktadır. Bazı mal ve hizmetler tümüyle bölünemez nitelikte faydalar sağlarken, bazıları tümüyle 
özel nitelikli faydalar sağlamaktadır. Dolayısıyla milli savunma, iç güvenlik, sağlık, eğitim ve ulaştırma gibi alanlarda 
uygulanabilecek etkinlik analizlerinin birbirinden farklı olması gerekmektedir72. Çeşitli kamusal mal ve hizmet 
üretimlerinde fayda maliyet analizi uygulamalarına rastlamak mümkündür. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, 
bayındırlık ve ulaştırma projeleri fayda maliyet analizinin en sık kullanıldığı yatırımlardır.

4. Sonuç

Sınırlı kamu kaynaklarının verimli yatırımlara aktarılması gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için en önemli siyasal 
kararlardandır. Kamu yatırım programlarında popülist politikalar yerine topluma optimal fayda sağlayacak projelerin 
hayata geçirilmesi bir ülkenin kalkınması için yegane kuraldır. Günümüzde ise çıkar gruplarının menfaatleri ile 
toplum menfaatinin önceliklerinin yer değiştirmesi kapitalizmin bir sonucu olarak ülkelerin yatırım programlarını 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu saiklerle, toplumsal refahı arttıracak, en yüksek faydayı sağlayacak yatırım 
kararlarının verilememesi kamu maliyesi açısından çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
açıdan ülkemizde kıt olan devlet kaynaklarının verimli olabilecek öncelikli alanlarda kullanılması, toplumsal refahın 
ve kamusal hizmet kalitesinin arttırılması için vazgeçilmez bir unsur olarak bu konunun önemini arttırmaktadır.

Yapılacak yatırımlar ister özel sektör yatırımı olsun, ister kamu yatırımı olsun uygulamaya konulmadan önce projenin 
teknik analizlerinin ardından, ekonomik ve sosyal analizinin de yapılması gerekmektedir. Aksi durumda 3 birimlik 
gelir sağlayacak veya fayda sağlayacak yatırımlar için çok daha fazla maliyetle karşılaşılması muhtemeldir. Özellikle 
ekonomik ömürlerinin uzun olması ve büyük ölçekli yatırımlar olması sebebiyle kamu yatırım projelerinde bu 
analizlerin yapılması bir ülke için oldukça önemlidir. Kamu sektörünün amacı özel sektör gibi kar maksimizasyonu 
olmayıp, sosyal refahı en üst düzeye çıkarmak olduğundan ve yöntemin sosyal fayda ve maliyetleri içermesi sebebiyle 
kamu birimleri tarafından tercih edilen bir yöntem olduğu söylenebilir. Uzmanlık gerektiren bu analizler, doğru 
argümanlar kullanılarak, ekonomik ömrü veya sağladığı fayda ve maliyetler abartılmadan, tarafsız olarak yapılmalıdır. 
Bir ülkenin büyümesi, kalkınması ve istikrarlı bir gelir artışı sağlaması ancak ve ancak bu şekilde mümkün 
olacaktır. Bir ekonomide sosyal refahın arttırılması, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması, yapılacak 
yatırımların etkinliği ile doğru orantılıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu yatırımları yapılmadan önce 
kamu yatırımının fayda maliyet analizi yapılmalı, bu analiz ışığında projenin uygulanıp uygulanmaması gerektiğine 
karar verilmelidir. Ancak bu şekilde, katma değer yaratan yatırımların sayıları arttırılabilecek ve sadece oy kaygısı 
güdülerek yapılan verimsiz yatırımlar azaltılabilecektir. Verimli kamu yatırımlarının ekonomik büyümeyi pozitif 
etkileyeceği unutulmamalıdır. Son tahlilde, temeli “Pareto iyileştirme” kriterine dayanan fayda maliyet analizi 
uygulamaları neticesinde, toplumda refah artışı sağlamak mümkündür.

71 Erdal Gümüş, Mehmet Şişman, “Eğitim Ekonomisi ve Planlaması”, 2. Baskı, Pegem Y, Ankara, 2014, s.4.
72 M. Tokatlıoğlu, a.g.e. s.80.
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ENTREPRENEURIAL STATE APPROACH AND GLOBAL 
EMPLOYMENT POLICIES
Özlem Taner Köroğlu1

Abstract

In order to reorganize public administration in 1992 the government’s reform, called Government Rediscovery, is 
radical for public administration it produces solutions and foresakes fundamental changes in the concept of government. 
This changes are separate from the economic, political and social conditions in which the country is unthinkable. It is 
foreseen that private sector management techniques will guide the public sector. The adoption of the reform concluded 
that these methods may be functional in public administration.

Key Words: Reinventing Government, administrative reform, New Public Management

Introduction 

The theoretical foundations of entrepreneurial state approach is based on the downsizing of the state in the direction 
of neo-liberal politics, the abstractions which provide the settling of private sector principles, values, institutions 
and techniques to the public sector. In this context, the entrepreneurial state approach on management politics 
dichotomy developed specific to the USA. 

The entrepreneurial state approach has developed especially specific to the USA, and caused a conversion in the 
public employment system with affecting public employment. The aim of this study is to examine the entrepreneurial 
state approach and try to reveal the provisions that are used to reduce the number of public personnel. In the 
study, the process of emergence of the entrepreneurial state approach will first be revealed through the theoretical 
foundations. Subsequently, flexibility, subcontracting, dismissal and early retirement will be addressed in the 
provisions chapter that are used to reduce the number of public personnel in the entrepreneurial state approach. 
It will be critically examined in terms of economy and politics which are tried to be reveal in the historical process. 

In this study, first of all development and characteristics of entrepreneurial state approach to explain the basic values   
on which this understanding is based It will be studied. Concept of entrepreneurial state and the perspective of the 
employment system will be discussed. Our basic argument, the approach of the entrepreneurial state approach is 
that the public employment system transforms customer-centered, profit-oriented public employees into precarious 
and flexible employment structures.

Entrepreneurial State Approach
In the past, government played a predominant role in what some have called the “steering of society (Nelissen et 
al., 1999; Denhardt & Denhardt, 2003). Bureaucratic service organisations in the public sector are increasingly 
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loosing their previous comfortable monopoly positions in providing services to the public, due to radical structural 
changes in modern society (Mierlo, 1995). Osborne and Gaebler provided ten principles through which “public 
entrepreneurs” might bring about massive governmental reform, principles that remain at the core of the New Public 
Management. Kaboolian (1998) notes that the New Public Management advocates administrative technologies 
such as customer service, performance-based contracting, competition, market incentives, and deregulation. 

The idea of   applying the principles of business management in public administration, it is based on two basic 
assumptions of liberal economic theory of them first; that social resource distribution can be more efficient through 
the market the second, the second; structural efficiency of rational work organization is the opinion that constitutes 
the element (Karcı, 2008). 

Osborne and Gaebler (1992; Osborn, Gabler, Plastrik, 1997) stated that the problem is not less or more state 
in “Entrepreneurial State” it is better state and foreseen the establishment of executive structures that have ten 
principle in the basis. These principles are:

a. Catalytic State: Steering Not Rowing

The catalytic state has the position that not rowing but steering. The helmsman on the boat always have more to 
say about the departure than the rowers. Administrations that focus on steering actively shape the society they are 
in, determine more policies, enable more social and economic theories, and they control better. The catalytic state 
allows more agencies to serve the needs of the community, rather than employ more public officials. 

The catalytic state has to be flexible in order to adapt to the changing world order. If policy makers use only one 
method (the rules of operation of the bureaucracy), flexibility will be very difficult. How the flexibility will be 
provided if public employees are not transferred to another institution when deemed necessary and if they do 
not dismissed in case of they do not work adequately? For that reason, bureaucratic administrations become the 
captive of their own employees. When executives cooperate with private organizations to provide the necessary 
services, public unions file suit, come out on strike or expostulate.

The state has the position that not rowing but steering. It is the task of the state to determine policies, to make 
regulations, to prevent race discrimination, to protect the weaks, to ensure social coalescence, and to sustain 
service. The private sector is more successful in terms of doing economic duties, bringing in innovation, repeating 
successful experiences, keeping pace with fast change, abandoning failed or outdated events, conducting complex 
and technical work. 

b. Public Administration of the Community: Authorization Not Serving

In fulfillment of public services, it is the authorization of parties of service in property and supervision and taking 
away from the bureaucrats and professionals and giving to community units. Giving mandate to community is 
the protection of citizens to problems based on voluntariness, not the by forcing. It is establishment of structure 
by the state to make it possible for citizens to take control if they desire. 

Public administrations do not transfer the responsibility with transferring ownership and control to the public, 
but they are responsible for meeting the needs as well as not producing services. 

c. Competitive State: Competition in Taking Service

In the fulfillment of public services, the opinion that monopolist structure prevents waste and duplication is 
common. However, achievements can be provided by doing more with the same expenditure through competition, 
taking into account the needs of customers and being open to innovation. 
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d. Mission-based Public: Abandonment of Base on the Rules

Mission based public principle focuses on the purpose of the institution instead of strict rules of bureaucracy and 
determines the objectives suitable for expectations. 

e. Result Oriented Public: Financing of Outputs, Not Inputs

Traditional public administrations decide not by output but by considering of the inputs. Entrepreneurial 
administrations try to develop a result oriented reward and incentive system. Institutions will provide good 
performance when they are financed according to the output, while they have no reason to perform well when 
financed by the inputs. 

f. Customer Oriented Public: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy

Citizens benefiting from public services are perceived as customers as they are in private sector management. It 
forces public employees to be responsible to their customers. 

g. Entrepreneurial Management: Earning Instead of Spending

When the administration carries out public services, it does not only generating income through taxation but it 
also brings the principle of paying public services by charging them. In the emergence of reform initiatives in the 
field of public administration. The major factor is the financial crisis. These factors are economical conditions 
(Campbell, 1995, p. 482)

h. Future Consider Public: Measure Not Remedy

As the functions of traditional public administrations increase, it concentration on provide services to cope with 
the problems. However, it is important to take precautions before problems arise. Such as control of water, sewage 
systems, foodstuffs, construction supervision to prevent diseases. It is strategic planning management which provides 
to take these measures. 

ı. Liberated Public from Centralism: From Hierarchy to Participation and Teamwork

Entrepreneurial public administrations have moved away from centralism. Team work and participatory management 
are taken place. It is flexible, open to innovation, and thus high in productivity and quality. Through participation 
in team work and decisions, entrepreneurial public administrations can meet to customer requests, which means, 
to the demands of citizens. 

i. Market Oriented Public: Supporting Change Through Market

The entrepreneurial state is not the state that undertakes the public services alone, or is it the not the state where 
everything is left to the free market. The entrepreneurial state, which is not support the Laisssez-faire, restructures 
the legal markets that act under the rules set by the government. It makes arrangements for fair and efficient 
processing of the market mechanism. 
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Provisions Used For Reduce the Number of Public Personnel 

According to the entrepreneurial state approach, it is necessary to reduce the number of personnel for more efficient, 
effective and economic working of the state. Entrepreneurial state understanding realizes the downsizing of the 
state and consequently reducing the number of personnel by feeding from these two sources. The first of these, 
the services that are made by the state are taken out of the public mechanisms and since there is not a need for 
the related institutions and personnel, there is not public service. Another one is that the structures that number 
of personnel is reduced that arisen along with the have services made by private sector in market mechanism 
process and public service is under the responsibility of state. According to liberal thinkers, the areas of activity 
of the state narrow down and it is necessary to prioritize the initiative (Işıklı, 1997, pp. 77-78). In the provision 
of public services instead of formal and managerial decisions market order of the wishes and expectations of the 
citizens seen as customers a system in which it is effective (Saran, 2004, p. 19).

Provisions that are used in entrepreneurial state approach and reduce of number of personnel will be addressed 
under three subheading as subcontracting, dismissal and early retirement. 

Subcontracting

The subcontracting first developed in the private sector with the transition from the fordist production process 
to the post-fordist production process. With the flexible production process, small and medium-sized enterprises 
that can adapt more quickly to technological innovation and adapt to the demands and request of the market 
and more easily have developed instead of large sized enterprises that make mass production and based on scale 
economy. According to Piore and Sabel (1984), networked organizations are occurred between small and medium-
sized enterprises, both competing with each other and cooperating in the exchange of expertise and production 
information. In the post-Fordist literature this is called environment and core enterprises. In the middle of the 
production, large sized enterprises and core enterprises and small and medium-sized in the frame of it and outsourcer 
for it compromise of organization together as environmental enterprises (Ansal, 1995). 

When subcontracting is addressed in entrepreneurial state approach, it has a qualification that it includes subcontracting 
on the basis of private sector but exceeds it due to qualification of public service of the service made. Subcontracting, 
also defined as “subsidiary employing” or “sub-employing”, is a means used as a different dimension of privatization 
in the policy of “downsizing the public”, which is one of the objectives of the entrepreneurial state approach. 

The tender mechanism applied in seen of private sector is evolved to a privatization mechanism and transferred to 
private sector through the implementation of the subcontracting required to be carried out of basic public services 
by public institutions and organizations (Çolak, 2017) 

Subcontracting in public services has started in services include in the auxiliary services class with priority. The 
subcontracting that started in fields such as cleaning, heating, and cooking found the most applications in the 
municipalities. Basic public services such as construction, cleaning, garbage collection, abattoir, transportation, park 
and garden arranging, production of bread, collection of water prices and taxes, cemetery that municipalities take 
temporarily or consistently, they transferred these to municipality companies that they established or subcontractors 
through tenders (Güler, 1999).
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Subcontracting in public services leads to different implementations and responsibilities (/irresponsibilities) in 
terms of users of the service, personnel employed, public institutions obliged to fulfill public services, and the 
legal regime to which they are subjected (). 

Private companies are not using the amount that paid to them by municipalities to improve services since they are 
aiming to maximize output with least input, and they transfer it to their profits. Private companies do not have 
any responsibilities to the local people. The responsible party in this regard is the municipality and sometimes 
they may burden private companies with responsibility. As a consequence of the tradition of democracy, it is 
necessary that persons who are elected make the services that they responsible and stand as relevant authorized to 
their electors (Falay, 1998).

Private companies are intended to provide the most outsourced services with minimal input, as outlined above, 
when they perform subcontracting public services. Worker wages are the most important means of achieving this 
objective. Subcontracted workers are forced to work without job security and low wages by being deprived of 
collective labor agreements and union rights. 

Flexibility

According to the entrepreneurial state approach, public institutions should be flexible to adapt to today’s changing 
conditions. It is difficult to provide flexibility if policy makers only work by adhering to the rules of the bureaucracy. 
In order to ensure flexibility, public employees should be transferred to other institutions if deemed necessary and 
should be dismissed if they do not work adequately. If the public institutions can adopt the understanding of 
flexibility in the employment concept, they will be the captives of their employees (Özer, 2000). 

In the entrepreneurial state approach, it is necessary to reveal how flexibility emerged in the development of the 
production process and how it has transformed the labor force in order to understand the connection between 
public personnel, flexibility and adaptation to changing conditions of the day (Ekin, 2000; Koray, 1998; Koray, 
1995; Yüksel, 1997; Yavuz, 1994; Yavuz, 1998). 

Capitalism has benefited from technological improvements (the use of information technology in the manufacturing 
process) and the reorganization of the production process in order to overcome the crisis created by the accumulation 
process. Capitalism has constructed the transformation process on globalization and flexibility. 

In other words, the post-World War II production process is fordist production, which finds expression in the 
understanding of interventionist capitalism, or welfare state / development state. 

The difference of fordisim from the previous production process is that it minimizes the unnecessary movements 
of the labor by collecting the assemblies in different locations on a moving band and thus provides the efficiency. 
The most important characteristic of this production process, also called band type production, is that it can adjust 
the movement and supervision of labor on the moving band automatically. 

Aglietta (French School Of The Regulation), conducts study on flexibility and production process, examined the 
production processes of fordism and post-fordism with a holistic approach (Aglietta, 1979). According to Aglietta, 
deadlocks are occurred occasionally in the process of capital accumulation in the historical process. In order to 
get rid of these deadlocks and restore economic vitality, a transformation is needed in social relations, processes, 
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structures and institutions. It establishes a relation of causality between determining role of production process 
with the crises that has the tendency of decrease of rate of profit in itself.

According to Aglietta, the fordist production process was dominant after the Second World War and maintained its 
existence for twenty years. Fordism is based on increasing the capital accumulation depending on the efficiency of 
the labor, corresponding to the mechanical assembly line. In order to ensure productivity and to prevent to reduce 
the profit rates against other capital during the circulation period, the labor relations of production are converted 
and this process causes the emergence of big monopolies and gain strength of them gradually.

Aglietta states that the management structure of fordist is bureaucratic, centralist and hierarchical, that relations 
between departments are provided from center in enterprises, and that everything is regulated in accordance with 
detailed business regulations. These enterprises with bureaucratic characteristics have been assigned to produce 
standard products at large scale with low cost and as technical specifications determined. Because competition in 
fordism is based only on low costs. 

Aglietta that evaluates the Fordist production process in the context of social relations, notes that in this period the 
capital balances the productivity increase in the consumer goods segment with the massive purchasing power, in 
other words, it provides the balance between increase of productivity and price. The unions have played an important 
role in ensuring this balance. Wages and working conditions, collective bargaining and collective agreements are 
organized. Fordism brings a corporate qualification to relation of employees and employees and connect the conflicts 
and solutions to rules. In addition to this, it developed the social security institutions and income-earning made 
regulations for those who can not work due to unemployment, illness, disability and retirement. The share of the 
state in the Fordist production process is to become to improve the “welfare and security” state implementations 
to alleviate the contradictions of the accumulation regime. 

Piore and Sabel (1984) tried to explain flexibility with more “flexible expertise” on a micro scale. Accordingly, 
standardization is the most important feature of Fordism, both the product and the parts in the production process 
are standardized. With a moving assembly line, production is made continuous and special purpose machines 
are used for pieceworks only. Since the machines are designed for standard products to be produced, changing 
product or model is difficult and expensive. Since the use of special purpose machines is expensive and requires 
scale economies, production must also be large-scale (Piore & Sabel, 1984). 

Piore and Sabel (1984) indicate that the crisis that emerged in the 1970s is based on production surplus, that the 
surplus is not absorbed by the markets, and this surplus that emerged due to mass production, it will be waived 
from this surplus mass production and it will be succeeded by paying attention to more quality. In order to be able 
to attach importance to quality, it is necessary to become centralized and flexible. This structuring, also known as 
post-fordist production process or Toyotaism, lean manufacturing and flexible production, is based on flexibility 
in the labor, market and in all financial relationships.

In the post-fordist production organization, international companies form a dual structure in the form of central 
and environmental organizations in order to accelerate the capital accumulation process by providing flexibility 
to employees. Activities made at the center; research, development, design, marketing, and the company keeps 
them in their possession. The activities that are left around are the labor-intensive manufacturing process, which is 
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labor intensive and ensured by quality standards of control. Thus, international companies make flexible of labor 
process by structuring their manufacturing processes in countries with cheap labor (Kesk, 1995). 

The determination of flexible employment in working life causes withdrawal of the rights acquired over a long 
period of time one by one. Unions are acquiesce the use of advanced technology in production, post-fordism, all 
kinds of demands of organizations which need less employee (long working hours, fewer wages, fewer holidays, 
employment without job security) due to not encounter with unemployment. In addition, the aims of unions are 
being redefined in this process. The unions are now defined as organizations that are organized according to class 
standards and are not organized to achieve the common objectives of their members, but organizations that help 
their members achieve their “us consciousness at work”.

The post-Fordist production organization anticipates flexibility and localization in the production process micro 
technologies and that will provide fully automated production and control. The production scale of micro technologies 
has downsized, which has led to the growth of small firms and the breakdown of production units in themselves. 
The most important result of small-scale production is the decrease in the number of personnel (Öngen, 1996).

The most important argument of post-fordism is to unite thinking and performance together by integrating head 
and hand labor which is separated in fordism, thus solving the problem of alienation, one of the most important 
consequences of the production process. In practice, however, the post-fordist production process has divided 
the employees into groups: core workers and environmental workers Core workers were qualified workers in the 
production process. Environmental workers are actually the sections that make the routine use of technology, far 
from being creative, which is the flexibility of employment. 

By nature of rationalization with post-fordism, a model in which the personnel is qualified, motivated, integrated 
with the enterprise, and a model in which the personnel is numerically made flexible are given at the same time 
(Necef, 1996; Yentürk, 1993). 

In Post-Fordism, flexibility is used in three types: Numerical flexibility, functional flexibility and flexibility in wages. 
These types of flexibility have different meanings for the environment and core workers. Numerical flexibility is the 
flexibility that enterprises use it to separate the core and the environmental labor, and in particular to reduce the 
environmental labor. Numerical flexibility is implemented by means such as temporary employment, recruitment 
for a certain period of time, and employing sub-employers. 

Functional flexibility, on the other hand, is the method used to reduce the number and flexibility of the core labor. 
The main purpose in implementation of this flexibility is to increase the talent and efficiency of the core labor 
and to work more efficiently in a larger responsibility. The employee whose job and responsibilities are expanded, 
motivated on the other hand, can work more by enriching the job. 

Flexibility in wages means that employees are subjected to different wages in the context of “performance assesment” 
in which the same work is done at the core and environmental labor.
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Dismissal

Changes in the processes of restructuring and production organization that have taken place in the state organization 
along with neo-liberal policies have resulted in the downsizing of the public sector. One of the methods used to 
reduce the number of personnel employed in the public sector in the entrepreneurial state approach is dismissal. 

Based on a research in the USA, Osborne and Gaebler (1992) point out that between the rate of personnel who 
do not work effectively in public sector is between 25% and 30%. According to Osborne and Gaebler, if it is 
taken into account that the USA administration paid about $ 600 billion for civil servant, this seems a big waste. 
The catalytic state has to be flexible in order to adapt to the changing world order. If policy makers use only one 
method (the rules of operation of the bureaucracy), flexibility will be very difficult. How the flexibility will be 
provided if public employees are not transferred to another institution when deemed necessary and if they do not 
dismissed in case of they do not work adequately (Osborne&Gaebler, 1992)? 

Dismissals can be prevented since the rights of public employees are regulated by legal rules and that the majority 
of employees are union members. Entrepreneurial state approach acts with the opinion of “officers are like brad 
nails; you can get them in but you can not take them out”and think that the employees who do not work effectively 
and taking the money unnecessarily and occupying the space. 

The resistance to be emerged as a result of the dismissal of public servants, the ideological discourses and the 
rhetoric such as corruption, laziness, arbitrariness are trying to be prevented. There are not any obstacles other 
than unions in front of the dismissal of employees who are paid by the citizens’ taxes and who fulfill (or can not 
fulfill) their duties.

Early Retirement

Early retirement is the last means of entrepreneurial state approach use it when it downsizes the public employment 
system. Retirement means that “civil servants and employees working in institutions and services subject to the 
insurance regime leave or dismissed the civil servant status with certain rights in case of they turn a certain age of 
service period or not to perform their duties for various reasons according to the special law (Ergun, Polatoğlu, 1992). 

When public employment is quantitatively analyzed in European countries, all countries except Portugal are 
experiencing a reduction. The numerical reduction is realized by freezing employment and using early retirement 
methods. 

The entrepreneurial state approach has developed different discourses in the process, due to the irrevocable 
connection with early retirement and social security systems. While supporting early retirement in order to narrow 
the public employment system, on the other hand, it has problems in that it can not be answered by the social 
security system to retirement grants and pensions of early retirement. 

Early retirement in OECD countries was supported by government policies and found a very common practice 
area. However, due to problems arising from elderly population, OECD countries are trying to maintain of 
participation of old age population by following the opposite policy.
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Experiences in the process of leaving public services to the functioning of the market mechanism with the end of 
welfare state implementation are now experienced for social security systems. The process that started with rhetoric 
that there is inefficiency, loss, corruption primarily as seen in the privatization of all the institutions and services 
of the State ends with the statement of “sale it” or “transfer it to private sector”. 

Since the entrepreneurial state approach coincides with the policy of contraction of employment and the 
understanding that public services should be carried out economically and efficiently with “early retirement”, 
preferential preference was used to reduce to employment, but then this policy was abandoned and focused on 
the concept of economics and productivity. 

OECD publications emphasize the problems of early retirement in terms of the country’s economy and citizens. 
According to this; One of the most important problems facing OECD economies is the elderly population and the 
slowing population growth rate. Continuation of present condition would cause the retirement income to become 
insufficient or increase the burden on taxpayers. It is necessary to extend the working life to encourage late retirement. 
In countries where labor is lacking, older people and women should be included in the employment system. These 
regulations introduced by the OECD should be adopted and implemented. If these are not implemented, budgetary 
restraints will have to be made in order to balance public deficits and other important public expenditures will 
have to be curtailed or the tax burden will be increased. According to the OECD, arrangements should be made 
to good the future growth objects and the living standards of future generations (OECD, 2002).

Legislation has been introduced that regulates the employment of staff for many years, eloigning the retirement 
that is trying to made the attractive previously with various incentives. New incentives for education and lifelong 
education are being developed to make the most efficient benefit from older people. Also, as the output and the 
wages are balanced through the performance evaluation of the entrepreneurial state approach, the decrease in 
performance of the elderly personnel will be reflected to the wages. 

Age of retirement varies from country to country. It is 60 in France and Korea, and 67 in Norway. In the United 
States, the retirement age is gradually trying to be increased to 67. The average age of retirement in Japan is 69 
years, and the average age in OECD countries is 65 (OECD, 2002).

When we look at the retirement age in Turkey, with the early retirement law made in 1992, it was issued that 
women who legally started to work in 18 years old can be retired in 38 years old, and men can be retired in 43 
years old. However, with the legal regulation introduced in 1999, retirement ages (excluding transitional periods) 
have been raised to 58 for women and 69 for men. 

Conclusion

Nowadays one approach to public administration is the approach of the entrepreneurial state which is under the 
influence of the USA in the whole world. The entrepreneurial state approach, the product of the adaptation of 
neo-liberal policies to public administration, is ideologically nourished from the new right. The entrepreneurial 
state approach is one of the approaches that have been replaced by the loss of the hegemony of traditional public 
administration. 

The entrepreneurial state approach, established political dichotomy, focused on the object of downsizing of the state 
of neoliberal policies. The entrepreneurial state understanding that emerges with premise of the public sector and 
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private sector distinction is a hypothetical, is to try to adapt the private sector’s core values, principles, institutions 
and techniques to the public sector. In this context, the approach of entrepreneurial state which uses to abstracts, 
aims to reduce the number of personnel in the public sector. 

The entrepreneurial state approach used flexibility, subcontracting, dismissal and early retirement to reduce the 
number of personnel in the public sector. By introducing outsourcing to the public sector, it has tended towards 
to more insecure employment than the types of safe employment. The number of public employment has been 
reduced with the implementation of dismissal. Early retirement has become one of the methods that the public 
sector has used it till to become independent small islands. Flexible employment has become one of the most 
important provision of entrepreneurial state understanding to reduce the number of staff and wages. 
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BLOCKCHAIN AS A DISRUPTIVE TECHNOLOGY 
RESHAPING CORPORATE GOVERNANCE AND 
FINANCE
Meltem Gürünlü1

Abstract

With the increased usage of emergent and disruptive technologies, the evolution of the financial ecosystem will change 
in a radical way. Blockchain is a novel technology that could have many results for the way in which transactions are 
handled throughout the financial system as it will alter the way in which the financial transactions are settled and 
cleared. In this study, it is aimed to investigate the effects of blockchain technology – a revolutionary innovation in the 
financial ecosystem- on the future of corporate governance and finance.

Key Words: Blockchain technology, Corporate governance, Financial ecosystem

1. Introduction

Bitcoin, cryptocurrencies and blockchains are the mostly heard words in today’s world of advancing financial 
technologies. With the increased usage of emergent and disruptive technologies, the evolution of the financial 
ecosystem will be deeply affected. Especially, blockchain technology beyond its role in the infrastructure of crypto 
currencies, has great potential to change the lives of many investors and firms in the near future. Blockchain 
technology and its extensions – distributed ledger technologies and smart contracts- will transform the corporate 
landscape radically as they are adopted widely.

With the pioneering article of Yermack (2017) in this field, a hot debate in the academic world as well as the 
corporate world about the possible effects of ‘blockchain technology’ on corporate governance has begun. In this 
article, Yermack (2017) identifies in more detail how the use of blockchains could affect corporate governance 
from the perspective of corporate managers, institutional investors, debt investors, auditors, and other groups. 

Blockchain is a new disruptive information technology that allows anonymous partners to operate safely without 
the intermediation of a third party or the need for a central authority. This enables the creation of peer-to-peer 
distributed economies and paves the way for a range of applications, from e-commerce to management (UCL 
Centre for Blockchain Technologies, 2019). With its sequential database of information that is secured by methods 
of cryptographic proof, blockchain provides distributed ledgers as alternatives to classical financial ledgers. Hence, 
increased transparency and security in peer-to-peer transactions and financial recordings will eliminate the classical 
agency problem in a company because human factor will be removed from certain processes in a company as 
everything will be shaped by automated governance rules or smart contracts.

This article aims to explore the effects of blockchain technology – a revolutionary innovation in the financial 
ecosystem- on the future of corporate governance and finance.
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2. Blockchain Technology
2.1 A New Era in Finance

Blockchain owes its popularity to the first cryptocurrency -Bitcoin- introduced by Satoshi Nakamoto in 2008. 
However, beyond bitcoin and other cryptocurrencies, blockchain is a disruptive technology which will transform 
the world like world wide web did in the beginning of 90’s. The world wide web was based on HTTP and HTML 
protocols which opened IP-based technologies to public use. Since then, with a great pace, introduction of world 
wide web gave ways to development and commercialization of numerous internet applications which have changed 
our lives by disrupting the existing business models. This was unimaginable for the world of 70’s and 80’s. 

In parallel with the breakthrough of the world wide web and IP-based technologies which changed the course of 
future in the 90’s, blockchain technology will also revolutionarily change social, economic and financial systems 
by lowering the cost of transactions. For example, full process of trading a financial asset may take days to clear, 
settle and finalize whereas blockchain technology will make it possible to be completed in a second. Comparing 
IP-based technology with blockchain technology, it can be said that IP-based peer-to-peer networks are to transfer 
information about assets and blockchain networks are to transfer value of assets. It should be noted that blockchain 
is a system running on network protocols like IP, so it is not an alternative.

The 2008 financial crisis awakened distrust to the centralized financial firms and markets, and also showed the 
danger of hiding financial ledgers from public scrutiny because of data breaches, hacking, fraudulent use of private 
information, fallible financial institutions, and unnecessarily high costs of intermediation. It is claimed by some 
that the popularity of bitcoin was partly a people’s response to these problems and an act of defiance (Akgiray, 
2018). Blockchain technology has extensive usage areas such as facilitating global payments, issuing syndicated 
credit or securities, collateral management, regulatory and compliance activities and proxy voting (World Economic 
Forum, 2016).

2.2 How Does Blockchain Work?

The idea of a blockchain was introduced in Haber and Stornetta’s (1991) proposal for the digital time stamping 
of documents to authenticate authorship of intellectual property. The first reference to this data structure a “chain 
of blocks” appears to come from Nakamoto (2008), whose innovations with bitcoin included the connection of 
the blockchain concept to a public ledger jointly updated by numerous participants in an open-source network 
(Yermack,2017).

A blockchain is a distributed ledger or chronological database of transactions recorded by a network of computers. 
These transactions are grouped in blocks and chain of these blocks form the history of all transactions since the 
start of the chain. These blocks are validated by public or private keys which links the ownership of the parties. 
Thus, a blockchain is an incorruptible digital ledger of financial and economic transactions. In doing so, blockchain 
utilizes three basic components; cryptography, smart contracts, and distributed ledger. Blockchain is best interpreted 
as a business model assembling these component technologies.

Blockchain is a shared ledger technology that powers cryptocurrencies but also allows encrypted data on anything 
from money to medical records to be shared between companies, people and institutions. This protects data from 
fraud while instantly updating all parties concerned. There is no central authority or intermediary in a blockchain. 
It is a decentralized peer-to- peer network of nodes or computer networks. The transactions are validated by 
cryptographic algorithms and smart contracts written on the blocks forming the blockchain. When a transaction is 
made, the records are entered into the digital ledgers forever and the system produces identical ledgers to the related 
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nodes or parties. This is one of the strengths of blockchains, a property called “immutability” which makes them 
an alternative to traditional centralized networks of transactions. Thus, in blockchain system, there is no need for 
an intermediary to confirm the transaction. This is a system of continuously growing record of transactions with 
decentralized or distributed ledgers, providing identical ledgers or more transparency to the parties. This property 
of blockchain can be seen in Figure 1. 

Figure 1. “Decentralized Network versus Traditional Centralized Network”

Source: Akgiray, 2018

The following figure, Figure 2 shows how a blockchain works in a simple way.

Figure 2. “How Blockchains Work”

Source: Awdzha, A.K, 2017
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A standard blockchain operates as follows. A transaction request by a user is sent to all related users on a peer to 
peer network and it is confirmed by algorithms such as “Proof of Work” (PoW) and “Proof of Stake” (PoS). The 
security and accuracy of confirmation are provided by (i) private / public key infrastructure and (ii) cryptographic 
hash. Confirmed transactions after being combined with other related transactions, build a new block and this 
new block is then “chained” to older blocks in the system. The chain of blocks is now the distributed ledger of 
all past transactions in chronological order and shared by all related nodes. Finally, transaction is confirmed and 
finalized in a more time-efficient and incorruptible manner.

Consequentially, blockchain technology has some properties which give superiority to it. These properties are 
privacy, immutability, having standardized rules, having no central authority or decentralization and creating 
distributed ledgers. It is private because users (nodes) are never identified publicly while all transactions are 
completely transparent and traceable. It is immutable because once transaction is processed entirely, it cannot be 
modified. This is achieved by the linkage of every transaction record to the previous transactions in the form of 
blocks. There are standardized rules to proceed a transaction like a smart contract. Each and every transaction can 
be seen on a distributed database or ledger and can be confirmed by every parties applying standardized rules. It is 
decentralized because there is no need for a trusted authority or intermediary. Instead, authenticity of a transaction 
can be validated automatically, increasing the level of privacy.  

3. Blockchain and Financial Industry Trends

Since blockchain is a novel technology to provide accurate financial record-keeping and transparency of ownership, 
many actors in the financial services sector have started to make investments in this area. Though the market 
for the blockchain development is not so big yet, it is growing with a great pace since the year 2012 in which 
Bitcoin reached the top of its popularity. According to the reports by World Economic Forum (2018), more than 
30 countries and about 90 central banks are investing heavily on blockchain as they see the future of financial 
infrastructure in this novel technology. Moreover, blockchain models are being developed and tested in many 
different sectors such as government (property registry, voting, digital identity etc.), media, healthcare, agriculture, 
manufacturing, supply chain management, energy and finance. About half of identified blockchain use cases are 
in the finance industry including capital markets, banking and insurance. Financial institutions are currently the 
biggest customers of blockchain technology providers. 

Each new cryptocurrency brought in a new dimension and probable improvement in blockchain algorithms. 
Technology companies seem to be diverting from pure cryptocurrency focus and towards blockchain focus. As of 
January 2019, there are 2121 cryptocurrencies with the total market capitalization of $116b, where Bitcoin has a 
share of 52 %, Ethereum 12%, and Ripple 8% (coinmarketcap.com, 2019). 

More than 900 companies worldwide accept cryptocurrencies as a payment method for real-world assets and more 
than 300 million transactions have been recorded to date. In 2017, CBOE (Chicago Board of Options Endex) 
and CME (Chicago Merchandise Exchange) started trading futures contracts on leading cryptocurrencies. In 2018, 
NASDAQ and NYSE (New York Stock Exchange) issued ETF’s (Exchange Traded Funds) of blockchain technology 
companies (Garrick and Rauchs, 2017). Despite all the controversy on cryptocurrencies, it is interesting to note 
that an increasing number of central banks (European Central Bank, Bank of Canada, Bank of Japan, Swedish 
Riksbank, Banco de Brazil, Central Bank of Turkey and others) have started to investigate whether they should 
issue their own cryptocurrencies (Akgiray, 2018).
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The global blockchain technology market is predicted to grow to 2.3 billion U.S. dollars by 2021. This statistic 
(Figure 3) presents the market for blockchain technology worldwide from 2016 to 2021. In 2017, the global 
blockchain technology market is predicted to reach 339.5 million U.S. dollars in size and is forecast to grow to 
2.3 billion U.S. dollars by 2021. 

Figure 3. “Size of the Blockchain Technology Market ($ million)”

Source: Statista (2017), Digital Market Outlook - Trend Report

Figure 4 presents the distribution of global blockchain market in 2018, by sector. Finance is the biggest blockchain 
value sector, followed by distribution and services and manufacturing sectors.

Figure 4. “Size of Blockchain Investments by Sectors”

Source: IDC (2018), Worldwide Semi-annual Blockchain Spending Guide
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4. Blockchain Technology and Corporate Governance

Mostly used corporate governance mechanisms such as independent directors on the boards of companies, debt-
focused capital structure and executive compensation are unable to achieve perfect solutions to cure agency problems 
inherent in a firm. Though they may be designed to mitigate the agency problems associated with separation of 
ownership and control to a level, they cannot eliminate agency problems totally as uncertainties and asymmetric 
information still exist due to the human imperfections such as limited rationality and limited benevolence. Also, 
effectiveness of one corporate governance differs from one firm to another firm. There is still a gap in the literature 
to include a solution which works across a number of firms.

Yermack (2017) argues that blockchain offers a great deal of increased accuracy, efficiency and transparency in 
corporate voting, share ownership and record-keeping, replacing the decades old corporate practises. Therefore, 
he claims that the use of blockchains will reduce corporate waste and misbehaviour noticeably.

Blockchain technology enhances the transparency for parties with its immutable applications and also decrease 
transactions costs significantly. Transparency and disclosure are at the base of good corporate governance models 
in that they enable shareholders and stockholders to make informed decisions and hold corporate executives 
accountable, thus limiting the agency costs associated with asymmetry of information. In line with this perspective, 
countries globally have moved towards implementation of legislation aimed at enhancing corporate disclosures in 
a broad attempt at curtailing a greater role for shareholders in corporate governance. Indeed, users given access 
to the ledger would be able to track changes in the ledger as they occur thus allowing for timely transmission 
of information to shareholders. Shared ledgers would also address the accessibility pillar of transparency in that 
information stored on the ledgers would be readily accessible to all authorized users. The use of shared ledgers 
does not directly affect truthfulness and completeness of shared information; however, they would allow users to 
easily monitor transactions as well as recognize possible breaches to the system (Piazza, 2017).

When used in an open form with free entry and exit, blockchains generate an archive of transactions known as 
a distributed ledger, because a copy of each block of transactions is distributed or made visible to all members of 
the network. The original Haber and Stornetta (1991) paper, in which the blockchain structure was proposed for 
authenticating intellectual property, suggested this structure to crowdsource the function of auditing and verification. 
For a company with shares listed on such a blockchain, all shareholders and other interested parties would be able 
to view the arrangement of ownership at any time and identify changes instantly as they occurred (Yermack, 2017).

Compared with existing methods of verifying and validating transactions by third party intermediaries (banking, 
lending, clearing etc.), blockchain’s security measures make blockchain validation technologies more transparent, 
faster, and less prone to error and corruption. Blockchain transactions are therefore arguably safer than a traditional 
transaction model that requires third-party intermediary validation of transactions. Blockchain technology is also 
substantively faster than traditional third-party intermediary validation of transactions. Further, smart contracts enabled 
by blockchain technology allow for the comprehensive, error free, and zero transaction/agency cost coordination 
of agency relationships. Smart contracts and smart property are blockchain enabled computer protocols that 
facilitate, verify, monitor, and enforce the negotiation and performance of a contract between principal and agent. 
Agency relationships in smart contracts run exactly as coded without any possibility of opportunistic behaviour 
of the agent. Information asymmetries between principal and agent, censorship, opportunism of agents, breaches 
of fiduciary duties, liability rules for principals and agents, fraud or third-party interference are removed entirely. 
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All contractual terms are public and fully transparent. Accordingly, a company’s finances, for instance, are visible 
on the blockchain to anyone, not just to the company’s accounting department. Smart agency contracts run on 
a custom built blockchain, that enables principals and agents to store registries of debts or promises, create entire 
markets, among many other aspects that have not yet been considered (Kaal,2018).

4.1 Blockchain Technology and Stock Exchanges

Traditional stock exchanges have already been experimenting with the blockchain technology and NASDAQ, the 
Australia Securities Exchange, the Tallinn Stock Exchange, London Stock Exchange and the Korea Stock Exchange 
are the pioneers in this front. Blockchain technology has attracted the attention of stock exchanges strongly. 
Because, traditionally, there is a need for a third party (stock transfer agent) to verify and complete the buying 
or selling trading transactions between the seller and the buyer. This dependency in a centralized stock exchange 
system brings additional expenses related to administration, transfer and potential failures. There are unavoidable 
information asymmetries in this centralized system which makes the stock markets work inefficiently. This will 
also affect the true pricing of stocks which is expected to reflect the full information as there are transparency 
problems and counter-party risks. Using automated smart contracts which perform on a blockchain technology 
infrastructure will complete all transactions without need to a third party and hence eliminating human related 
failures. Blockchain technology already allows a company to issue ‘digital securities’ processed on a distributed 
ledger. So that, shares, debt instruments and virtually any other type of securities can be issued on a distributed 
ledger where the transactions can be executed and confirmed. Since this would allow public to monitor transactions 
more effectively, there would be a greater level of transparency in ownership while also the execution and settlement 
would be cheaper due to the non-existence of a need to rely on a third party for the execution of transactions. 
In short, blockchain technology could promise the transfers of securities to be observed in a real-time basis while 
the transactions costs are reduced markedly, which can be translated into efficiency and security (Avdzha, 2017).

The increased transparency of a blockchain share registration system could permit market makers to observe investors’ 
ownership positions not only in the shares they are transacting, but in other shares as well. More informative prices 
would in turn improve the allocative efficiency of the real economy by enabling managers, investors, suppliers, 
and others to make better decisions about the price and volume of capital allocated to different firms and projects 
(Yermack, 2017).

4.2 Blockchains and Corporate Voting

Blockchains and distributed ledgers can be used to record the votes more safely in the annual general meetings 
of companies so that some of the existing problems such as inexact voters list, incomplete distribution of ballots 
and chaotic vote tabulation (documented by Kahan and Rock, 2008) can be eliminated by the use of smart 
contracts. Besides, by digitalizing annual general meetings, companies may also increase the shareholder turnout 
in the decision-making by not requiring any physical attendance and motivating them to vote with the increased 
transparency, speed and accuracy in voting (Avdzha, 2017)

Studies have found that traditional proxy voting, while solving the issue of reaching quorums even though shareholders 
may be absent from the voting meeting, has flaws such as inexact voter lists, incomplete distribution of ballots, 
and problematic vote tabulation. Implementation of blockchain could solve these issues given its accuracy and 
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reliability levels deriving from availability of copies of ledgers to all users. In practice, voting via blockchain would 
be achieved by allocating eligible voters tokens (also called “vote coins”) in a number that represents their voting 
power. Voters would then transmit to addresses on the blockchain their vote, which would then be registered on 
the ledger (Piazza, 2017).

In February 2016, the NASDAQ Tallinn (Estonia) Stock Exchange announced a pilot program for blockchain voting 
in shareholder meetings for companies listed on the exchange. The NASDAQ, stated in its announcement that 
“blockchain technology will allow votes to be quickly and securely recorded, streamlining a proxy voting process that 
has historically been labour-intensive and fragmented.” In a blockchain election, eligible voters would receive tokens 
(sometimes called “votecoins”) that they could transmit to addresses on the blockchain to register their preferences. 
The greater speed, transparency, and accuracy of blockchain voting could motivate shareholders to participate more 
directly in corporate governance and demand votes on more topics and with greater frequency (Yermack, 2017).

4.3 Blockchains and Real-time Accounting

Blockchains allow a single ledger of transactions to be distributed to permitted participants in real-time, make the 
double entry accounting system obsolete and limit the occurrence of disparity between multiple ledgers. Therefore, 
one can clearly see that blockchain accounting has potential to lower the costs tremendously by eliminating the 
need for bookkeepers or auditors by projecting the company transactions in real-time basis (Avdzha, 2017).

This will have important outcomes. Firstly, in a world with real-time accounting, users of financial statement 
information would not need to rely on the judgment of auditors and managers. Instead, they could trust with 
certainty the data on the blockchain and impose their own accounting judgment to make their own non-cash 
adjustments such as depreciation or inventory revaluation. Secondly, real-time accounting on the blockchain 
would greatly reduce opportunities for firms to engage in earnings management or window dressing activities 
to manipulate reported earnings. With irreversible, time-stamped transactions, managers could not use strategies 
such as backdating sales contracts to a prior reporting period or amortizing operating expenses, which should be 
expensed immediately, and pushing them into future periods. Thirdly, real-time accounting on the blockchain 
could allow observers instantly to spot suspicious asset transfers and other transactions that imply conflicts of 
interest. Transparency in this area would impact managerial incentives, since insiders would have less ability to 
tunnel assets out of the firm, and it would permit creditors to engage in real time surveillance against fraudulent 
conveyances by distressed firms (Yermack, 2017).

5. Conclusions

Blockchain is a novel technology that could have revolutionary outcomes for the way in which transactions are 
handled throughout the financial system as it will alter the way in which the financial transactions are settled and 
cleared. As it makes possible the tracking of ownership in a much more transparent way, using distributive ledger 
system, stock exchanges around the world such as Tallinn, Nasdaq in New York, Korea, Australia, and London 
have started to apply blockchain technology to list, vote and trade their stocks. This will make stock exchanges 
work more efficiently with fast transfers, less costs and more accurate information.

For corporate voting which is an important part of corporate governance, problematic areas such as inexact voters 
list, incomplete distribution of ballots and chaotic vote tabulation will be history. As blockchain technology 
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provides real-time accounting, centuries old double book keeping system will also be history, reducing the roles 
of accountants and auditors, opportunities by managers for earning management and related party transactions 
or tunnelling activities.
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Abstract

Housing is a place where people meet their needs for shelter and it fulfils an important function in social reproduction. 
However, there is not enough housing in many parts of the world or people cannot afford high-priced housing due 
to insufficiency of income. The housing problem is a historical phenomenon and this problem has been encountered 
in almost every period of history. With the increasing number of economically active population living in the cities, 
especially after the industrialization, the housing problem became even a bigger problem. The countries have developed 
various housing policies for the solution of the housing problem. Housing policies include all legal and operational 
measures taken according to the priorities of states to meet the housing needs of individuals and families. In this 
study, the state’s approach to the problem of housing in Turkey will be discussed since the Early Republican Period 
until the present and focus will be placed on what determinants are effective in shaping these housing policies. The 
study will especially focus on housing policies developed since the 1980s in the context of neoliberal policies. In this 
context, housing problem and policies will be analysed especially after 1980 when neoliberal globalization has started 
to increase its sphere of influence. And the study will also centre on the Governmental Mass Housing Administration’s 
(TOKİ) implementations.

Key Words: Housing, Housing Policies, Globalization, Neo-liberal Policies

Giriş

Tarih boyunca, insanların en temel gereksinimlerinden biri, barınma gereksinimi olmuştur. Temelde barınma 
ihtiyacını karşılayan bir mekân olan konut, aynı zamanda toplumsal, ekonomik, fiziksel, kültürel ve siyasal bir 
içerik de taşımaktadır. Bu bağlamda konut, bir barınak olma dışında, üretilen ve tüketilen bir meta olma, güvence 
sağlama, toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesinde rol alma gibi farklı işlevlere sahiptir (Tekeli, 2010). Sadece 
bireysel değil, toplumsal yaşamın her alanına ilişkin bir anlam taşıyan konut, bu yanıyla devlet politikalarının da 
gündeminde yer almaktadır. Özellikle hızlı kentleşme, nüfus artışı ve göç gibi nedenlerle konut ihtiyacının artması 
ve bu ihtiyacın uygun sayıda ve nitelikte konut ile giderilmemesi nedeniyle ortaya çıkan konut sorunu aslında 
tarihsel bir olgudur ve tarihin hemen her döneminde bu sorunla karşılaşılmıştır.

1 (Batman University), nihalsirin.pinarcioglu@batman.edu.tr
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Bireylerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için devletlerin belirlediği önceliklere göre alınan yasal ve eylemsel önlemlerin 
tümünü kapsayan konut politikaları (Keleş, 2016), temelde konut sorununun çözümü amacıyla geliştirilmektedir. 
İnsanların ihtiyacını karşılayacak sayıda ve nitelikte konut üretilememesi, toplumsal birçok soruna yol açacağı için, 
devletlerin konut politikalarındaki temel amaç, bu sorunların açığa çıkmadan önce engellenmesi olmalıdır. Ne var 
ki konut politikaları, geçerli olduğu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasal konjonktüründen bağımsız değildir ve 
bu özelliğiyle ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir içeriğe sahiptir.

Konut politikasının tarihsel gelişimine bakıldığında, aslında bir sosyal politika aracı olarak geliştirildiği görülür. 
Çünkü en temel yaşamsal gereksinimlerden biri olan konut ihtiyacının giderilememesi, tüm toplumu etkiler ve 
toplumsal bütünlüğün sağlanamamasına neden olur. Bu nedenle konut politikası, aslında bir sosyal konut politikası 
olarak ortaya çıkmış ve ihtiyaç sahiplerinin sorunlarının çözülmesi esas alınmıştır. Sosyal konut politikası, daha 
çok İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen Keynezyen ekonomi politikaları ve sosyal refah devleti anlayışı kapsamında 
-özellikle Batılı ülkelerde- yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Savaşın yarattığı yıkım ve yoksul kitlelerin durumu 
nedeniyle devletler, konut sorunu ile daha yakından ilgilenmeye başlamışlardır (Keleş, 2016). II. Dünya Savaşından 
önce devletler daha çok çalışan kesimler için konut üretimi yaparken, Savaş sonrasında dar gelirli kesimleri 
hedefleyerek konut üretimi yapmışlardır (Şiriner-Önver, 2016). 1970’lerde ise Keynezyen ekonomi politikaları ve 
sosyal refah devleti anlayışına yönelik eleştiriler yoğunlaşmıştır. Sosyal harcamaların devlete yük olduğu ve kamusal 
hizmetlerden çekilmesi gerektiği anlayışı baskın duruma gelmiştir. Kamusal hizmetlerden biri olan konutun da 
daha çok piyasa odaklı üretilmesi gerekliliğine yönelik inanç yerleşmiştir. Bu yeni dönem, özel sektörün devletin 
yerine geçmesi anlayışına sahip neo-liberal politikaları hakim hâle getirmiştir. Konut üretimi de özellikle 80’lerden 
sonra kamudan çok özel sektör tarafından yapılmaya başlanmıştır. İnsanlar artık devletin koruduğu bir konut 
sisteminden uzaklaştırılarak mülk konut edinmeye yönlendirilmektedir. 

Türkiye’de ise konut, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, en temel sorun alanlarından biri olmuştur. Özellikle 
kentleşmenin hız kazandığı 1950’li yıllardan itibaren bu sorun önemini daha da artırmıştır. Türkiye’de konut 
sorununa yönelik gelişme ve uygulamalara bakıldığında özellikle neo-liberal dönem açısından dünyadaki eğilimle 
benzerlik bulunmaktadır. 1980’lerle birlikte dünyadaki gelişmelere paralel olarak yeni bir kentleşme dönemine 
girilmiştir. Kapitalizmin iletişim ve bilgi teknolojileri aracılığıyla uluslararası ölçekte yeniden örgütlenmesi ve 
sermaye akışkanlığının küresel düzlemde yayılması olarak tanımlanabilecek küreselleşme olgusu kentleri ön plana 
çıkararak, bu yeni kentleşme döneminin belirleyeni olmuştur. Özellikle 2000’li yıllar ve sonrası bu değişimin en çok 
hissedildiği dönemdir. Kentler, küreselleşmenin neo-liberal ekonomik boyutu tarafından yönlendirilen mekanlardır 
ve bu durum konut üretimini ve politikalarını da doğrudan etkilemektedir. Konut sorununun temelinde, hızlı 
kentleşmeyle birlikte kente göç eden yoğun nüfusun -özellikle düşük gelirli kesimin- konut ihtiyacını karşılayacak 
kadar konut arz edilememesi bulunmaktadır. Ne var ki neo-liberal küreselleşme ekseninde üretilen politikalar bu 
sorunu çözümsüz kılmaya devam etmektedir.

Bu çalışma, Türkiye’de konut sorunu ve politikalarını Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da ortaya çıkışından itibaren 
ele alarak konuta bakış açısının özellikle neo-liberal küreselleşme ekseninde diğer dönemlerden nasıl farklılaştığını 
anlama amacındadır. Bu çerçevede Türkiye’de konut sorunu ve politikalarının nasıl seyrettiği dönemlere ayrılarak 
incelenecektir. Çalışmada, Tarık Şengül (2009)’ün Türkiye’de kentleşmenin izlediği yol üzerine yaptığı dönemleme 
girişimi benimsenmiş, neo-liberal küreselleşmenin tam olarak yerleştiği ve işlediği 2000 yılı sonrası ise dördüncü 
dönem olarak ele alınmıştır. 
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Türkiye’de Konut Sorunu ve Konut Politikalarının Seyri: 1920’lerden 1980’lere

Türkiye’de, 1950’li yıllarda kentleşmenin hız kazanmasıyla birlikte önemini artıran konut sorunu ve konut politikaları 
tarihsel süreç içinde belirli dönemlere ayrılarak incelenebilir. 

Birinci Dönem (1923-1950)

1923-1950 arası yılları kapsayan ilk dönem; “ulus devletin kentleşmesi” (Şengül, 2009) olarak belirtilen dönemdir. 
Merkezileşmiş bir devlet yapısının oluşturulması ve toplumun ulusal düzeyde tek kimlik etrafında örgütlenmesinin 
temel amaç olduğu bu dönemde, kentlerin de bu amaca uygun olarak inşa edilmesi söz konusudur. Ulus devletin 
temel yapıtaşları olarak düşünülen “modern kentler”, insanları kontrol ve denetim altına almanın ideal mekânlarıdır 
ve merkezi otoritenin güçlenmesi bu yolla gerçekleşecektir. Başkent Ankara ise bu idealin yaratılacağı ve diğer 
kentlere aktarılacağı yerdir. Bu nedenle konut sorunu daha çok, bürokrasinin yerleşmiş olması nedeniyle, önemli 
oranda bir memur nüfus alan ve işlevleri artan Ankara’ya özgü bir sorun olarak görülmektedir (Arslan, 2014). Yeni 
kurulan devletin başkenti ilan edilen Ankara, böylelikle ilk kentleşme deneyimini yaşayan ve beraberinde konut 
sorunuyla karşı karşıya kalan kenttir. Bu özelliğiyle, Türkiye’nin kentleşme ve konut sorununun ve bu soruna 
yönelik politika arayışlarının da başladığı yerdir (Şiriner-Önver, 2016). 

Ankara’nın hızla büyümesi ve özellikle ciddi bir memur göçü alması barınma sorununu da beraberinde getirmiştir. 
Artan nüfusa var olan konutlar yetmemekte ve konut ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu sorun, kente göç edenleri 
oldukça etkilemiş ve yıldırmıştır (Şenyapılı, 2004). Bu sorunların üstesinden gelmek ve kentin altyapısından konut 
alanlarına kadar planlamak için yurtdışından mühendis ve mimarlar görevlendirilmiş, gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda öncelikle hızla artan memur nüfusun konut sorunlarının çözümü için birtakım 
düzenlemeler yapılmıştır:

* 1925 tarihli 586 Sayılı yasa ile bütün memurlara konut kooperatifleri kurmaları için maaşlarının yarısı oranında 
avans verilmesi, 

* 1926 tarihli ve 844 Sayılı yasa ile “Emlak ve Eytam Bankası”nın kurulması, 

* 1928 tarihli 1352 Sayılı yasayla Ankara’da memur apartmanları yaptırmak üzere Maliye Bakanlığı’nın yetkili 
hale getirilmesi, 

* 1929 yılında 1452 Sayılı yasayla memurlara, konut tazminatı verme yoluna gidilmesi2, 

* 1937 yılından itibaren genel bütçeye memur konutları için ödenek konulması, 

* 1939 tarihli Milli Korunma Yasası ile konut kiralarının sınırlandırılmasına karar verilmesi3, 

* 1944 tarihli ve 4626 sayılı “Memur Meskenleri İnşa” hakkındaki yasayla4 memur konutlarının yapımının 
devletin görevleri arasına girmesi.

Bu düzenlemelerle devlet ilk kez bu dönemde konut üreterek konut sorununu aşmaya çalışmıştır (Keleş, 2016; 
Arslan, 2014; Kızıltepe, 2013). Bununla birlikte devletin kısıtlı kaynakları nedeniyle konut arzı, konut talebini 
karşılayamamış ve yapılan konutlar hedeflenen grubun dışındaki grupların eline geçmiştir (Şenyapılı, 2004). 

2 Konut sorununun çözümünde yetersiz kalan hükümet, memurlara konut tazminatı ödemeye başlamıştır; ancak bu durum da 
kiraların artmasına neden olmuştur (Şiriner-Önver, 2016).

3 Bu sınırlama 1963 yılına kadar devam etmiştir.
4 Bu yasanın verdiği yetkiyle konut sorununa çözüm olarak memur lojmanları ve bahçeli evler inşa edilmiştir.
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Öte yandan, Ankara, memurların dışında da göç almaktadır. Ankara’nın başkent oluşu ile kamu dışındaki sektörlerde 
de (özellikle hizmet ve ticaret ile inşaat) istihdam artmış ve işçiler bu sektörlerde çalışmak üzere Ankara’ya göç 
etmeye başlamıştır. Ancak, kentin bu işçi nüfusun barınma ihtiyacını karşılayacak durumu yoktur5 ve göç eden 
kesim bu ihtiyacı kendisi gidermeye çalışmıştır. Böylelikle gecekondulaşma başlamış ve o günden itibaren uzun 
yıllar devam edecek olan bir sürece girilmiştir.

İkinci Dönem (1950-1980)

1950-1980 arası dönemi kapsayan ve “emek gücünün kentleşmesi” (Şengül, 2009) olarak adlandırılan ikinci 
dönem; hızlı bir kentleşmeye tanık olmuştur. İkinci Dünya Savaşının ardından Türkiye, dışa açık bir ekonomi 
politikası benimsemiştir. 1948 yılında Marshall Planı çerçevesinde ABD, Türkiye’ye çeşitli yardımlarda bulunmuştur. 
Bu durum, 1950-1954 yılları arasında ülkeye önemli bir yabancı sermaye girişinin yaşanmasını da beraberinde 
getirmiştir. Marshall Yardım Planının uygulanmaya başlaması ile tarımda makineleşme hızla artmış, toprağın 
bir elde toplanması kırda geçinmeyi zorlaştırmıştır (Şiriner-Önver, 2016). Bu durum, emekçi kesimin kırdan 
kopmasına yol açarken, sanayileşme sürecine giren büyük kentler, iş ve geçim olanağı bulma umudunu artıran 
yerler olarak emekçiler için bir çekim merkezi haline gelmiştir (Keleş vd., 2009). Böylelikle kırdan kente göç hızla 
ve artarak devam etmiştir. 10 binin üzerinde nüfusa sahip olan kent sayısı 1945 yılında 66 iken, 1980’de bu sayı 
330’a ulaşmıştır (Arslan, 2014). 

Ne var ki Türkiye’nin kentleşme deneyimi, ilk sanayileşen gelişmiş Avrupa ülkelerinden farklı olarak, doğrudan 
sanayileşme ile başlamamıştır. Bu nedenle büyük kentlere göç eden nüfusu istihdam edecek kadar gelişmiş bir 
sanayi sektörü yoktur ve bu durum hem istihdam hem de barınma sorunlarını artırmıştır. Sanayinin yeterince 
istihdam yaratamaması, kente gelenlerin enformel ve marjinal işlerde istihdamına neden olmuştur. Kayıtdışı 
ekonomik yapılanma büyük kentlerdeki temel görünüm olmaya başlamıştır. Bu dönemde özellikle marjinal işler 
olarak bilinen seyyar satıcılık, işportacılık, hamallık, ayakkabı boyacılığı, kapıcılık gibi işler ön plana çıkmıştır. 
Kente göç eden dar gelirli kesimler güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışarak kentte tutunmaya çalışırken bir 
yandan da barınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Özellikle 1960’lardan sonra sınırlı sayıdaki büyük kentlerde nüfusun yoğunlaşması, konut ihtiyacını artırmıştır. Öte 
yandan, önceliğin sanayiye verilmesi nedeniyle kaynaklar konut ve altyapı yatırımlarına aktarılamamakta, ihtiyacı 
karşılayacak duruma gelememektedir. Konut üretiminin özel sektörde olması, kente göç eden dar gelirli kesimlerin 
konut sorununu çözmekten öte, lüks konut üretimini artırmıştır. Bu nedenle Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
sosyal konut kavramını gündeme getirerek ucuz ve küçük konut yapmanın yollarını aramış, sosyal konut ve kendi 
evini yapana destek verilmesi ile konut sorunun çözülebileceğini belirtmiştir (DPT, 1963). Bununla birlikte yeterli 
sayıda konut üretilememiştir (Keleş, 2016). Planlı Dönemde konut yatırımları yüzde 20’lik bir orana sahip olduğu 
halde, bu yatırımlar lüks konut yatırımı olduğu için, konut sorunu çözülememiş aksine dar gelirlilerin ihtiyaç 
duyduğu konut açığı daha da artmıştır (Şiriner-Önver, 2016). 

Dar gelirli kesimin konut ihtiyacına cevap olabilecek bir düzenleme 1950 yılında çıkarılan 5656 Sayılı “Belediye 
Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”dur. Bu kanun belediyelere konut yapma ve bu konutları 

5 Bu dönemde, Ankara’da Jansen Planı olarak anılan imar planı 1932 yılında uygulamaya girmiştir. Jansen, bir amele mahallesinin 
yapılması gerekliliğine de raporda yer vermiş; ancak sosyal konut üretme örneği oluşturacak bu uygulama çeşitli nedenlerle hayata 
geçirilememiştir (Şenyapılı, 2004).
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belde sakinlerine kiraya verme ya da satma yetkisi vermiştir. Ancak bunun için etkin bir finansman sisteminin 
kurulamaması bu yetkilerin 1980’lere kadar kullanılamamasına neden olmuştur (DPT, 1994). 

Sonuç olarak kentlerin altyapısı ve barınma kapasitesi kente göç eden kesimin konut ihtiyacına cevap verememiş, 
devlet barınma gereksiniminin karşılanmasını bireylere bırakmıştır. Bunun sonucunda göç edenler kendi konutlarını 
yasal olmayan yollarla üretmeye başlamış ve bu bağlamda gecekondulaşma, yıllarca sürecek bir olgu olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Konut sorunu devam ederken bu dönemde konut piyasasına yeni olgu ve uygulamalar da girmektedir. Bu dönemde 
ortaya çıkan olgulardan biri yapsatçılıktır. 1950’lerin ortalarına kadar geçerli olan tek parsel üzerine tek ev yapılması 
kuralı, 1954 yılında Tapu Kanununda yapılan düzenlemeyle değiştirilmiş, tek parseldeki bina üzerinde birden çok 
kişinin irtifak hakkı kurmasına imkan verilmiştir. Bu durum, konutun kullanım değerinden öte değişim değerini 
dikkate alarak konut yaptırmak isteyen girişimcilerin konut piyasasına dahil olmasına izin vermiştir (Çoban, 2012). 
Böylelikle yapsatçılık konut sektöründeki uygulamalardan biri haline gelmiştir. 1965 tarihli Kat Mülkiyeti Kanunu 
da kat ve daire mülkiyetini yasal bir zemine kavuşturarak yapsatçılığı hızlandırmıştır. Yapsatçılık faaliyeti, hızla kâr 
elde etme amacı taşıdığı için ürettikleri konutların niteliğinde önemli sorunlar bulunmaktadır. Öte yandan bu 
uygulama yüksek gelir gruplarına hitap ettiği için konut sorununda alternatif bir çözüm olmamıştır (Çoban, 2012).

Dar gelirlilerin yaşadığı barınma sorunları dönem boyunca çeşitli yasalarla ve finansman modelleriyle çözüme 
kavuşturulmaya çalışılmıştır. Emlak Kredi Bankası’nın konut kredisi uygulaması, sosyal güvenlik kurumlarının konut 
kooperatifi ortaklarına verdiği konut kredileri bu uygulamalardan bazılarıdır. Ne var ki Emlak Kredi Bankası’nın 
lüks konutları kredilendirmesi dar gelirliler açısından bir anlam ifade etmemiştir. Sosyal güvenlik kurumlarının 
kredileri ise, düşük faizlerle mülk edinmeye olanak tanısa da, hiçbir şekilde kredi ödeme gücü olmayan kesim için 
bir çözüm olmamıştır. 

1950-1980 arası dönemin konut politikalarını etkileyecek diğer idari ve hukuki gelişmeleri ise 1958 yılında İmar 
ve İskân Bakanlığının kurulması ve 1961 Anayasasının kabulüdür. İmar ve İskan Bakanlığı, gecekondu sorununun 
çözümü için ülkenin yapısına ve gereksinimlerine uygun ve ülke genelinde uygulanacak bir konut politikası oluşturmak 
amacı ile kurulmuştur. 1961 Anayasası ise barınma hakkına sosyal haklar bağlamında yer veren ilk Anayasadır. 
49. madde devlete, “yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri 
alma” yükümlülüğü getirmiştir. Anayasadaki ifade mülk konut edindirmeye değil konut ihtiyacının giderilmesine 
odaklanmış olsa da uygulamalara bakıldığında bunun gerçekleştirilemediği görülmektedir. 

Öte yandan, 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasıyla kalkınma planları yapılmış, bu planlarda 
kalkınma ve konut ilişkisi kurularak konut politikalarına da yer verilmiştir. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan, 
konut sorunun çözümü için çeşitli konut kredileriyle toplu konut üretiminin artırılmasına odaklanmıştır (Keleş, 
2016). Üçüncü Beş Yıllık Planın konut yaklaşımı da diğer iki plana benzemekle birlikte, kiralık konut yapımının 
özendirilmesini ve bu alandaki engellerin kaldırılmasını da öngörmüştür (DPT, 1973). 

Bu dönemin en göze çarpan özelliklerinden biri de konut kooperatiflerine arsa ve kredi önceliği vererek kooperatifçiliğinin 
teşvik edilmesidir (DPT, 1979). 1969 tarihli 2263 Sayılı Kooperatifler Kanunu, kooperatifçiliğin başarılı olması için 
kooperatiflere üst örgüt kurabilme, sürelerinin ana sözleşmeye konulması, kredi taleplerinin öncelikli karşılanması 
olanağı getirmiş, belediyelerin kooperatif kurabilmesine imkan vermiştir (Keleş, 2016). Konut kooperatifçiliğinin 
tam olarak işlerlik kazanması ve yaygınlaşması ise 1980’li yıllarda olmuştur.
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Sonuç olarak bu dönemde en büyük sorun konut yetersizliği ve sonucunda oluşan gecekondulaşma olmuştur. Çeşitli 
düzenlemelerle konut sorunu çözülmeye çalışılsa da kamu kesimi konut üretiminde yetersiz kalmış, konut fiyatları 
yükselmiş, başarılı bir politika oluşturulamamış hatta Çoban (2012)’ın deyimiyle konut politikası iflas etmiştir. 

Neo-liberal Küreselleşmenin Konut Politikalarına Etkisi: 1980 ve Sonrası
Üçüncü Dönem (1980-2000)

Şengül (2009) tarafından “sermayenin kentleşmesi” olarak adlandırılan ve 1980-2000 yılları arasını kapsayan üçüncü 
dönemin kentleşme hareketlerine bakıldığında, 1980’lerde kentlerdeki nüfus artışının hızla devam ettiği, 1990’larda 
Doğu ve Güneydoğuda devam eden çatışmalar ve köy boşaltmaların bir büyük göç dalgasının daha yaşanmasına 
neden olduğu ve bu durumun konut sorununu daha da artırdığı görülmektedir. Bu dönemde -1980’den itibaren 
neo-liberal politikaların uygulamaya geçirilmesiyle- kentleşme ve konut alanında farklı durum ve aktörler ortaya 
çıkmıştır. Bu dönem, konutun verimli bir yatırım alanı olarak öne çıktığı dönemdir. 

1970’lerin sonlarına doğru ithal ikameci sanayileşme modeli tıkanmış, ekonomi gittikçe derinleşen bir krize girmiştir. 
Bu noktada sermaye birikim sürecinin değişmesi gündeme gelmiştir. Fakat emekçi kesimlerin artan muhalefeti, bu 
durumun önünde bir engel olarak görülmüştür. Yeni birikim rejimine geçmek için bu muhalefetin susturulmasına 
ihtiyaç duyulmuş ve önce 24 Ocak 1980 kararları ile neo-liberal bir ekonomi politikanın temelleri atılmış ve küresel 
sermayenin dolaşımı kolaylaştırılmış sonra da 12 Eylül Darbesi ile emekçi kesimlerin muhalefeti durdurulmuştur. 
Bu dönemde benimsenen neo-liberal sermaye birikim rejimi, 1980’li yıllarda serpilmiş, sonraki yıllarda gittikçe 
yerleşmiş (Çoban, 2012) ve konut politikalarına da damgasını vurmuştur. Bu dönemde neo-liberal politikalar, 
küreselleşmenin kolaylaştırıcılığında, tüm dünyada da hakim durumdadır.

Bu süreçte sanayi yatırımlarından önemli ölçüde vazgeçilirken devlet teşvikiyle kent-yapılı çevreye (altyapı, ulaşım, 
konut, alışveriş merkezleri vb.) yatırım eğilimi güçlendirilmiştir. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentler, devlet 
ve özel yatırımın hedefi haline gelmiştir. Sermayenin kentin dönüşümünü biçimlendirmesi açısından İstanbul’da 
ortaya çıkan yeni gelişmeler küreselleşmesinin etkisini de yansıtmaktadır (Keyder, 2006). Özellikle büyük ölçekli 
sermaye 1990’lı yıllarda yoğun bir biçimde İstanbul’a ve yavaş yavaş diğer kentlere yönelmiştir (Şengül, 2009). 

Neo-liberal küreselleşme politikaları beraberinde yeni kentsel mekanlar ve konut sunum biçimleri getirmiştir 
(Tekeli, 2010). Konut üretiminde 1980 sonrası dönemin en belirgin özelliği, konut sorunu çözümünün -devletin 
de desteğiyle- piyasanın işleyişine bırakılmasıdır. Bu dönemde, parsel temelli yatırım yapan küçük ve orta ölçekli 
girişimcinin yerini, üst sınıflar için kentin dışında yeni uydu kentler yaratan büyük sermaye almıştır (Yırtıcı, 2011). 
Özellikle İstanbul, büyük ölçekli sermayenin cazibe merkezi haline gelmiş, dönemin en fazla kâr getiren sektörü 
olan inşaat ve gayrimenkul yatırımlarının odağı olmuştur. Büyük sermayenin inşaat ve gayrimenkul yatırımlarına 
yönelmesi, konut sunum biçimlerini de daha önceki dönemlerden büyük oranda farklılaştırmıştır. Konut sunum 
biçimlerinin değişmesi, yalnızca kentsel mekanı değil, toplumsal ve kültürel yapıya da değiştirmeye başlamıştır. 
Özellikle üst ve orta sınıflar kendilerine ait, kendi gibi olanlarla bir arada yaşayacakları, statülerini görünür kılacak 
mekanlarda yaşama isteğindedirler. İnşaat sektörünün de eğilimiyle uyuşan bu istek sonucu, kentin merkezinden 
uzak, kapılı/dışa kapalı siteler yaygınlaşmış, kentin merkezinde kalan zenginler içinse “residence”lar üretilmeye 
başlanmıştır (Arslan, 2014). Bu durum mekânsal ayrışmayı gözle görülür bir hâle getirmiştir. 

Belirtildiği gibi, bu dönemde küçük girişimciler konut sektöründen giderek çekilirken (Sey, 1998), konut hiç 
olmadığı kadar büyük ölçeklerde ve toplu olarak üretilmeye başlanmıştır. Konut sorununun bir anlamda çözümü 
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olarak da görülen toplu konut üretimiyle ilgili çeşitli anayasal, yasal ve idari düzenlemelerin yapılması da yine bu 
dönemin özelliklerinden biri olarak kendini göstermektedir. 

1982 Anayasasında, konut hakkının bağımsız olarak ele alındığı 57. maddede “devlet, şehirlerin özelliklerini ve 
çevre şartlarını gözetleyen bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 
teşebbüslerini destekler” denilmiştir. 1961 Anayasasının yoksul ve dar gelirlilere öncelik veren anlayışından, 1982 
Anayasasında -neo-liberal ekonomi politik bağlama da uygun olarak- uzaklaşılmıştır. Anayasanın devletin toplu 
konut girişimlerini destekleyeceğine yönelik düzenlemesi bağlamında 1983 seçimleri sonrasında kurulan hükümet, 
toplu konut politikasını benimseyeceği açıklanmıştır. Bu kapsamda konut kooperatiflerine kredi desteği sağlanmaya 
başlamıştır (Bayraktar, 2006). 

Hızla büyüyen konut açığının toplu konut politikasıyla kapatılması düşünülmüş, Anayasaya ve 1980 yılında 
konutu olmayanlara konut edindirme amacıyla belirlenen “Milli Konut Politikası”na dayanılarak konuyla ilgili 
yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda konut sektörünü de canlandıracağı düşünülen 2487 sayılı Toplu 
Konut Kanunu 1981 yılında çıkarılmıştır. Yasa, toplumsal konut tanımına yer vermek ve dar ve orta gelirli 
aileleri konut sahibi yapmak ilkesinde gibi görünse de, ailelerin tasarruflarını da isteyen bir sisteme dayandığı için 
daha çok orta ve üst gelir gruplarına hitap edebilmiştir (Çoban, 2012). Öte yandan sistemin işleyişi, hükümetin 
gider bütçesinden her yüzde 5’lik bir oranı aktarmasına bağlıdır. Ancak bu bütçenin ayrılamaması, özel konut 
kuruluşlarının hükümet üzerindeki etkisi ve inşaat piyasasındaki durgunluk gibi sebepler yasanın uygulanamaması 
sonucunu doğurmuştur (Keleş, 2016). 

2487 Sayılı yasanın yürürlükten kaldırılmasından sonra yerine 1984 tarihli 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 
getirilmiştir. Bu yasa, 10 maddeden oluşan, ayrıntılı hükümler yerine Toplu Konut Fonunun kuruluş, kaynak 
ve denetlenmesine ilişkin hükümlere yer veren çerçeve bir yasadır (Arslan, 2012). Yasa, eski yasada olduğu gibi 
hükümet bütçesinden kaynak aktarmak yerine birtakım malların vergi ya da satış bedellerinden belli bir miktarın 
aktarıldığı bir Toplu Konut Fonu oluşturmuştur. Konuta yatırım yapacak tüm kişi ve kuruluşların, şirketlerin 
ve yapsatçıların yasadan yararlanması öngörülmüştür. Çoban (2012)’a göre bu durum, geniş kesimlerin konut 
sorununu çözmekten çok ekonominin canlandırılması amacını taşımaktadır. Fon, dar gelirli ve yoksullara değil, 
talebi olanlara konut edindirmeye yönelmiş bir uygulamadır. 

Bu yasayla konut üretimini desteklemek amacıyla 1984 yılında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi kurulmuştur. 
1990 yılında yapılan düzenlemeyle ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
olarak ayrılmıştır. Toplu konut fonu ile ilgili tüm yetkiler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçmiştir. 1993 yılına 
kadar bütçe dışı bir fon olan Toplu Konut Fonu ise genel bütçe kapmasına alınmış, 2001 yılında da tamamen 
kaldırılmıştır.6 Toplu Konut Fonuna son verilmesinden sonra TOKİ gelirlerini bütçeden sağlanan ödenekler, 
gayrimenkul satış ve kira gelirleri, kredi geri dönüşleri ve faiz gelirleri oluşturmuştur (Çoban, 2012). 

Genel olarak bakıldığında, toplu konut üretimini bir yenilik olarak getiren toplu konut yasaları, konut sorununu 
daha önceki dönemlerde kullanılan araçlarla -mülk konut, altyapı, planlama, kredi ve arsa kolaylıkları sağlanması- 
çözmeye devam etmiştir. Özellikle kredi olanaklarının artırılması bu dönemde yapı kooperatifleri tarafından üretilen 
konut sayısında ciddi bir artışı beraberinde getirmiştir (Çoban, 2012). 

6 Fonun yürürlükte olduğu dönemde, yaklaşık 950 bin konuta kredi verilmiştir. Yanı sıra TOKİ kendi arsaları üzerinde 43,145 konut 
üretimi yapmıştır (Çoban, 2012).
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Tarihi Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar giden, kalkınma planlarında da yer bulan konut kooperatifçiliğin 
yoğun olarak görülmeye başlandığı dönem esas olarak Toplu Konut Yasası dönemi olan 1981 yılı sonrasıdır (Keleş, 
2016). Bu süreçte hemen hemen her mahallede bir kooperatif projesi uygulanmaya başlamış ve 1984-89 yılları 
arasında kooperatifler tarafından üretilen konutların oranı yüzde 25-30’lara kadar yükselmiştir (Arslan, 2014). 
1980’ler ve 1990’ların ilk dönemi konut kooperatiflerinin altın çağı olarak gösterilebilir (Alkan ve Uğurlar, 2015). 

Bu dönem itibariyle sayıları gittikçe artan konut kooperatiflerinin 1988 yılından itibaren ise -Toplu Konut 
Fonunun kaynaklarındaki daralmayla birlikte- konut üretimindeki payı azalma eğilimine girmiştir. Bu gerilemede, 
kredi olanaklarının daralmasının yanı sıra Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin konut üretimine başlaması ve kredi 
verdiği konut sayısının azalması, kooperatif içi demokrasi ve denetim sorunu, arsa maliyetleriyle ilgili sorunlar 
ve geleneksel yapım tekniklerinin uygulanması gibi nedenler etkili olmuştur (Türkkent’ten akt. Çoban, 2012). 
Bu sorunlara rağmen kooperatiflerin konut üretimi içindeki payı 2000 yılına kadar var olmaya devam etmiştir. 
Bununla birlikte, dar gelirlilerin konut sorununun çözümünde etkili olması beklenen kooperatifçiliğin, bu etkiyi 
tam olarak gerçekleştirdiği söylenemez. 

1980-2000 yılları arasındaki dönemin konut alanındaki gelişmelerine genel olarak bakıldığında konut üretiminin 
kooperatifler tarafından yapıldığı ve -konut alanında etkisini azaltmış olsa da- eski dönemin küçük sermeyeli 
girişimcilerinin yanı sıra büyük ölçekli sermayenin de sahneye çıktığı görülmektedir. Neo-liberal politikaların 
serpildiği ve git gide yerleştiği bu dönemde konut artık verimli bir alan olmuş, konut politikasında dar gelirlilerin 
konut ihtiyacının karşılanması bir öncelik taşımamış, mekânsal ayrışmanın görünürlüğü artmıştır. 2000’li yıllara 
1999 Marmara Depremiyle kendini gösteren acı deprem gerçeğiyle girilirken, artık depreme dayanıklı konut 
ihtiyacı ile konut gereksinimleri daha da artacak, ekonomik alanda uygulanmaya başlanan neo-liberal politikalarla 
harmanlanan bir kentleşme süreci çok daha fazla hissedilir olacaktır

Dördüncü Dönem (2000 Yılı ve Sonrası)

Dördüncü dönem olarak nitelendirilebilecek bu dönem, neo-liberal küreselleşmenin etkisini daha da hissettirdiği 
ve yaygınlaştırdığı, kentin sınıfsal olarak mekânda ayrışmasının derinleştiği bir döneme işaret etmektedir. 

Bu dönemde, sermayenin kent üzerindeki etkisi daha da artmış kentsel mekân, sermayenin bütünüyle yerleştiği 
alan haline getirmiştir. Kentler, küresel kent olma yolundaki rekabette yer almak için yeniden biçimlendirilmiş, 
özellikle İstanbul uluslararası sermayenin cazibe merkezi olmak için pazarlanma sürecine sokulmuştur.7 Neo-liberal 
ekonomi politikaları ile şekillenen yeni kentleşme modelinde, büyük kamu ve özel sektör inşaat yatırımları ile 
üretim genişletilirken, gayrimenkul sektörü üzerinden finansal sermayenin genişlemesine de imkan verilmektedir. 
Bu dönemde konut üretiminde de yeni bir model belirmiştir. Özellikle İstanbul’da net olarak görülen bu modele 
göre kentin çeperi büyük toplu konut alanlarıyla genişlemeye devam etmekte, geleneksel orta sınıf mahalleleri ve 
bitişiğindeki gecekondu alanlarının oluşturduğu kent merkezi ise kentsel dönüşüm projeleriyle yeniden inşa sürecine 
girmektedir. Böylelikle eskinin gecekondu ve yapsatçı konut sunumu, yerini büyük sermayenin konut sunum 
biçimlerine bırakmış olmaktadır (Purkis ve Kurtuluş, 2013). “Yeni kentsel politikalar” oluşturularak büyük kentsel 
projeler, kentsel dönüşüm projeleri, toplu konut yapımları İstanbul’dan başlayarak hızla diğer kentlere yayılmıştır. 

7 İstanbul’un küresel kent olma yolundaki serüveni hakkında detaylı bir çalışma için bkz. Keyder, Ç. (2006). Arka Plan. Keyder, Ç. 
(Yay. Haz). İstanbul - Küresel ile Yerel Arasında içinde. İstanbul: Metis Yayınları. 
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2000’li yıllardan itibaren, konut politikaları açısından temel uygulama artık kentsel dönüşüm projeleridir. 
Kentsel dönüşüm projeleri, 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin ardından konutların depreme dayanaklı 
olması, gecekondu alanlarının ıslah edilmesi ve tarihi alanların restorasyonu gibi çeşitli gerekçelerle başlatılmıştır. 
Kentsel dönüşüm, üst gelir grubunun talebini karşılamak üzere geliştirilen, serbest piyasa koşullarıyla şekillenen 
ve üzerinden sağlanan kentsel rantın TOKİ, belediyeler ve büyük sermaye tarafından paylaşıldığı bir uygulama 
olarak ortaya çıkmaktadır (Çoban, 2012).1950’lerden bu yana gecekondulaşmaya bir biçimde izin veren merkezi 
ve yerel yönetimler, sermayenin kent-yapılı çevreye yönelmesi ve kent topraklarına dayalı rantın artmasıyla birlikte 
kentsel dönüşüm adı altında gecekondu alanlarını “temizleme” işine başlamışlardır. Kentsel dönüşüm uygulamaları, 
yenileme yerine yeniden inşa ederek bambaşka bir kentsel mekan ve kültür yaratmaktadır. 

Öte yandan yatırımların kentsel dönüşüme yapılmasının yanı sıra henüz yapılaşmamış alanlarda kapalı site ve 
rezidans türü konut üretimine yapıldığı görülmektedir. Burada özel sektörün devlet tarafından teşviklerle ve TOKİ 
eliyle arsa/arazi tahsisi yoluyla ya da planlama kararlarında yapılan düzenlemelerle desteklenmesi söz konusudur 
(Firidin Özgür, 2013). 

Bu dönemde, konut alanlarının kurgulanmasında sınıfsal ayrışmanın da belirginleştiği görülmektedir. Başlangıçta 
üst gelir gruplarına hitap eden kapalı konut alanları gittikçe genel bir yapılaşma biçimine dönüşmüş, toplumun 
tüm kesimlerine yayılmaya başlamıştır. Bu durum, toplumun birbirinden kapalı kapılarla ayrışmasına ve giderek 
parçalanmasına neden olmaktadır (Firidin Özgür, 2013). 

Konut alanlarının kurgulanmasında öne çıkan kurum ise TOKİ’dir. TOKİ, dönemin konut üretiminin büyük 
bir bölümünü elinde tutan ve döneme damgasını vuran bir aktör haline gelmiştir. Arsa ve konut politikalarının 
birlikte belirlenerek uygulanması amacında olan ve bir çatı kurum niteliği taşıyan Konut Müsteşarlığı’nın 2003 
yılında kapatılmasıyla birlikte, tüm yetkileri TOKİ’ye verilmiştir (Kızıltepe, 2013). 2003 yılındaki düzenlemelerle 
TOKİ’ye konut arazisi oluşturmak üzere tüm hazine arazilerini kullanabilmek, konut sektörüyle ilgili şirketler 
kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek, kentsel dönüşüm projelerine kredi desteği sunmak, bireysel ve 
toplu konut kredisi vermek, konut, altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak gibi yeni görevler 
verilmiştir (Çoban, 2012). Ek olarak, kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları 
ve bunların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya da yetkili kılınmıştır. Bu 
süreçte TOKİ’nin yetkilerini daha da genişleten pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. 

Öte yandan, temelde alt ve orta gelirliler için nitelikli ve ucuz toplu konut üretme ve konut kooperatiflerini 
destekleme amacı ile kurulan TOKİ (Geray, 2011), lüks konut üretimine ağırlık vermektedir. TOKİ bu durumu, 
dar gelirliler için üreteceği sosyal konutlar için gelir elde etmek olarak açıklamaktadır; ancak sosyal konutlar 
TOKİ’nin toplam konut üretiminin ancak dörtte birini oluşturmaktadır (Çoban, 2014). Bu durum, TOKİ’nin 
devlet arazisi üzerinde gerçekleştirdiği konut projelerinin kâr amaçlı olduğuna işaret etmektedir. 2003 yılındaki 
değişiklikle birlikte TOKİ’nin artık yeni yasalar ve düzenlemelerle yerel yönetimler ve özel sektör yatırımcısı ile 
beraber çalışarak toplu konut projeleri üreten ve kentsel planlama yapan bir kurum hâline geldiği ve kenti neo-
liberal politikalara uygun bir biçimde düzenleyen ve kentsel rantı yerli ve yabancı sermayeye aktaran bir yapıya 
büründüğü söylenebilir (Uzunçarşılıoğlu’ndan akt. Arslan, 2014). 

TOKİ uygulamalarına yöneltilen eleştiriler aslında Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş ve diğer 
kamusal politikalarla eşgüdümlü bir konut politikasının bulunmamasıyla ilgilidir. Böyle bir politikanın bulunmaması, 
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eleştirilerin doğrudan TOKİ’ye yöneltilmesini beraberinde getirmektedir. TOKİ uygulamalarına yöneltilen eleştiriler 
gnel olarak (Şiriner-Önver, 2016);

* TOKİ’nin orta ve üst gelir grubuna yönelik konut inşa etmesi ve yapıların çok yüksek katlı ve birbirini tekrar 
eden yapı tiplerinden oluşması, bu özelliğiyle de içinde bulundukları çevreden ayrıksı kalmaları,

* Toplumsal farklılığa ve çeşitliliği göz önüne almadan konut üretiminde belli bir standart konut tipini her koşul, 
iklim ve coğrafyaya uygulaması ve bu özelliğiyle topluma belli bir yaşam tarzını dayatması,

* Sınıf, cinsiyet, sakatlık gibi ayrımcılık yaratan farklılıkları dikkate almayan bir konut üretme pratiğinin olması,
* Sermayenin sanayi yerine inşaat ve konut sektörüne yönlendirilmesi ve bunun kalkınma için yeterli görülmemesi,
* İktidara yakın inşaat şirketlerinin8 TOKİ’den ihale alabilmeleri ve bu noktada TOKİ’nin siyasallaşması,
* Sahip olduğu yetki sonucu hazine arazilerinde konut projelerini gerçekleştirebilmesi ve lüks konutlar yaparak 

rant sağlayabilmesi,
* Sosyal konut olarak sadece mülk konutu esas alan bir yaklaşım benimsemesi ve yoksul kesimin bu konutların 

maliyetini karşılayamamaları,
* Sosyal konutların sayı, büyüklük ve kalite açısından yetersiz olması,
* Özellikle kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde, kent merkezlerindeki yerlerinden edilen alt gelir grupları 

için kent çeperlerinde konutlar (bir anlamda gettolar) inşa etmesi ve bu durumun insanları kentten tamamen 
koparma işlevi görmesidir.

Sonuç olarak, TOKİ’nin artık finansman kurumu değil, müteahhit kurum olmasıyla kooperatiflerin etkinliğinin 
bitirilmesi ve 2007 tarihli 5582 Sayılı Kanun9 sonucu devletin konut finansmanı alanını büsbütün özel sektöre 
bırakması (Kızıltepe, 2013) bu dönemin en çarpıcı gelişmeleridir. 2000’li yılların başına kadar konut sunumunda 
devletin kısıtlı imkanlarla desteklediği kooperatiflerin öne çıktığı ve bu sunum biçiminden daha çok orta sınıfların 
yararlandığı görülürken 2003 yılından itibaren en üst gelirlilerin özel finansman yoluyla, en alt gelirlilerin ise TOKİ 
tarafından sunulan sosyal konutlar yoluyla konut edinmeleri sağlanmaktadır (Kızıltepe, 2013). 

Bu dönemin gelişmelerine genel olarak bakıldığında, Türkiye’nin konut politikasının, neo-liberal ekonominin 
belirleyiciliğinde oluşturulduğunu ve sosyal konut temelli olmadığını söylemek mümkündür. Esasını, sermayenin 
yapılı çevre üretiminde bulunması ve finans sektörü ile konut sektörünün iç içe geçmesi üzerinden kurulan ilişkiler 
ağının oluşturduğu bu sisteme, merkezi ve yerel yönetimler de konut üretim şirketleri ile doğrudan katılmaktadırlar. 
Merkezi ve yerel yönetimlerin şirketlerinin konut üretiminde bulunması ve piyasa koşullarından görece ucuz 
fiyatlarda konut satmaları ise sosyal konut politikası olarak sunulmaktadır (Şiriner-Önver 2016). 

Sonuç

Barınma ihtiyacı, insanların en temel ihtiyaçlarından biridir ve toplumsal yaşamı tarih boyunca etkilemiştir. 
Barınma ihtiyacı, temel insan hakları metinlerinde de yer almış ve barınma hakkı en temel insan haklarından biri 
olarak kabul edilmiştir. Barınma hakkının özünü nitelikli konutlara erişmek oluştursa da, tarih boyunca bu ideale 
ulaşmak her zaman sorunlu olmuştur. Özellikle sanayileşme ve kentleşme ile konut sorunu daha da önemli bir 
sorun haline gelmiştir. Nitelikli konut arzının, talebi hem sayı ve hem de ödeme gücü açısından karşılayamaması 

8 TOKİ ihalelerinin belli sayıdaki şirketlere verildiğine yönelik detay bilgi için bkz: http://mulksuzlestirme.org/projeler/#119
9 Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
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tüm toplumu olumsuz olarak etkilemiştir. Sosyal refah devleti anlayışı içinde sosyal politikanın bir aracı olarak 
görülen konut politikası, bu dönemde sosyal konut politikalarının geliştirilmesini sağlamıştır. Yoksulların barınma 
ihtiyacını önceliğine alan bu politikalar, tarihsel süreçte konut sorununa ilişkin geliştirilmiştir en makul politikalar 
olmuştur. Ne var ki, sosyal refah devleti uygulamaları, yerini neo-liberal politikalara bırakmış, konut alanı sermayeye 
açılmıştır. Konutun kullanım değerinin değil değişim değerinin öne çıktığı, bir meta olarak ele alındığı, konut 
üretiminin sermaye birikimi açısından önemli duruma geldiği bu dönem, sosyal konut politika ve uygulamalarını 
yok etmiş, konutu piyasalaştırmıştır. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde çeşitli yöntemlerle bir biçimde karşılanmaya devam 
eden sosyal konut ihtiyacı, Türkiye için başlangıçtan bu yana sorunlu olmuştur. Mülk konut edindirme dışında 
-örneğin düşük kiralı konut gibi- bir alternatif politika oluşturulmaması bu sorunun temel nedenlerinden biridir. 

Öte yandan Türkiye, neo-liberal politikaların dönüştürdüğü sürece hızla eklemlenmiştir. Konut politikaları da bu 
süreçten payını almaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında memurların konut ihtiyacını çözmeye odaklanan konut 
politikaları, kırdan kente göçün hızla artması ile eksenini kentte daha çok enformel sektörde çalışan, güvencesiz ve 
yoksul kesime doğru kaydırmıştır. 1980 sonrası hızla yayılan neo-liberal politikalar ise konutun barınma işlevine 
değil, kâr getirme işlevine odaklanan ve konut yatırımlarını ekonomiyi canlandırmanın bir yolu olarak gören bir 
anlayış yaratmıştır. Çünkü konut ve inşaat sektörü kısa vadede ekonomik değer yaratması açısından hükümetler 
tarafından desteklenir. Bu noktada konut üretimi hızla devam eder ve TOKİ, konut kooperatiflerinin de pasivize 
olması sonucu konut üretiminde baş aktör haline gelir. Başlangıçta sosyal konut üretme amacıyla kurulan TOKİ, 
zamanla kenti neo-liberal politikalara uygun bir biçimde düzenleyen bir yapı haline gelmiştir. Bu noktada sosyal 
konut üretiminde kullanmak üzere yaptığı ileri sürülen lüks konut üretiminin, sosyal konut üretiminden fazla olduğu, 
sosyal konutların sayı, büyüklük ve kalite açısından sıkıntılı olduğu ve mülk konut edindirme dışında bir alternatif 
üretmediği bir tablo ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla günümüzdeki konut politikalarının kamu yararına olmadığı 
ve piyasa düzenine terk edildiği; yasal düzenlemelerle de bu durumun pekiştirildiği söylenebilir. Aslında konut 
politikası olarak kullandığımız kavramın içermesi gerektiği anlama baktığımızda ortada bir konut politikasının olduğu 
da şüphelidir. Konut politikası öncelikle konuta erişimi sorunlu kesimlerin konut sorunun nasıl çözülebileceğine 
ilişkin bütünlüklü, öngörülü, hedefleri ve aktörleri belirgin, denetimi mümkün olan bir düzenlemedir. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye’de henüz gerçek anlamda ve başarıyla uygulanan bir konut politikasının olmadığı görülmektedir. 
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THE RIGHT TO HOUSING AND THE IMPACT OF 
GLOBALISATION ON THE RIGHT TO HOUSING / 
KONUT HAKKI VE KÜRESELLEŞMENİN KONUT 
HAKKI ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİ
Emek Bayrak1

Abstract

The right to housing belongs among the second generation rights. This right should not be taken in the narrow sense as 
just shelter, but as meeting this need in a humane and honourable way. The right to housing has been assured by both 
national and international laws. The regulations on this stipulate that the state has an obligation in the fulfilment of 
this right. But being regulated in domestic and international law does not mean that the right to housing is catered 
for. In periods when social welfare policies were implemented states carried out social policies aimed at realising this 
right. Housing policies were enacted with this purpose and the state took certain responsibilities. But neoliberal policies 
that came about with globalisation have eroded the social welfare state and many social rights have been affected by 
this. One of the rights affected is the right to housing. With the advance of neoliberal policies, the state has withdrawn 
from the housing field and by and large left it to market players. The clearest indications of the marketization of this 
field appear as urban transformation, a plunge in social housing stock and increasing homelessness alongside rising 
levels of poverty. This study will investigate the effects of globalisation on the right to housing through examination of 
these key concepts.

Keywords: Right to Housing, Globalisation, Housing policies, Social Housing Urban transformation, Homelessness 

Giriş

Konut hakkı, ikinci kuşak haklar arasında yer alır. Konut hakkı denince, dar anlamda barınma değil, insan onuruna 
yaraşır şekilde bu ihtiyacın karşılanması anlaşılmalıdır. 

Konut hakkının hayata geçmesi için, devletin olumlu edimi gerekir. Ulusal ve uluslararası düzenlemeler devletlere 
bu konuda yükümlülükler getirmektedir. Sosyal devlet politikalarının uygulandığı süreçte devletin uyguladığı 
politikalar, bu ihtiyacın kamu tarafından karşılanması yönünde olmuştur. Bu bağlamda sosyal konutların üretilmesi 
önemli bir gelişmedir.

Ancak küreselleşmeyle birlikte devletin pek çok alandan çekilmesi, konut hakkını da etkilemiştir. Devletin çekildiği 
bu alan, kar ve piyasa odaklı politikalar tarafından belirlenmektedir. Bu noktada en dikkat çeken uygulamalar, 
kentsel dönüşüm projeleridir. Sosyal konutların azalması ve yoksullaşmayla birlikte artan evsizlik de küreselleşmeyle 
hayata geçirilen yeni liberal politikaların sonuçlarıdır. 

1 (Kocaeli University), imge26@hotmail.com
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Çalışmada, konut hakkının içeriğine ve küreselleşme politikalarının konut hakkı üstündeki etkilerine ve sonuçlarına 
yer verilecektir. 

I. Konut Hakkı
1.Tanımı ve İçeriği

İnsan hakları, bugün pek çok konuda sıkça gönderme yapılan önemli bir kavramdır. En genel tanımıyla insan 
hakları, insanın, sırf insan olması nedeniyle sahip olduğu haklar olarak ifade edilebilir. İnsan haklarının bir 
tarihselliği vardır ve bu tarihsellik içinde meydana getirilmiş değerlerin bir birikimidir. (Nowak, 2003, s. 9) Diğer 
bir ifadeyle, insan hakları tarihsel evrimin belli bir aşamasında ortaya çıkmış ve somutlaşmış bir birikimin ürünüdür. 
(Gemalmaz, 1986, s.56)

İnsan hakları, ortaya çıkışı ve tarihselliği bağlamında kuşaklara ayrılarak ele alınmaktadır. İlk kuşak haklar, burjuva 
devrimlerinin bir ürünü olarak kabul edilirken, ikinci kuşak haklarsa işçi sınıfının mücadelesiyle ortaya çıkmış haklar 
olarak tanımlanır. Birinci kuşak haklar, burjuvazinin feodal düzene ve krala karşı verdiği mücadeleyle ortaya çıkan ve 
daha çok bu sınıfın çıkarlarını temsil eden haklardır. (Galtung, 1999, s.123) Bu nedenle de liberal öğretiyle ilgilidir 
ve çoğunlukla kişinin özgürlüğüne, fikirsel varlığına, düşünme ve ifade alanına ilişkin olduğu görülür. (Kaboğlu, 
2002, s.43) İlk kuşak hakların özelliği, bireye devletin dokunmayacağı bir alan ve özgürlük vermesidir. Devletin 
buradaki tutumu karışmama, müdahale etmeme şeklinde negatif bir edime karşılık gelir. (Kapani, 1993, s.50) 

İkinci kuşak haklarsa, sanayi devrimiyle birlikte tarih sahnesine çıkan işçi sınıfıyla birlikte, sömürülen grupların 
çıkarlarıyla ilgilidir. (Galtung, 1999, s.123) Sosyal haklar, ekonomik bakımdan zayıf ve güçsüz olan geniş yoksul 
kitlelerin temel gereksinimlerini karşılamayı, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamalarını ve herkesin insan 
haklarından yararlanabilmesini sağlar. Bir anlamda bu hakların, ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik 
haklar olduğu söylenebilir. Çünkü sosyal haklar, tarihsel süreçte ekonomik ve sosyal eşitsizliklere tepki şeklinde 
doğmuştur. (Kaboğlu, 2002, s.43) II.Dünya Savaşı sonrasında gündeme gelen ve dayanışma hakları olarak 
isimlendirilen üçüncü kuşak haklarsa, insan haklarına yeni bir boyut getirmiştir. Bu hakların ortaya çıkmasında 
savaş, çevre kirliliği gibi sorunlar etkili olmuştur. Barış hakkı, insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı, çevre 
hakkı ve kalkınma hakkı bu kuşak haklara örnek gösterilebilir. (Aybay, 2015, s.63)

İkinci kuşak hakların gerçekleşmesi, devletin olumlu anlamda bir edimini gerektirir. Diğer bir deyişle, bu hakların 
yaşama geçmesi devletin etkin bir rol üstlenmesiyle mümkün olur. (Kaboğlu, 1996, s.150) Bu hakların gerçekleşmesini 
sağlamak, aynı zamanda sosyal devlet olmanın bir gereği olarak karşımıza çıkar. Sosyal devlet, kapitalist devletin 
tarihsel süreçte karşımıza çıkan bir biçimidir. Sosyal devlet anlayışıyla devlet, sosyal refahı ve adaleti gözeten bir 
işleyişe kavuşmuş ve yurttaşların sosyal, kültürel yaşamını iyileştirmeye dönük sorumluluk yüklenmiştir. Bu, liberal 
devletin geleneksel görünümünü terk ettiği bir aşamayı işaret etmektedir. Devlet gelir temini, sağlık, beslenme, 
eğitim ve konut için asgari yaşam standartlarını garanti etme sorumluluğunu üstlenmiştir. (Kara, 2004, s.23)

Konut hakkı, ikinci kuşak haklar arasında yer alır. Birey için konut dar anlamıyla, insanların en temel gereksinmelerinden 
olan barınma gereksinimini karşılar. Ancak konut hakkı, dar anlamda sadece barınma gereksiniminin karşılanması 
değildir; barınmayı da aşar bir nitelik gösterir. Çünkü burada önemli olan bu ihtiyacın, insan onuruna uygun 
şekilde karşılanmasıdır. (Adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on 
the right to non-discrimination in this context, https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/housingindex.aspx) 
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Bu gereksinmenin bir hak olarak kabul edilmesiyse, oldukça geç bir tarihte ancak yirminci yüzyılın ortalarında 
gerçekleşmiştir. (Çoban, 2012 , s.76) 

Konut hakkı, bireyin güvenliğinin ve özel yaşam alanının sağlandığı yerdir. Bu nedenle de yaşamsal bir ihtiyaca 
karşılık gelmektedir. Konut hakkı, yerleşme özgürlüğüyle de ilişkili bir haktır. Ancak sadece yerleşme özgürlüğüyle 
ilişkili değildir, diğer hak ve özgürlüklerin de gerçekleşmesinin ortam ve koşullarını oluşturur. Çünkü, konut 
hakkı güvence altına alınmadan, konut dokunulmazlığının, sağlık hakkının ve özel yaşam hakkının da bir anlamı 
kalmayacaktır. Yine dengeli bir çevre ve kentleşme de, konut hakkı olmaksızın mümkün değildir. Bu nedenle de 
konut hakkı, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmenin en düşük eşiği olarak değerlendirilebilir. (Kaboğlu, 1996, 
s.150 )

Konut hakkı, belirtildiği gibi hem diğer hakların gerçekleşmesinde hem de yaşam kalitesinde önemli bir etkiye 
sahiptir. “Konut, özel yaşam, kendi kaderini tayin ve gelişme haklarının korunmasında, garantiye alınmasında 
yardımcı olarak görülebilir. Konuşma özgürlüğü, dini pratik ve diğer kültürel ifadeler de dahil olmak üzere bir dizi 
özgürlüğü kolaylaştırıyor..… zalim, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleden korunmamıza izin veriyor… sağlık 
ve refahın korunmasının birincil yoludur. Gıdaların hijyenik olarak hazırlanması ve pişirilmesi, hava koşullarından 
korunma ve tatminkar işleyişimizle bağlantılı giyim eşyası ve diğer maddi eşyaların depolanması için alan… Eğitim 
ve iş haklarının vazgeçilmez bir temeli olan ve bir dizi başka faaliyeti destekleyen hayatta kalmak için gerekli 
bedensel atıkları ortadan kaldırmak, uyumak ve rahatlamak için bir yer sağlamak… Yeterli konut hakkı, diğer 
hakların yerine getirilmesine ve dolayısıyla yaşam kalitemize kadar çok geniş anlamları olan bir haktır”. (Austin, 
1996, s.16’dan aktaran Lynch ve Cole, 2003, s.145)

2. Uluslararası Hukukta Konut Hakkı 

Bu başlıkta, konuyla ilişkili olan Birleşmiş Milletler sistemine ve Avrupa Konseyi sistemlerinden birine yer verilecektir.

Konut hakkı, uluslararası belgelerde güvence altına alınmış bir sosyal hak olarak karşımıza çıkar. Uluslar arası insan 
hakları sözleşmeleri, konut hakkını güvence altına almış ve gerçekleştirilmesi yönünde devletlere somut görevler 
yüklemişlerdir. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 25/1. maddesinde, konut 
hakkından söz edilmektedir: “Her şahsın gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, 
gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, 
hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde 
güvenliğe hakkı vardır”. (https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/01/EvrenselBeyanname.pdf)

BM Özel Raportörü konutu, “bir birey veya aile için istikrar ve güvencenin temelidir. Sosyal, duygusal ve bazen 
ekonomik yaşamlarımızın merkezi olan ev, barış, güvenlik ve onur içinde yaşanılan yer olmalıdır” şeklinde 
tanımlamıştır. (Adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the 
right to non-discrimination in this context, https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/housingindex.aspx) 
BM’nin yeterli konut hakkına ilişkin açıklamasında devletlerin, insanların yeterli konut hakkına saygı gösterme, 
onu koruma ve yerine getirme yükümlülükleri olduğu ve bu yükümlülüklerin, acil veya aşamalı adımlar atılmasını 
gerektirebileceği belirtilmiştir. ( https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/housingindex.aspx) 

BM Özel Raportörü raporuna göre, çoğu ülke anayasası şu anda, en azından konut hakkının bazı unsurlarını kabul 
etmektedir ve mahkemeler, yaşam hakkı gibi diğer hakların bir bileşeni olarak konut edinme hakkını giderek daha 
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fazla fark etmişlerdir. Ancak, özellikle sistemle ilgili meseleleri ele almak için adalete erişim çok sınırlı kalmakta ve 
mahkemeler gereksiz tahliyeler için yetki verdiğinde, ayrımcı şekilde düzenlenen hukuku uyguladığında, evsizleri 
kriminalize ettiğinde veya sistematik iddiaları duymayı reddettiğinde konut hakkı ihlalleri devam etmektedir. 
(Access to justice for the right to housing, https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AccessToJustice.aspx)

Konut hakkı, 1966 tarihli BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 11/1.maddesinde; “Bu 
sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin, yeterli beslenme, giyim ve konut da dahil olmak üzere, kendisi ve ailesi 
için yeterli bir yaşam düzeyine sahip olma ve yaşam koşullarını sürekli geliştirme hakkına sahip olduğunu 
kabul ederler” şeklinde düzenlenmiştir. (https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/03/
EkonomikSosyalKulturelHaklarSozlesmesi.pdf)

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin denetim organı, 28 Mayıs 1985 tarih ve 1985/17 sayılı 
kararıyla oluşturulmuş Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesidir. (https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/
content/28-birlesmis-milletler-denetim-usulleri/) Konut hakkının kapsamı, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Komitesi’nin (ESKHS) 4 Nolu Genel Yorumu’nda tanımlanmıştır. Komite konutu, barınak şeklinde ele almayarak, 
konut hakkının içeriğini genişletmiştir. Komite’ye göre konut hakkı, sadece bir kişinin kafasının üstünde bir çatının 
olması veya sığınacağı bir malının olması şeklinde dar veya kısıtlayıcı bir anlamda yorumlanmamalıdır. Aksine; bu 
hakkın güvenli, barış içinde ve insanlık onuruna sahip olarak, bir yerde yaşama hakkı olarak görülmesi gerekmektedir. 
(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_4759_E.doc)

Yorumda konut hakkı için, “yeterli bir yaşam düzeyi hakkından gelen ve bir insan hakkı olan yeterli konut hakkı 
tüm ekonomik, sosyal ve kültürel hakların kullanılmasında temel bir öneme sahiptir” ifadesi kullanılmıştır. Yoruma 
göre, konutun elverişli olması için, en azından yedi temel unsura sahip olması gerekmektedir. Bunlar; kullanım 
hakkının yasal güvenliği, hizmetlerin kullanılabilirliği, ödenebilirlik, erişilebilirlik, oturulabilirlik, konum ve kültürel 
elverişlilik şeklinde ifade edilmiştir. (http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/
INT_CESCR_GEC_4759_E.doc 

ESKHS’nin görevlerinden biri de, taraf olan devletlerin beş yılda bir gönderdiği periyodik raporların değerlendirilmesidir. 
Rapor yöntemi, denetim yolları içinde en zayıfı olarak görünmektedir. Bu mekanizma güçlendirilse bile getireceği 
iyileşme tartışmalıdır. Çünkü devletler sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ispatlamaya çalışmaktadır. 
Diğer taraftan bazı ülkeler hiç rapor göndermemekte ya da gönderilen raporlar istenen formata uymamakta ve 
ayrıntılı analizleri içermemektedir. Rapor yönteminin, bireysel başvuru yolunun tanınmasıyla güçlendirilmesi 
gerekir. (Dericiler, 2014, s.145-154) 

Avrupa Sosyal Şartı’nın ilk şekli doğrudan konut hakkına yer vermemekle birlikte; bu hak 16.maddede da ailenin 
sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkını güvence altına alma bağlamında ele alınmıştır.(https://humanrightscenter.
bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/07/29/AvrupaSosyalSarti.pdf) Konut hakkı, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
Şartı’nın 31. maddesinde şöyle düzenlenmiştir: “Akit Taraflar, konut hakkının etkili biçimde kullanılmasını 
sağlamak amacıyla yeterli standartlara sahip bir konut edinilmesini teşvik etmeyi, evsizlik durumunu zamanla olarak 
ortadan kaldırma amacıyla önlemeyi ve azaltmayı, ev fiyatlarını yeterli kaynaklara sahip olmayanlar için uygun 
hale getirmeye yönelik düzeye getirmeyi öngören önlemler almayı taahhüt ederler”. (http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2007/04/20070409-1.htm) 
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Sözleşmenin uygulanmasının denetlenmesi ile görevlendirilmiş olan organ, Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’dir. 
(ASHK) Komite, iki yılda bir devletlerin sunduğu periyodik raporları inceleyerek, Sonuçları taraf devlete iletir. 
Ayrıca Bakanlar Komitesine de gönderir. Eğer taraf devlet belirli süre içinde sonuçlara uyma yükümlülüğünü 
yerine getirmezse, Hükümetler Komitesi Bakanlar Komitesinden söz konusu devlete tavsiyelerde bulunmasını 
isteyebilir. Ayrıca 1998 yılında yürürlüğe giren Ek Protokol ile, toplu şikayet yöntemi getirilmiştir. Ancak şikayet 
hakkı bireylere değil, gruplara verilmiştir. Bu da denetimin etkinliğini azaltmaktadır. Komite, şikayet üzerine esasa 
ilişkin incelemeden sonra rapor hazırlar ve bu raporu hem taraf devlete hem de Bakanlar Komitesi’ne gönderir. 
Bakanlar Komitesi gerekli görürse ilgili devlete ek tedbirler alması yönünde tavsiyelerde bulunabilir. Ancak Şart’ın 
getirdiği mekanizma, AİHM benzeri bir yaptırım gücü bir yaptırım gücü taşımamaktadır. Şart’ın hakları daha 
güçlü koruması için, bireysel başvuru yolunu tanıması ve denetim organının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
benzeri yetkiye kavuşturulması gereklidir. (Dericiler, 2014, s.203-215)

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, konut hakkının anlamını, kapsamını, içeriğini ve niteliğini de geliştirmektedir. 
Komiteye sunulan ulusal raporlar hakkındaki Sonuçlar, konut hakkını sağlamayı kabul eden az sayıdaki ülkelerin 
çoğunda konut hakkının uygulanmasında sorunlar olduğunu ortaya koymuştur. Pek çok Çingene ailenin, 
standartların altındaki barınma koşulları ve zorla evden atılmaları, Sonuçların sıkça yinelenen konulardandır. Fakat 
kolektif şikayetler, konut hakkının çocuklar, yaşlılar ve engelli kişiler gibi başka zayıf gruplara uygulanmasıyla ilgili 
de sorunlu yeni konular olduğunu ortaya koymuştur. (Gailiūtė, 2012, s.1606)

Konut hakkının, uluslararası metinlerde kabul edilmiş olması, bu hakkın uygulandığı ve hayata geçtiği anlamına 
gelmemektedir. Uluslararası Sözleşmeler, sosyal haklar için bir odak sunmakla birlikte, bu odağın sosyal hakların 
gerçekleşmesi bağlamında yeterli ve güçlü bir mekanizmalara yer vermediği görülmektedir. 

II. Küreselleşmenin Konut Hakkı Üstündeki Etkileri

Konut hakkının küreselleşme süreciyle birlikte aldığı görünüm, bu başlıkta incelenecektir. Ancak öncelikli olarak 
konut hakkının gerçekleşmesi bağlamında konut politikalarının tarihsel gelişimine değinilecek, ardından da 
küreselleşmenin konut hakkı üstündeki etkilerine yer verilecektir. 

1. Konut Politikalarının Tarihsel Gelişimi

Konut hakkının gerçekleşmesi noktasında, devletlerin konut politikası önem taşımaktadır. Konut politikası, her 
ülkenin kendi sosyal ve ekonomik ve koşullarına göre şekillenmektedir. Bu politikaların gelişmesinde önemli 
uğraklardan biri sanayileşme devrimidir. Sanayi devrimiyle birlikte kırsaldan uzaklaşan nüfus, kentlere yönelmiş 
ve kentlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. Diğer taraftan, sanayi üretiminin yoğunlaşması ve büyümesi nehirlere, 
havaya, yerel çevreye zarar vermiştir. Kentler sanayileşme ile birlikte, kalabalık, pis ve sağlıksız yerler haline 
gelmiştir. Sanayi devrimi, işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını da etkilemiştir. Ücretleri düşük olan, yoksulluk 
içindeki bu sınıf sağlıksız gecekondularda yaşıyordu. Yoksulluklarıyla, konut koşulları birbiriyle bağlantılıydı. Emek 
gücünün bu şekilde verimliliğini ve üretkenliğini kaybedeceği anlaşıldı. Serbest piyasa anlayışının neden olduğu 
bu sorun (düşük ücret ve pahalı konut fiyatlarıyla birleşen) kolaylıkla düzelecek türden bir sorun değildi. Zaman 
içerisinde bu sorunun, toplumu tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olduğu ve devletin müdahale etmesi gerektiği 
fark edilmiştir. Bu da devletlerin, konut sorununun çözümüne ilişkin politikalar geliştirilmesine sebep olmuştur. 
(Malpass ve Murie, 1999, s.20-23) 
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Bu bağlamda ilk sanayileşen ülkelerde konut politikaları oluşturulmuş ve çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler, 
ülkeden ülkeye değişen bir çeşitlilik göstermiştir. Çalışan sınıfa, düşük gelirlilere konut yardımları, kiralık ev desteği 
dışında ucuz konut edindirme ve sosyal konut inşa etmeye yönelik mekanizmaların oluşturulması bunlara örnek 
olarak gösterilebilir. Sosyal konut, kamu konutu gibi kavramlar her ülkede farklı şekilde düzenlenmiş ve özgün 
uygulamalar göstermiştir. Ancak en genel ifadeyle sosyal konutun, sanayileşmenin yol açtığı nüfus yoğunlaşmasıyla 
ortaya çıkan konut sorununun çözümü için geliştirilmiş konut politikasını ve nüfusun konut ihtiyacını karşılamada 
zorlukla karşılaşan kesimine yönelik üretilen ve sunulan konutları ifade ettiği söylenebilir. (Önver, 2016, s.47)

I.Dünya Savaşının yarattığı yıkıcı sonuçlardan biri de kentlerin yıkılması ve konut sıkıntısının yaşanması olmuştur. 
Bu noktada da konut sorununun çözümüne yönelik olarak konut üretimine başlanmış ve zaman içerisinde konut 
üretimi arttırılmıştır. Sosyal konutlar da önemli bir uygulama olarak görülmektedir. (Önver, 2016, s.46-47) 20. 
yüzyılın başından İkinci Dünya Savaşına kadar Batı Avrupa’daki konut politikaları, temel olarak piyasa güçleri 
tarafından belirlenmiştir. Büyük şehirlerde yoksullara yönelik uygulamalar dışında, konut alanında kamu yatırımları 
geçici ve oldukça zayıftır. Ama bu durum 1945’den sonra değişim göstermiştir. Bu tarihten sonra Avrupa ülkelerinin 
çoğunda devletler daha aktif hale gelmiştir. (Polák, 2006, s.64)

Burada diğer önemli eşik, II.Dünya Savaşıdır. Çünkü savaş, pek çok şeyi etkilediği gibi konut alanını da etkilemiş 
ve gelişmiş ülkelerin kentlerinde konut sorununu arttırmıştır. İkinci Dünya Savaşı, geniş bir coğrafyada büyük bir 
tahribat yapmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da iki milyon ev ve apartman binası yıkılmış, Britanya’daysa 
yaklaşık bir milyon ev yıkılmış ve çoğu da acilen tamir edilmesi gereken duruma gelmiştir. Savaştan sonra aile evine 
dönen Britanyalı bir savaş tutsağının ifadesiyle “nerede yıpranma/çürümenin bittiği ve nerede bomba hasarının 
başladığı fark edilemezdi”. (Nasiali, 2014, s.439).

Bu tahribatın kaldırılması ve tekrar yapılanma için de devletler, ekonomik, toplumsal ve pek çok alanda politikalar 
geliştirmeye yönelmiş ve konut alanında da politikalar geliştirmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde, 
sosyal konut politikalarının hedef kitlesinin toplumun geliri düşük kesimleri ve çoğunlukla işçiler olduğu görülmektedir. 
Savaş sonrası dönemdeyse, kavramın anlamı genişlemiş ve görece daha yüksek gelire sahip olanlar arasında da 
bir konut ihtiyacı doğduğundan hareketle, konut konusu genel bir sosyal kalkınma problemi olarak görülmeye 
başlanmıştır. Bunda toplumsal sınıfların daha iyi yaşam koşulları talep etmesinin de payı bulunmaktadır. Bu, devlet 
politikalarının niteliğinde bir değişimi de ifade etmektedir. Çünkü kamu yardımının niteliği hayırseverlikten, 
“hizmet ve görev” anlayışına doğru bir değişim göstermiştir. (Keleş, 1959, s.168-169)

1945’ten 1970’li yıllara kadar sosyal devlet anlayışı hakim olmuştur. Sosyal devletin oluşumuna yönelik reformlar 
gerçekleştirilmiş ve özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ülkelerinde sosyal devleti kurumsallaştırma yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Sosyal haklar, anayasalarda geniş bir şekilde yer bulmuş ve eğitim, sağlık gibi alanlarda kamu harcamaları 
artmıştır. Konut hakkı da sosyal devlet olmanın bir gereği olarak kabul edilmiş ve temel bir hak olarak ele alınmıştır. 
Konut politikaları da bu yeni yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur. Konut krizinin çözümü için sosyal konutlar 
temel bir araç olarak görülmüştür. (Önver, 2016, s. 48-49) 

Sosyal devlet anlayışıyla birlikte, nitelikli konut, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik 
toplum odaklı programlarla, kamu yararını gözeten yatırımların ve sosyal programların geliştiği görülmektedir. Bu 
bağlamda kent içinde kalan yoksul mahallelerin iyileştirilmesi, yeniden kalkındırılması gibi programlar uygulanmaya 
başlanmıştır. (Eren, 2014, s.34)
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2.Küreselleşme Politikaları ve Konut Hakkı Üstündeki Etkileri
A. Küreselleşme Politikaları

Kapitalist ekonominin dünya çapında bütünleşmesini ifade eden küreselleşmenin anahtarı, 70’li yılların sonlarında 
(ve 80’li yılların başlarında) tüm dünyada hüküm süren yeni liberal politikalardır. Bu politikalar, belirtilen yıllarda 
Thatcher’la başlayan ve Reagan ile dünyaya yayılan, kapitalizmin krizini çözmeyi ve onun ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlayan yeni sağ ideolojinin ekonomi politikalarının bütününü ifade etmektedir. (Savran, 2011, s.105-108) 
Bu politikaların savunucuları, devletin geleneksel rollerine çekilmesini, sosyal hizmet ve üretim alanlarının serbest 
piyasaya açılarak özelleştirilmesini önermektedir. (Gül, 2004, s.87-88) Bunun anlamı; sosyal devletin tasfiyesi ve 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve alt yapı gibi sosyal nitelikli kamu hizmetlerinin piyasaya açılarak metalaştırılmasıdır. 
(Beşiktepe, 2007, http://konuthakki.blogspot.com/2012/06/kuresellesme-surecinde-kentler-ve.html ) 

Küreselleşmeyle birlikte ulus devletler yeniden yapılandırılma sürecine girmişlerdir. Sosyal güvenlik, istihdam, eğitim, 
sağlık, konut, çevre vb. alanlardaki korumacılığın kaldırılması, finans ve ticaretin liberalizasyonu, yerelleşme, kentsel 
alanların sermaye gruplarına pazarlanması, özelleştirme ve kamu hizmetlerinin metalaştırılması bu politikaların 
temel unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel alanlardaki eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, konut vb. kamu 
hizmetleri yüksek kâr potansiyelleri nedeniyle, sermayenin yeni birikim alanları olarak seçilmiştir. (Beşiktepe, 
2007, http://konuthakki.blogspot.com/2012/06/kuresellesme-surecinde-kentler-ve.html) Yeni liberal ideolojinin 
özünün, devletin toplumsal refahı artırmaya ve toplumsal adaleti sağlamaya yönelik işlevlerinin, kamu hizmeti 
üretme yeteneklerinin ortadan kaldırılması olduğu söylenebilir. (Ergun ve Gül, 2010, s.362)

Yeni liberal politikalar, devletin sadece yurttaşın güvenliğini sağlayan ve özel mülkiyeti koruyan bir gece bekçisi 
olması gerektiğini vaaz etmektedir. Buna göre devlet sadece polis gücü, askeri hizmetler ve mahkemeler yoluyla 
adaletin sağlanmasını gerçekleştirmelidir. Bu politikalarla devletin, yoksullar lehine ve sosyal adaleti sağlamaya 
yönelik müdahale etmemesi amaçlanmaktadır. (Gül, 2004, s.62-64) Bu bir anlamda devletin her türlü sosyal 
işlevinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Refah ve toplumsal dayanışma için, devlet müdahalesi yerine 
bağış ya da isteğe bağlı yardım önerilmektedir. Bu da sivil toplum vurgusuyla yapılmaktadır. (Şaylan, 2003, s.134) 

Bu politikaların hayata geçmesiyle birlikte, sosyal devlet anlayışının getirdiği eğitim, sağlık, konut, çevre gibi 
alanlardaki korumacılık kaldırılmıştır. Korumacılığın kaldırılmasıyla, bu alanlar sadece ulusal değil uluslararası 
sermayeye de açılmıştır. Böylelikle de önceden kamusal olarak sağlanan pek çok hizmet ve mal piyasaya terk edilerek 
özelleştirilmiştir. (Önver, 2016, s.50-52 ) 

B.Küreselleşme Politikalarının Konut Hakkı Üstündeki Etkileri 

Yeni liberal politikaların bütünsel olarak sosyal hakları etkilediği görülmektedir. Süreçle birlikte, pek çok ülkede 
sosyal refah harcamaları kısılmış, sosyal hizmetlerin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesiyle hizmetten yararlanma ücretli 
hale gelmiştir. Sosyal güvenlik sitemlerinde de değişimler görülmüştür. İngiltere’de annelik ve ölüm ödemelerinden 
geri adım atılması, çocuk yardımlarının dondurulması buna örnek gösterilebilir. Yine Amerika’da çocuk yardımı, 
işsizlik sigortası gibi sosyal güvenlik ödemelerinin değerinde aşınma gözlenmiştir. (Kara, 2004, 185-193)

Ücretlerin düşmesi, sendikaların zayıflaması, çalışanların haklarında erozyon, sosyal güvenlik ödemelerinde ve 
erişilebilirliğinde düşüşler, sosyal devlet anlayışının temel kırılma noktaları olarak görülmektedir. (Kara, 2004, 187 
) Tam istihdam hedefinin terkiyle birlikte, toplumun belirli bir kısmı en azından bir bölümü çalışma hakkından 



146

THE RIGHT TO HOUSING AND THE IMPACT OF GLOBALISATION ON THE RIGHT TO HOUSING / 
KONUT HAKKI VE KÜRESELLEŞMENİN KONUT HAKKI ÜSTÜNDEKİ ETKİLERİ

Emek Bayrak

ve çalışmaya bağlı haklarından mahrum kalmaktadır. Güvenceli ve tam zamanlı istihdamın kalkmasıyla, çalışan 
sınıfların oldukça büyük bir kısmı için sosyal haklara erişmek zorlaşmakta; yoksullar ve dışlanmışlar içinse bu haklar 
bütünüyle erişilmez duruma gelmektedir. (Özge, 2014, s.93)

Konut hakkı da küreselleşme sürecinden ve bu dönemin yeni liberal politikalarından payına düşeni almıştır. 
Küreselleşme süreciyle birlikte, çoğu devlet konut hakkını da içine alacak şekilde yoksulları ve düşük gelirlileri 
korumaya yönelik politikaları terk etmiştir. Böyle bir gelişme de konut hakkına ilişkin pek çok kazanımın yok 
olması anlamına gelmektedir. Yeni paradigma esas olarak, devletlerin konut sektöründen çekilmesine, daha güçlü 
ve daha büyük piyasa temelli konut modelleri oluşturmaya yönelik politikaların uygulanmasına dayanmaktadır. 
Küreselleşen finansal piyasada bir yatırım varlığı olarak konut kullanımının artmasıyla birlikte konut paylaşımı, yeterli 
konut hakkından yararlanılmasını büyük ölçüde etkilemiştir. Konut politikasının, yeni liberalizmin hakimiyetinin 
sürdürüldüğü politik ve ideolojik stratejilerin merkezi olduğu söylenebilir. (Rolnik, 2013, s.1058)

Avrupa genelinde, 1980’lerden sonra sosyal konut politikalarının daha piyasacı bir nitelik kazandığı ve sosyal konut 
sektörünün küçülmesinin teşvik edildiği görülmektedir. Böylece de sosyal konutların toplam konutlar içindeki payı 
her ülkede giderek azalmaktadır. Avrupa’da düşük gelirli kesimlerin konut ihtiyacını karşılayan sosyal konutların, 
entegrasyon sorunlarına yol açtığına ilişkin iddiaların devamında, sosyal konutların verimsizliği, toplumsal sorunlara 
yol açması gibi olumsuz etkileri yoğun olarak anlatılmaktadır. Bu da konutun, sosyal hizmet olmaktan çıkarılmasının 
ve bu alanın olduğu gibi piyasaya bırakılmasını çözüm olarak sunmanın yolunu açmaktadır. (Önver, 2016, s.54) 
Diğer taraftan, uygulama zorlukları, yönetişim düzenlemeleri, genel olarak konut eksikliği gibi nedenler de sosyal 
konutlara erişimi sınırlandırmakta ve konut hakkını etkilemektedir. (Loison-Leruste ve Quilgars, 2009, s.79) 

Bu süreçte özel sektör ve devlet işbirliğiyle çok katlı ve kârlı konut projelerinin geliştirildiği görülmektedir. Yeni 
liberal politikaların kentleşme ve konut üstündeki etkisi, kar odaklılık ve özelleştirme şeklinde görülmektedir. 
Konut alanı, sermaye için verimli bir hale dönüşmüş ve sosyal politikanın önemli bir ayağını oluşturan konut, 
artık piyasa odaklı hale gelmiştir.( Önver, 2016, s.54) Bu da konut ve onunla birlikte pek çok hak ihlaline neden 
olmuştur. Diğer taraftan planlama, katılım ve kamu yararı gibi ilkeler de zayıflamıştır. (Görgülü, 2009, s.777-778) 

Küreselleşme, toplumsal ilişkileri yeniden dizayn ederken, kentleri, yerleşim alanlarını şekillendirmektedir. 
Küreselleşmeyle birlikte uygulanan yeni kentsel strateji, Eski Doğu Bloku üyesi ülkelerinde, ABD’de ve çoğu 
Avrupa ülkelerinde kamu konut komplekslerinin özelleştirilmesine, konut yatırımlarında ve fonlarında şiddetli 
kesintilere, sosyal refah programlarında ve kira yardımlarında azalmalara neden olmuştur. (Rolnik, 2013, s.1059)

Kentlerin ve yerleşim alanlarının yeniden şekillendirilmesinde karşımıza kentsel dönüşüm çıkmaktadır. Kentsel 
dönüşüm, İngiltere’deki kentlerden başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan kentli yoksul sınıfların olumsuz 
barınma koşullarının iyileştirilmesi ve daha yaşanılabilir fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel mekanlara sahip 
olabilmeleri için yapılan müdahale yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri, suç ile 
bütünleştiği varsayılan kentsel çöküntü alanlarına da çözüm getirmeyi hedeflenmiştir. Her ne kadar başlangıçta 
olumlu görünen amaçları gerçekleştirmeyi hedeflediği söylense de, zaman içerisinde yoksulların en temel haklarını 
ihlal eden bir gelişme göstermiştir. Düşük gelirli nüfusun yerinden edilmesi, bu alanlara getirisi daha yüksek olan ofis, 
lüks konut, iş merkezi gibi yapıların yapılması gibi uygulamalarla kentler metalaştırılmıştır. (Görgülü, 2009, s.769 ) 

Kentsel dönüşüm projelerinin, dönüşüm alanlarının ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşulların iyileştirilmesini 
hedefleyen uygulamalar olmaktan çok; birikim ve rant aracı haline geldikleri görülmektedir. Dönüşüm alanlarında 
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yaşayanlar, karar alma ve politika oluşturma süreçlerinden dışlanmışlardır. Bu projeler, yoksulları ve toplumun 
ezilen, dışlanan gruplarını kentlerin dışında oluşturulan yeni yaşam alanlarına gitmeye zorlamaktadır. Kentlerin 
çekici mekânlarınıysa, varsıl grupların ve sermayenin kullanımına açmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri; belirtilen 
özellikleriyle yoksul, dışlanmış gruplar başta olmak üzere kentlilerin konut haklarını ve yerleşme özgürlüklerini 
ihlal etmektedir. (Ergun ve Gül, 2010, s.364) 

Kentsel dönüşüm projelerinin diğer bir sonucu da zorla tahliyelerdir. Son yıllarda tüm dünyada zorla tahliyelerde 
görülmemiş bir artış yaşanmıştır. Baraj, madenler ve limanlar, kentsel yenileşme, güzelleştirme ve genişleme, 
spor etkinlikleri; özelleştirme, gayrimenkul spekülasyonu, tarım alanlarına el konulması dâhil endüstriyel gelişme 
projeleri, kentsel ve kırsal alanlarda yaşamakta olan insanların, evlerinden ve doğal ortamlarından tahliyelerine yol 
açmaktadır. Bu durum, elverişli iyileştirmenin de bulunmamasıyla birlikte, evsizliği şiddetlendirmekte ve geçim 
kaynaklarının kaybına neden olmaktadır. (Housing and Land Rights Network Habitat International Coalition, 
Handbook on UN Basic Principles and Guidelines on Development-based Evictions and Displacement, 2013, s.7) 

ESKHS Komitesi’nin 1997 tarihli 7 no’lu Genel Yorumu’nda zorla tahliyeyi “kişilerin, ailelerin ve/veya toplulukların 
kendi iradeleri olmaksızın oturdukları evden ve/veya topraktan geçici ya da daimi olarak ve uygun hukuki veya 
diğer koruma biçimleri sağlanmaksızın ve bu biçimlere erişim olmaksızın çıkarılmaları’’ şeklinde tanımlamıştır. 
(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_E.doc)

“Zorla tahliyeler, kişinin güvenliği ve evin güvenliği gibi uluslararası kabul edilmiş bir dizi insan hakkını da ihlâl 
etmektedir. Şiddet kullanımının söz konusu olduğu ve hukuki süreçlerin bulunmadığı bazı durumlarda, sağlık, 
beslenme, su, iş/geçim, eğitim, zalim, insanlık dışı ve aşağılayıcı davranış görmeme ve dolaşım özgürlüğü gibi diğer 
insan hakları da ihlâl edilmektedir”. (Handbook, 2013, s.8)

Komite, taraf devletlere tahliyelerde mevzuat ve tedbirler noktasında yükümlülük getirmektedir: “Taraf devletleri, 
ilgili mevzuat ve diğer tedbirlerin özel kişi veya kuruluşlarca, uygun koruyucu tedbirler olmaksızın icra edilen zorla 
tahliyeleri önlemek ve gerekli olduğu durumlarda cezalandırmak için yeterli olmasını sağlaya teşvik etmektedir” 
(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CESCR_GEC_6430_E.doc) 

Küreselleşmeyle birlikte iyice görünür hale gelen diğer bir durum da evsizleşme olgusudur. Evsizlik, bugün dünyanın 
pek çok yerinde görülen evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin yarattığı yoksullaşmayla 
birlikte pek çok insan evsiz kalmıştır. BM’nin 2000 tarihli raporunda da küreselleşmenin, evsizliğin artmasının 
nedenlerinden biri olduğu kabul edilmektedir. (UN Habitat, 2000, s.4) BM’nin 2005 yılında yayınladığı İnsan 
Hakları Komisyonu Raporu’nda dünyada 100 milyon insanın evsiz yaşadığı, bir milyardan fazla insanın da yeterli 
yerleşim koşullarından yoksun olduğu belirtilmektedir. (UN Commision On Human Rights, 2005 s.6) Ocak 
2017 verilerine göre Amerika’da 553.742 kişinin evsiz yaşadığı tespit edilmiştir. (https://endhomelessness.org/
homelessness-in-america/homelessness-statistics/state-of-homelessness-report/) Bir yardım kuruluşunun yaptığı 
araştırmaya göre, İngiltere’de en az 320.000 kişi evsiz yaşamaktadır. (https://www.theguardian.com/society/2018/
nov/22/at-least-320000-homeless-people-in-britain-says-shelter) 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’nin evsizlik tanımı şöyledir: “Yaşam alanlarının kapsamına 
barınacakları bir yer girmeyen hanelerdir. Bu kişiler az miktardaki eşyalarını beraberlerinde taşırlar, sokaklarda, 
kapı girişlerinde, iskelelerde, herhangi başka bir yerde az çok rastgele uyurlar”. (United Nations Demographic 
Yearbook Review, 2004, s.23)
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Evsizliği tanımlamanın yollarından birisi, onu daraltıcı bir şekilde karakterize eden çatı, barınağın ve evin olmaması 
şeklinde tanımlamaktır. Bu tanımlamalar yetersizdir. Çünkü BM’nin daha önceki raporlarında belirttiği gibi, yeterli 
konut sadece bir çatı ve dört duvar değildir; huzur ve saygınlık (insan onuru) içinde yaşayabileceğiniz bir yerdir. Bu 
nokta, 4 numaralı Genel Yorum ile gösterilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerce sıkça kullanılan evsizlik tanımlarında, 
sosyal dışlanmanın evsizlerin deneyiminin bir parçası olduğu kabul edilmekte ve evsizliğin uyuyacak bir yerinin 
olmamasından daha çok bir yere ait olmamak olduğunun altı çizilmektedir. Benzer şeklide ev konusundaki genel 
anlayış, ev kavramını ait olma, kimlik ve aile kavramlarının kültürel bağlamlarıyla ilişkilendirmektedir. Ancak 
bazı ülkeler bu tanımlamalardan uzaklaşarak, evsizliği, konutun(evin), barınağın ya da çatının eksikliği olarak 
tanımlamayı benimsemektedir. (UN Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of 
the rightto an adequate standard of living, 2005, s.6)

BM Habitat ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ortak raporunda evsizliğe ilişkin şu tespitler yapılmıştır: 
‘‘Evsizlik, sadece konut hakkı ihlallerinin en şiddetlisi değil aynı zamanda evrensel insan hakları normlarının tüm 
yönlerinin suiistimal, ihlal ve yerine getirilmemesine yol açan bir statüdür. Evsizliğin hangi tanımı yapılırsa yapılsın, 
bu durumdan mağdur olan kişiler toplumun üyelerinin çoğunun yararlandıkları fırsatlardan dışlanmışlardır. Ayrıca, 
çoğu kez, mağdurlar toplumlarına düzgün bir şekilde entegre olamazlar’’ (UN Habitat and Office of the High 
Commissioner of Human Rights Programme Document, 2002-2004, s.13) 

Evsizliğin en önemli nedeninin, küreselleşme süreciyle birlikte uygulanan yeni liberal politikalar olduğu söylenebilir. 
Çünkü bu politikaların uygulanmasıyla, sosyal devlet uygulamaları ve politikaları terkedilmiştir. İşsizlik, buna bağlı 
olarak yoksullaşma ve sosyal dışlanma tehdidi sosyal devletin tasfiyesinin sonuçları olarak ortaya çıkmıştır. Hem 
gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde yoksulluk oranları artmaktadır. Ücretlerde, yaşam standartlarında düşüş söz 
konudur. Sendikaların gücünü kaybetmesiyle, çalışma koşulları ağırlaşmaktadır. Güvenceli çalışmanın yerini esnek 
ve kayıt dışı çalışma biçimleri almıştır. Yoksulluk, toplumsal dışlanma, ekonomik ve sosyal haklardan asgari düzeyde 
yoksun olma hali bugün çalışanları da çalışmayanları da farklı derecede etkilemektedir. (Dericiler, 2014, s.101-102)

Bu süreçte, yoksulların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik sosyal konut politikalarının terk edildiği ya da konut 
alanına çok az kaynak ayrıldığı görülmektedir. Devletin bu alanı bırakmasıyla, konut ihtiyacının karşılanması 
ağırlıklı olarak piyasalara bırakılmıştır. 2016 tarihli BM Özel Raportörünün raporunda da benzer tespitler yapıldığı 
görülmektedir. Raporda, evsizlik durumunun devletin emlak spekülasyonuna ve düzensiz piyasalara razı olmasının 
bir sonucu olduğu belirtilmektedir. Bu da konutun bir insan hakkı olmaktan çok, bir meta olarak ele alınmasından 
kaynaklanmaktadır. Raportör ayrıca evsizliğin yapısal nedenlerinde ortak paydanın, insan haklarıyla örtüşmeyen 
devlet politikaları olduğunu açıklamaktadır. Bu durumun da milyonlarca insanın, yaşam, sağlık, barınma ve 
eşitlik haklarını ihlal ettiği vurgulanmaktadır. (UN Report, 2016, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=20192&LangID=E) 

Evsizlik, ekonomik, kültürel, siyasi, sosyal ve mekânsal olmak üzere çok boyutlu dışlanma süreçlerini beraberinde 
getirmektedir. Evsizler, kirlilik ve tehlikelilikle damgalanarak dışlanırlar. Kamusal alan tarafından içerilmezler ve 
hak alanının dışındadırlar. (Gümüş, 2016, s.54) 

Evsizliğin kendi içinde bir insan hakları ihlali olduğunu belirten bir çalışmada, bu durumun konut hakkının da 
içinde bulunduğu sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, özel yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, oy kullanma hakkı ve 
asgari yaşam standartı hakkıyla ayrım görmeme hakkı gibi bir çok hakkı ihlal ettiği vurgulanmaktadır. (Lynch ve 
Cole, 2003, s.139) 
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Evsizlerin, ev alanı dışında olması ve bunun bir sonucu olarak ikametgâh adreslerinin olmaması, onların vatandaşlık 
alanının dışına itilmesini sonuçlamaktadır. Çünkü evsizlerin yerleşim yeri adresi ve fotoğrafları olmadığı için, nüfusa 
kaydı yapılmamaktadır. Bu da kimlik sahibi olmalarını engellemektedir. Böylece de adrese ve kimliğe bağlanan 
yurttaşlık statüsü kaybedilmektedir. Pek çok ülkede evsizler, acil sağlık durumlarında sağlık hizmetlerinden yararlanmak 
dışında temel vatandaşlık haklarına erişememektedir. Evsizlik, vatandaşlık ve öznelik alanına dahil olamama anlamına 
gelmektedir. Yine pek çok ülkede evsizlerin elektronik kimlik belgesine erişememesi ya da ikametgah adresine sahip 
olmamaları, onların haklardan ve özgürlüklerden yararlanma durumunu ortadan kaldırmaktadır. (Gümüş, 2016, 
s.57) Bu noktada yoksun kalınan haklardan biri de oy kullanma hakkıdır. Çünkü seçmen olabilmek, bir “konut 
adresi”ni gerektirmektedir. Birçok evsiz insanın, tanınan bir konut adresi yoktur. (Lynch ve Cole, 2003, s.157) 

Uygun bir yaşam standardı sağlamanın önemli bir bileşeni, konut, yiyecek, su ve giysilerin karşılanabilir olmasıdır. 
Yeterli gıdaya sahip olma hakkı, yeterli gıdaya ya da satın alma araçlarına fiziksel ve ekonomik erişimi kapsamaktadır. 
Evsiz insanlar genellikle yetersiz gıda alımına sahiptir. Bu da beraberinde sağlık sorunlarını getirmektedir. (Lynch 
ve Cole, 2003, s.162)

Evsizliği kriminalize eden ve yaşam alanlarının dışına iten yasal düzenlemeler ve uygulamalar da evsizlerin haklarını 
ihlal etmektedir. 2013 yılında Amerika’da (Güney Karolina’da) tepki çektiği için yürürlüğe girmeden çekilen 
yönetmeliğe göre polisler şehir merkezini devriye dolaşıp, evsizleri şehir dışındaki acil durum barınaklarına veya 
hapse götürmek zorundaydı. Yönetmelik kamuoyundan, polisten büyük bir tepki alınca yürürlüğe girmeden geri 
çekildi. Fakat evsizleri kriminalize eden önlemlerin, birçok şehirde güçlü olduğu ve bu yöndeki yasal müdahalelerin 
evsizlerin haklarını sınırlandırdığı görülmektedir. Örneğin Florida’da yürürlükte olan benzer bir yönetmelikle, evsizlerin 
kamu alanındaki bir çok etkinliği (dışarıda uyuma veya eşyalarını dışarıda tutma gibi) kriminalize edilmekte ve 
evsizler şehir dışındaki barınaklara gönderilmeye çalışılmaktadır. (Sheffield, 2015, s.325-326)

Kriminalize etme ve bunun evsizler üstündeki etkileri BM Habitat ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ortak 
raporunda şu şekilde yer almıştır: “Evsiz insanlar, yeterli konut hakkı ihlallerinin yanı sıra bir dizi diğer insan 
haklarından yoksun bırakılabilir. Yasalar evsizliği kriminalize eder, evsizleri sokaktan uzaklaştırmak için yapılan 
operasyonların onların fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine doğrudan etkisi vardır. Yaşamak için güvenli bir yerden 
ve güvenlikten yoksun oldukları gibi şiddete, tehditlere ve tacize karşı daha savunmasızdırlar”. (UN-HABITAT and 
Office of the High Commissioner of Human Rights, The Right toAdequate Housing, 2014, s.22) 

Kentsel dönüşüm projelerinin de evsizler üstünde yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Evsizlerin de yaşadığı bu alanlar, 
80’lerle birlikte hızla dönüştürülmeye başlanmıştır. Bu alanların dönüştürülmesi, evsiz insanlar için yaşam alanlarının 
yitimi anlamına gelmektedir. Çünkü bu uygulamalar, evsizlerin yaşadıkları mahalleleri yıkarak onları bir anlamda 
çatısızlaştırmakta, mekânsızlaştırmaktadır. Mahallenin, sokağın yitimi dayanışma örüntülerinin de çözülmesi 
anlamına gelmektedir. (Gümüş, 2016, s.45) 

Sonuç

İkinci kuşak haklar arasında yer alan konut hakkı, insanın barınma gereksiniminin karşılamasının ötesinde anlamlar 
taşır. Konut hakkını, barınma gereksiniminin karşılanmasıyla özdeşleştirmek onun alanını oldukça daraltmaktadır. 
Burada önemli olan, bu ihtiyacın insan onuruna uygun şekilde karşılanmasıdır. Konut hakkı, diğer hakların 
gerçekleşmesinin de koşullarını yaratmaktadır. Konut dokunulmazlığı, özel yaşam, sağlık hakkı gibi. Kentleşme 
ve çevre de konut hakkıyla anlam kazanır. 
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Ulusal ve uluslararası düzlemde konut hakkı bazı güvencelere kavuşmuştur. Ancak bu durum, konut hakkının 
uygulamada hayata geçtiği anlamına gelmemektedir. Konut hakkı, gerek ulusal gerek uluslararası düzlemde daha 
etkili ve güvenceli bir duruma kavuşturulmalıdır. Bu bağlamda insan hakları belgelerinde konut hakkına daha 
güçlü vurgu yapılması ve dava edilebilir olmasının sağlanması önemlidir. Ayrıca konut hakkının da içinde olduğu 
sosyal haklara ilişkin denetim mekanizmalarının, daha etkin ve güçlü hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer türlü 
sosyal ve ekonomik haklar, sadece metinlerde yazılı haklar olarak kalacaktır. Ancak yeni liberal politikaların hakim 
olduğu bu süreçte, bunların yapılması oldukça zor görünmektedir.

70’li yılların sonlarında uygulanmaya başlanan yeni liberal politikalarla birlikte, sosyal devlet anlayışı terk 
edilmiştir. Yeni liberal politikalar, işsizliği ve yoksulluğu yaygınlaştırarak derinleştirmektedir. Bu da geniş kitlelerin 
sosyal haklara erişimi güçleştirmekte ya da imkansız kılmaktadır. Bu politikaların yıkıcı etkisi, kendini konut 
alanında da hissettirmektedir. Sosyal devlet politikalarının uygulandığı dönemlerde, konut alanında devletler 
bir takım yükümlülükler üslenerek, sosyal politikalar uygulanmışlardır. Ancak küreselleşme süreciyle uygulanan 
yeni liberal politikalarla birlikte, devlet konut alanından çekilmiş ve bu alan büyük oranda piyasaya bırakılmıştır. 
Küreselleşmeyle birlikte konut, devletin yerine getireceği bir sosyal hak olarak değil, piyasaya bırakılan bir kar 
alanı olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda hayata geçen projelerin en önemlisi, kentsel dönüşüm uygulamasıdır. Yaşanan dönüşümle birlikte, 
kentler bir meta gibi görülmüş ve konut alanı piyasaya açılmıştır. Bunun sonucu da, dönüşüm alanlarının burada 
yaşayan insanların katılımı olmaksızın dönüştürülmesidir. Kentsel dönüşüm başlarda iyileştirme, yenileştirme gibi 
anlamlarda kullanılsa da zaman içerisinde farklı sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Bu alanlarda yaşayan orta altı 
ve yoksul insanlar kent merkezlerinden çeperlere itilmiş, varlıklı insanlara lüks konutlar ve alışveriş merkezleri 
yapılmıştır. Kentsel dönüşümle birlikte zorla tahliyeler de görülmektedir. Yeni liberal politikaların diğer bir sonucu 
da dar gelirli insanlar için üretilen sosyal konutların artık pek çok ülkede azaltılması ve sosyal konutlara ayrılan 
payın da düşürülmesidir.

Dikkat çeken diğer bir gelişme de evsizlik olgusudur. Evsizlik, neredeyse bütün haklardan yoksunlaşma anlamına 
gelmektedir. Yurttaşlığın kimlik üstünden tanımlanması ve kimliğin de konutla (adresle) somutlaşması nedeniyle, 
evsiz insanlar pek çok haklarını kullanamamaktadır. Evsizliğin kriminalize edilmesi ve evsizlerin zorla barınaklara 
gönderilmeleri de onların haklarını ihlal etmektedir. Ayrıca kentsel dönüşüm uygulamaları evsizlerin de yaşam 
alanlarını da etkilemektedir. 

Piyasalaşma, kentsel dönüşüm, sosyal konutların azalması ve evsizleşme küreselleşme politikalarının somut görünümleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar da konut hakkıyla birlikte pek çok hak ihlaline neden olmaktadır. 
Oysa konut hakkı, nitelikli ve insan onuruna uygun yaşamanın önemli gereklerinden biridir. Bu nedenle de, sosyal 
haklar daha güçlü hale getirilmeli ve içinde konutun da bulunduğu eğitim, sağlık, sosyal güvenlik alanlarında 
sosyal politikalar uygulanmalıdır. 
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THE IMPORTANCE OF DISTANCE EDUCATION 
ENVIRONMENTS IN A GLOBALIZING WORLD 
Fatih Çağatay Baz1

Abstract

People who are equipped with knowledge, skills and values   can reveal certain products in the world. The well-
being of the education system forms the basis for maintaining a quality life. To achieve this, all learners should be 
provided an adequate access to the educational environment. As education has an important place in shaping a society, 
globalization is linked to education and global activities have a profound impact on it. Distance learning methods 
used for access to educational environments in the global world eliminate the limitations in the field of education. 
Consequently, new concepts have emerged with the rapid development of information and software issues in distance 
education environments. Intelligent and adaptable e-learning environments and new concepts such as mobile learning 
have become the current topics in distance education. This study aims to give an overview of the place and importance 
of distance education environments in globalization.

Keywords: Education Environments, Distance Learning, Globalization

1. Introduction

When we look at the developed countries, one of the most important indicators is the high globalization rate. 
If a country is in a good progress or a high level of development, a positive globalization is taking place for that 
country (Irani & Noruzi, 2011). In addition, the information society is an important dimension in the globalized 
world. Information society requires creative individuals. Individuals, capable of adapting new values, can only 
grow through education. Students’ ability to acquire knowledge and to benefit from it is gaining importance in 
the process of globalization (Çelik & Gömleksiz, 2000). Globalization is a process which keeps on increasing and 
although it may decrease for a while, it never ends, and it cannot be stopped. People interact with each other; help 
one another and share knowledge and experiences with each other (Mir, Hassan & Qadri, 2014).

In the global world, the concept of technology has entered our lives in many fields. In addition, technology has 
shaped new concepts in supporting education. One of these concepts is a distance learning environment. The 
significance of distance education environments in globalization is quite high.

There are important reasons for the integration of distance education into our lives in the globalized world. The 
increase in the number of students, rapid progress in technology are some of these. In addition, learning theories 
and personal needs make distance learning environments indispensable on a global scale. In addition to the increase 
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in the speed of internet technology besides all these reasons, the decrease in the cost is effective in the dissemination 
of distance education environments.

Globalization has a close relationship with education. Since education has an important role in shaping a society, it 
must be connected to globalization and global activities have a profound impact on education. With the concept of 
globalization, much change is expected in the field of education (Çelik & Gömleksiz, 2000). There are important 
reasons for the integration of distance education into our lives in the globalized world. The increase in the number 
of students, rapid progress in technology are some of these. In addition, learning theories and personal needs make 
distance learning environments indispensable on a global scale. In addition to the increase in the speed of internet 
technology, as well as the decrease in the cost of the internet technology, it is effective in the spread of distance 
education environments (Baz, 2016; Machekhina, 2016).

Technological capability is essential in the development and progress of education. In the global world, all countries 
need a production system that can process and use information infrastructure and development information. 
People should have access to knowledge and skills to take part in a new technological environment, to benefit 
from creativity and to be creative. This places education and skills at the centre of a fair and inclusive globalization 
(Bakhtiari, 2011; Misra, 2012).

In globalization, distance education is essential for those who do not have the opportunity of traditional education, 
such as employees, people with physical disabilities, and people who want to improve themselves. In this regard, 
communication technologies must be in operation. The most important element in distance education is the 
communication infrastructure. Difficulties in communication infrastructure affect education. For this reason, 
technological infrastructure should be continuously improved, interruptions in connection should be eliminated 
and internet speed should be increased (Arat & Bakan, 2011). Global education places particular emphasis on 
the changes in communication and relationships among people throughout the world, highlighting such issues as 
human conflict, economic systems, human rights and social justice, human commonality and diversity, literatures 
and cultures, and the impact of the technological revolution (Abdelhadi & Ahmed, 2014).

Globalization processes lead to wide-ranging changes affecting education worldwide (Vulliamy, 2010). The use of 
electronic learning environments has become a standard component in many subjects. Technology applications 
are not limited to the class. At the same time, some classes are held with virtual sessions (Tirziu & Vrabie, 2015). 
Together with the use of these environments, education can easily reach to remote locations and globalize the 
educational environment.

Figure 1 presents the relationship between education and globalization.
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Figure 1. Relationship Between Education and Globalization (Steemit, 2018)

As shown in Figure 1, on education and globalization; multi-lingual, cross-border education, ubiquitous education, 
jobs that exist today may not be there tomorrow as the pace of social change is accelerating.

The Taxonomy of Distance Education Technologies in Göksel Canbek (2015):

•	 Education	by	mail	(Correspondence	study)

•	 Pre-recorded	media:	Audio	video	systems

•	 Two-way	audio:	Telephone	system,	tele-bridge	connection

•	 Two-way	audio	with	graphics	included	in	the	graphics:	Presentation	board	transmitter	and	computer	network

•	 One-way	live	video:	TV	class,	video	transmission	system

•	 Two-way	audio	(one-way	video):	the	telephone	system	with	numbers	of	800

•	 Two-way	audio	/	video:	Telecommunication	systems

In the 21st century, education systems face the dual challenge of equipping students with new knowledge, skills 
and values that can also compete in a global marketplace. Responsible adults cannot ignore these issues in order to 
raise good citizens both in their countries and the world. Globalization thus leads us to rethink not only how much 
education is needed, but also its ultimate goals (Sharma, 2012). Because of all these reasons, distance education 
models in the field of education in globalization are important.
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The history of distance education in the global world is shown in figure 2.

Figure 2. History of Distance Education in the Global World (Simak & Jeff rey, 2010)

2. Components of Distance Education

There are basically two components that make up the concept of distance education. These components are the 
software component and hardware component. The relationship between this pair is given in Figure 3.

Figure 3. Distance Learning Environment Components

In the globalizing world, many aspects of life as well as learning methods have been affected by change and in a way 
updated. Learning methods using distance education offer students different environments. These environments 
can be listed as follows:
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2. 1. Visual Learning Method

It is necessary to determine the learning styles of the students in the education system and to organize the teaching 
by determining the learning styles of the students (Kaf Hasırcı, 2005). Visual learners think with pictures and learn 
the best visual images. With this method of learning, the teacher is based on nonverbal cues like body language to 
help in understanding. At times, visual learners prefer to sit in front of their class (Gilakjani, 2012).

2. 2. Auditory Learning Method

With the auditory learning method, learners are good at remembering what they hear when they learn about 
information through auditory representation. Aural components such as toner, screen and loudness are important 
for these students (Kayalar & Kayalar, 2017).

2. 3. Kinesthetic Learning Method

In the movement-based learning style, concepts such as body, body, balance, dexterity, activity, sport, dance, drama, 
theatre, show, motion are important. A student with this form is often interested and interested in expressing 
his feelings and thoughts through body language, using tools and producing something concrete (Sever, 2008).

3. Distance Education Approaches

The highlighted framework includes four approaches to understanding distance education (Göksel Canbek, 
2015). These:

1. Same time-training in the same place (traditional learning)

Traditional learning environments focus on elements such as lecture, case studies, team projects. In this type of 
learning, students are engaged and taught in a concurrent environment. In other words, students must be in the 
same place at the same time. The traditional class has advantages over face-to-face interaction between students 
and educators and between students themselves. Students take motivation from both the other students and the 
teacher (Black, 2002).

2. Different time-training in the same space (individual learning)

It is unrealistic to think of teaching each student. It is wrong to imagine that the teaching approach from a single 
angle can meet the needs of each student. Unfortunately, a single trainer gives lessons and the students learn the 
content of the course and try to reproduce them in exams (Felder & Brent, 2005).

3. Same time-training in different places (synchronous learning)

Due to the proven expectations at various times in education, synchronized e-learning was expanded. There is no 
physical environment in the online learning environment. Synchronous learning tools such as business discussion, 
instant messaging, and blogs play an important role in online courses, not only among instructors, but also by 
exchanging information and exchanging the experience of the social structure class among students. People may 
know this by referring to a specific vendor, tool, or software program that enables the creation and delivery of 
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synchronized e-learning. Synchronous e-learning facilitates live, real-time and often planned, interactive learning 
and learning (Shahabadi & Uplane, 2014).

4. Different time-training in different places (asynchronous learning)

Asynchronous Learning is the use of technologies such as e-mail, blog boards and text documents of web-aided 
textbooks, audio video courses and social networks. Asynchronous learning is useful for students who have some 
problems or have responsibilities. Students have the opportunity to complete their work in a less or non-stressful 
environment and in a more flexible time frame. In asynchronous online courses, students progress at their own pace. 
If they need to listen to a lesson a second time or if they have to think about a question within a certain period of 
time, they can do so without fear that they will stop the rest of the class. With online courses, students can earn 
their diplomas more quickly, or repeat courses they failed and attend a class with a smaller number of students. 
Students can access various enrichment courses in online learning and participate in specific tasks (Chauhan, 2017).

4. Distance Education Applications in the World

Figure 3 provides information on how and when the distance learning practices started in some countries around 
the world.

Figure 4. Starting Dates of Some Distance Education Applications in the World and Their First Applications (Kaya, 2002)
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New distance education trends in the global world are listed as follows (Traxler, 2018):

•	 Online	learning	tools	

•	 Flipped	learning	

•	 MOOCs	and	online	courses	

•	 Learning	Management	Systems	

•	 Education	and	Gamification	

•	 Mixing	and	matching	digital	tools

5. Conclusion

This study attempted to give an overview of the situation between globalization and distance education environments. 
Distance learning environments have made a rapid progress in recent years. In addition to the rapid progress of 
distance education, many new concepts have entered the literature. When we look at the studies, there are many 
publications on distance education environments within the framework of globalization.

The studies conducted within the framework of globalization and distance education environments are directed to 
the definitions of existing environments. In other words, studies in the theoretical dimension are in the literature 
(Sethy, 2008; Rajesh & Sumathy, 2016). In addition, studies have been carried out to reveal the current situation 
in globalization and distance learning environments in various countries (Olusola & Alaba, 2011; Shahidi & 
Seyedi, 2012; Ariail, 2016).

Distance learning environments have similarities in terms of implementation and use in globalization. Distance 
learning environments have a significant impact on education and training for adults. When the topics in the 
literature are examined, distance education environments in articles and other studies reveal e-learning systems. 
In this sense, distance learning environments are e-learning, mobile learning, blended learning, adaptive online 
environments, web-based learning and more. These distance learning environments often use virtual learning 
environments to support and improve student experience. In addition, these settings have contributed to the 
definition of education, pedagogy, theory and concepts. Finally, the use of the mobile technology applications 
is required in order to provide distance learning environments in terms of globalization, especially in university 
environments, and personalized learning environments.

References

Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan Eğitim ve Uygulamaları. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 
14(1–2). pp. 363–374.

Ariail, D. L. (2016). Globalization of Higher Education in South Africa. Georgia Journal of College Student 
Affairs. 1 (7). pp. 30 – 35. 

Bakhtiari, S. (2006). Globalization and Education: Challenges and Opportunities International Business and 
Economics Research Journal, 5, 2.

Baz, F. Ç. (2016). New Trends in E-Learning in Mahmut Sinecen (Eds.) Trends in E-Learning. (pp. 1-15). 
London, IntechOpen.



162

THE IMPORTANCE OF DISTANCE EDUCATION ENVIRONMENTS IN A GLOBALIZING WORLD 

Fatih Çağatay Baz

Black, G. (2002). A Comparison of Traditional, Online and Hybrid Methods of Course Delivery. Journal of 
Business Administration Online. 1 (1). 

Çelik, V., & Gömleksiz, M. N. (2000). A Critical Examination of Globalization and Its Effects on Education. 
Fırat University Journal of Social Science. 10 (2). pp. 133 – 144.

Chauhan, V. (2017). Synchronous and Asynchronous Learning. Imperial Journal of Interdisciplinary Research. 
3 (2). pp. 1345 – 1348.

Felder, R. M., & Brent, R. (2005). Understanding Student Differences. Journal Engineering Education. 94 (1). 
pp. 57 – 72.

Göksel Canbek, N. (2015). Uzaktan Öğretme ve Öğrenme: Uzaktan Eğitimin Temelleri [Book Launches Teac-
hing and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education by M. Simonson, S. Smaldino, 
M. Albright and S. Zvacek]. AUAd, 1(2), 102-111.

Gilakjani, A. P. (2012). Visual, Auditory, Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on English Language 
Teaching. Journal of Studies in Education. 2 (1). 

Irani, F. N. H. A., & Noruzi, M. R. (2011). Globalization and Challenges; What Are the Globalization’s Con-
temporary Issues? International Jorunal of Humanities and Social Science. 1 (6). 216-218.

Kaf Hasırcı, Ö. (2005). Görsel Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Öğretimin Akademik Başarı ve Kalıcılığa 
Etkisi. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences. 14 (2). pp. 299-314. 

Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Pegem A Yayıncılık. Ankara.

Kayalar, F., & Kayalar, F. (2017). The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Le-
arners (Students’ Views). IOSR Journal of Humanities and Social Science. 22 (10). pp. 4-10.

Machekhina, O. N. (2016). Globalization of Education: The Experience of Retrospective Complex Analysis. 
SHS Web of Conferences, pp. 1-4.

Misra, S. (2012). Implications of Globalization on Education. Romanian Journal for Multidimensional Edu-
cation, Iasi, Romania, 4 (2).

Mir, U. R., Hassan, S. M., & Qadri, M. M. (2014). Understanding Globalization and its Future: An Analysis. 
Pakistan Jorunal of Social Sciences. 34 (2). pp. 607-624.

Olusola, A. J., & Alaba, S. O. (2011). Globalization, Information and Communication Technologies (Icts) 
And Open/Distance Learning in Nigeria: Trends, Issues and Solution. Turkish Online Journal of 
Distance Education. 12 (3). pp. 66 – 77.

Rajesh, D., & Sumathy, R. (2016). Impact of Globalization on The System of Distance Education in India. 
International Journal of Scientific Research and Education. 4 (1). pp. 5716 – 5723.

Senouci, A. & Kherrous, A. (2014). The Impact of Globalization on Education. Department of English as 
Partial Fulfillment. 

Sethy, S. S. (2008). Distance Education in The Age of Globalization: An Overwhelming Desire towards Blen-
ded Learning. Turkish Online Journal of Distance Education. 9 (9). pp. 29 – 44.

Sever, E. (2008). Öğrenme Stilleri: İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 
Master Thesis. Social Sciences Institute, Adnan Menderes University.



GLOBAL CHALLENGES IN DEVELOPMENT, FINANCE AND EDUCATION

İsmail Şiriner, Marcel Mečiar 

163

Shahabadi, M. M., & Uplane, M. (2014). Synchronous and Asynchronous E-learning Styles and Academic 
Performance of E-learners. Procedia - Social and Behavioural Sciences. 176, pp.129-138.

Shahidi, N., & Seyedi, S. M. (2012). The Impact of Globalization in Higher Education on the Universities’ 
Educational Quality: A Regional Project on Shiraz Universities. World Applied Sciences Journal 20 
(9). pp. 1300-1306.

Sharma, N. (2012). Globalization Effect of Education and Culture: An Analysis. Government Engineering 
College. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2069155

Simak, C., & Jeffrey, C. (2010). History of Distance Education. Retrieved from https://wiki.uiowa.edu/display/
edtech/History+of+Distance+Education

Steemit. (2018, December 21). Retrieved from https://steemit.com/education/@imbsnt/globalizati-
on-and-its-impact-on-education

Tirziu, A. M., & Vrabie, C. (2015). Education 2.0: E – Learning Methods. Procedia – Social Behavioral Scien-
ces 186. pp. 376-380.

Traxler, J. (2018). Distance Learning—Predictions and Possibilities. Education Sciences. 8 (35). pp. 2 - 13.

Vulliamy, G. (2010). Educational Reform in a Globalised Age: What is Globalisation and How is it Affecting 
Education World-wide? University of York, UK. pp.1-16.





165

12
A STUDY ON THE UNIVERSITY STUDENT 
PERCEPTIONS OF GLOBALIZATION / ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESELLEŞME ALGISI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA
Filiz Tufan EMİNİ1

Abstract

This study aims to present university students’ perceptions on globalization through qualitative analysis. The 
population of the study consists of senior students attending Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Economics 
and Administrative Sciences, Department of Public Administration. The technique of metaphors was used during 
gathering of qualitative data that were analysed via content analysis. A questionnaire with open ended questions 
like the following example, “Globalization is like…, because…”, was given to senior students of the Department of 
Public Administration to elicit their answers. This enabled to identify the positive and negative meanings attributed to 
particular perceptions of globalization. The data were analysed with content analysis approach, coded and interpreted. 
The findings indicate that university students in Turkey perceive globalization as a unifying and integrative process 
and they consider the effects of globalization to be positive. The results of this study reveal important findings about the 
perception of globalization among the students from all over Turkey. It is expected that the results will offer guidance 
for the ones concerned with this issue by strengthening positive aspects of globalization and minimizing the effects of 
negative aspects. 

Key Words: Globalization, University, Student, Perception, Metaphor

Giriş

Küreselleşme kavramı, başta akademik ve ekonomik çevrelerde olmak üzere en çok tartışılan kavramların başında 
gelmektedir. Özellikle akademik çevreler tarafından küreselleşmenin ne olduğu, küreselleşmeyi ortaya çıkaran sebepler 
ve küreselleşme sürecinin sonuçları, küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri de farklı düşünce kalıplarıyla ele 
alınarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecine ilişkin birçok tanım ve açıklama 
yapılmıştır (Kürkçü, 2013: 1). Bu tanım ve açıklamaların ortak yönlerine bakıldığında ortaya çıkan tanıma göre 
küreselleşme, dünyadaki toplumsal karşılıklı bağlılıkları ve değiş-tokuşları meydana getiren, arttıran, yaygınlaştıran 
ve yoğunlaştıran toplumsal süreçlerin çok boyutlu kümesini ifade eder. Bu süreçler ayrıca, insanların mahalli olan 
ile yerel olmayan (uzakta olan) arasında söz konusu bağlantılardaki güçlenmeyi giderek daha çok fark etmelerini 
kolaylaştırır. Küreselleşmenin, devletlerin ekonomik ve politik kararlarındaki değişim gücüyle; ayrıca iletişim, 
ulaşım ve diğer teknolojik yeniliklerin de hızlandıran etkisiyle; toplumların kültürel, ekonomik, siyasal, çevresel 
vb. pek çok boyutta birbiriyle daha fazla yoğun olarak etkileşmesini ve bu etkileşimlerin sonucunda toplumların 
birbirleriyle fazla bütünleşmesini ifade ettiği söylenebilir (Cebeci, 2011: 367).

1 (Çanakkale Onsekiz Mart University), filizemini@hotmail.com
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Küreselleşmenin tarihi gelişim sürecine bakıldığında, temellerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş dönemi 
ve bu dönemdeki ekonomik ve toplumsal olgulara dayandığı görülmektedir. Buna göre genel olarak küreselleşme 
süreci, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sosyalist Blok’un çökmesiyle birlikte büyük bir hız kazanmıştır (Kürkçü, 
2013: 3). Bu tarihten itibaren sosyal, ekonomik, siyasal açılardan yaklaşımlara konu olan küreselleşme, terim 
olarak ilk kez sosyologlar tarafından kullanılmıştır. Terimin 80’lerin sonları ile 90’ların başları arasında kullanımını 
yaygınlaştıran, Anthony Giddens’dır. İçerisinde küreselleşme kavramı geçen ilk çalışmanın, Aberdeen Üniversitesi’nden 
Roland Robertson tarafından yazılan ve 1992 yılında yayınlanan “Küreselleşme: Sosyal Kuram ve Küresel Kültür” 
(Globalization: Social Theory and Global Culture) isimli kitap olduğu bilinmektedir (Gökdere, 2001: 71).

Küreselleşme, dünyada son zamanlarda yaşanan gelişmeleri açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Bu gelişmelerin 
ekonomik, siyasi, sosyal, teknolojik ve kültürel boyutları olduğu için de küreselleşmenin tanımı ve anlamı kişiden 
kişiye göre farklılık göstermektedir. Küreselleşmenin sonuçlarına ilişkin de bir görüş birliğinden söz etmek mümkün 
değildir. Bu bağlamda küreselleşme kavramına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır (Kürkçü, 2013: 1). 
Küreselleşme konusunda çalışan araştırmacıların küreselleşmeye yönelik tutum, algı ve değerlendirmelerini, Held ve 
McGrew’ın çalışmalarında üçlü gruplandırma şeklinde sundukları görülmektedir. Held ve McGrew’ın çalışmasında 
küreselleşme, aşırı küreselleşmeci (hiperglobalist), kuşkucu (sceptic) ve evrimsel (dönüşümsel) (transformationalist) 
olmak üzere üç yaklaşımı içermektedir (Cebeci, 2011: 368; Kaya, 2009: 4).

Aşırı küreselleşmeciler, radikaller diye de anılmaktadırlar. Bunlara göre endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus 
devlet, küreselleşme sürecine paralel olarak önemini yitirmiştir. Artık küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır; 
çünkü piyasa mekanizması hükümetlerden daha rasyonel çalışmaktadır. Küresel piyasanın gelişimi, toplum içinde 
daha yüksek rasyonaliteye işaret etmektedir. Aşırı-küreselleşmeci bakış açısına göre, küresel ekonominin yükselişi, 
radikal yeni dünya düzeninin bir delili olarak yorumlanabilecektir. Küresel düzeyde kültürel karışım (hypredization), 
küresel yayılma ve küresel yönetişim kurumlarının (global governance institutions) doğuşu, köklü bir biçimde yeni 
dünya düzenin delilleri ve ulus devletin ölümü olarak yorumlanmaktadır. Artık ulusal hükümetin sınırlarını kontrolde 
zorluk çekmeye başlamışlardır. Küresel ve bölgesel hükümetler daha büyük roller talep ederken, devletlerin otonomisi 
ve egemenliği de daha çok aşınmaktadır. Bunun yanında, ülkeler arasında uluslararası işbirliği kolaylaşmıştır; artan 
küresel iletişim altyapısı sayesinde değişik ülkelerin halkları, ortak çıkarlarını daha çok farkına varmakta ve bunun 
sonucunda da küresel bir uygarlığın doğuşu için ortak bir zemininin oluştuğunu iddia etmektedirler (Bozkurt, 2000).

Küreselleşmeyi baştan sona tartışmalı gören ve küreselleşmeyle önceki dönemlerde mevcut olana herhangi bir katkı 
yapılmadığını ifade eden ve küreselleşme kuşkucuları olarak tanımlanan grup “küreselleşme karşıtları” olarak da 
tanımlanmaktadır. Küreselleşme karşıtlarına göre; 19. yüzyıldan itibaren dünya üzerindeki ticaret, yatırım ve emek 
gücündeki akış istatistiğinin, çağdaş ekonomik bağımlılık düzeyleri hala korunmakta ve bu konu tarihsel olarak 
emsalsiz bir yapı göstermemektedir. Dolayısıyla bugün bütünleşmiş bir dünya ekonomisi bulunmamaktadır, daha 
çok ülke ekonomilerinden oluşan bir uluslar-arasılaşma söz konusudur (Cebeci, 2011: 370-71).

Evrimsel-dönüşümsel tezi savunanlar küreselleşmeyi modern toplumları ve dünya düzenini yeniden şekillendiren 
hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki ana siyasal güç olarak görmektedir. Aşırı küreselleşmeciler 
ve küreselleşme karşıtları ile kıyaslandığında dönüşümsel yaklaşım geleceğe ilişkin herhangi bir iddia sunarak 
küreselleşmenin yörünge haritasını çizmezler. Küreselleşmeye küresel uygarlık veya küresel piyasa bağlamında 
bakmazlar. Ulus-devletin sonunun geldiğini kabul eden aşırı küreselleşmecilerle aslında bu konuda hiç bir şeyin 
değişmediğini kabul eden küreselleşme karşıtlarına karşın, dönüşümcüler yeni bir egemenlik rejimi ileri sürerek her 
iki grubun değerlendirmelerini reddederler. Bu bağlamda bugün egemenlik daha az coğrafi sınırlarla tanımlanmış ve 
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daha karmaşık uluslar üstü ağlarla biçimlendirilmiştir. Dönüşümsel görüş, aşırı küreselleşmecilerin tersine dünyayı 
tek bir toplum olarak görmez. Daha çok bazı devletlerin, toplumların benzerliklerinin artarak birbirine daha fazla 
benzer hale geldiğini, ancak bazılarının ise yeni bir küresel seviyede yer alarak gittikçe marjinal hale geldiklerini 
ifade ederler (Kürkçü, 2013: 9).

Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
son sınıf öğrencilerinin küreselleşmeye ilişkin algılarının metafor analizi ile ortaya konulması hedeflenmektedir. 
Söz konusu alanda yapılan çalışmalara dair literatür aşağıdaki gibidir.

Literatür: Metafor Analizi ve Küreselleşme

Metafor, bir bireyin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe 
koşabileceği güçlü bir zihinsel araçtır. Metaforlar bir kelime ya da kavramı ifade etmek için o kelime ve kavramın 
normal konvansiyonel anlamı dışında şiirsel ya da mecazi bir ifade ile anlatmak ve benzetmek anlamına gelmektedir. 
Kısacası pek çok metafor, kavramsal haritalama sisteminde konvansiyonel (geleneksel) anlamında sabit değillerdir 
ama kavramların bağlamsal faktörleri sonucu ortaya çıkmaktadırlar (Kuyucu vd., 2013: 44).

Metaforik düşünme özne ve araç olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bir olgu durum ya da kavramı açıklanması 
istenen özne; terim ya da terimler vasıtasıyla kullanılan metaforlar da araçtır. Metafor, dünyada birçok çalışmaya 
konu olmuş, Türkiye’de de 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren metafor çalışmaları yapılmaya başlanmıştır 
(Toker-Gökçe ve Bülbül, 2014: 66-67). Metafor analizi yapan araştırmacılar, ilgili veriyi görüşme veya anket yolu ile 
sağlayabildiği gibi ilgili literatür tarandığında, blog, rapor vs. dökümanların incelendiği çalışmalar da görülmektedir. 
Elde edilen verilerin analizinde, nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri veya her iki yöntem birden 
kullanılmıştır. Yöntemin çoğunlukla eğitim bilimleri temel alanında kullanıldığı görülmektedir.

Görüşme yolu ile veri elde eden araştırmacılardan Gatti ve Catalano, bir öğretmenin öğretmeyi öğrenme serüvenini 
metaforlar ile aktarmış (Gatti ve Catalano, 2015), Jackson, bilgi sistemleri/teknolojilerine ilişkin algıyı metafor 
analizi ile ölçmüş (Jackson, 2016), Beck, annelerin çocuk bakımı ile ilgili tecrübelerine ilişkin metaforlar üzerine 
çalışmış (Beck, 2017), Gök vd., okulöncesi öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili algılarını metaforlar 
aracılığı ile ortaya koymuş (Gök, vd., 2012), Kalra ve Baveja, öğretmenlerin bilgi, öğrenme ve öğrenci kavramları 
ile ilgili düşüncelerini metaforlar ile açıklamış (Kalra ve Baveja, 2012), Yılmaz ve Polat, ilköğretim yönetici ve 
öğretmenlerinin çalıştıkları kurumla ilgili algılarını ortaya koymak için metaforlar üzerine çalışmış (Yılmaz ve 
Polat, 2012), Kuyucu vd., okul öncesi öğretmenlerin çocuk kavramına ilişkin algılarını ortaya koymuş (Kuyucu 
vd., 2013), Yıldırım vd., öğretmen, yönetici ve müfettişlerin öğretmen kavramına ilişkin algılarını incelemiştir 
(Yıldırım vd., 2011).

Belgeler üzerinde metafor analizi yapan araştırmacılardan Ho ve Cheng, 2011-2012 krizinde oluşturulmuş olan 
finansal raporlarda duygu metaforlarının kullanımını ele almış (Ho ve Cheng, 2016), Atanasova, kişisel ve profesyonel 
obezite blog sayfaları üzerinde bir metafor analizi çalışması yapmıştır (Atanasova, 2018).

Öğrenciler üzerine yapılan çalışmalarda, Toker-Gökçe ve Bülbül, meslek lisesi öğrencilerinin okula yönelik algılarını 
metafor analizi ile ortaya koymuş, metafor olarak insan bedeni kullanılmıştır (Toker-Gökçe ve Bülbül, 2014). Koç, 
öğretmen adaylarının teknoloji algılarını ortaya koymak için yaptığı metafor analizi çalışmasında, hem nitel hem de 
nicel araştırma yöntemlerini kullanmıştır. Çalışmada öğrencilerin teknolojiye ilişkin algıları ölçülmüştür (Koc, 2013). 
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Wan vd., öğrencilerin öğretmenlerine ilişkin algılarını (Wan, Low ve Li, 2011), Akkocaoğlu ve Yağcı, öğretmen 
adaylarının felsefe konusundaki algılarını (Akkocaoğlu ve Yağcı, 2012), Ekici, öğretmen adaylarının bilgisayar 
kavramı ile ilgili algılarını (Ekici, 2016), Şahin ve Sabancı, pedagojik formasyon öğrencilerinin maarif müfettişlerine 
ilişkin algılarını (Şahin ve Sabancı, 2018), Bahar-Güner vd., öğretmen adaylarının öğretmen eğitimcisine ilişkin 
algılarını (Bahar-Güner vd.., 2015), Yalçın-Wells, görsel sanatlar öğretmenliği adaylarının öğretmen ve sanatçı 
algısını (Wells, 2015), Gültekin, ilköğretim öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yönelik algılarını 
(Gültekin, 2013), Altun ve Apaydın, öğretmen adaylarının eğitim kavramına ilişkin algılarını (Altun ve Apaydın, 
2013), Şimşek, İngilizce öğretmen adaylarının dil ve öğretime ilişkin inançlarını (Şimşek, 2014), Arslan ve Zengin, 
fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma kavramına ilişkin algılarını (Arslan ve Zengin, 2016), Koç, sınıf 
öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dair algılarını (Koç, 2014) metafor yöntemi ile analiz etmiştir. Bu 
çalışmaların çoğunda, kalıp soru olan “……..gibidir, çünkü, ………” sorusunun yöneltildiği ve ilgili boşlukların 
tamamlanmasının istendiği görülmektedir. Bu cümlede “çünkü…..” kısmı, metaforun gerekçelendirilmesi ile ilgilidir.

Bu çalışmalardan farklı olarak Fabian, eğitim süreçlerine katılanların inanç sistemlerini araştırmak açısından metafor 
analizi yönteminin potansiyellerini ortaya koymayı amaçlamış ve eserinde, geliştirilmiş metafor analizi adlı yeni 
bir aracı tanıtmıştır (Fábián, 2013).

Literatürde, küreselleşme kavramına ilişkin algının metafor yöntemi ile ölçülmesine dair bir yayına rastlanmamıştır. 
Başka yöntemler ile küreselleşme algısını irdeleyen çalışmalar incelendiğinde, Das’ın, öğrencilerin küreselleşmeye 
ilişkin algılarını ölçmeye yönelik bir araştırma yaptığı görülmektedir. Bu araştırmanın sonucunda Das, öğrencilerin 
küreselleşmeye ilişkin algılarının olumsuz olduğu sonucuna ulaşmıştır (Das, 2007). Rooholamini ise İran’da 
yaptığı çalışmasında tıp bilimleri öğrencilerinin küreselleşmeye ilişkin algılarını ölçmüş ve katılımcıların büyük bir 
çoğunluğunun küreselleşmeyi olumlu bir yaklaşım olarak algıladıklarını ortaya koymuştur (Bazafkan vd., 2013). 
Öztürk ve Günel ise sosyal bilgiler öğretmenleri üzerinde yaptıkları araştırmada, küresel sistemler, küresel eğitim 
ve çeşitlilik kavramlarına ilişkin algıyı ölçmek istemişler ve elde ettikleri sonuçlar, katılımcıların küreselleşme 
kavramının, farklı kültürler, dinler, ırklar ve etnik gruplar arasındaki sosyal, politik ve ekonomik çatışmalarla ilgili 
olduğunu düşündüklerini (olumsuz algı) ortaya koymuştur (Öztürk ve Günel, 2016).

Yöntem

Araştırmanın amacı, kamu yönetimi bölümü son sınıf öğrencilerinin küreselleşmeye ilişkin algılarının metaforlar 
aracılığı ile ortaya konmasıdır. Küreselleşme olgusunun betimlenmesinde bu yöntemin tercih edilme sebebi, 
“mecazların karmaşık değişkenlerin önemli özelliklerini basit bir formatta tanımlamak açısından oldukça etkili” 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 207) bir araç olarak tanımlanmasıdır. 

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) desenine dayanmaktadır. Olgubilim deseni ile 
farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanılmaktadır (Yıldırım 
ve Şimşek, 2016: 69). Olgubilim deseninin temelini bireysel tecrübeler oluşturmaktadır. Bu desende araştırmacı, 
katılımcının öznel tecrübeleri ile ilgilenmekte, algılamaları ve olaylara yükledikleri anlamları incelemektedir. 
Olgubilim tanımlayıcı bir araştırma desenidir. Bu bağlamda genelleme yapmak değil, olguları tanımlamak ve kişisel 
deneyimlere dayalı sonuçları belirlemek önemlidir (Ekici, 2016: 759). 

Çalışmanın evreni, Biga İİBF Kamu Yönetimi bölümü son sınıf öğrencileridir. Öğrenim gören öğrencilerden 
gönüllü olan 66’sına ulaşılmış ve kendileri ile yüzyüze görüşmek sureti ile yarı yapılandırılmış bir görüşme formunu 
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doldurmaları istenmiştir. Bu bağlamda, öğrencilere, metafor çalışmalarında yaygın şekilde kullanılan, “Küreselleşme 
…… gibidir; çünkü, …….” ifadesini içeren bir form verilerek ilgili boşlukları doldurmaları istenmiş; ardından 
elde edilen bu metaforları katılımcıların olumlu anlamda mı yoksa olumsuz anlamda mı kullandıkları sorulmuş 
ve verilen cevaplar forma işlenmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi ile 
amaçlanan, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan verilerin önce 
kavramsallaştırılması, daha sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre 
veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir. Dolayısıyla içerik çözümlemesi, birbirine benzeyen verileri belirli 
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenleyerek 
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Bu bağlamda araştırma ile elde edilen veriler sınıflandırılarak 
kodlanmış ve verilere dair frekans değerleri bulunmuştur. Ayrıca çalışmada, görüşmeler sırasında elde edilen bazı 
çarpıcı verilere, aynen alıntılanarak yer verilmiştir.

Bulgular

Araştırmaya katılan öğrencilere dair bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir:

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Sayı Yüzde

Kız 41 % 61

Erkek 26 % 39

Toplam 67 % 100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, Katılımcıların %61’i kızlar (41 öğrenci), %39’u ise erkeklerden (26 öğrenci) oluşmaktadır. 
Öğrencilerin küreselleşme kavramına ilişkin algıları, olumlu veya olumsuz olduğu gibi, küreselleşme sürecini hem 
olumlu hem de olumsuz algılayan katılımcılar da bulunmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2: Katılımcıların Küreselleşmeye İlişkin Algıları

Olumlu Olumsuz Hem Olumlu
Hem Olumsuz

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Kız 33 % 80 4 % 10 4 % 10

Erkek 22 % 84 3 % 12 1 % 4

Toplam 55 % 82 7 % 10 5 % 7

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 82) küreselleşmeyi olumlu bir olgu olarak 
algılamaktadır. Küreselleşmeyi olumsuz algılayanların oranı % 10 iken, küreselleşmenin hem olumlu hem de 
olumsuz bir süreç olduğunu düşünenlerin oranı % 7‘dir. 
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Tablo 3: Küreselleşmeyi Olumlu Algılayan Katılımcıların Küreselleşmeye İlişkin Metaforları

Rüzgar 1 Dalga 1

Ağaç, ağaç dalları, fidan 3 Futbol topu 1

Tohum 1 Furbol takımı 1

Kale surlarının açılması 1 Fatih/Kitleleri sürükleyen lider/idare 3

Evlilik 1 Ana kucağı 1

Bebeğin büyümesi 1 Memleket 1

Kesişim kümesi 1 Türkiye-Osmanlı 2

Aile 1 Sivil itaatsizlik 1

Evren-Dünya 2 Dil öğrenmek 1

Kelebek 2 İnternet 4

Nar 1 Cep telefonu 1

Kartopu 1 Kök 1

Kum 1 Puzzle 2

Nuh’un Gemisi 1 Gezegen 1

Örümcek Ağı 1 Yağ 1

Çember 1 Flash Bellek 1

Duman 1 Yağmur 1

Gökyüzü 1 Bütünleşme, bütün olma, paylaşım 5

Okul/Üniversite 1 Yayılma 1

Pizza 1

Küreselleşmenin olumlu anlam taşıdığını düşünen katılımcılar, bu süreçte, farklılıkların birlikteliğinden bir güç 
doğacağı, iletişim ve haberleşme olanaklarının yayılmasıyla çeşitli fırsatların yaratılabileceği yönünde değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır. Öğrencilerin verdikleri bazı çarpıcı cevapların gerekçeleri şu şekildedir: 

“Küreselleşme rüzgar gibidir çünkü, rüzgar nasıl dünyadaki coğrafyaya göre değişiyorsa, küreselleşme de insanlara 
ve kültürlere göre değişir.”

“Küreselleşme bir kalenin surlarının açılması gibidir çünkü ülkeler arası iletişim ve haberleşmeyi artırır”

“Küreselleşme evlilik gibidir çünkü ekonomik ve sosyal bütünleşmedir”

“Küreselleşme, kesişim kümesi gibidir çünkü, insanları siyasal, teknolojik ve kültürel açıdan birleştiren bir olgudur.

“Küreselleşme, aile gibidir çünkü, bir aile nasıl birbirine yakınsa, dünyadaki insanlar da küreselleşme ile siyasal, 
kültürel vb. alanlarda birbirine yakınlaşmaktadır”

“Küreselleşme, kelebek gibidir, kozasına girip evrimini tamamladığında kelebek olup ulaşamadığı boyutlara ulaşır”

“Küreselleşme, ağaç/tohum gibidir çünkü, bir tohumun büyüyüp gelişmesi gibi yavaş yavaş ilerler ve dünyayı 
etkiler, yayılır”.

“Küreselleşme, sivil itaatsizlik gibidir çünkü küçük bir noktadan başlayıp dünya çapına yayılır”
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“Küreselleşme, nar gibidir çünkü, ülkeler bütünleşme sürecine girer”

“Küreselleşme, ana kucağı gibidir çünkü, anne nasıl iyi kötü herşeyi göze alırsa küreselleşmede de herşeyi göze 
alarak ilerlenir”

“Küreselleşme, Türkiye Cumhuriyeti gibidir çünkü kabuğundan çıkıp sanat, spor, bilim vb. bir çok alanda 
evrenselleşmiştir”

“Küreselleşme, Osmanlı Devleti gibidir çünkü Osmanlı devleti tek bir buyruğu ile diğer ülkeleri hizaya sokabilmiştir, 
dünyaya oynamaktır”

“Küreselleşme, gökyüzü gibidir çünkü, dünyanın neresinden bakın gördüğünüz şey aynıdır”.

“Küreselleşme, duman gibidir çünkü, yayıldığı yeri etkisi altına alır”

“Küreselleşme, puzzle gibidir çünkü, farklı fikirler birbirini tamamlayarak bir bütün oluşturur”

Tablo 4: Küreselleşmeyi Olumsuz Algılayan Katılımcıların Küreselleşmeye İlişkin Metaforları

Bütün insanların aynı sınıfta ders dinlemesi 1

Doğru bilinen bilginin yanlış çıkması 1

Dalga 1

Çöp kutusu/konteynırı 1

Yok Olmak 1

Yıldız 1

Diktatörlük 1

Küreselleşmeye olumsuz anlam yükleyen katılımcılar, sürecin yanlış yönde ilerlediğini, bazı güç odaklarının lehine 
sonuçlar doğurduğunu ve farklılıklardan kaynaklanan olumsuz sonuçların küresel bedelleri olduğunu ifade etmişlerdir. 
Verilen cevapların gerekçelerinden bazıları şu şekildedir:

“Küreselleşme, doğru bildiğin bilginin yanlış çıkması gibidir çünkü küreselleşme istenilen düzeyde ve doğru şekilde 
ilerleyemiyor”

“Küreselleşme, diktatörlük gibidir çünkü kapitalist sistemle beraber gücü temsil eder”

Tablo 5: Küreselleşmeyi Hem Olumlu Hem de Olumsuz Algılayan Katılımcıların Küreselleşmeye İlişkin Metaforları

Ağaç, ağaç dalları 1

Evlilik 1

Bebeğin büyümesi 1

Hamur 1

Dalga 1

Küreselleşmeye hem olumlu hem de olumsuz anlam yükleyen katılımcıların cevapları, küreselleşmenin olumlu 
yönleri olduğu kadar bir takım yükümlülük-zorunlulukları ve sorunları da beraberinde getireceğine yöneliktir. 
Cevapların gerekçelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:
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“Küreselleşme durgun su yüzeyine taş atıldığında büyüyen dalgalar gibidir çünkü, etkilediği alanlar gün geçtikçe artar.”

“Küreselleşme, bir bebeğin büyümesi gibidir çünkü, hayat standartlarını hızla değiştirir ve bu değişen standartlar 
karşısında hayatta kalabilmek için uyum sağlamamız gerekir”

“Küreselleşme, hamur gibidir çünkü, kültürel, siyasi, ekonomik unsurları içine alıp bir ürün haline getirir”

Değerlendirme ve Sonuç

Literatürde, son yıllarda dünyada gözlemlenen değişimlerin itici gücü olarak görülen küreselleşme kavramının, yaygın 
kullanım alanına rağmen net bir tanımı halen bulunmamaktadır. Ancak olgu klasik bir tabir ile “dünyanın bir köy 
haline gelmesi” şeklinde zihinlerde yer etmiştir. Uzağın yakın olması, etkileşimin artması, sınırların ortadan kalkması, 
yayılma ve karşılıklı bağımlılığın artması, kültürlerin benzeşmesi, standartlaşma gibi getirileri olan küreselleşme 
olgusunun, bu getirilerinden dolayı sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, teknolojik anlamda önemli etkilerinin 
bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. Söz konusu etkiler, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile bağlantılı olarak, olumlu 
bir nitelik arz edip avantaj olarak algılanabileceği gibi, olumsuz nitelik arz edip dezavantaj olarak da algılanabilir. 

Küreselleşmeye yönelik tutum, algı ve değerlendirmeler, Held ve McGrew tarafından üçlü gruplandırma şeklinde 
tasnif edilmiştir. Held ve McGrew, çalışmalarında küreselleşme yaklaşımlarının, aşırı küreselleşmeci (hiperglobalist), 
kuşkucu (sceptic) ve evrimsel (dönüşümsel) (transformationalist) olmak üzere üç gruba ayrıldığını ifade etmektedirler. 

Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümü son sınıf öğrencilerinin 
küreselleşmeye ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile ölçmeye yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonuçları, 
küreselleşme sürecinin, katılımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından (%82) olumlu getirileri olan bir süreç şeklinde 
algılandığını ortaya koymaktadır. 

Küreselleşmeye olumlu anlam yükleyenlerin cevapları, küreselleşmenin yakınlaşmak, tektipleşmek, dünyanın her 
yerinde aynı şeyleri uygulamak-farklı yerlerde aynı gelişmelerin yaşanması, ortak noktada buluşmak, fikirlerin 
gelişmesi, yayılması, toplum yararına gelişmesi, farklılıklardan yeni bir ürün-yeni bir bütün elde etmek-büyümek, 
dallanmak, birleşmek, farklı fikirlerin-kültürlerin vs bir araya gelmesi, bir bütün oluşturmak-bütünleşmek, etkileşim 
halinde olmak, haberleşmek, iletişim olanaklarının artması, uzağın yakın olması, fırsatların artması şeklinde 
algılandığını göstermektedir. 

Küreselleşme sürecinin olumsuz sonuçları olduğunu düşünenler (%10), bu sürecin güçlü olanın gücünü kötüye 
kullanmasına, bazı kesimlerin muhtaç hale gelmesine, kitlelerin-ülkelerin kendi çıkarına uygun hareket etmelerine, 
birliktelik kadar ayrılığa, çatışmaya ve farklılığa neden olacağını ifade etmişlerdir.

Küreselleşme sürecini hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olan bir süreç olarak algılayanlar (%7) ise, bu sürecin 
getirileri olduğu kadar bazı sorumluluk-yükümlülükler de yüklediğini, bazı kesimlere yarar sağlarken bazı kesimlere 
zararlarının dokunabileceğini ve bu zararların da küresel bir nitelik gösterebileceğini ifade etmişlerdir.

Araştırma sonucunda, öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun küreselleşme algılarının olumlu olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin küreselleşme olgusunu olumlu bir gelişme olarak görmelerinin temel nedeni, küreselleşmenin farklılıkları 
bir araya getirdiğini, farklılıklardan kaynaklanan çeşitliliği bir zenginlik olarak sunduğunu ve bu birleşme sürecinin 
yeni ve güzel bir oluşum meydana getireceğini düşünmelerindendir. Bu anlamda bu çalışmada yapılan araştırma 
ile küreselleşmeye ilişkin algıları değerlendirilen öğrencilerin, küreselleşme taraftarı oldukları görülmektedir.
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