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ÖNSÖZ 

Küreselleşme ve bilgi toplumu çağına girdiğimiz günümüzde sosyal bilimler alanında da her 

geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgi toplumu çağında edebiyattan tarihe, 

maliyeden hukuka, sosyolojiden eğitime kadar interdisipliner ve multidisipliner anlayışlar 

sosyal bilimlerin tüm alanlarında kendini göstermektedir. 

Sosyal bilimlerin farklı anabilim dallarında 22 ayrı çalışmanın yer aldığı bu kitap 

çalışmasında, edebiyat, maliye, iktisat, hukuk, pazarlama, kentleşme, işletme, çevre sorunları 

gibi farklı sosyal bilim dallarında araştırmalar içermektedir. 

Kitabımızın ilk bölümünde Ayşe Yanardağ ve Merve Nil Cankurtaran tarafından yapılan 

çalışmada „‟ pamuğun Türkiye ve Dünya için önemine değinilmiş, bölgede üretilecek 

pamuktan daha fazla verim alabilmek için neler yapılabileceği üzerinde durulmuş ve 

ülkemizde çıkarılan pamuk miktarı ile diğer ülkelerin durumları karşılaştırmalı bir şekilde 

sunulmuştur. Bunların yanında pamuk inkılabımızın henüz pek noksan olduğuna da dikkat 

çekilmiştir‟‟. 

İkinci bölümde Ayşe Yanardağ, Abdullah Cevdet‟in Adana Seyahati gözlemlerini 

anlatmaktadır.  Yazara göre „‟Abdullah Cevdet 1927 yılı itibariyle Adana hakkında verdiği 

zirai, ekonomik, coğrafi, sosyolojik, kültürel dikkat çekici bilgiler şehircilik tarihi açısından 

kıymetli bilgiler içermektedir. Adana‟nın tarımsal potansiyeli Mısır ile kıyaslanırken yapılan 

tarımsal yanlışlara değinmiştir. Arttırılacak tarımsal potansiyelin ekonomik getirisi 

vurgulanmıştır. Bunun dışında nehirlerinden ve diğer coğrafi imkânlardan bahsetmiştir. 

Ayrıca bölgedeki nüfus yapısı, eğitim, ticaret, demiryolları, hayvancılık hakkında bilgi 

vermiştir. Bu çalışmada Abdullah Cevdet‟in sadece Adana hakkında İçtihat‟ta yazdıkları 

transkript edilmiş ve değerlendirilmiştir‟‟. 

Kitabımızın üçüncü bölümünde İbrahim Arslan ve İlyas Bayar tarafından  yapılan çalışmada 

„‟kamu sektör büyüklüğü ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Kırılgan Beşli 

olarak ifade edilen Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya, Türkiye ülkeler için 2000-

2018 dönemi arasını kapsayan dönemde Panel Veri Analizi yöntemi kullanılarak Pedroni 

eşbütünleşme testi yapılmış ve   FMOLS ile uzun dönem parametreleri hesaplanmıştır. Söz 

konusu dönemde Kırılgan Beşli ülkeleri için kamu sektör hacmi ve işsizlik arasında istatiksel 

olarak anlamlı olsa da Abrams eğrisi hipotezinin aksine kamu harcamalarının işsizliği azalttığı 

bulgusuna ulaşılmıştır‟‟. 

 Kitabımızın dördüncü bölümünde  İbrahim Aralan ve İlyas Bayar tarafından Optimal Gelir 

Vergisinde Düz Oranlı Vergi Uygulaması Analiz edilmiştir. Yazarlara göre „‟Gelir, kar ve 

sermaye üzerinden alınan vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu ve gelir 

dağılımını bozucu etki yarattığı bulgusuna ulaşılmıştır. Rusya‟da söz konusu dönem için düz 

vergi sisteminin vergi gelirlerini arttırmak suretiyle etkinliği sağladığı fakat gelir dağılımını 

bozucu etkisiyle adalet ilkesinden uzaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır.‟‟ 

Mehmet Akif Kara ve Oğuz Ciğerlioğlu tarafından hazırlanan beşinci bölümde Bölgesel 

düzeyde Tekonoloji gelişim politikaları incelenmiştir. Bu bölümde bölgesel politikaların 

gelişim evreleri incelenerek bölgesel teknoloji politikalarının izah edilmesi ve ulaşılan 

sonuçların paylaşılması hedeflenmektedir. 



Hukuk Anabilim dalında hazırlanan altıncı bölümde Neslihan Çoşkun Karadağ, Daimi 

Kovuşturma Affını incelemiştir. Yazar konuyla ilgili ilginç tespitlerde bulunmaktadır. Aynı 

yazar, yedinci bölümde Mali hukuk alanında Konaklama Vergisinin Adana ili turizm verileri 

ve potansiyeli açısından değerlendirilmesini yapmaktadır. 

Neslihan Dereli tarafından hazırlanan sekizinci bölümde Türk Siyasetinde Kadının yeri 

incelenmiştir. Bu çalışmada “Türk Siyasetinde Kadın nerededir ve hangi engellerle 

karşılaşmaktadır?” konusu irdelenmektedir. 

Kitabımızın dokuzuncu bölümünde Mali hukuk alanında bir başka çalışma bulunmaktadır. 

Neslihan Derelinin hazırlamış olduğu bölümde „‟Birleşik Krallık ile imzalanan antlaşma 

çerçevesinde çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması çifte vergilendirme, mukim, tarafların 

vergilendirme süreçleri ve bağlama kuralları gibi konular ele alınmaktadır.‟‟ 

Nurgül Ergül ve Akın Ay tarafından hazırlanan onuncu bölümde post modern kadın imgesi 

sorgulanmaktadır.  Çalışmanın amacı, „‟kadının bedeni üzerinden edilgen bir nesne olarak 

kodlandığı postmodern anlayış içerisinde temel kabullerin sorgulanmasıdır.‟‟ 

Osman Yılmaz tarafından hazırlanan onbirinci bölümde „‟Fredo etkisinin ne olduğu, hangi 

koşullarda ortaya çıktığı, aile şirketine etkileri ve engelleme yöntemleri anlatılarak 

Türkiye‟deki bir büyük aile şirketinin “olası Fredo etkisi”ni aile şirketine zarar vermeden 

nasıl yönettiği anlatılarak bu “etki” ile baş edebilme yöntemleri tartışılmaktadır. Aynı yazarın 

Uğurcan Ekinci ile hazırladığı on ikinci bölümde ise e-spor sektörünün geleceğinde iş modeli 

önerileri ele alınmaktadır. 

Melike Atay Polat, Yusuf Ekrem Akbaş ve Canan Sancar tarafından hazırlanan onüçüncü 

bölümde Göç hareketlerinin neden olduğu sorunlar Mardin ili açısından incelenmektedir. Bu 

çalışma temel göç göstergelerinin yanında yaş, eğitim ve cinsiyet açısından göç göstergelerini 

de ele alarak Mardin ilinin bölge illeri içindeki durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koyan 

ilk çalışma olmasından dolayı literatüre katkı sunmaktadır. 

Kitabımızın ondördüncü bölümü, Rıfat Kurt, Selman Karayılmazlar ve Erol İmren tarafından 

hazırlanan  İşletme Yönetiminde kullanılan bazı güncel kavram ve tekniklere ayrılmıştır. 

Gerçekten de teknolojik gelişmeler ve küreselleşme yönetim ve organizasyon alanında sürekli 

yeni kavram ve tekniklerii gündeme getirmektedir. 

 Canan Sancar, Yusuf Ekrem Akbaş ve Melike Atay Polat tarafından hazırlanan onbeşinci 

bölümde kadın istihdamı ve ekonomik büyüme ilişkisi ekonometrik olarak analiz edilmiştir.  

Buna göre „‟Türkiye‟de bölgesel ve alt bölgeler bazında kadınların işgücüne katılımları ve 

istihdamının artırılması ekonomik büyüme için bir fırsat oluşturmaktadır. Kadınların üretken 

faaliyetlere özendirilmesi, istihdam olanaklarını kısıtlayan kültürel normlarda esneklik 

yaratılması gerekmektedir. Ayrıca, kadın işgücünün istihdam fırsatlarını takip etmelerini 

sağlayıcı olanaklarının artırılması ve kadınların işgücü piyasasının taleplerine uyum sağlaması 

için gerekli olan istihdam edilebilirlik eğitimlerinin kamu politikalarıyla desteklenmesi 

gerekmektedir.‟‟ 

Seyit Hayran, Sinan Duru ve Aykut Gül tarafından hazırlanan onaltıncı bölümde Fıstık 

çiftçilerinin Osmaniye bölgesinde tarımsal kredi kullanımının sosyo-ekonomik faktörlerin 

etkilediği ayrıntılı olarak analiz edilmektedir. 



Kitabımızın onyedinci bölümünde finansal gelişme ile yoksulluk ilişkisi incelenmektedir. 

Sinem Eyüboğlu ve Kemal Eyüboğlu nun hazırladığı çalışmada, 1987-2017 dönemi için 

Türkiye‟de finansal gelişme ve yoksulluk arasındaki ilişki ARDL modeli kullanılarak 

araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca ekonomik büyüme, ticari açıklık ve enflasyon açıklayıcı 

değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye‟de 

değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemde 

finansal gelişme ve ekonomik büyümenin Türkiye‟de yoksulluğun azalmasına yardımcı 

olduğu, enflasyonun ise yoksulluğu artırdığı belirlenmiştir.   

Şeyma Bozkurt Uzan tarafından hazırlanan onsekizinci bölümde  küçük ve orta ölçekli 

faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinin mağaza yeri seçiminin çok kriterli karar verme 

teknikleri ile nasıl belirlendiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aynı yazarın hazırladığı 

ondokuzuncu bölümde Çok kriterli karar verme teknikleri ile tedarikçi seçim süreci analiz 

edilmektedir.  

Kitabımızın yirminci bölümü Onur Oğuz tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada 1970 ile 2018 

arası dönemde dış borçların sürdürülebilirliği yaklaşımının analiz edilmektedir. 

Zeliha Tekin tarafından hazırlanan yirmibirinci bölümde İklim değişikliği ile mücadelede 

yeşil inovasyon yönetimi incelenmektedir. Çalışma sonucunda, „‟iklim değişikliği ile 

mücadelede belli başlı büyük işletmelerin ön plana çıktığı ve yeşil teknolojileri kullandığı 

görülmüştür. Ayrıca, işletmelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgâr, güneş, hava, su) 

kullanarak daha az maliyetle ve daha az atıkla (çevre dostu yeşil teknoloji kullanarak) üretim 

yapmalarının ve etkin bir yeşil inovasyon yönetiminin iklim değişikliği ile mücadelede önemli 

unsurlar olduğu ortaya çıkmıştır‟‟. Aynı yazarın hazırladığı yirmiikinci bölümde ise Tarım ve 

enerji sektörlerindeki işletmelerde ticari amaçlı drone kullanımı incelenmektedir. Çalışma 

sonunda, drone kullanımının tarım ve enerji sektöründeki işletmelere denetim kolaylığı 

kazandırdığı, insanların ulaşmasının zor olduğu yer ve bölgelere ulaşarak erişim imkânı 

sunduğu, zaman ve para tasarrufu sağladığı ve verimliliği artırdığı ortaya çıkmıştır.   

Ebru Özgür Güler ve Didem keskin tarafından hazırlanan yirmiüçüncü bölümün konusu ise 

Sosyotelist olma ve Sosyotelizm‟dir.Bu bölümde ,akıllı telefonların toplumda yaygınlaşması 

ile literatüre giren kavramlar derinlemesine incelenmekte ve toplum ve birey üzerindeki 

etkileri faktör analizleri ile ortaya konulmaktadır. 

Kitabın son bölümünde , Hüseyin Güler ve Selda Soygözen tarafından hazırlanan çalışma 

güncel ve toplumsal bir konuyu ele alıyor. Türkiye‟de son yıllarda hızla artan göçmen 

sayısının mutluluk düzeyine etkisini inceleyen çalışma regresyon analizi yöntemi ile önemli 

sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Akademisyen ve araştırmacılarımızın samimi bir yaklaşım ve büyük bir gayretle ve titiz bir 

emekle ortaya koyduğu birbirinden değerli çalışmalar içeren kitabımızın bilim dünyasına 

katkılar sunması, öğrenci ve akademisyenlerimize bilimsel çalışmalarında yön gösterici 

olması en büyük dileğimizdir. 

Doç.Dr.Gökhan OFLUOGLU 



BÖLÜM 1 
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ADANA TİCARET 
ODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN “ADANA’DA 
PAMUK MESELESİ” İSİMLİ ÇALIŞMANIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç.Dr. Ayşe YANARDAĞ 
Merve Nil CANKURTARAN 

Sayfa 1



ERKEN CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE ADANA TĠCARET ODASI 

TARAFINDAN HAZIRLANAN “ADANA’DA PAMUK MESELESĠ” 

ĠSĠMLĠ ÇALIġMANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

AyĢe YANARDAĞ 

Doç.Dr.,Cumhuriyet Üniversitesi  

Merve Nil CANKURTARAN 

Yüksek Lisans Öğrencisi ,Cumhuriyet Üniversitesi 

ÖZET 

Osmanlı Devleti‟nin yıkılıĢındaki sebeplerden birisi olan ekonomik geri kalmıĢlık devletin 

son dönemlerinde fark edilmeye baĢlanmıĢ ve bir takım çalıĢmalar yapılmıĢtır. Fakat bu 

konudaki çalıĢmalar Birinci Dünya SavaĢı‟na girilmesiyle baĢarılı olamamıĢ ve Osmanlı 

Devleti yıkılmıĢtır. Osmanlı‟daki bu çalıĢmalar Cumhuriyet döneminde daha hassas bir 

Ģekilde devam etmiĢtir. Cumhuriyeti kuran kuĢak ekonomik kalkınmada tarımsal üretimin 

arttırılması ve geliĢtirilmesi için tarım politikaları belirlemiĢtir. Bu bağlamda önemli bir 

tarımsal ürün olan ve Birinci Dünya SavaĢı sırasında azalan pamuk üretimi hakkında da 

politika geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Dünyada ve Türkiye‟de tarımına son derece önem verilen 

ve insan yaĢamının temel ihtiyaçlarını karĢılayan bitkilerden biri olan pamuk da ekonomik 

kalkınma sürecinden payına düĢeni almıĢtır. Pamuğun önemli merkezlerinden olan Adana‟da 

aslında çok uzun yıllardan beri pamuk tarımı yapılmıĢtır. 19. Yüzyılın ortalarına kadar ancak 

bölge ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik olan pamuk tarımı özellikle Amerikan Ġç SavaĢı‟nın 

çıkmasından sonra önemini daha da artırmıĢtı. Pamuk ticaretinin düzenli bir Ģekilde 

yapılmasını sağlamak amacıyla 1894 yılında kurulan Adana Ticaret Odası da bu konu 

üzerinde durmuĢ ve 1925 yılında Adana‟da ikincisi düzenlenen Pamuk Kongresi sırasında bir 

takım yayınlarda bulunmuĢtur. ĠĢte bunlardan biri de devam etmekte olan tezimizin bir 

bölümünü içeren “Adana‟da Pamuk Meselesi” isimli yayındır. Bu yayında pamuğun Türkiye 

ve Dünya için önemine değinilmiĢ, bölgede üretilecek pamuktan daha fazla verim alabilmek 

için neler yapılabileceği üzerinde durulmuĢ ve ülkemizde çıkarılan pamuk miktarı ile diğer 

ülkelerin durumları karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde sunulmuĢtur. Bunların yanında pamuk 

inkılabımızın henüz pek noksan olduğuna da dikkat çekilmiĢtir. ĠĢte bu çalıĢmada Adana 

Ticaret Odası tarafından tertip edilen “Adana‟da Pamuk Meselesi‟ isimli yayın incelenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Tarım, Adana Ticaret Odası, Ekonomik Kalkınma 

GĠRĠġ 

Pamuğun Kısa Tarihi 

Pamuğun tarihte ilk kez nerede çıktığına dair kesin bir bilgi yoktur. Bununla beraber 

Hindistan‟daki Ġndus ile Mısır‟daki Nil çevresinde bulunan ve M.Ö. 3000‟li yıllara ait olduğu 
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tahmin edilen kumaĢ kalıntıları, buralarda pamuğun bir üretim ürünü haline dönüĢtürüldüğüne 

dair bir kanıt olarak gösterilebilir
1
. Yunan Tarihçi Herodot yazdığı eserinde pamuktan

bahsederken pamuğu yün ağacı lakabıyla adlandırmıĢ ve pamuğun hem cins hem de güzellik 

itibariyle koyunyününden daha iyi olduğunu söylemiĢtir. Pamuk Hindistan‟dan Çin‟e ve 

Japonya‟ya ithal edilmiĢtir. Pamuk ziraatının Avrupa‟ya ithali ise Fas Arabilerinin Ġspanya‟yı 

fethettikleri zamanda gerçekleĢmiĢtir. Pamuk ziraatı hakkında bir bilgi de dokumacılık 

sanatının Avrupa‟ya Türklerden ithal olduğu yönündedir. Buna göre 15. Asırda Haçlı 

Seferleri olduğu zaman bu savaĢa katılan Felemenkler Türkler tarafından esir edilmiĢ ve 

esaretleri süresince içlerinden birkaç sanatkâr dokuma usulünü Türklerden öğrenmiĢler ve 

memleketlerine döndüklerinde dokumacılığa orada devam etmiĢlerdir. Memleketlerinde 

baĢlayan ihtilaller dolayısıyla bu sanatkârlar Ġngiltere‟ye göç edince dokumacılık sanatını 

buraya taĢıyarak bugün ki Ġngiltere mensucat fabrikalarının meydana gelmesine sebep 

olmuĢlardır
2
.

Pamuğun Akdeniz sahillerinde yetiĢtirilmesi günümüzden 2200 yıl önce Elis 

Adası‟nda baĢlamıĢ ve büyük bir pamuk plantasyonu oluĢturulmuĢ Akdeniz‟in liman 

Ģehirlerinde dokunan pamuklu kumaĢlar altınla eĢ değer sayılmıĢtır
3
. Çukurova‟da pamuk

üretimine ise ilk olarak Ramazanoğulları Beyliğinde rastlanmaktadır. Ramazanoğulları‟ndaki 

ağır vergilerden pamuk üretimindeki artıĢ gerçekleĢtirilememiĢti. Ancak bu bölgenin Osmanlı 

Devleti‟ne geçmesiyle Çukurova‟da pamuk üretiminin artıĢı ve geliĢimi gerçekleĢmiĢtir
4
.

Pamuğun bölgede esas geliĢiminin ise Amerikan Ġç SavaĢı sırasında yaĢandığını görüyoruz. 

Adana Ticaret Odası ve Pamuk 

Adana‟da pamuk ekimi ilk çağlardan itibaren baĢlamıĢtır. Ġlk zamanlarda sadece 

yöresel ihtiyaçları karĢılayacak düzeyde olan bu faaliyet yüzyıllar içerisinde önemli 

geliĢmeler kaydetmiĢ, küçük ölçekli bir ekim faaliyetinden çıkarak „dokuma sanayi‟ boyutuna 

ulaĢmıĢtır ve kentin ekonomik, kültürel, sosyal ve fiziksel yapısındaki değiĢime önemli 

katkılar sağlamıĢtır. 19. yüzyıla kadar duraklama evresinde olan Anadolu‟nun pamuklu 

dokuma sanayi Amerikan Ġç SavaĢıyla yeniden canlanmıĢtır. Amerika‟dan gelen 

hammaddenin kesintiye uğrayacağını düĢünen Ġngilizler, Osmanlı Ġmparatorluğu içerisinde 

pamuk yetiĢtirilmesi için giriĢimlerde bulunmuĢlardır. Kıbrıs, Kavala ve Lazkiye‟de 

1 Bayram Evin, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Çukurova’da Pamuk Üretimi (1850-1900), Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Ocak 2016. 
2 Vahid Fikri, Nazari ve Ameli Pamukçuluk Mısır’da Pamuk Ziraatı, İstanbul Matbaa-i Amire, İstanbul 1341. s. 
26 
3 Ayhan Barut, “Pamuğun Tarihçesi ve Çöküşü”, Cine Tarım Dergisi, sayı 46,  s.1 
4 Ersin Kandemir, “Türk Pamuk Sanayi ve İhracat Olanakları”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, sayı 3, 1978 Erzurum, s. 105. 

Sayfa 3



üreticilere bedava tohum dağıtan Ġngilizler, gerekli tarım araç gereçlerini düĢük fiyatlarla 

vermiĢler ve pamuk yetiĢtirilmesi üzerine öğretim kampanyası baĢlatmıĢlardır. Ayrıca Türk 

gazetelerinde pamuk tarımının yararını ve karlılığını anlatan makalelerin yayınlanmasını 

sağlamıĢlardır.  Çukurova‟da pamuk üretimi önemli ölçüde artmıĢ olsa da savaĢ ve iĢgal 

yıllarında, baĢta pamuk olmak üzere, tarımsal üretime dayanan bölge ekonomisi, büyük bir 

çöküntü yaĢamıĢtır. I. Dünya SavaĢı ve sonrasında, bölgenin en önemli ekonomik varlığı olan 

pamuk üretimi düĢmüĢ ve Çukurova‟ya dıĢarıdan tarım iĢçisi gelmediği için, pamuk ve un 

fabrikaları kapanmıĢtır. MeĢrutiyetin ilanıyla pamuk tarımıyla ilgili yeni geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır. TeĢvik amacıyla, yalnız Amerika‟dan değil Orta Asya‟dan getirilecek olan 

tohumlardan da gümrük alınmamaya baĢlanmıĢtır. Bu teĢviklere ek olarak Ġngiltere de 1864 

yılında- toprak sahiplerine 6.000 ton pamuk tohumu satmıĢtır.  Bu sayede 1914 yılında pamuk 

üretimi 160 bin balyaya ulaĢmıĢtır. Ancak bu tarihten sonra Birinci Dünya SavaĢının da 

baĢlamasıyla genel tarım çalıĢmalarıyla birlikte pamuk üretimi de gerilemeye baĢlamıĢtır
5
.

Öyle ki; Balya miktarı 1916‟da 35.000‟e düĢmüĢtü. Bu rakam 1917 ve 1918 yıllarında daha 

da düĢüktü. Nitekim 1918‟de ürün 20.000 balya ile sınırlı kaldı
6
.

Adana‟da pamuk üretiminin yoğun olduğu zamanlarda pamuk ihraç iĢleriyle ilgilenip 

pamuk ticaretinin düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlayacak bir kuruma ihtiyaç duyulmuĢ ve 

bu bağlamda Adana Ticaret Odası kurulmuĢtur. 1909 yılında Ermeniler ve Türkler arasında 

meydana gelen çatıĢma her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da hissedilmiĢ ve oda 

faaliyetlerine bir süre ara vermiĢtir. 1912 yılında pamuk ticaretinde yeni düzenlemeler 

yapılmıĢ ve odaya iki pamuk muayene müdürü alınmıĢtır. Aynı zamanda bu dönemde ilk defa 

seçimler yapılmıĢ (2 Mayıs 1913) ve ilk yönetim kurulu aĢağıdaki isimlerden oluĢmuĢtur. 

Birinci Reis (BaĢkan):Kiragos KeĢiĢyan 

Ġkinci Reis (BaĢkan): Dıblanzade Mehmet Fuat 

Reis Muavini (BaĢkan Yardımcısı): Ġbrahim Sadık Bey 

Aza (Üye): Bosnalı Salih Efendi 

Üye: Kaloğoğlu Lütfi Bey 

Üye: Haydarzade Ali Efendi 

Üye: Hamalizade Mehmet Efendi 

Üye: Deli Mehmet 

5 Ayça Aslıhan Özdoğru, Adana’da Dokuma Sanayi Yapılarının Endüstri Mirası Kapsamında İncelenmesi, 
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana 2010.  Özlem Yaktı, “Amerikan İç Savaşı 
ve Adana: Pamuk Tarımının Adana’nın Modernleşme Sürecine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 54,  Ankara Bahar 2013, s. 277-278. 
6 Zafer Toprak, “20.yy’ın İlk Çeyreğinde Çukurova’da Emek ve Sermaye”, Toplumsal Tarih Dergisi, 2009, s.70 
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Üye: Ağazade Hüseyin Efendi 

Üye: Anastas Efendi 

Üye: Grigoriyadis 

Üye: Biberoğlu (Yovanaki) 

BaĢkatip: Gülzade Kadir Efendi 

Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Adana Fransızlar tarafından iĢgal edilince Ermeni ve 

Fransızlar‟ın baskısına maruz kalan odanın Türk asıllı yöneticileri görevlerinden ayrılmıĢ ve 

yönetime Fransızlar tarafından Ermeni asıllı tacirler atanmıĢtır. ĠĢgal yılları boyunca 

Ermeniler tarafından yönetilen oda Adana‟nın düĢman iĢgalinden kurtulması ile beraber tekrar 

Türk asıllı yöneticilerin eline geçmiĢ fakat Ermeniler odayı terk ederken bütün belgeleri 

yakmıĢlardır. Cumhuriyete geçiĢ sırasında da odada seçimler yapılamamıĢ tamamen Türk 

tüccarlardan oluĢan bir heyet iĢ baĢında bulunmuĢtur. 1922-1926 yılları arasında oda yönetimi 

Ģu kiĢilerden oluĢmaktaydı. 

Birinci BaĢkan: Ali Sadi Efendi (matbaa sahibi)  

Ġkinci BaĢkan: Hüseyin Daim Bey (tüccar-komisyoncu) 

Birinci Yardımcı: Pamukçuzade Aziz Efendi  

Ġkinci Yardımcı: Jorj Lütfullah Efendi (zirai alet komisyoncusu) 

Üye: Antepli Hacı Ali Efendi (meĢhur tüccar ve sermayedar) 

Üye: Mücavirzade Mustafa Efendi (matbaa sahibi) 

Üye: Hacı Yusufzade Lütfi Efendi (fabrika sahibi) 

Üye: Ata Efendi  

Üye: Rafet Efendi 

Üye: Akif Fevzi Bey (tüccar) 

Üye: Usta Hasan Ağa (debbağ) 

Üye: Ġskender Diyab Efendi (komisyoncu)    
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Bu dönemde oda tekrar çalıĢır duruma getirilmiĢ, bir ticaret okulunun açılması için 

teĢebbüste bulunulmuĢ, birinci ve ikinci pamuk kongresi yapılmıĢ ve eski Ġstanbul Oteli satın 

alınarak Borsaya tahsis edilmiĢtir
7
.

Erken Cumhuriyet Döneminde Pamuk 

Türkiye'de pamuk ziraatı ve endüstrisinde asıl büyük geliĢme Cumhuriyetin 

kuruluĢundan (1923) sonra baĢlar. Cumhuriyet ile beraber baĢlatılan her konudaki yeniden 

yapılanma hareketleri içinde pamuk tarımı da kendi payına düĢeni almıĢtır
8
. Bu dönemde bir

taraftan yeni dokuma fabrikaları kurulmuĢ, diğer taraftan baĢlıca pamuk üretim bölgelerden 

Çukurova‟da Adana, Ege'de Nazilli Akdeniz‟de Antalya AraĢtırma Enstitüleri ile diğer 

istasyon ve Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuĢtur. Ayrıca eğitim maksadıyla yabancı ülkelere 

teknik eleman gönderilmiĢ ve yabancı uzmanlar davet edilmiĢ ve böylece pamuk ıslah ve 

üretim tekniği üzerinde ilk ciddi ve bilimsel çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır
9
.

Ayrıca eğitim amacıyla yabancı ülkelere teknik elemanlar gönderilerek ve yabancı 

uzmanlar davet edilerek pamuk ıslah ve üretim tekniği konularında ilmi çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. Yine bu konuya iliĢkin yasal mevzuat hazırlanarak pamuk tarımını yeniden 

canlandırmak için gerekli ortamın sağlanmasına çalıĢılmıĢtır. Cumhuriyet‟in ilk yıllarında 

devlet un, Ģeker, pamuk ile kömür, demir ve akaryakıt üretimine özellikle öncelik vererek, bu 

temel malların yurt içinde üretilmesi ve dıĢa bağımlılığın kalmamasını hedeflemiĢtir
10

. Hatta 

bu kapsamda üç beyaz ve üç siyah projesi oldukça önemlidir. Burada üç beyazı, un Ģeker ve 

pamuk üç siyahı ise demir, kömür ve petrol temsil ediyordu
11

. Buradan da pamuğa verilen

önemin ne derece olduğunu görebiliriz.  

Adana’da Pamuk Meselesi Ġsimli Yayında Pamuk   

Ġncelenen “Adana‟da Pamuk Meselesi” isimli yayın 1925 Ġkinci Adana Pamuk 

Kongresi sırasında Adana Ticaret Odası tarafından hazırlanan bir yayındır. Bu yayında yeni 

kurulan ülke için ekonominin temelini oluĢturan tarımsal üretim bağlamında pamuk meselesi 

incelenmiĢtir. Yayında ele alınan konular ve pamuk üretimini arttırmaya yönelik faaliyet 

önerileri aĢağıda verilecektir. 

Yayın Sevgili Türkiye‟miz için beyaz altın unvanını kazanan pamuğun Adana ve 

Adana gibi pamuk yetiĢtiren diğer memleketler için özel bir önemi olduğuna Ģüphe yoktur. 

7 Belgin Tekeoğlu, 120. Yılında Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası Yayınları, Adana Haziran 2014, s. 
77,78,79. 
8 Aynur Güler, Hüseyin Akdemir, Şükrü Hazım Emiroğlu, Hüseyin Kadoğlu, Hasan Basri Karadayı, “Türkiye Lif 
Bitkileri (Pamuk Tarımı Teknolojisine Genel Bakış ve Diğer Lif Bitkileri”, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik 
Kongresi, Ankara 2000, s.526. 
9 Ersin Kandemir, a.g.e. , s. 105. 
10 Ayça Aslıhan Özdoğru, a.g.e. s.72 
11 Sabahattin Özel, “Atatürk Dönemi Türkiye Araştırmaları”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 
İstanbul 2002, s. 241. 
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Pamuğu üretenler hem kendi memleketlerine hem de bütün insanlığa hizmet etmiĢ olurlar. 

Sözleriyle baĢlamıĢtır ve Ģöyle devam etmiĢtir. 

Elde bulunan istatistiklere göre pamuk, Amerika, Hindistan, Çin, Mısır, Brezilya, 

Meksika, Peru, Rusya ve Türkiye gibi yerlerde yetiĢmektedir. Pamuk ziraatı her yerde günden 

güne artmaktadır. Bu bağlamda Brezilya‟da ciddi bir artıĢ görülmektedir. (1918‟de 400 küsur 

bin balya pamuk üretilmiĢken bu rakam 1923 senesinde 533 bin balyaya ulaĢmıĢtır.) Pamuk 

mütehassısları Brezilya‟nın dünyanın dördüncü pamuk memleketi olan Mısır‟ı geçeceğini 

düĢünmektedirler. Mısır hükümeti bu sebeple çeĢitli tedbirler almıĢtır
12

.

Dünyanın her tarafında pamuk ziraatını çoğaltmak üzere çalıĢıldığı halde Türkiye 

pamuklarının bu yöndeki eksikliği henüz tam anlamıyla göz önüne alınmamıĢtır. Ekin ve 

hasat edilen hep eski tohum olup pamuk inkılabı sadece tarlalara seneden seneye fazlaca 

makine ithal etmekten ibaret olduğu için pek eksiktir. Pamuklara arız olan kurtların yok 

edilmesi için tedbir hazırlanmadığından geçen seneki mahsulat kısmen tahribe uğramıĢtır. 

Adana pamuk mahsulünün öneminin anlaĢılması ve ihracata baĢlanılması üzerine Ticaret 

Odası pamuklara elinden geldiği kadar daha emin ve karlı mahreçler aramakla uğraĢmıĢtır. O 

sıralarda Marsilya ġehbenderi (Konsolosu) Bey ile temasa girilmiĢ ve Türkiye pamuklarının 

Marsilya‟ya ihracı gündeme gelmiĢti. ġehbender odaya bilgi vermek için elinden geleni 

yapmıĢtır. O sırada Marsilya yün sendikası müessesinin 10 Aralık 340 tarihli bir raporunu 

alarak odaya göndermiĢtir. Raporda pamukların tasnifinin düzensizliği ve tiplerinin tespit 

edilmemiĢ olması sebebiyle balyalarda bir parça bile kirli, tane karıĢık pamuk olursa güven 

sarsacağı söylendikten sonra pamukların safiyet ve intizam sağlanarak hiçbir Ģikayete sebep 

olmayacak Ģekilde ihracına dikkat edilmesini ve pazar fiyatlarının takip edilerek düzenli 

teklifte bulunulması gerektiği söylenilmiĢtir. Bundan çıkan sonuca göre Adana pamuklarının 

değerinin hakkıyla temin edilememiĢ olmasının sebebi baĢlıca pamuk cinsinin layıkıyla 

ıslahına çalıĢılmamıĢ olmasıdır
13

.

Bu satırlardan anlaĢıldığı üzere pamuk üretiminde hep eski tohumu hasat edildiği için 

ilerlenilemediği ve bu konuda bir Ģeyler yapmak için konsoloslar yardımıyla harekete 

geçildiği görülüyor. Aynı zamanda pamukların tasnifinin düzensizliğine de değinilmiĢtir. 

ġöyle ki; Adana ve çevresinin zirai, esnaf, kozacı, tüccar hatta ufak memur aileleri bile pamuk 

Ģiflemesiyle
14

 meĢgul olurlar. ġehirde her hanede en temizinden en kirlisine kadar koza

12 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, Adana’da Pamuk Meselesi, Adana Ticaret Odası 1341, s. 5,6 
13 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından, a.g.e. s. 6,7 
14 Şifleme: Pamuğu kozasından ayırma işlemine verilen isim. 
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Ģiflendiği için aynı cins pamuk temiz bir aileden temiz çıktığı halde kirli bir aileden kirli bir 

halde çıkarılmaktadır.  

Bununla beraber tüm çabalara rağmen pamukların neden hiçbir Avrupa borsasında 

kabul ettirilememesi Ģu sözlerle ifade edilmiĢtir. “Ticaret Odası tarafından son derece zaman 

harcandığı halde pamukların resmen hiçbir Avrupa borsasında kabul ettirilmemiĢtir. Bunun 

sebebi ise hiçbir zaman belirli bir cinse ait pamuk balyası yapılıp sevk edilmemesinden ileri 

gelmektedir. Bu konuda son derece çaba sarf edenlerde çoğunluk arasında mallarını 

gösterememiĢlerdir
15

.”

Bunun üzerine pamukların kıymetli ve mümkün olduğu kadar kolaylıkla mahreç 

bulabilmelerini sağlamak için bir takım önlemler alınmıĢtır Bunlar: 

1-Pamuk çıkan yerlerde, özel hanelerde koza Ģifleme iĢleminin kesinlikle

yasaklanması. 

2-Koza Ģiflenen yerlerin civarlarında kuruluĢlar yapılarak Ģiflemenin yalnız buralarda

gözetim altında yapılması. 

3-Kozayı gayet temiz ve bu talimata uygun Ģiflemeyi garanti edenlere Ģiflenen

kütlüleri Ģifleme müesseselerinden geçirerek fabrikalara ulaĢtırılmasına müsaade edilmesi. 

4-Çırçırlardan çıkan her cins pamuğun mutlaka aynı cins balyalara balyalanması için

preslerde de aynı uygulanması. 

5-Bu Ģartlar dahilinde çıkacak her pamuktan Avrupa‟da devamlı açılmakta olan

sergilerde numuneler sergilenmesi ve bu sayede Türkiye pamuklarının kıymetli olduğunun 

ispat edilmesi gerekir
16

.

Metinde pamuk için yapılması gerekenler elbette ki bununla sınırlı kalmamıĢtır. 

Pamukların daha sistematik bir Ģekilde pamukla ilgilenebilmesi için sunulan önerilerden biri 

de Ģöyledir; Adana, Tarsus, Mersin ve Ġzmir‟de bulunan üreticilerin ve pamuk tüccarlarının bu 

dört merkezde bir araya gelerek birer ihracat Ģirketi kurmaları ve her Ģehirde birer delege ile 

merkezi bir komisyon vasıtasıyla diğerleriyle daima temasta bulunarak pamuk piyasalarını 

pek yakından takip etmek ve Avrupa merkeziyle münasebete geçerek ticaret vekillerinin 

yardımıyla müĢterilerin Ģartlarını alıp kabul etmeleri ve piyasaya göre satıĢta bulunmaları 

15 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s. 8,9 
16 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s.10 
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gerekir. Bunda tabi serbest ticarete engel olmak fikri yoktur. Memlekete sermaye getiren her 

bireysel teĢebbüsün yasal yolla çalıĢması özellikle gerekli görülür
17

.

Yine bu eserde yukarıda anlatılanın dıĢında Ġngiltere ve Fransa‟nın sömürgelerinde 

pamuk ziraatını artırmaya ve canlandırmaya çalıĢtıklarına değinilmiĢtir. Bir yanda ziraiyatı 

çoğaltma ve diğer taraftan gerekli demiryolları inĢa ederek Afrika‟daki sömürgelerinde 

pamuk üretimine gayret ettikleri gibi Irak‟ta dahi 17 milyon Ġngiliz lirası harcanarak yapılacak 

sulama sayesinde en fazla 2 milyon ve en az yarım milyon akar arazide pamuk ziraatına 

baĢladıkları görülmektedir
18

. Avrupa hükümetlerinin sömürgelerinde pamuk üretimini

çoğaltacakları ve bunun Amerika için belli bir tehlike teĢkil edeceği göz önüne alınarak 

pamuk mahsulünün arttırılması teklif edilmiĢ ve Amerika Ticaret Odalarının ve hükümetinin 

Ģimdiden dikkatleri çekilmiĢtir. Amerika pamuklarının mutlaka Ġtalya‟yı ve Avrupa merkezini 

tamamen istila ederek Adana ve Türkiye pamuklarının ne derece ıslah edilmiĢ olursa olsun 

Avrupa merkezinde kıymetine engel olacağından çok korkulur. Pamuğu üretim ve dahilde 

kullanmayarak ihracata devam edildiği taktirde memleketin serveti düzenli bir Ģekilde 

Avrupa‟ya olacaktır
19

.

Eserde pamukların Suriye‟nin Adana Ġhracatından biraz fazla olduğu görülmüĢ ve bu 

meseleye özellikle dikkat çekilmiĢtir. 340 senesinin Ocak, ġubat ve Mart aylarına rastlayan 

ihracatta Suriye Adana ihracatının yarısından biraz fazla sevk etmiĢtir. Hâlbuki Suriye 

pamuğu en çok idlib cinsi olup cins ve saflık yönünden Türkiye pamuklarından pek aĢağıdır. 

Bunun sebebinin sevkiyat sıkıntısı olduğuna Ģüphe yoktur. Bu zorlukların ve engellerin 

devamı halinde Suriye pamukları Türkiye pamuklarına kolaylıkla rakip olabilirler. Suriye 

pamuklarının ihracat yerlerine bakılacak olursa Türkiye‟den ihracına çalıĢıldığı ve hatta arzu 

edildiği halde ihraç edilemeyen edilmiĢse bile haberdar olunamayan Çekoslovakya gibi 

yerleri görmekteyiz
20

.

Adana‟da pamuk meselesi sadece ekonomik değil sosyal bağlamda da incelenmiĢ ve 

metne göre Adana‟ya pamuk sayesinde giren paranın yalnız halkı sevinç içinde 

geçindirmekten baĢka bir sonuç bırakmadığı görülmüĢtür. Fakat bunun bir mahsuru da 

Adana‟nın kendisini pek zengin sayması ve burada para kazanılması sürekli olduğu ve 

memleketin adeta servete batmıĢ bulunduğu gibi aldatıcı bir takım fikirlerin tesisine sebep 

17 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s.17. 
18 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s.18. 
19 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s.23. 
20 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s.20,21. 
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olmasındandır. Bu halde her sene binlerce lira kazanan zirai, kozacı, tüccar vesairenin ve 

bunların aracılığıyla buldukları iĢlerle geçinen halkın kazandıkları geldiği gibi akıp gitmekte 

ve iĢ mevsiminde bankalardan yardım ister bir tavırda olmaktadırlar. Adana‟da biriken milli 

bir servet bulunsaydı bunun böyle olmaması ve aksine tüccar, zirai ve kozacılar arasında 

birbirine bağlı bankalar tesis edilmesi ve toplanacak sermayeyi pamuk üretimi için değil buna 

mahsus sanayi müesseseleri ortaya koyma yönünde çalıĢılması gerekirdi
21

.

Pamukların ihracatında bundan sonra büyük zorluklar ve rekabete maruz kalacağına da 

Ģüphe yoktur. “İplik ve mensucat meselesi ekmek meselesinden hiç de geri kalmayacak bir 

ihtiyaçtır.” Sözlerinden anlaĢılacağı üzere pamuk meselesinin son derece üzerinde 

durulmuĢtur.  Pamukların yeni cinslerinin giderek bozulması da baĢka önemli bir  yaradır. 

Gelecek sene için her Ģeyden evvel pamuk tohumlarının ıslahı gerekir. Bunun her tarafta 

tekrar tekrar yerine getirmek mümkün olamazsa bile bölgesel usullerle Mısırlılar ‟ın yaptıkları 

tarzda bir tedbire ulaĢmaya çalıĢılır. Mısır‟da kabul edilen usul Türkiye pamukları için bir 

örnek olabilir. Bunun memleketimize baĢarılı olacak bir tarzda aslına zarar vermeden 

değiĢtirmek ve düzenleyerek tamamlamak ve hükümete sunup teklif edilmesi için bir özetini 

takdim ediyoruz
22

.

1- Ziraat mütehassıslarından bir komite teĢkil edilmesi ve Ģifleme Ģirketlerinin kabul

edecekleri tedbirlerin el birliğiyle tespiti.

2- Pamukların Ģiflenmelerine ve ihracatına Ģiddetli bir gözetim temin edilmesi.

3- ġifleme müesseselerinde ham pamukların müfettiĢler aracılığıyla teftiĢi ve

tağĢiĢten Ģiddetlice yasaklanmaları.

4- Hükümet malikânelerinden her sene on beĢ bin ölçek halis cinsinden ve teftiĢten

bağımsız olarak çiğit temin edilerek beĢ yüz hektar pamuk eken büyük arazi

sahiplerinden bazılarına dağıtılması.

5- Bu tohumların ekilmesi için iĢlerin en baĢından baĢlayarak Ģiflenmesine kadar her

türlü muamelenin ziraat nezaretinin gözetimi altında gerçekleĢmesi.

6- Hasat zamanında tağĢiĢin topluca yasaklanması ve bunlardan alınacak çiğitlerin

diğer senede küçük arazi sahiplerine verilmesi.

7- Bu muamelenin dört sene devamı ve beĢinci senesinde tekrar baĢlanılması.

8- Bu senede her dört senede bir pamuklarla ıslah cinsinin temin edilmesi.

21 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s. 27. 
22 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s. 28. 
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Bu talimatın ve kararlarının temini için Mısır‟da üç yüz nefer genç müfettiĢ atanmıĢtır. 

Yirmi kadar genç de Manchester‟a ve Fransa‟nın diğer Avrupa memleketlerinin mensucat 

fabrikalarına gönderilmiĢtir. Bunların hepsi yüksek ziraat mezunlarıdır. Hepsi pamuk 

meselesini bilmektedirler. Avrupa mütehassıslarıyla temasa girerek fabrikaların istedikleri 

dairede Mısır pamuklarının cinslerinin nasıl olmaları gerektiğini öğreneceklerdir. Bu Ģekilde 

Mısır‟da pamuklar Avrupa‟nın ihtiyaçlarını tatmin edecek Ģekilde yetiĢtirileceklerdir. Mısır 

pamuklarının ıslahının Amerika pamuklarının ıslahından zor olduğu Mısır‟da göz önüne 

alınmaktadır
23

.

SONUÇ 

Osmanlı Devleti‟nden itibaren pamuk üretimine son derece önem verilmiĢtir. Özellikle 1861 

Amerikan Ġç SavaĢı ile Ġngiltere‟nin kendisine yeni hammadde kaynakları aramaya 

baĢlamasıyla birlikte Osmanlı toprakları üzerinde pamuk üretimi hız kazanmıĢtır. Fakat daha 

sonraları Amerikan Ġç SavaĢı‟nın bitmesiyle beraber bölgeye duyulan ilgi de yavaĢ yavaĢ 

azalmıĢ fakat tam anlamıyla son bulmamıĢtır. ÇeĢitli ölçeklerle ve çoğu zaman yetersiz bir 

biçimde devam eden bu üretim Osmanlı Devleti‟nin son dönemine doğru iyiden iyiye 

yavaĢlamıĢ, çağdaĢlarından geride kalmasıyla da beraber iyice körelmiĢtir. Bu sıralarda 

meydana gelen Birinci Dünya SavaĢı ile beraber pamuk üretim rakamları oldukça düĢmüĢtür. 

SavaĢ sonrasında ise ekonomik kalkınma ve kendi kendine yetebilme çabası içinde 

Cumhuriyet Dönemi‟nde pamuğa son derece önem verildiğini görüyoruz. Bu kapsamda daha 

Cumhuriyet‟in yeni ilan edildiği sıralarda Adana‟da bir ve ikincisi düzenlenen pamuk 

kongreleri duruma verilen önemi kanıtlar niteliktedir. Bu çalıĢmada incelenen yayın da 1925 

yılı Kongresinde Adana Ticaret Odası tarafından hazırlanan “Adana‟da Pamuk Meselesi” 

isimli eserdir.  Yayında pamuğa verilen önem ciddi bir nitelik arz etmektedir. “İplik ve 

mensucat meselesi ekmek meselesinden hiç de geri kalmayacak bir ihtiyaçtır.” Sözlerinden 

bunu net bir Ģekilde anlıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde üretilen pamuklar diğer yabancı 

ülkelerle karĢılaĢtırılmıĢ ve Türkiye‟de daha fazla üretim için neler yapılması gerektiği 

üzerinde ısrarla durulmuĢtur. Bu kapsamda Suriye pamukları ele alınmıĢ Türkiye toprakları 

pamuk üretimine daha elveriĢli iken neden Suriye kadar ürün alınamadığı ve eğer böyle 

giderse Suriye pamuğunun Türkiye pamuğunu geçeceği bunun için bir an önce önlem 

alınması gerektiği üzerinde de durulmuĢtur. Bununla beraber kurumsallaĢma ve daha 

sistematik bir biçimde pamuk üretimine nasıl geçileceğinin konuĢulduğunu da görüyoruz. Bu 

konuda Mısır‟ın pamuk üretimi konusunda önde gelen ülkelerden biri olduğu ve onların 

yöntemlerini de Türkiye pamukları üzerinde denemek istenildiği yukarıda bahsi geçen 

maddelerle anlaĢılmaktadır. 

23 Adana Pamuk Kongresi Neşriyatından 3, a.g.e. s. 31. 
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ABDULLAH CEVDET’İN ADANA SEYAHATİ İNTİBAALARI 

Doç. Dr. Ayşe YANARDAĞ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını yaşamış olan 

Abdullah Cevdet Türk tarihinde önemli bir kişiliktir. Özellikle düşünce tarihi açısından batıcı 

fikirleri ile tanınmıştır. Çeşitli kitap ve yazılarında özellikle İçtihat Dergisinde yazmış ve 

görüşlerini ortaya koymuştur. Bu yönüyle tanınan Abdullah Cevdet’in bir başka özelliği 

seyahat ettiği yerler hakkında gördüklerini ve edindiği izlenimlerini yazmış olmasıdır. 

Abdullah Cevdet 1927 yılında trenle Adana’ya çıktığı seyahatindeki izlenimlerini İçtihat’ın 

15 Teşrinievvel 1927, 15 Kânunuevvel 1927, 1 Kânunusani 1928, 15 Kânunusani 1928, 1 

Mart 1928, 1 Haziran 1928 tarihli sayılarında yayınlamıştır. Cumhuriyet’in yeni kurulduğu bu 

yıllarda yazılan seyahat notları yerel düzeyde ülkenin içinde bulunduğu durumu ile 

Osmanlı’dan devr alınan yapıyı göstermesi ve tarihe ışık tutması açısından değerlidir. Bu 

seyahatinde trenle geçtiği yerler Eskişehir, İzmit, Ankara hakkında da bilgi vermiştir. Ancak 

asıl önemli ve geniş bilgiyi Adana hakkında vermiştir. Abdullah Cevdet 1927 yılı itibariyle 

Adana hakkında verdiği zirai, ekonomik, coğrafi, sosyolojik, kültürel dikkat çekici bilgiler 

şehircilik tarihi açısından kıymetli bilgiler içermektedir. Adana’nın tarımsal potansiyeli Mısır 

ile kıyaslanırken yapılan tarımsal yanlışlara değinmiştir. Arttırılacak tarımsal potansiyelin 

ekonomik getirisi vurgulanmıştır. Bunun dışında nehirlerinden ve diğer coğrafi imkânlardan 

bahsetmiştir. Ayrıca bölgedeki nüfus yapısı, eğitim, ticaret, demiryolları, hayvancılık 

hakkında bilgi vermiştir. Bu çalışmada Abdullah Cevdet’in sadece Adana hakkında İçtihat’ta 

yazdıkları transkript edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Tarım, Pamuk, Ekonomi.   

Giriş 

1869 yılında dünyaya gelen Abdullah Cevdet Osmanlı Devleti’nin son günlerini idrak 

etmiş ve kendine özgü fikirleriyle tanınmış bir Osmanlı aydınıdır. Türk düşünce hayatında 

istikrarlı bir şekilde batıcılığı savunan ender fikir adamlarından olan Abdullah Cevdet 

fikirlerini genellikle İçtihat Dergisinde yayınlamıştır. Cumhuriyet döneminde de yapılan 

inkılapları desteklemiştir
1
. Onun hayatı ve batıcı fikirleri hakkında birçok çalışma yapılmıştır.

Ancak onun bir başka yönü seyahat ettiği yerler hakkında tuttuğu notlar ve izlenimlerini 

İçtihat’da yayınlamış olmasıdır. 1912 yılında Karadeniz’e yaptığı seyahat sırasında tutuğu 

notları ve izlenimlerini İçtihat’ın Haziran ve Temmuz 1912 sayılarında yayınlamıştır
2
.

Çalışmanın konusu Abdullah Cevdet’in Adana seyahati notlarıdır. Abdullah Cevdet 1927 

yılında Adana’ya yaptığı seyahat sırasında edindiği izlenimlerini de İçtihat Dergisinde 

yayınlamıştır. Söz konusu seyahat izlenimlerini İçtihat’ın 15 Teşrinievvel 1927, 15 

Kânunuevvel 1927, 1 Kânunusani 1927, 15 Kânunusani 1927
3
, 1 Mart 1928, 1 Haziran 1928

tarihli sayılarında çıkmıştır. Bu çalışmada dergide yayınlanan Adana seyahat notları transkript 

1 Yunus Emre Tansu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batıcı Düşünce Çerçevesinde Dr Abdullah Cevdet Ve İçtihad 
Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/459393. 
2 Ahmet Köksal, Dr. Abdullah Cevdet’in Karadeniz Seyahati İzlenimleri, 
http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423906882.pdf. 
3 O tarihte yeni mali yıl mart ayında başladığı için Kanunisani/Ocak ayı 1927 olarak geçmiştir. 
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edilmiş ve değerlendirilmiştir. Transkript yapılan metin değerlendirildikten sonra ayrıca 

aynen verilmiştir.  

Abdullah Cevdet’in Adana hakkında sadece 1927 yılında değil, 1911 yılında da 

“Adana Ferdanın Mısırıdır”
4
  ve “Adana, Mısır-ı Ferda” başlıklı iki yazısı İçtihat’ta

yayınlanmıştır
5
. Bu makalelerden 1927 yılındaki Adana seyahat notlarında bahsetmiş olup

transkript edilmiştir. 1911’de yayınlanan makaleleri aslında Abdullah Cevdet’in değildir. 

Ohannes Efendi’nin Fransızca olarak yayınladığı Adana iktisadı hakkında yaptığı 

incelemesini Türkçeye çevirmiş ve İçtihat’ta yayınlamıştır. Bir bütünlük oluşturması 

bakımından aşağıda kısaca 1911’deki yazı kısaca özetlenmiştir.   

Abdullah Cevdet’in 1911 Yılındaki Adana Yazıları 

Adana Ferdanın Mısırıdır başlıklı olan ilk makalede Abdullah Cevdet içinde bulunulan 

asırda iktisadi bakımdan gelişmenin önemi ve mevcut ülke zenginliklerinin işletilmesi 

üzerinde durduktan sonra konuyla ilgili Ohannes Efendi’nin incelemesini Türkçeye çevirerek 

yayınladığını belirtmiştir. Bu çeviri genel olarak Adana’nın kısa bir tarihçesi, coğrafi 

özellikleri, nüfusu hakkında bilgi verildikten sonra ziraat ve tarım potansiyelinin Mısır ile 

kıyaslanmasından meydana gelmiştir. Ohannes Efendi’nin Türkçeye çevirdiği incelemesinde 

önce Adana isminin nereden geldiğinin kesin olarak bilinmediği belirtilmiştir
6
. Ancak Yunan

efsanelerine göre Sema’nın ve Arz’ın oğulları Adana ve Saros(Seyhan) kardeşler tarafından 

kurulmuş ve bu iki kardeş isimlerini bu şehre ve içinden geçen nehre vermişlerdir. Dil 

bilimcilere göre ise Fenikelilerin lisanında Adana kelimesi kavak ağacı demek olup Seyhan 

Nehri’nin kenarında çok sayıda kavak ağacı olduğu için bu isim verilmiştir. Şehrin ismi ilk 

defa Ksenefon tarafından On Binlerin Ricatı isimli kitapta yaklaşık İsa’dan yarım asır önce 

burada yapılan bir savaş sırasında geçmiştir. 1387’de Ramazanoğullarının eline geçen şehir 

Osmanlılara geçtikten sonra Mısırlı İbrahim Paşa’nın II. Mahmut aleyhine açtığı savaşa sahne 

olmuştur. Tarih boyunca Çukurova’nın feyiz ve bereketi, Akdeniz ticaretindeki önemi 

nedeniyle Fenikeliler, Yunanlılar, Venedikliler, Cenevizler, Golovlar, Mağribiler ve 

Sarazenler Ayas Limanını Avrupa için erzak ambarı haline getirmişlerdir. Adana şehrinin 

nüfusu 80.000 olup vilâyetin genel nüfusu 450.000 ile 500.000 arasındadır. Hasat zamanında 

ve bazen de göçebe kabilelerin gelip gitmeleri sebebiyle şehrin nüfusu değişmektedir. Ticaret 

ve ziraat şehri olan Adana’nın dağsız vadilerden oluşan beş vadisi vardır. Tarsus ovası, 

Yüreyil ovası, Hamideli ovası, Osmaniye, Karspazarı ovası. Bu vadilerin teşkil ettiği ziraat 

arazisi yaklaşık 14.120.000 dönüm olup ziraat yapılan arazisi bir milyon dönümü geçmez. 

Seyhan, Ceyhan Nehirlerinden başka Piramus, Berdan, Sidnos Nehirleri ile on kadar çay ve 

ufak ırmak vardır. Her mevsim bol su olması nedeniyle biraz teşebbüs fikri ve sermaye ile bu 

sular bir servet kaynağına dönüşebilir. Ovaların içinden geçen bu ırmaklar iniş çıkış olmaması 

düz olması sebebiyle az masrafla sulama usulü geliştirilebilir. Sulama ve suyu emme kanalları 

kolaylıkla yapılabilir nitekim Nafia Nezareti bu işe başlamış, 200.000 Osmanlı lirası 

ayırmıştır. İlk planlar meşhur mühendis Şartiya’nın nezareti altında düzenlenmektedir. Bu işin 

yapılmasıyla bire on beş ürün alınabilecek ve bölgenin refahı artacaktır
7
.

Abdullah Cevdet İçtihat’ın sonraki sayısında Ohannes Efendinin incelemesini Adana 

Mısır-ı Ferda başlığı altında vermeye devam etmiştir. Mısır’ın tarımsal potansiyeli ile 

Adana’nın tarımsal potansiyeli birbiriyle kıyaslanmış
8
, özetle şunları yazmıştır; Adana ile

4 İçtihat, 1 Haziran 1911, Sayı 24. 
5 İçtihat, 28 Haziran 1911, sayı 25. 
6 Adana ismine MÖ 1550 yıllarına ait Hitit kitabelerinde rastlanmıştır. Daha geniş bilgi için bakınız. Rukiye 
Akdoğan, Hititler Döneminde Uru Adaniya, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/10/2219/23046.pdf. 
7 İçtihat, 1 Haziran 1911, Sayı 24. 
8 Mısır 19. Yüzyılda İngiltere ve Fransa arasında rekabete konu olmuştur. Bu iki ülkenin rekabeti sırasında 
Mısır’da tarım alanında özellikle pamuk yetiştiriciliğinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bakınız: Fahir 
Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999; Enver Ziya Karal, 
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Mısır’ın toprağı kimyasal özellikleri bakımından kıyaslanmıştır. Mısır’ın toprağı tuzlu olması 

nedeniyle yıkamaya ihtiyaç duyarken Adana toprağı ise yıkamaya ihtiyaç duymadığı gibi 

humus ve azot bakımından zengindir. Fenni yöntemler kullanılmadığı halde Adana 

toprağından alınan verim Mısır toprağından alınan verime yakın olduğu için Adana toprakları 

daha verimlidir. Adana’nın Seyhan ve Ceyhan ırmakları, bu ırmakların beslendikleri dağ 

silsileleri ve içerdikleri kimyasal özellikleri Nil Nehrinden daha iyi olduğu için suyun bu 

özellikleri toprağın verimini arttırmaktadır. Adana hayvancılık bakımından da Mısır’a daha 

üstündür. Adana’da ehil hayvan daha ucuza beslemeye ve gezdirmeye müsait olduğu için 

bolca gübre elde edilebilir. Hâlbuki Mısır’da gübre elde etmek daha pahalı ve zordur. 

Türkiye’de ekilmemiş arazi vergiye tabi olmadığından geniş araziler kamulaştırılarak 

üzerinde büyük miktarda gelir getiren hayvan otlatılabilir. Hâlbuki Mısır’da bu usul mümkün 

değildir, bütün topraklar vergiye tabidir. Adana’da her cins ziraattan bol gelir elde edilebilir. 

Yine Mısır yabancılara cizye ödediklerinden ticaret açığı söz konusu olabilirken Adana’da 

1908 gümrük kayıtlarına göre 28 milyon ihracat yapılmışken 15 milyon ithalat yapılmış olup 

ticaret açığı söz konusu değildir. Adana’da iklim sıcak olduğu için senede iki kez ürün 

alınabilir. Mevcut ziraat usulü ilkel yöntemlerle yapıldığı için üretim az alınmaktadır. 

Buğday, arpa, yulaf dışında pamuk önemli gelir getiren ürünlerdir. Pamuğun arasına ekilen 

susam hem pamuğun hem de susamdan alınacak verimin azalmasına neden olmaktadır
9
.

Hindistan, Mısır, Amerika pamuk cinslerinden bu bölgede iyi verim alınırken ilkel 

yöntemlerle iyi sürülmemiş ve sulanamamış toprağa ekilen tohumdan iyi verim 

alınamamaktadır. Muhafazakâr ve gelenekçi olan ziraat son yıllarda biraz değişmeye 

başlamakla birlikte yetersizdir. Orak, harman, çift makinelerinin önemi anlaşılmaktaysa da 

pahalı olması sebebiyle az sayıda olup yetersizdir. Bunun için Avrupa’daki gibi kooperatif ve 

ziraat sendikaları kurulabilir. Ceyhan Nehirlerinin sularından elektrik elde edilebileceği gibi 

başka bölgelere nispeten Adana’da sanâyi’ fazladır. 16 pamuk fabrikası bulunan şehirde 324 

çırçır, 2 iplik fabrikası, 10.556 değirmen (bobine), 170 adet Amerika bezi dokumaya mahsus 

tezgâh, 5 adet mükemmel üstüvani
10

 değirmen vardır. Bu değirmenler günlük 600 çuval un

öğütür. Nispeten daha önemsiz olan Tarsus Yerdan suyu üzerinde elde edilen elektrik ile iplik 

ve pamuk fabrikaları çalışmakta ve şehir aydınlatılmaktadır. Ceyhan Nehri üzerinde yapılacak 

yatırımlarla Adana Bağdat demiryolunu Akdeniz’e bağlayan yol üzerinde olması sebebiyle 

Araplar için bir pazar ve erzak ambarı olacaktır. Nehirler üzerinde seyahat tehlikeli olmasaydı 

Mersin’e nakliyatın idareli olabilecekti, ancak bu mümkün değildir. Demiryollarına gelince 

Adana-Mersin arasında 6 kilometrelik demiryolu bulunmaktadır. Devam eden demiryolu 

çalışmaları tamamlandığı zaman ticarete faydalı olacaktır. Adana’da arazinin satış değerleri 

hakkında da bazı bilgiler vermiştir. Abdullah Cevdet’in çevirip aktardığı Adana ile ilgili bu 

yazı sömürgecilik faaliyetlerinin arttığı bu dönemde şehir tarihi bakımından önemli bilgiler 

içermektedir. Osmanlı’nın son günlerini yaşadığı sırada bu incelemeyi Türkçeye kazandıran 

Abdullah Cevdet Adana’nın ekonomik potansiyeline dikkat çekmek istemiştir
11

.

Abdullah Cevdet’in 1927 Yılı Seyahat Notları 

Abdullah Cevdet Cumhuriyetin ilanından sonra 1927 yılında Adana’ya yaptığı 

seyahatte edindiği izlenimlerinin ilkini 15 Teşrinievvel 1927 tarihinde “Seyahat İntibaatı, 

Büyük Osmanlı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1996. Akdeniz havzasında olan bu ülkede sağlanan 
tarımsal gelişmeye dikkat çekilmiş benzer iklim kuşağında olan Adana’nın Mısır’dan daha fazla gelişmeye müsait 
olduğu ortaya konulmuştur.   
9 Pamuk ve susam öteden beri Adana’da yetiştirilmektedir. Daha geniş bilgi için bakınız: Kenan Ziya Taş, 18. 
Yüzyılın Son Çeyreğinde Adana Şehri, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1153/13579.pdf. 
10 Silindir biçiminde. Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2005, s. 
1130. 
11 İçtihat, 28 Haziran 1911, sayı 25. 
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Eskişehir, Ankara, Adana Şehirlerini Ziyaret Etrafında” başlığıyla yayınlamıştır
12

. Ancak bu

yazıda Adana’ya dair herhangi bir bilgi vermemiş, seyahat için trenle geçtiği Pendik, İzmit ve 

demiryollarının gelişmesi hakkında bilgi vermiştir.  Benzer şekilde 1 Teşrinisani 1927
13

 ve 15

Teşrinisani 1927
14

 tarihli sayılarda “Seyahat İntibaaları Eskişehir”, 1 Kânunuevvel 1927
15

sayısında ise “Seyahat İntibaaları Ankara” başlıkları altında Eskişehir ve Ankara izlenimlerini 

paylaşmıştır. 15 Kânunuevvel 1927’de
16

 yayınlanan “Seyahat İntibaaları Adana” başlığı

altında da Adana’ya dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Demiryollarının önemi ve 

geliştirilmeye çalışılmasından, önceki yıllarda Mısır ve Adana’ya dair yazdığı yazılara 

değinmiştir. Dolayısıyla bu seyahat notlarının tamamı değil sadece Adana’ya dair olanlar 

buraya alınmıştır.  

1 Kânunusani 1927 sayısında “Seyahat İntibaaları Adana’nın Mısır’la Mukayesesi” 

başlığıyla Adana hakkında bilgi vermeye başlamıştır. Milli Mücadele yıllarından da bahsettiği 

bu yazısında Mısır ile Adana’yı kıyaslamıştır. Yukarıda özetlenen 1911 yılındaki yazısına 

burada atıf yapmıştır. 15 Kânunusani 1928 sayısında “Seyahat İntibaaları Adana” başlığıyla 

Adana’ya dair dikkat çekici bilgiler vermiştir. Adana’nın tarımsal potansiyeli hakkında bilgi 

verirken, izlenen geleneksel tarım yöntemlerinin üretimi düşürüp zenginlik ve refahı 

azalttığını vurgulamış, özellikle pamuk üzerinde durmuştur. Ayrıca bölgedeki hayvancılık, 

arazi fiyatları, demiryolları ile Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinde seyahat ve elektrik üretimi 

yapılabileceğine dair bilgi vermiştir. 1 Mart 1928 ve 1 Haziran 1928 sayılarında aynı başlıkla 

Adana hakkında bilgi vermeye devam etmiştir.  Adana’da mesken sıkıntısı, fabrikaları, pamuk 

ve şeker kamışı üretimi, şehrin ihracatı, nüfusun özellikleri, sanâyi’ mektebi, hastaneleri, 

halkın sağlık durumu, bankaları ve bankacılığın tarım bakımından önemi, kütüphane hakkında 

ilgi çekici bilgiler vermiştir. Buradaki nüfusun bir kısmının Endülüs ve Mısır’dan gelen 

Araplar olduğunu, bunlara Arap uşağı veya fellah dendiğini köylerde yaşayanların çoğunun 

Türkçe bilmediğini, bunların ticaret ve sanatta mahir olduklarını anlatmıştır. Gerçekten de 

bunlardan Endülüs’ten gelenler Endülüs Devleti’nin yıkılmasıyla bir kısmı Osmanlı 

topraklarına sığınmışlar ve Anadolu’da birçok yere yerleştirilmişlerdir. 1613 tarihli mühime 

defterine göre bunların bir kısmı Adana, Üzeyir, Sis ve Zülkadiriye’de bir sancak teşkil 

edecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Bunlar geldikleri yıllardan beri ticari ve diğer 

birikimleriyle bulundukları yerlerde sosyal ve kültürel bakımdan katkıda bulunmuşlardır
 17

. Ki

Abdullah Cevdet seyahat izlenimlerinde Adana’ya yerleşmiş Arapların bu birikimlerini teyit 

etmektedir.  

Bu yazılardan Abdullah Cevdet’in en azından 1911’den beri Adana’nın ekonomik 

önemini anlayıp dikkat çekmeye çalıştığı rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’te yeni geçildiği bir dönemde Adana’da devralınan sosyo-ekonomik yapı 

hakkında verilen bilgiler şehircilik tarihi bakımından kıymetli görülmüş, aşağıda bu yazıların 

tam transkripti verilmiştir.  

Seyâhat İntibâaları 4 Adana
18

Anadolu Bağdad hattı Adana’ya kadar gitmiyor. Adana’ya trenle yarım saat kadar 

mesafesi olan Yenice’de müntehî oluyor. Yenice’den Adana’ya kadar bir Fransız 

kumpanyasına ait demiryolu vardır. Yenice’den Adana’ya kadar birinci sınıf yolcu ücreti 96 

kuruştur. Adana’nın ne kadar büyük bir servet-i tabîiyyeye mâlik olduğunu çoktan bilirdim. 

12 İçtihat, 15 Teşrinievvel 1927, Sayı 238. 
13 İçtihat, 1 Teşrinisani 1927, Sayı 239. 
14 İçtihat, 15 Teşrinisani 1927, Sayı 240. 
15 İçtihat, 1 Kânunuevvel 1927, Sayı 241. 
16 İçtihat, 15 Kânunuevvel 1927, Sayı 242. 
17 Hasan Yüksel, Anadolu’da Mağribiler ve Vakıfları, XVI. Türk Tarih Kongresi 20-14 Eylül 2010, Kongreye 
Sunulan Bildiriler, 3. Cilt Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi, Ankara, 2015, s. 91-110. 
18 İçtihat, 15 Kânunuevvel 1927, Sayı 242. 
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Ve İzmir ile Adana için Türkiye’nin kalbi ve re’si derler derdim. Bunu mütarekenin ilk 

günlerinde Türkiye’ye pek hevâ-hâh görünen Fransa’nın şark orduları başkumandanına 

İzmir’in İtalya yahut Yunanistan tarafından işgali mevzû-ı bahs olduğu o kara günlerin 

birinde sevk-i tesadüfle gördüğüm General Debre’ye söylediğim vakit bir küçük defter çıkarıp 

not ettiğini görmüştüm. Fransa İzmir’in Türkiye’de kalmasına şiddetle taraftardı ve kendisi 

alacaklılarımızın en büyüğü olduğundan Türkiye’nin büyük, zengin ve kuvvetli kalıp 

Fransa’ya olan borcunu ve faizini verebilmesini istiyordu. Beyn-el-milel iktisâdî ve millî 

taahhüdâtını îfâ edebilecek bir Türkiye’nin İzmirsiz ve Adanasız olamayacağını da ilave 

ettiğim vakit bunları Paris’e parlamentoya yazacağım demişti. Teselsül-ü efkârın kalemime 

getirdiği bu macerayı buraya kayd etmek hatırımdan geçiyordu. Fikirler ve hatıralar akıntısı 

bunları da sürükledi getirdi. Bundan 19 sene evvel Adana Yarının Mısır’ı ünvânıyla birkaç 

tetebbuât neşr etmiştim. Bunlar Ebuzziya Tevfik Bey merhûmun Tasvir-i Efkâr gazetesinde 

intişâr etti,
19

 ferdâ-yı inkılabta idi. Sonra bunların bir hulâsası İctihâd 24 ve 25 numaralı

nüshalarında neşr ettim
20

. Vesaik ve erkam, Adanalı ve Fransa’da zirâat tahsil etmiş olan bir

vatandaşın Fransızca bir tedkîk-nâmesinden alınmıştır. 25 numaralı İctihâd’da Adana 

Ferdâ’nın Mısırıdır makalesine şu satırlarla başlanmıştır. 

Fransa kralı meşhur 4. Henri’nin meşhur veziri Sully çiftçilik ve çobanlık hayvan 

yetiştirme işine Fransa’yı besleyen iki meme ki Peru’nun altın madenlerine, hakiki 

hazinelerine muaddeldir derdi. 

Mühim bir hakikat-i iktisâdîyeyi mutazammın olan bu görüş Türkiye’miz için de aşağı 

yukarı doğrudur. 

Prusya kralı meşhur büyük Fredirik’den zafer tılsımını öğrenmek için bizim deli 

Sultan Mustafa Salis tarafından Prusya’ya sûret-i mahsûsada i’zâm edilmiş olan Türk vezirine 

bu filosof ve zî-kudret kralın söylediği sözü ma’rûftur. Fredirik, Mustafa Salis’in sefirine 

benden zafer tılsımı soran padişahınıza söyleyin benim zafer tılsım işte şudur:  

Geübtes heer, voller, schatz 

Talim görmüş ordu, dolu hazine. 

On dokuz sene evvel böyle düşünüyorduk şimdi de başka türlü düşünmüyoruz. Şimdi 

başka şeylerde istemeye mecbûruz. Zirâat fakat ihtiyacımızdan fazla mahsûl aldığımız vakit 

bunu harice sevk etmek ve mukabilinde bizim yapamadığımız eşya ve havâyici almak 

mecbûriyetindeyiz. Otomobillerin sürat ve sühûletle işleyebileceği geniş ve emin yollara 

muhtacız. Sürat-i dîdemde hemen hatırıma geldi. Dün gelen 1 Kanunuevvel 1927 tarihli Les 

Annales’de üstadımız ve mürşidimiz Dr Gustave Le Bon’un  Vitesse dans la Vie Moderne 

yani asrî hayatta sürat ünvânlı çok mühim bir makalesi var, bunu tercüme ederek gelecek ve 

müteâkıb  İctihâd nüshalarında karailerimize arz edeceğiz. 

Bu noktada İsmet Paşa hükümetinin demiryollara verdiği ehemmiyet prensip 

i’tibâriyle, takdîr ve tebcîle sezâdır. Türkiye çok zengin ve binâen aleyh çok kuvvetli bir 

devlet olacaktır. Ve ahfâdımız bizim geçirdiğimiz sıkıntının meyvelerini toplayacak, 

mütena’im olacaklardır. Limanların ehemmiyeti de unutulmamalı ve unutulmadığını 

görmekle müteselli ve müftehiriz. Nafia Vekâleti’ne merbût olarak bir devlet demiryolları ve 

limanları müdîriyyet-i umûmîsi te’sîs etmiştir. Limanların bugünkü iktisâdî hayatta ne mühim 

rolü olduğunu ba-hak takdîr etmek kolay değildir. Fransa Başvekili Mösyö Herriot’un iki 

kalın cilt üzerine yazdığı Créer adlı kitabını okumalı, Fransa’nın limanlarının, Alman ve 

İngiliz limanlarına nazaran pek kifâyetsiz olduğundan ne kadar acı şikâyetlerde îkâzlarda 

bulunduğunu görmeli, Fransa böyle derse hemen hemen asrî bir vüs’at tertîbinde hiçbir limanı 

bulmayan biz Türkiye Cumhuriyeti ne yapmalıyız. Fakat biz çok ümit varız çünkü şu aciz 

satırların yazılması bile Türkiye’nin iktisâdî, ticârî sâhada bir intibâh eseri add olunabilir. 

Belçika’dan getirtilip âlî müesseseler vücûde getirmek vadisinde tedkikat yaptırılan dostumuz 

19 Söz konusu yazılara şimdilik ulaşılamamıştır. 
20 Bu sayılar yukarıda özetle verilmiş olan Ohannes Efendi’nin Fransızca yayınladığı incelemesidir. 
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Doktor Evmer Beviz dahi Anadolu’da seyâhat ve tedkikat icrâsından pür ümid dönmüştür. 

Biz âlî ve umûmî terbiye usûlleri ünvânlı ve üç büyük cilt kitabını Türkçeye tercüme etmiş ve 

neşrini Maarif Vekâleti’nin himmet-i meşkûresiyle te’mîn etmek sûretiyle mûmâ-ileyh bu 

hizmetine yol açmış olduğumuzdan çok vicdan sürûru duymaktayız. Bizim için hem tabiat 

hem de kollarımız işlemeli. Tabiat bizden emr ve veche bekleyen bir hizmetçidir. 

Şeyh Sa’di’nin 

Ebr u bad ve mah u hurşid felek derkarend. 

Tâ tu nanı bikef âri bu begaflet nehuri 

Sözü şimdi nasıl hatıra gelmez. Manası şudur. Semanın bulutu, rüzgârı, ayı; güneşi 

çalışıyor ki sen eline ekmek geçiresin, sen gafletinin neticesi olarak bu nimetten mütenaim 

olmuyorsun. Sa’di’nin bu beytinden de çok büyük bir hâkim olduğu anlaşılıyor. Bulutun, 

rüzgârın, güneşin zirâatta ve meyvelerin izdivâc ve tenâsülündeki rolü çoktan ma’lûm idi ise 

de kamerin zirâat üzerindeki feyyâz rolü son senelerde mevzû-ı bahs olmuştur. Sa’di ise 

bundan altı yüz küsur sene evvel 1291 sene-i mîlâdiyyesinde vefat etmiştir.  

Daha Adana’ya dâir bir kelime yazmaksızın İctihâdın seyâhat notlarına mahsûs 

sahifeleri istıradlarla doldu. Bu seferki Anadolu seyâhatimizde en sonra uğraştığımız şehirdir. 

Ve Adana’ya dâir çok diyeceklerimiz vardır. Bunların cümlesini İctihâd karaileri ehemmiyetle 

dinleyeceklerdir. Çok kıymetli ve feyyâz Adana en büyük ve en uzun i’tinâ’ ve iştigale en 

yüksek derecede değerlidir. 9 Kânunuevvel 927 Abdullah Cevdet. 

Seyâhat İntibâaları 5 Adana’nın Mısırla Mukayesesi
21

Mısır toprağı içinden geçen Nil Nehri sayesinde dünyanın zirâatce en meşhur ve 

zengin hatlarından biridir. İş böyle olduğu halde Adana arâzîsinin göstereceğimiz 

meziyyetleri Mısır arâzîsine ne kadar fâik olduğunu ispat edecektir: 

1. Çorak yani tuzlu toprak Adana’da hemen hemen hiç bulunmadığından Mısır’da

olduğu gibi birçok masârif ihtiyâriyle gasl-ı türâb ve tesviye ameliyelerine ihtiyaç yoktur. 

2. Arâzî-i zirâiyye Mısır toprağında olduğundan pek fazla olarak türâb-ı nebâtîyi

(hunns) ve binâen aleyh az serveti hâvîdir. 

3. Adana toprağının tabii kuvve-i inbâtiyyesi Mısır toprağında olduğundan çok

fazladır. Çünkü gübre isti’mâl,  iska-yı fenni gibi usûl-ı sanâiyye olmadığı halde takriben 

Mısır toprağının hasılatına müsavi hasılat alınabiliyor. Bugünkü vasıta-i zirâiyye ile Adana’da 

bir feddanlık
22

 gübresiz topraktan 8 erdeb
23

 buğday alınıyor. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinden

açılacak kanallar ile iska’ olunduğu takdirde iyi sürülmüş fakat hiç gübrelenmemiş toprakta 

bir gülek tohumdan 60 gülek mahsûl alınabilir ki bir fidanlık arâzîden 15 erdeb alınmış 

demektir. 

4. Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suları mevâdd-ı münbite cihetiyle Nil Nehri

suyundan daha ziyâde zengindir. Seylleri şunlardır: Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin suları 

Toros ve anti Toros Dağlarının karları ve yağmurları ile beslendiklerinden bu sular ormanların 

türâb-ı nebâtîsini ve uzvî maddeleri hâvî bulunur. Bundan başka bu dağlar teşkilat-ı 

berekâtiyeden olduklarından ve kayalar pek çok hâmız fosfori bulunduklarından bunlardan 

dökülerek ırmaklara inen sular pek çok miktarda hâmız fosforu ve türâb-ı nebâtîyi ta’bîr-i 

diğerle azotu hâmil bulunur ki bunlar kudret-i inbâtiyyenin en mühim unsurlarıdırlar. Binâen 

aleyh iska’ vâsıtasıyla tarlalar bulanık, kils ve azot ve hâmız fosfor ile dolu bir su alacak 

demektir. Hâlbuki Mısır’da yapılan tahlillere göre Nil suyu pek az miktarda türâb-ı nebâtîyi 

ve cüz’î hâmız fosforu muhtevîdir. 

5. Adana vilâyeti hayvânât-ı ehliyeyi ucuzca beslemeye ve bunları dolandırmaya

müsâid olduğundan hemen bilâ masârif pek çok gübre elde edilir. Mısır’da bil-akis gübre 

21 İçtihat, 1 Kânunusani 1927, Sayı 243 
22 Feddan 2400 metre merba’i bir saha gösteren bu ölçüdür. 
23 Arap şehirlerinde kullanılan ve İstanbul kilesiyle dokuz kileyi karşılayan büyük bir ölçek.  Ferit Develioğlu, 
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, s.227 
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hâsıl etmek pek pahalı olur. Ve hiçbir çiftlik kendisine lâzım olan miktarda gübre elde 

edemez. 

6. Türkiye’de gayri mezrû’ arâzî vergiye tabi olmadığı zamanlar ve a’şârın ilgasından

vergi vermeksizin arâzî-i vâsia istimlâk edebilir ve bu arâzî üzerinde büyük bir temettü’ 

bırakan hayvânât otlatılabilirdi. Mısır’da ise öteden beri arâzî şimdi bizde de olduğu vechile 

mezrû’ olsun olmasın vergiye tâbidir. 

7. Mısır siyâsiyyûnunun ve bi-l-hâssa vaktiyle Lord Kromer’in kâbusu olmuş olan

Monoculture yani bir cins zirâat icrâsı usûlünden Adana için hiçbir tehlike yoktur. Çünkü 

sanâyi-i arziyyenin her şu’besi pamuk, hubûbât aynı miktarda temettü’ bırakır. 

8. İktisâd nokta-i nazarından Adana vilâyetimiz son senelerde Mısır’da olduğu gibi

ecânibe cizye-güzâr olmamaya başlamıştı. İleride gösterileceği veçhile Adana’nın harb-i cidâl 

ve işgal devirleri hariç tutulursa idhâlât ve ihrâcâtı mütevâzindir. Bundan on yedi on sekiz 

sene evvel Adana gümrük istatistiği 28 milyon franklık ihrâcât ve 15 milyon 450 bin franklık 

idhâlât kayd ediyordu. Binâen aleyh Adana’da memleketin hayat-ı iktisâdîyesini tehlikeye 

düşüren ticaret açığı olmayacaktır. Bu mümtâz meziyyetten mâ-adâ nazar-ı ehemmiyyete 

alınacak bir nokta daha vardır ki o da Adana iklimindeki harâretin her sene iki mahsûl almaya 

müsâid bulunmasıdır. Şu şart ile ki zirâat yeni usûl-ı mihaniki ile yapılmasın. Bu nüshamızda 

yerin darlığı yüzünden sözümü burada kesmeye mecbûr oluyorum. 

Gelecek nüshamızda Adana’da zirâatın usûl-ı hazırına dâir bazı notlar ve mülâhazalar 

kayd ve bu mülâhazâta birkaç nüshada devam edeceğim. A. C. 

Seyâhat İntibâaları Adana Mısır
24

Adana’da zirâatin usûl-ı hazırı umûmiyyetle ibtidâîdir. Ne kadar basit ve kaba olduğu 

ma’lûmumuz olan sabanlarla toprağı sürerler. Öküzler tarafından cer olunan bu saban-ı arâzî 

ancak 5 ila 6 santimetre derinliğinde yarar. Toprak üzerinde yüzlük bir iz yapar. Toprağın 

kudret-i inbâtiyyeyi hâiz kısmını yukarı çıkaramaz.  

Bu nâkıs usûlle sürmek tufeylî otların toprakta kalması mezrûâtın tabîî neşv ü 

nemâsına mâni’ olur. İşte bu keyfiyyet mahsûlâtın az çıkmasını ve tarlaların ayıklanmaları 

için el ücreti verilmesini müeddî olur. Neticede istihsâl hem az pahalıya mal olur. 

Adana’da traktörlerden istifâde olunması hâlâ mahdûd ve mütereddid bir haldedir. 

Adana’da toprağın kuvve-i inbâtiyyesi çoktur. Ve öyle bir derecededir ki usûl-ı zirâatin 

nâkıslığına ve masraflı olmasına rağmen bire on beş buğday ve bire yirmi arpa ve yulaf 

vermektedir. Bu miktar vasatî olup bire otuzdan fazla veren topraklar vardır. Bu miktar 

sulanmasına ve gübrelenmesine ve toprağın derin veya yüzlük sürülmesine bağlıdır.  

Buğday, yulaf, arpadan başka susam Adana’nın ehemmiyetli ve karlı 

mahsûlatlarındandır. Herhalde toprağın fıkdânından değil sia-ı mâliyyenin darlığından ve 

mâlik olduğu hayvânâtın azlığından dolayı pamuk zirâatine mahsûs olan tarlalara susam eker, 

pamuk fidanlarının aralarında kalan boşluğu doldurur. İdâreli zann ettiği bu usûl ile cahil 

çiftçi hem pamuğun ve hem susamın neşv ü nemâsını men’ eder. Bundan başka zararlı bir 

mahzûr daha vardır ki o da susam, pamuk açılmadan bir ay evvel vakit hasadını idrâk ettiği 

için amele susamı toplarken pamukları sarsar ve henüz açılmamış ve olmamış kozalarını 

düşürür bu vechile zürrâ’ farkına varmaksızın vâridâtına ehemmiyetli bir darbe indirmiş olur.  

Bundan yirmi beş sene evveline gelinceye kadar Hindistan’ın “gosbiyyum nerbasyum” 

tabir olunan pamuk tohumu zürra’ olunurdu.  

Adana geçirdiği son kaht esnasında hükümetin iâneten tevzî’ etmiş olduğu Amerika 

tohumunu zürrâa muvâfık olduğu gibi Amerika’nın müteaddid defa tecrübe edilmiş meşhur 

Diksen ve Rabugrand cinsleri Mısır’ın Nobari, Uşmuni, Mitiafifi nevileri de aynı 

muvaffakiyetle zürrâ’ olunabilmiştir. Hal böyle iken pamuk zürrâı pek fena usûlde icrâ 

edilmektedir. Şöyle ki evvela toprak tohumu almak için hiçbir zaman layıkıyla hazırlanmış ve 
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ekilen tohumun serîan neşv ü nemâsına elverişli hale getirilmemiştir. Sâniyen susamın veya 

her ikisinin de feyzini kırar. Sâlisen lâzım ve matlub mevsimlerde sulamak imkânı 

bulamadığından işi hevâ-yı nesîmînin keyfine terk eder ve bu mevsimlerde ise maa-t-teessüf 

yağmur pek az yağar. İşte bu mahzûrlu ahvâl dâhilinde pamuk mahsûlü dönüm başına 

çekirdekten tefrîk edilmiş olarak 15 ila 20 kıyye olur. 

Avrupa’da ve Mısır’da mer’î usûl-ı cedîde-i zürra’ mevki-i tatbîka konacak olursa her 

nev’ zürrâında yüzde 45 veya 50 nisbetinde bir tezâyüd husûle geleceği şüphesizdir. İtiraf 

etmeli ki işte böyle olmakla beraber şimdi yine bu havâlîde zirâata konan sermaye yüzde 12 

nisbetinde temettü’ te’mîn ediyor.  

Esâsen muhâfaza-kâr görenekçi olan zürra’ on beş yirmi seneden beri bazı zirâat 

makineleri için biraz teceddüd-perverlik göstermişlerdir. Memleket için en lüzûmlu çift 

makinelerine gelince son zamanlarda isti’mâle başlanmıştır. Bunun kıymeti takdîr olunuyorsa 

da fîâtının yüksekliği taammüm edebilmesine mâni’ teşkîl etmektedir. Bunun için i’tibâr 

şirketleri, zirâat sendikaları teşkîl ve zirâat bankasının bu husûsâta mahsûs yardımı tevsi’ 

etmek lâzımdır. İtalya’da, Fransa’da, Almanya’da bu sendikalar sayesindedir ki zirâat bu 

kadar terakki etmiştir. 

Sukut-ı Miyâh ve Seyr-i Sefâin 

Seyhan Nehri vilâyetin en coşkun nehridir. Muhtelif mahallerde mühim şelaleler teşkîl 

eder. Osmaniye civarındaki bu sukutlardan gayet ehemmiyetli kuvâ-yı mahrûke istihsâl 

edilebilir. Böyle bir kuvvetin mevki-i istifâdeye konulmasına gelince Adana gibi başka 

vilâyetlere nisbeten sanâyii ziyâde olan bir yerde kuvâ-yı mahrûkenin ehemmiyet ve 

lüzûmundan bahs etmek fazladır. 

Adana’da müteaddid pamuk fabrikası vardır. Boşnak Salih Efendi’nin pamuk fabrikası 

150 beygir kuvvetinde bir İngiliz motoruyla müteharriktir. Fabrikadan motorla beraber 

gönderilen bir mühendis motoru yerine vaz’ için altı ay sarf etmişti. Bundan on sene evvel 

Adana’da 17 pamuk fabrikası vardı. Bunlarda 324 çırçır(dı) bulunur. 5 adedi üstüvâne 

değirmen vardı. Bu değirmenler yevmiye 700 çuval un öğütürdü. Şimdiye kadar bu 

değirmenler çoğalmıştır.  

Tarsus’da Tarsus ovasında teşebbüs-ü şahsi nisbeten ehemmiyetsiz olan Berdan sukut 

miyâhından istifâdeye koyulmuş ve bu kuvvetle iplik ve pamuk fabrikaları tahrîk ve Tarsus 

şehrini elektirik ile tenvîr etmiştir. Eğer sermâye-dârlar Ceyhan Nehrinin bu sukutlarını 

mevki-i istifâdeye koymak isteseler feyz-nâk sanâyia mâlik olabilen Adana hattası, Bağdad 

şümendüferini Bahr-i Sefide rabt edecek olan demiryolu şu’besi üzerinde bulunmak 

haysiyyetiyle sanâyi-i dâhiliyesi olmayan Araplara pazar-ı ticaret ve Bahr-i Sefid sevâhili 

memleketleri için bir erzâk anbarı olacaktır. 

Seyr-i Sefâin: Ceyhan Nehri üzerinde kâin seddler sebebiyle seyr-i sefâin tehlikelidir. 

Seyhan Nehrine gelince her zaman bu nehir üzerinde sefâin seyr etmiştir. Herhalde 

şurası unutulmamalıdır ki nehrin mansıbında bulunan mânialar kış esnasında kayıkların 

duhûlünü tehlikeli ve yazın dahi bu duhûlü müşkil kılar. Böyle olmasaydı Seyhan üzerinde 

Mersin’e kadar nakliyyât pek idâreli olurdu. 

Demiryolları: 77 kilometrelik bir demiryolu Adana’yı Mersin limanına bağlar. Bu 

hattın sahipleri ki İngiliz ve Fransız idiler, imtiyâzlarını Anadolu Şümendüfer Kumpanyasına 

satmışlardır.  

Adana’da Arâzî Fîâtı: harb-i umûmîden sonra arâzî fîâtında Adana toprağının 

muvakkaten aleyhinde bir tebeddül-ü mahsûsdur. Harb-i umûmîden evvel bi-t-tabi altın para 

ile fîâtlar şöyle idi: 

Tarsus, Orayil Vadilerinde dönüm fîâtı 1 liradan 3 liraya kadardı. Anavarza ve 

Hamideli Ovalarında yarım liradan bir liraya kadardı. Osmaniye ve Kozan havâlisinde bir ila 

5 mecidiyeye kadardı. Şimdi alım satım mütereddid ve çok sakindir. 
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Hulâsa bugünkü vesâit-i ibtidâîye ile dahi feyzdâr olan Adana zirâatı yeni usûl kıyye 

ile yapıldığı takdirde Adana’da arâzî-i zirâiyye iştirâsı sermâye-dârlar için elverişlidir. Toprak 

hassa-i tabîiyyesi i’tibâriyle pek mahsûldardır. Güneş hararetli iska’ için de su boldur. Bu üç 

unsur zirâatın ruhu makamındadır. Mısır’dan başka hiçbir memleket bu kadar ki Adana’nın 

arz ettiği menâbi-i serveti arz edebilsin. Usûl-ı fenniye ile istismâr olunduğu takdirde 

Adana’nın Mısır’dan çok nimet ve servet vereceği şüphesizdir. O zaman Adana hazîzî fakr ve 

sefâletten birden bire üç servet ve saadete yükselecektir. Bu da kimsenin değil bizim 

elimizdedir. Bu topraklar Türk’ün münevver ve dimağlar kumandasında işleyecek bâzûlarının 

himmetini bekliyor ve bu bâzûlar işlemeye başlamıştır. A. C.     

Seyâhat İntibâaları Adana’da Mesken Buhranı, Adana Şeker Kamışı, Adana 

Fabrikaları, Adana’da İhrâcât, Adana’da Nüfus, Sanâyi’ Mektebi, Meskenler, 

Memleket Haste-hânesi, Amerikan Haste-hânesi
25

Adana’da üç gün kaldım fakat bu üç günü not almaya, görmeye, dinlemeye, sormaya 

hasr ettim. Bu sebeple bunları bir insicâm altında tesbîte zamanım yoktu. Şimdi de zaten 

yorgun olan zihnimi zorlamamak için bu notları müteferrik bir sûrette kayd ve karailerime arz 

ile iktifa etmeye mecbûrum. 

Adana’da mesken buhranı var. Oteller de hayli bahalı. Bir yataklı odaya bir gece için 

iki, iki yataklı bir oda için bir buçuk lira alıyorlar. Banyo 30 guruştur. Adana’nın en iyi oteli 

Yeni Otel’dir. El-yevm belediye reîsi ve sâbıkan meb’ûs ve Maarif Vekili olmuş olan İsmail 

Safa Bey’in himmetiyle yapılmış belediyenindir. Daha bina yapılmadan evvel plan üzerinde 

üç seneliğini bir Arnavud Efendi îcâr etmiş ve üç senelik kira ile bu mükemmel bina vücûde 

gelmiş. Bu diğer belediye reîslerine ve şehr-emâneti erkânına bir dersdir. Adana’da mesken 

buhranı olduğunu söyledim. Bir evin bir senelik îcârı def’aten alınmadıkça anahtarı 

verilmiyor. Bu yüzden me’mûrlar istifa ediyor. Adana’yı terk ediyorlar. 

Adana Şeker Kamışı 

Adana’da 20.000 ton şeker kamışı yetişiyor. Şeker kamışı 3 lira yevmiye alıyor demek 

verilmek şartıyla yemeğini kendisi tedârik eden ise 4,5 lira gündelik alıyor.  

Adana Fabrikaları  

İp, mensucat, bez iplik fabrikalarında 600, diğerinde 400 amele çalışıyor. Bu fabrikalar 

emvâl-i metrûkedendir. Simonoğulları isminde bir Ermeni ailenin malı imiş. 

Çiğit yağı fabrikası Gilodo isminde bir yahudinindir. 200 amele çalışıyor. Bu yağdan 

sabun yapıyor, makine yağı çıkarıyor, hayvânât me’kûlâtı olarak küsbe yapıyor. Bu küsbe 

hayvânât için pek mağdi bir yem oluyor. Reji tütün fabrikası 100 ila 150 amele işletiyor. 

Boşnak Salih Efendi’nin yan yana üç büyük fabrikası var. Çiğit çıkarmaya mahsûs 

fabrikalardır. Boşnak Salih Efendi’nin serveti iki üç milyon lira tahmin olunabildiğini 

söylüyorlar. Oğulları Avrupa’da sanâyi-i aliye tahsilindedirler. Kendisiyle görüştüm. Sade ve 

sevimli altmışlık bir zat. Çok hayranı var. Fakir için bir göz tedâvî-hânesi açmıştır, her gün 

pek çok fakir hastaları bu dispansere mürâcaât ederler. Bu dispanserler tabibi genç 

hemşehrilerinden göz hekimi Doktor Cevdet Bey’dir, ehliyetli ve nazik bir zattır. Boşnak 

Salih Efendi doktora bu dispanser tabîbliği için her ay iki yüz lira vermektedir. Trahom 

çoktur. 31. Temmuz tarihli Yeni Adana gazetesinde neşr edilmiş olan bir istatistiğe nazaran 

yedi ay zarfında göz dispanserinde 30.888 hasta tedavi edilmiştir. 9 ay zarfında 271 hastaya 

ameliye icrâ edilmiştir. 

Adana İhrâcâtı 

Adana’nın en mühim ihrâcât mahsûlü pamuktur. Bundan mâ-adâ hayvânât yapağı, 

susam, pamuk tohumu, deri, hayvânât da ihrâc eder. Bi-l-hâssa Yunanistan’a, İskenderiye’ye, 

Mısır’a hayvânât ve kereste gider. Toroslarda Anis Dervişleri Şirketi namıyla Beyrutlu bir 

şirket kereste sevk etmeye başlamış, nehir vâsıtasıyla getiriyorlar. Mısır demiryollarının 
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traversleri buradan gidiyor. Bundan on beş sene evvel Mısır’ın kereste ihtiyâcâtını İsveç 

tatmîn ederdi. Mısır’ın burnunun dibinde zengin ormanları bulunan Adana on altı günlük 

deniz yolu kat’ eden İsveç kereste tâcirleri rekabet edemezdi. Fensizlik, ilimsizlik, yolsuzluk, 

emniyetsizlik bu acz u fakrumuzu servet ve bolluk koymaya davet edilmekteyiz. Ya bu davete 

samimi bir sûrette icâbet etmek veya mahv olmak şıklarından birini ihtiyâr karşısındayız. 

Fakat kararımız yaşamak ve meşru’ ve haysiyyetli mücadele-i hayata girmek lehinde 

verilmiştir.  

Adana’da Nüfus 

Adana’nın nüfus tahrîrinden evvel 52.000 olarak kayd ediliyor. Tahrîr-i nüfus netice-i 

kat’iyyesi henüz ma’lûm olmadıysa da istatistik müdîr-i umûmî muâvini Celal Beyefendi’nin 

bize göndermiş olduğu matbû’ rakamlara nazaran Adana merkez nüfusu 108.957 dir. Bu 

vesîkada bütün vilâyetin nüfusu 111.251 i kadın olmak üzere 227.652 olarak mukayyeddir. 

Sanâyi’ Mektebi 

Sanâyi’ Mektebi muattaldır, iki sene evvel lağv edilmiş talebeden ziyâde muallim 

varmış. Senevî 30 ila 40 bin lira masrafı varmış. Zirâat mektebi de lağv edilmiş yalnız makine 

kısmı var. Adana gibi bir vilâyetimizde tek bir zirâat mektebinin lağv edilmesine bir türlü akıl 

ermez. Adana vilâyetinde bir değil on bir zirâat mektebi olmalı. Muallim mi yok? 

Vilâyetlerde yapılacak zirâat enstitüleri değildir. Amelî zirâat mekteplerdir. Böyle mekteplere 

muallim bulamak ta talebe bulmak ta kolaydır.  

Meskenler 

Adana’da Kız ve Erkek Muallim Mektebiyle bir Erkek Lisesi var. Lisenin müdürü 

Hüsnü Bey isminde ehliyetli bir gençtir. Maârif Emini İsmail Habib Bey’dir. Muhtelit bir orta 

mekteb açılacak. 

Memleket Haste-hânesi 

Memleket Haste-hânesini ziyarete gittim. Bir nöbetçi tabib bulamadım. Odacıya 

sordum haste-hânede nöbetçi tabib bulunamaz mı? Dedim, Naim Bey nöbetçidir fakat 

evindedir. Buraya on, on beş dakikalık yerdedir, lâzım olursa çağırırız dedi. Haste-hâne eski 

bir binadır. 150 yataklıdır.  

Amerikan Haste-hânesi 

Amerikan Haste-hânesine gittik. Orada biri Doktor Remzi diğeri Doktor Has ismiyle 

iki doktor bulduk, Doktor Remzi Bey’i vaktiyle ortopedi mütehassısı olarak etfâl haste-

hânesine almıştım. Kıbrıslı zeki bir genç tabibdir. Amerikan haste-hânesi ücretli ve 35 yataklı 

kargir, metin ve temiz bir haste-hânesidir. 

Kırk sene evvel Adana’da müthiş bir kaht olmuş o zaman fukaraya tevzî’ olunmak 

üzere müttehide-i Amerika’dan bir heyet bir iâne-i nakdiyye getirmiş. Doğrudan doğruya para 

vermek sûretiyle teba’sına yardım olunmayı hükümetimiz kabul etmemiş, bunun üzerine 

Amerikalılar getirdikleri para ile şimdiki haste-hânenin civarında bin metre merbi’ saha 

üzerinde bir tuğla fabrikası yapmış. Fabrika ve bu bina yapılırken fukaraya iş çıkmış, sa’y ve 

amele mukabilinde aldıkları para ile ekmek almışlar, açlıktan ölmek tehlikesinden 

kurtulmuşlar. Bu sûretle sadaka şeklinde değil ücret-i sa’y olarak para almışlar. Aynı zamanda 

memleketin pek muhtaç olduğu tuğla imalathanesi de vücûde gelmiş. Bu haste-hâne binası o 

zaman ameleyi yatırmak, iskân etmek için yapılmış, afet zail olunca haste-hâne yapılmış, bina 

şık değil fakat temizdir. Her tarafı linoleum döşelidir. Amerika’ya şimâl-i Amerika’ya 

hayranım fakat korkuyorum ki onun pek zengin olması onu bir gün bozacak. Vaktiyle 

Roma’ya olduğu gibi. A. C. 

Seyâhat İntibâaları
26

Adana kıymet-i zâtiyye, servet-i zâtiyye i’tibâriyle Mısır’dan ağırdır. Çünkü Mısır’ın 

gayri mezru’ kısımları kum deryası olduğu halde Adana’nın gayri mezru’ kısımları ya 

26 İçtihat, 1 Haziran 1928, Sayı 253 
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madendir yahut zengin ormanlardır. Bunu daha evvelki nüshaların birinde de bi-l-münâsebe 

söylemiştim.  

Adana’da sebzecilik ve bahçecilik husûsunda unsur-ı faalin Arap unsuru olduğunu 

söylüyorlar. Bu Arapların birçok kısmı vaktiyle Endülüs’ten gelenler imiş. Mısır’dan gelenler 

de var. Bunların cümlesine Adana’da “arap uşağı” diyorlar. Kendi aralarında Arapça 

konuşurlar. Türkçeyi hiç bilmeyen köyler varmış. Bunlara orada fellah diyorlar. Dinî 

i’tikadları ne Müslümanlarınkine ne Hristiyanlarınkine benzemiyor. Köylerinde mekteb var. 

Maârife Türk köylerinden ziyâde ehemmiyyet veriyorlar. Bunlardan büyük tâcirler, kıymetli 

doktorlar vardır. Bunların Adana’da mecmû nüfusu otuz bin kadardır. Açıkgözlü adamlardır. 

Bu husûsda onlar Adana’nın Selanikli mühtedî vatandaşlarımız nasıl faal, işgüzar, fikr-i 

ticaretçe uyanık ve önde iseler nüfusları az bu zümre dahi Adana’da öyledir diyorlar. 

Bunlardan muhtelif fakültelerde yirmi kadar talebe vardır. 

Adana’da Bankalar 

Adana’da beş banka var Osmanlı Bankası, İş Bankası, Selanik Bankası, Zirâat 

Bankası, Memalik-i Şarkıyye Bankası. Bu bankalardan hiçbiri çiftçiye fâideli olmuyormuş. 

Çünkü parayı çok kısa a’zamî üç ay vadeli veriyor. Pamuk açığa satış şartıyla satılıyor. 

Fîâtların terfiinden zürra’ istifâde edemiyor. Çünkü malı evvelden satılmış ve parası 

alınmıştır. Köylü parayı yüzde yüz faizle alıyorsa da bedelini aynen verdiğinden faiz yüzde üç 

yüze geliyormuş. Adana Ticaret Odası Reîsi Hilmi Paşa’dan aldığım ma’lûmat bu 

merkezdedir. Bu mes’elelere İktisâd Vekâletimizin ve hatta Mâliyye Vekâletimizin 

müdahalesi lâzımdır. Zirâat Bankalarının hikmet-i tesisi bu türlü gabnlara meydan vermemek 

olduğuna nazaran bu müdâhaleye intizâr etmek haktır. Bu iktisâdî felaketin önüne geçmek 

çok acil bir iş olmuştur. Hiç olmazsa para bir sene müddetle ikrâz olunmalı ve fâizler nisbeti 

yüzde 18’i geçmemelidir. Burada hile-i şeriyye şiddetle hüküm fermâdır. İktisâdî ve mâlî ve 

teşrii bazı alınacak tedbirler vardır. Bu tedbirler alınırsa Adana’nın vaz-ı iktisâdîyesi salâh 

kesb eder. Adana meknûz isti’dâdlarından istifâde etse yalnız Adana hazine-i devlete her sene 

kırk milyon Mısır lirası verir. Çünkü Mısır bunu yapıyor. Adana bizim çok daha zengin bir 

Mısırımızdır. 1910’da ben Mısır’da mukîm iken Mısır’ın otuz altı milyon Mısır lirası idhâlâtı 

ve 37 milyon Mısır lirası ihrâcâtı vardı. Her sene bir milyon Mısır lirası mikdarında Mısır’ın 

servet-i nakdiyesi artıyordu demektir. Bir Mısır lirası bir İngiliz lirasından bizim altın para ile 

üç buçuk guruş fazladır. Mısır’da pamuk veya şeker kamışı tarlalarına tâcirler İngiliz 

altınlarını heybelere doldururlar ve katırlar üzerine atarlar. Çitçinin kulübesi önünde İngiliz 

lirasını şakır şakır sayarak mahsûllerini böylece satın alırlar. Mısır’da en beğenmediğiniz 

köylünün cebi altın doludur. Gözlerini tedavi ettirmek için Mısır’da şâriu’l-mûsikîde kain 

muâyene-hâneme gelen çıplak ayaklı fellahlar arasında kese ittihâz ettiği bir yük çorap içinde 

elli İngiliz lirası çıkarıp bir ameliye ücreti verebilenleri gördüm.  

Muhterem Cumhuriyet hükümetimiz dahi köylüyü bu mertebe-i refaha çıkarmaya 

âzimdir. Ve bunu yapacaktır. O zaman Türkiye dünyanın en büyük olmasa da en kuvvetli 

devletlerinden biri olacaktır. Türkiye’nin bol denizleri ve tam bir istiklâli ve muazzam kudret-

i müdafaası var. Boğazların sahibidir. Mısır’da bunların biri yok.  

Adana’da Vaziyet-i Sıhhiyye 

Adana’da sıtma çoktur. Sıtma ile mücadele için Ekrem Tok Bey isminde bir genç tabib 

Sıhhiyye Vekâleti tarafından oraya gönderilmiş. Vesâit-i mühimmâtının kâfî derecede 

olmadığı mahsûsdur. Adana’da lağım yok, elektrik yok, su yok, cadde yok, doktorlar 

Adana’da içilecek su olmadığında müttefiktirler. Belediye artezyen kuyuları yapmayı 

düşünüyor.  

Pamuk İstihsâli 

Adana’nın Ticaret Odası reîsi kadîm muhibbim Hilmi Paşa’dan sordum. Acaba 

köylülerin ve bâ-husûs pamuk zürraları kendileri bir banka, bir kooperatif yapamazlar mı 

dedim. Cevabı menfî oldu. Hayır, yapamazlar, şimdi mümkün değil dedi. Ve ilave etti, bu 
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sene 70.000 balya pamuk çıkarabilirler. Balya 160 kıyyedir. Bir batman 4 kıyye 400 guruştur. 

Mısır dediğimiz var onun 4,5 liradır. Şeker kamışı ziraiyâtı tevsi’ edilebilir. Almanların 

tetebbu’ bu nev’ zürra’ hakkında menfî netice vermiştir.  

Kütüb-hâne 

Umûmî kütüb-hâne yok. Türk Ocağında rafları boş ve ancak Maarif Vekâleti’nin 

devlet matbaasında tab’ ettirdiği yirmi otuz kitab görünüyordu. Adana’da fikrî, edebî, ilmî, 

harsî bir hareketi beyhude aradım. Türk Sözü ve Yeni Adana gazeteleri ölgün çıkıyor. Şaikalı, 

mefkûreli bir Türk gençliği bulmaya çalışmam boş oldu. (hitam) 

Teşekkür Borcum 

Anadolu’muzun içlerini her sene ziyaret ve intibâalarımı karailerime arz ediyorum. Bu 

seyâhatleri devlet demiryolları limanları idâresinin verdiği birinci mevki permiyelerle 

yapıyorum. İstediğim muvakkıflarda tevakkuf ihtiyâriyle verilen bu meccânî permiler 

seyâhatimi teshîl etmiştir. Bütün medenî memleketlerde yapıldığı gibi matbûât adamlarına 

teshîlât gösteren Nâfıa Vekâleti’ne ve devlet demiryolları idâresine teşekkür ve bu manevî 

borcumu edâ ediyorum. A. C. 
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ÖZET 

Devletin fonksiyonel görevlerini icra etmesinde kaynak sağlayan kamu harcamalarının önemi, 

niteliği ve ekonomik istikrarı sağlaması hususundaki etkin rolü 2008 krizi ile bir kez daha 

ortaya çıkmıştır. Ekonomi düşünce tarihinde kamu harcamalarının ne boyutta olması gerektiği 

ve ne tür yatırımlara kaynaklık göstermesi gerektiğini belirleyen unsurlardan biri olan devletin 

siyasal yönetim biçimidir. Bu bağlamda iktisadi düşünce tarihinde Fizyokrat akımından 

başlayıp günümüze dek süregelen modern iktisadi akımlar arasında bu tartışma halen 

güncelliğini korumaktadır.  İktisadi sarkacın bir tarafı olan liberal ekonomi ile diğer tarafı 

olan sosyalist ekonomi arasındaki tercihten ziyade ülke ekonomilerinde ağırlığı teşkil eden 

görüş devletin etkin bir müdahale yaklaşımıdır. İktisat politikasının temel araçlarından biri 

olan istihdamın sağlanması ile kamu harcamaları arasındaki korelasyonun tespit edilmesi 

gelişmekte olan ülkeler açısından hayati bir konuma sahiptir. Kalkınma politikasının hangi 

saikle gerçekleşeceği hususu bu durumu daha da önemli kılmaktadır. İlk olarak İktisat 

Profesörü Burton A. Abrams tarafından ortaya atılan kamu sektör hacminin genişlemesinin 

işsizliği arttırdığı hipotezi iktisat literatüründe Abrams eğrisi hipotezi olarak yer almıştır. 

Yüksek cari açık, yüksek enflasyon, bütçe dengesizliği ve istikrarlı olmayan bir iktisadi 

büyüme Kırılgan Beşli ülkelerin bazı özelliklerini ifade etmektedir. İşsizlik sorununun 

minimize edilmesine dönük çözüm önerilerinin hangi araçlarla yapılması hususu söz konusu 

ülkelerin iktisadi hedeflerine ulaşmak noktasında önemli bir rol sağlamasına zemin 

hazırlayacaktır. 

Yapılan çalışmada kamu sektör büyüklüğü ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

için Kırılgan Beşli olarak ifade edilen Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Endonezya, Türkiye 

ülkeler için 2000-2018 dönemi arasını kapsayan dönemde Panel Veri Analizi yöntemi 

kullanılarak Pedroni eşbütünleşme testi yapılmış ve   FMOLS ile uzun dönem parametreleri 

hesaplanmıştır. Söz konusu dönemde Kırılgan Beşli ülkeleri için kamu sektör hacmi ve 

işsizlik arasında istatiksel olarak anlamlı olsa da Abrams eğrisi hipotezinin aksine kamu 

harcamalarının işsizliği azalttığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Abrams Eğrisi Hipotezi, Kırılgan Beşli Ülkeleri, Panel Veri 

1.GĠRĠġ

İktisat politikasının amaçlarından biri olan tam istihdamı sağlamak aynı eksende 

işsizliği azaltmak problemi modern ekonomik sorunların başında gelmektedir. Büyüme daha 
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geniş bir ifade ile kalkınmanın sağlanmasında itici gücün devlet mi özel sektör mü olacağı 

önem arz etmektedir. Kırılgan beşli ülkelerin yapısal sorunlarının başında gelen yüksek cari 

açık ile yüksek enflasyonun yanında konjonktürel bir seyir izleyen ekonomik büyümenin ve 

dolayısı ile işsizliğin en azından doğal işsizlik oranına getirilmesi sürdürülebilir ve istikrarlı 

bir ekonomi açısından istenilen bir durumdur.  

Yapılan çalışmada Kırılgan Beşli olarak kabul edilen ülkelerde kamu sektör 

büyüklüğü ile işsizlik arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla serilerin 

durağanlığı sınanmış ardından seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit etmek 

amacıyla Pedroni eşbütünleşme testi yapılmıştır. Eşbütünleşme varlığı sonrası uzun dönem 

parametre katsayılarının belirlenmesi amacıyla Panel FMOLS uygulanmıştır. Çalışmada 

sonraki bölümde Abrams Eğrisinin kavramsal analizi yapılacaktır. Üçüncü bölümde veri seti 

açıklanarak ampirik bulgular sunulacaktır. Çalışma sonuç ve öneriler kısmı ile 

tamamlanacaktır. 

2. ABRAMS EĞRĠSĠNĠN KAVRAMSAL ANALĠZĠ

Abrams (1999) eğrisi kamu sektör büyüklüğü ile işsizlik arasında bir korelasyon 

olduğunu; kamu sektör hacminin  büyümesinin işsizlik oranını arttırdığı tezini ileri 

sürmektedir. Abrams son ampirik çalışmalarda ekonomik büyüme ile kamu sektör büyüklüğü 

arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin varlığına dair çalışmalardan 

bahsettikten sonra söz konusu  ilişki için iktisat teorisi çerçevesinde çeşitli açıklamalar 

yapmaktadır. İlk olarak hükümet harcamalarının teknik değişimi teşvik eden ve verimliliği 

artıran yatırım harcamalarını gerçekleştiren özel harcamaları dışladığını ve dahası hükümet 

harcamalarının seviyesi ve hükümet müdahalelerinin ekonomik büyümeyi ve verimliliği 

sınırlar mahiyette olduğunu açıklar. Abrams çalışmasında ayrıca teknik etkinlik/verimliliğin 

azalmasının kısmen neden olduğu işsizlik ve kamu sektör büyüklüğü arasındaki ilişkiyi 

irdelemiştir. Kamu sektör büyüklüğü ile işsizlik arasındaki bağlantının birkaç nedenini 

sıralamıştır (Abrams, 1999:395-96). 

Kamu büyüklüğünün yüksek vergi oranlarını gerekli kılması ve bu durumun çalışma-

boş zaman tercihlerini etkilemesi. 

Kamu sağlık güvencesi ve işsizlik sigortasının işgücü maliyetlerini arttırması. 

Kamunun işgücü piyasasını etkileyecek güce sahip olması. 

Kamunun özel sektörü dışlaması durumu. 

Abrams (1999) ilk olarak G-7 ülkeleri ve daha sonra bütün ülkeleri dahil edecek bir 

şekilde 20 OECD ülkesi için 1984-1993 dönemi için kamu sektör büyüklüğü ve işsizlik 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Yani kamu sektör büyüklüğü 

büyümesi işsizlik oranı arttırmaktadır.  

Christopoulos vd, (2005) 10 Avrupa ülkesi için 1961-1999 arası dönemde panel 

eşbütünleşme analizi yöntemi kullanılarak işsizlik ve kamu sektör büyüklüğü arasındaki ilişki 
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belirlenmeye çalışılmıştır. Abrams eğrisini destekleyecek mahiyette işsizlik oranı ile kamu 

sektör büyüklüğü arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Aslan ve Kula (2010) çalışmalarında Türkiye ekonomisi için 2000:1-2007:3 dönemi 

verilerini kullanarak Johansen eşbütünleşme analizi sonucu dört farklı eğitim seviyesindeki 

işsizlik ile kamu sektör büyüklüğü arasındaki ilişki incelenmiş ve uzun dönemli bir 

eşbütünlüşme ilişkisi olmakla birlikte teoriden beklenilenin aksine ilişkinin negatif olmadığı 

pozitif olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Erdoğan vd. (2018), Türkiye’de kamu büyüklüğünün makro ekonomik değişkenlerle 

ilişkisinin belirlenmesi için 2006:1 – 2016:2 dönemi arasında Türkiye için VAR yöntemi 

kullanılmıştır. Kısa dönemde kamu büyüklüğünden işsizliğe doğru pozitif yönlü bir ilişki 

tespit edilmekle birlikte nedenselliğin işsizlikten kamu büyüklüğüne doğru tek yönlü olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak kamunun ekonomide payının artmasının kısa vadede 

işsizliği artırıcı etkiler yarattığını başka bir deyişle Abrams teorisini destekleyecek bir sonuca 

ulaşılmıştır. 

Güney ve Balkaya (2018), Türkiye’de kamu harcamaları ve ticari açıklığın genç 

işsizlik üzerindeki etkisini tespit etmek maksadıyla ARDL sınır testi ve hata düzeltme modeli 

yaklaşımını kullanarak 2006Q:1-2017Q:3 dönemini incelemiştir. Kamu harcamaları 

kalemlerinden işsizliği en çok etkileyenin cari harcamalar olduğu belirtilmekle birlikte cari ve 

transfer harcamamaları ile işsizlik arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki; transfer ve yatırım 

harcamaları ile genç işsizlik arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Yani cari 

harcamalarda meydana gelen % 1’lik artış uzun dönemde işsizliği %0.7 oranında 

arttırmaktadır. 

Topal ve Günay (2018) çalışmalarından Türkiye’de kamu sektör hacmi ile işsizlik 

oranını araştırmak için Abram’s Eğrisi Hipotezinin geçerliliğini sınamak için 1965-2016 

dönemini ARDL sınır testi ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre kısa dönemde 

hipotezin geçersi olduğu yani kamu sektörü hacmindeki artışın işsizlik oranını azalttığı; uzun 

dönemde ise hipotezin geçerli ve pozitif olduğu başka bir ifade ile kamu sektörün hacmindeki 

artışın işsizlik oranını arttırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

3. VERĠ, METODOLOJĠ ve AMPRĠRĠK BULGULAR

Yapılan çalışmanın amacı Kırılgan Beşli ülke ekonomileri olarak adlandırılan 

Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Türkiye’nin 2000-2018 dönemini kapsayan 

işsizlik ve kamu sektör büyüklüğü arasındaki ilişkiyi test etmektir. Çalışmada kullanılan 

verilerin büyük bir kısmı World Bank ve IMF’ten elde edilmiştir. Değişkenlere ait serileri 

durağanlık sınaması yapıldıktan sonra varsa seriler arasında uzun dönemli eşbütünleşmenin 

sınanması amacıyla Pedroni eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Eşbütünleşme testinden sonra 

ise parametre katsayılarını tahmin etmek amacıyla FMOLS (Fully-Modified Ordinary 

LeastSquare-Tam Uyarlanmış En Küçük Kareler) yöntemi kullanılacaktır. 
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Çalışmada Christopoulos vd. (2005) çalışmalarında kullandıkları regresyon modeli 

esas alınarak regresyon oluşturulmuştur. 

Uit=αi+βigit+λ’xit+wit 

Uit: Ülkelerin işsizlik oranları 

git: Kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı 

xit:  Kişi başına düşen reel GSYİH, enflasyon oranını ifade eden TÜFE’yi içeren 

kontrol değişkenler 

αi: Sabit katsayı 

i: 1,2,3……15 ülkeleri 

t: zamanı göstermektedir. 

Çalışmada literatürde yaygın olarak kullanılan ve birinci nesil panel birim kök testi 

olarak ifade edilen Levin, Lin &Chu (2002), Im, Pesaran ve Shin (2003) testleri kullanılmıştır. 

Tablo 1. Panel Birim Kök Testi 

DEĞĠġKENLE

R METOD 

Düzey Değerler 1.Farklar

Sabitli ve Trendli Sabitli ve Trendli 

I(0) I(0) I(1) I(1) 

U 

 t-

istatistiği* Olasılık t-istatistiği*  Olasılık 

Levin, Lin &Chu -0.70087  0.2417 -3,2305  0.0006* 

Im, Pesaran and 

Shin -0.53770  0.2954 -2,63541  0.0042* 

KAH 

Levin, Lin &Chu -0.78814  0.2153 -4,18876  0.0000* 

Im, Pesaran and 

Shin -2,49506  0.0063 -5,63671  0.0000* 

TUFE 

Levin, Lin &Chu 2,06832 1.0000 -6,93362  0.0000* 

Im, Pesaran and 

Shin  0.71066  0.7614 -6,69542  0.0000* 

Reel GDP 

Levin, Lin &Chu -1,268  0.1024 -4,18484  0.0000* 

Im, Pesaran and 

Shin 3,20624  0.9993 -2,57429  0.0050* 

Not: *,** ve *** sırası ile %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini belirtmektedir 

Çalışmada gecikme uzunluğu için Schwarz Bilgi Kriteri, BandWith genişliği için Newey-West Metodu ve 

Spektral kestirim için Barlett Kernel Metodu  kullanılmıştır. 

Serilerin düzey değerde durağan olmadıkları tespit edilmiş ve birinci farkları alınmak 

suretiyle durağanlıkları %1 anlamlılık düzeyinde sağlandıktan sonra Panel veri setleri için 

yapılacak eşbütünleşme analizinde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Pedroni (2000) 

eşbütünleşme testi kullanılmıştır. 
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Tablo 2. Pedroni EĢbütünleĢme Testi 

PEDRONĠ PANEL EġBÜTÜNLEġME TEST SONUÇLARI 

GRUP ĠÇĠ 

Ġstatistik Olasılık 

Panel v-Statistic 2.829  0.0023* 

Panel rho-Statistic 1.286  0.9009 

Panel PP-Statistic -1.301  0.0966*** 

Panel ADF-Statistic -1.814  0.0348** 

GRUPLARARASI YAKLAġIM 

İstatistik Olasılık 

Grouprho-Statistic 2.073  0.9809 

Group PP-Statistic -3.795  0.0001* 

Group ADF-Statistic -3.165  0.0008* 
Not: *,** ve *** sırası ile %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini açıklamaktadır. 

Pedroni eşbütünleşme testi sonuçları yorumlanırken homojenlik kabul edilmişse panel 

istatistik; heterojenlik kabul edilmişse grup istatistiklerine bakılır. Çalışmada homojenlik 

kabul edildiğinden panel istatistik değerlerinden %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde 4 

testten 3’ü istatistiksel olarak anlamlı çıktığından Ho hipotezi reddedilir ve seriler arasında 

uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğunu öne süren H1 hipotezi kabul edilir. 

Seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı tespit edildikten sonra uzun dönem 

katsayılarının belirlenmesi Pedroni (2000,2001) tarafından geliştirilen FMOLS (Fully 

Modified Ordinary Least Squares) Düzenlenmiş En Küçük Kareler yöntemi kullanılacaktır. 

Tablo 3. Panel FMOLS Sonuçları 

FMOLS Testi 

DeğiĢkenl

er 

Katsayı 

(β) 

Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

KAH -0.496003 0.170742 -2.904979 0.0047* 

TUFE -2.555781 1.200322 -2.129246 0.0362** 

Reel GDP 0.053296 0.065138 0.818206 0.4156 
Not: *,** ve *** sırası ile %1, %5 ve %10 anlamlılık  

düzeyini belirtmektedir

Test sonuçlarına göre kamu harcamaları ile işsizlik oranı arasında istatistiksel olarak 

%1 anlamlılık düzeyinde bir ilişki vardır. Yani kamu harcamalarındaki 1 birimlik artış işsizlik 

oranında 0.50 birimlik bir azalışa neden olacaktır. Çalışma Abrams eğrisinin aksine kamu 

sektör büyümesinin söz konusu ülkeler için işsizlik oranını arttırmadığını göstermektedir. 
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4.SONUÇ

Abrams eğrisi (1999) kamu sektör hacmi büyüklüğünün işsizlik oranını arttırdığını 

savunan bir yaklaşımdır. Söz konusu hipotezin sınanmasının önemli tarafı ülkelerin istihdam 

politikalarını oluştururken ciddi katkılar sunması ve öngörülebilirliği arttırmasıdır. Bu 

bağlamda Kırılgan Beşli olarak ifade edilen ülkelerde kamu sektör hacmi büyüklüğü ile 

işsizlik arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 2000-2018 dönemini kapsayan dönemde 

durağanlık sınması yapıldıktan sonra seriler arasında eş bütünleşme ilişkisinin belirlenmesi 

için Pedroni eşbütünleşme testi yapılmış ve seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Eşbütünleşme parametre katsayılarının tespit edilmesi için FMOLS 

testi yapılmış ve Abrams eğrisinin aksine kamu sektör büyüklüğü ile işsizlik oranı arasında 

negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Yani kamu harcamalarının artışı işsizlik 

oranını arttırmamakta aksine azaltmaktadır.   

Kırılgan Beşli ülkelerin ekonomilerinde istihdamın sağlanması hususunda kamu 

sektörü önemli bir rol üstlenmektedir. İktisadi kalkınma politikaları oluşturulurken kamunun 

etkili ve etkin bir konumda yer aldığı açıktır. Gelişmekte olan ülkelerde ağırlıklı olarak ve salt 

bir biçimde özel sektör eliyle istihdam artışının sağlanamayacağı hususu göz önüne 

bulundurulmalıdır. İktisadi kalkınmanın devlet eliyle yürütüldüğü Asya Kaplanları genelinde; 

Güney Kore özelinde yaşanan tecrübeler ve oluşturulan kalkınma planları Kırılgan Beşli 

ülkeler için örnek teşkil edebilecek bir mahiyettedir. Bu bağlamda büyüme ve dolayısıyla tam 

istihdamın sağlanması hususunda palyatif önerilerin ötesinde beşeri sermayenin geliştirilmesi 

için eğitim politikalarının güncellenmesi, rasyonel bir zemine oturtulması ve gelişmiş ülke 

ekonomileriyle entegre hale getirilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

Kamu ekonomisinde vergi sisteminin nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği farklı iktisadi 

ekoller tarafından farklı bir biçimde ele alınmaktadır. Adam Smith‟in devletin kamu 

gelirlerini (vergileri) elde etme noktasında adalet, belirlilik, uygunluk ve iktisadilik gibi 

ilkelere göre hareket etmesi gerektiği fikri günümüz maliye yazınında vergileme ilkeleri 

açısından temel bir yapı taşı olması birlikte optimal vergilemeyi tanımlayan adalet ve etkinlik 

arasındaki çatışma halen sürmektedir. Ekonomik refah kaybını minimize eden bir optimal 

vergileme sistemi arzulanmakla birlikte bunu gerçekleştirecek aracın artan oranlı vergi yapısı 

mı yoksa düz vergi oranı ile mi olacağı noktasında bir uzlaşının olmadığı görülmektedir.  

Artan oranlı vergi yapısına sahip olup da düz vergi sistemine geçen ülkelerden birisi de 

Rusya‟dır. Düz vergi sonrası makro iktisadi değişkenlerin nasıl etkilendiği özellikle de iktisat 

politikasının bir amacı olan gelir dağılımı üzerinde yarattığı etkiyi belirlemek önemlidir. Bu 

anlayışla 2000 yılında düz vergi oranı sistemine geçtikten sonra Rusya‟nın iktisadi büyümeyi 

arttırdığı, toplam vergi gelirlerini arttırdığı ve işsizlik oranını azalttığı veri istatistikler yoluyla 

anlaşılmaktadır. Fakat söz konusu dönemden sonra gelir dağılımının bozulduğuna şahit 

olmaktayız.  Yapılan çalışmada gelir dağılımını etkileyen etmenlerden biri olarak gelir, kar ve 

sermaye üzerinden alınan vergilerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını ölçmek için 

2000-2018 dönemini kapsayan çalışmada En Küçük Kareler (EKK) yöntemi kullanılmıştır. 

Gelir, kar ve sermaye üzerinden alınan vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisinin anlamlı 

olduğu ve gelir dağılımını bozucu etki yarattığı bulgusuna ulaşılmıştır. Rusya‟da söz konusu 

dönem için düz vergi sisteminin vergi gelirlerini arttırmak suretiyle etkinliği sağladığı fakat 

gelir dağılımını bozucu etkisiyle adalet ilkesinden uzaklaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Düz Oranlı Vergi, Rusya, En Küçük Kareler Yöntemi 
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1.GİRİŞ

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanan vergilerin yapısı, oranı ve alınma 

biçimi gibi hususlar yüzyıllardır süregelen bir tartışma konusu olarak devam etmektedir. 

Bunun yanı sıra siyasi yönetimin/otoritenin herhangi bir hizmet karşılığı olmadan ve cebir 

yolu ile bunu yapması vatandaş-devlet arasındaki ilişkinin mahiyetini değiştirmektedir. Büyük 

Buhran olarak adlandırılan 1929 Ekonomi krizi ile birlikte genişletici maliye politikalarının 

uygulanma alanı yaygınlaşmış ve artan kamu harcamaları yeni kaynak ihtiyacı doğurmuştur. 

Refah devleti uygulamaları ve devletin ekonomideki payının artması iktisat politikaları 

amaçları arasında bir çatışma zemini oluşturmuştur. Gelir dağılımını sağlamak üzere verginin 

nasıl bir yapı üzerine inşa edileceği etkinlik ve adalet mekanizmaları arasında bir paradoks 

meydana getirmiştir. 

Yapılan çalışmada artan oranlı vergi ile düz vergi arasında etkinlik ve adalet 

noktasında optimal olanın belirlenmesi için düz vergi sistemine geçen ülkelerden biri olan 

Rusya ekonomisi irdelenmeye çalışılacaktır. Düz oranlı vergi sisteminin makro ekonomik 

değişkenler özellikle de gelir dağılımı üzerindeki etkisi ele alınmaya gayret edilecektir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde optimal vergi yapısı teorik olarak ele alınacaktır. Üçüncü 

bölümde düz vergi sisteminin makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkisi Rusya özelinde 

açıklanmaya çalışılacaktır. Dördüncü bölümde gelir dağılımı ile gelir, kar ve sermaye 

üzerinden alınan vergiler arasındaki ilişkinin anlamlılığı sınanacaktır. Çalışma sonuç ve 

öneriler kısmı ile tamamlanacaktır.  

2. OPTİMAL GELİR VERGİSİNE TEORİK BİR BAKIŞ

Ekonomik refahın maksimize edilmesi ve iktisadi istikrarın sağlanması için maliye, para, 

yapısal, borçlanma ve gelirler politikası iktisadi araçları teşkil etmektedir (Aslan, 2008:33). 

Maliye politikası kamu harcamaları, borçlanma ve kamu gelirleri araçlarından oluşmaktadır. 

Modern demokrasilerde kamu gelirlerinin büyük bir kısmı vergilerden meydana gelmektedir 

(Pınar, 2010:28-44). Günümüz maliye yazınında da genel kabul gören verginin amaçları şöyle 

sıralanabilir (Kirmanoğlu, 2010:267): 

 Verginin asıl amacı kamu harcamalarını finanse etmektir.

 Vergiler gelir dağılımını düzeltme fonksiyonu olarak işlev görür. Bu bağlamda

vergilemenin özellikle gelir vergisinde artan oranlılık, muafiyet ve istisnalar

kapsamında farklı türleri bulunmaktadır.

 Vergiler ekonomik dalgalanmaları stabil hale getirecek bir işleve sahiptir. Ekonomik

resesyon durumunda talep yaratmak, ekonomik genişleme sonucunda enflasyonist

baskıyı azaltmak için talebi kısma faaliyetini yerine getirir.

Vergileme ilkeleri bağlamında maliye yazınında en çok tartışılan konu eşitlik ve

etkinlik arasındaki ihtilaf meselesidir. Tam da bu noktada optimal gelir vergisi kavramı 

çıkmaktadır. Stiglitz, optimal vergi yapısını “adalet ve etkinlik arasındaki tercihlerin, 

toplumun bu rakip amaçlar arasındaki seçiminin en iyi yansıttığı, sosyal refahı maksimum 
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yapan bir vergi yapısı” olarak tanımlar (Stiglitz, 1987:583). Optimal vergi analizi uluslararası 

ticareti de dahil eden mal vergileri (dolaylı) ve kişisel gelir vergisi (dolaysız) üzerine 

yoğunlaşmıştır. Kurumlar vergisi, sermaye kazançları ve miras vergileri ile ilgilenmemiştir. 

Bu durumun muhtemel sebebi kişisel gelir vergisi ve mal (mübadele) vergilerinin fayda ve 

davranış üzerine etkilerinin daha çok anlaşılmasıdır (Heady, 1993:25). Optimal gelir 

vergilendirmesi nasıl olmalı sorusuna cevap: mal (emtia) vergilemesinde olduğu gibi 

ekonomik refah kaybını en aza indirgeyen bir gelir vergisi yapısı olmalıdır şeklindedir 

(Haveman, 1994:249-250)  

Refah iktisadı bağlamında vergilemeye “yönelik teorik yaklaşımı” iki eksen üzerine inşa 

etmek mümkündür. Klasik faydacı anlayış hem gelir dağılımının bozukluklarının hem de 

piyasa aksaklıklarının düzeltilmesinde devlete aktif görev yüklemektedir.  Paretocu Yeni 

Refah ya da Yeni Refah İktisadı yalnızca iktisadi etkinliği oluşturacak müdahaleleri gerekli 

görmektedir. Nasıl bir vergileme yapısının ortaya konulması noktasında Refah iktisadının 

Klasik faydacı görüşü etkinlik ve eşitlik ilkelerini bir arada sağlayacak bir vergilemenin 

imkanlı olduğunu savunurken Paretocu Yeni Refah iktisadı yazını etkinlik amacını eşitlik 

amacına öncelemiştir (Albayrak, 2010:4-6)   

Optimal gelir vergisi 2 modelde incelenebilir. Çalışanların ücretleri üzerine uygulanan 

vergi oranı sabit (düz) bir oran ise doğrusal gelir sistemi olarak adlandırılır ve bu sistemde 

ortalama vergi oranları gelir ile birlikte değişirken marjinal vergi oranları sabit kalmaktadır.  

Bu vergi sisteminin maliyeti gelir bölüşümünde adalet ilkesinden uzaklaşmasıdır.   Doğrusal 

olmayan gelir vergisinde marjinal vergi oranları ortalama vergi oranları ile birlikte 

değişmektedir ve doğrusal gelir sistemine göre daha progresiftir. Progresif bir vergi, yüksek 

gelirlilerin yüksek vergi ödemesini ifade eder ve dolayısıyla gelir dağılımını düzeltici bir 

faktörü ifade etmektedir (Albayrak, 2010:13-14). 

Nobel İktisat Ödülü alan Mirrlees, An Exploration in The Theory of Optimum İncome 

Taxation (1971) çalışmasıyla optimal gelir vergisini literatürünün öncü çalışmalarından 

biridir. Mirrlees, eşitlik-etkinlik arasındaki değişim oranını çalışmasına dâhil ederek, meydana 

gelen çatışma sebebiyle, artan oranlılığın savunucularının tam zıddı bir biçimde 

(Karayılmazlar, 2004:103, Albayrak,2010:15) yüksek gelirliler için düşük, düşük gelirliler 

için yüksek marjinal oranları hesaplamıştır. Mirrlees‟in tespit ettiği, savunduğu optimal tarife 

gelirle birlikte azalan marjinal vergi oranıdır. Çalışmada ortaya çıkan çarpıcı sonuçlardan 

birisi en yüksek gelir seviyesine sahip bireylerin marjinal vergi oranının 0 (sıfır) olmasıdır 

(Mankiw vd., 2009:7). Optimal vergi tarifesi bazı istisnalar dışında yaklaşık olarak doğrusal 

ve marjinal vergi oranı düşüktür (Karayılmazlar, 2004:110). Optimal vergileme ilkeleri 

açısından dolaysız vergiler incelendiğinde artan oranlı gelir vergilerinin işgücü arzını 

azaltarak toplumsal refah seviyesinin azalmasına neden olduğu için gelir vergisi oranlarının 

daha düz olması gerektiği söylenebilmektedir.  

Geleneksel maliye teorisinde artan oranlı verginin adil, düz oranlı verginin adil 

olmadığı görüşü hakimdir. Artan oranlı vergilerin daha adil olduğunu savunanların ileri 

sürdüğü argüman “çok kazanandan çok, az kazanandan ise daha az” vergi almaya imkân 
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sağladığıdır. Aktan‟a göre bu ifadelerin hiçbir bilimsel temele dayanmadığı ve bu yaklaşımın 

günümüzde de devam ettiğidir. Aktan‟a göre bütün yönüyle vergilemede mutlak anlamda adil 

olmasa dahi düz oranlı vergilerin genel görüşün aksine artan oranlı vergilere göre dahil adil 

vergiler olduğudur (Aktan, 2002:14-15). 

3. DÜZ VERGİ SİSTEMİ VE MAKROEKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ:

RUSYA ÖRNEĞİ 

Düz oranlı gelir vergisi, belli bir eşiğin üzerindeki bütün gelirlere aynı marjinal vergi oranının 

uygulandığı vergi olarak ifade edilmektedir (Stiglitz, 1987:765). Avrupa‟da Estonya 1994 

yılında %26 olarak bir düz vergi oranı ile düz oranlı vergiyi uygulayan ilk ülkedir. 

Estonya‟dan sonra 1994‟de Lituanya %33 ile düz oranlı vergiyi uygulayan ikinci ülke 

olmuştur. Daha sonra Letonya %25 oranında düz oranlı vergiyi 1995‟de uygulamaya 

koymuştur. Rusya da 2000 yılında %13 oranındaki düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. 

2003‟de Sırbistan %14 oranla, Ukrayna 2004‟de %13, Slovakya %19 ve Gürcistan %12‟lik 

oranla düz vergi uygulamasına geçmişlerdir. Romanya 1 Ocak 2005 yılı itibariyle 

uygulamaya geçen %16 oranında düz oranlı vergi sistemine geçmiştir (Giray, 2006: 6, 

Karakaş, 2014:108).   

Vergi gelirleri ile vergi oranları arasındaki ilişki optimal bir vergilendirme kapasitesi 

açısından göz önünde bulundurulduğunda düz oranlı bir vergi sistemini gerekli kılmaktadır.  

Laffer‟a göre artan oranlı bir vergi sistemi yatırımı, üretimi ve daha fazla çalışmayı 

engellemektedir. Laffer analizine göre geçerli bir vergi oranından daha düşük bir düzeyde 

belirlenecek olan düz vergi oranı ekonomik davranışları değiştirir, ekonomik canlanma ile 

birlikte vergi gelirlerinin artışına neden olur (Ferhatoğlu, 2006:171, Laffer, 2004:1). Optimal 

vergileme ilkeleri açısından değerlendirildiğinde düz oranlı vergi sisteminde düşük vergi 

sonucunda bireylerin yatırımlarını ve tasarruflarını arttırmaları en nihayetinde yatırım ve 

tasarrufları arttırmak suretiyle bir bütün olarak ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlar 

(Aktan, 2002). Düz oranlı vergi sistemini savunanlara göre, artan oranlı vergi tarifesinin 

yapısı tasarruf ve yatırım eğilimi yüksek olan üst gelir grupları üzerinde ağır vergi yüküne 

neden olmakta, bu durum çalışma, girişimcilik faaliyetlerini azaltarak, ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda düz oranlı vergiyi savunanlara göre, düz oranlı vergi 

üretken olan ve daha fazla kazanan mükellefleri yüksek vergi oranlarıyla cezalandırmaması 

nedeniyle ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir (Birinci ve Akyazı, 2014:54). Tablo 1. 

incelendiğinde düz oranlı vergi sistemine geçişten sonra küresel ölçekte etkisi olan 2008 

Mortgage krizine kadar Rusya‟nın büyüme oranlarında bir artış trendi içinde olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 1. İktisadi Büyüme (Reel GSYİH) (%) 

Yıl GDP growth (annual %) 

1990 -3

1991 -5

1992 -14.5

1993 -8,7

1994 -12,6

1995 -4,1

1996 -3.6

1997 -1.4

1998 -5.3

1999 6.4 

2000 10.0 

2001 5.09 

2002 4.74 

2003 7.29 

2004 7.17 

2005 6.37 

2006 8.15 

2007 8.53 

Kaynak: http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/RUS 

 https://tr.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth-annual 

Laffer‟a göre Rusya düz oranlı bir vergi sistemine geçtikten sonra vergi gelirleri 

çarpıcı bir biçimde artmıştır (Laffer, 2004:15). Düz vergi oranı, vergi matrahında aşınma ya 

da vergi erozyonu
1
 denilen hadiseyi ortadan kaldırarak devletin vergi gelirlerinin artmasına

zemin hazırlar (Aktan, 2004). Tablo 2‟de Rusya‟nın 1999-2007 yılları arası toplam vergi 

gelirlerinin GSYİH‟deki payına bakıldığı zaman bir artış trendi yakaladığını görmekteyiz. 

Tablo 2. Toplam Vergi Gelirleri (GSYİH %) 

Yıl Tax Revenue (% of GDP) 

1999 11.243 

2000 13.726 

2001 15.779 

2002 13.649 

2003 13.314 

2004 13.234 

2005 16.623 

2006 16.568 

2007 16.551 

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS 

1  Vergi Erozyonu: Tahsil edilmesi gereken vergi miktarının vergi harcamaları, vergi kaçırma ve vergiden 

kaçınma gibi nedenlerle aşınmasıdır. Yani yasal boşluklar sebebiyle ve vergi harcamaları gibi nedenlerle vergi 

gelirlerindeki azalmayı ifade eder. Vergi erozyonu vergi matrahı daralmasına neden olur. Ayrıca vergi erozyonu 

vergi kaçırmayı ve vergiden kaçınmayı da kapsar (Yüksel:44, Saruç, 2013:55) 
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Artan oranlı vergi sisteminde çalışma değil, tembelliğe yöneltecek unsurlar hakimken (Aktan, 

2002), düz oranlı verginin olduğu bir sistemde yatırım ve tasarruf üzerindeki pozitif 

etkisinden dolayı bireyler daha sık ve çok çalışmaya yönelecektir (Giray, 2006: 3). Bu 

bağlamda Tablo 3‟te görüldüğü üzere makro ekonomik açıdan istihdam oranının artması ve 

dolayısıyla işsizlik oranının düz oranlı vergi sistemine geçildikten sonra azaldığını görebiliriz.  

Tablo 3. İşsizlik Oranı (%) 

Yıl İşsizlik Oranı 

1996 9,59 

1997 10,81 

1998 11,88 

1999 12,92 

2000 10,49 

2001 9,03 

2002 8,00 

2003 8,63 

2004 8,16 

2005 7,56 

2006 7,17 

2007 6,13 

2008 6,36 

Kaynak: https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm 

Buchanan, kayıtsız ve şartsız “artan oranlı vergiler düz oranlı vergilere göre daha 

adildir” hipotezinin tek başına anlamlı olmadığının, vergileme sonrasında kişilerin refah 

seviyelerindeki artış ve azalışın dikkate alınması gerektiğinin önemi üzerinde durmakta ise de 

(Buchanan‟dan aktaran, Aktan, 2002), gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi için, artan 

oranlı bir vergi sisteminin olması noktasında bir hâkim görüş vardır. Artan oranlı vergi tarifesi 

vergi yükünü alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına doğru kaydırırken, düz oranlı vergi 

tarifesinde ise vergi yükü üst gelir gruplarından alt gelir gruplarına doğru kaymakta ve 

böylece vergi sonrası gelir dağılımı daha çok bozulduğu görülmektedir. En nihayetinde artan 

oranlı vergi tarifesinin gelir dağılımı adaletinin sağlanması açısından düz oranlı tarifeden daha 

üstün olduğu sonucuna savunulmaktadır (Birinci ve Akyazı, 2017:56) 

Gelir dağılımı ölçümlerinde Gini katsayısının yaygın olarak kullanılmasının sebebi 

Gini katsayısının Lorenz eğrisi ile olan ilişkisi ve tüm gelir ikilileri arasındaki farkları hesaba 

katması ve [0,1] aralığında değerler alması farklı dağılımların karşılaştırılmasından ileri 

gelmektedir (Kaya, 2008:24). Katsayı 0‟a yaklaştıkça gelir dağılımının düzeldiği, 1‟e 

yaklaştıkça gelir dağılımının bozulduğu yanı adaletten saptığı anlamına gelmektedir. Rusya 

düz oranlı vergi tarifesine geçtikten sonra 2002 yılı hariç gelir dağılımının bozulduğunu 

görebiliriz.  
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Tablo 4. Gini Katsayısı 

Yıl Gini Katsayısı 

1999 37.4 

2000 37.1 

2001 39.6 

2002 37.3 

2003 40 

2004 40.3 

2005 41.3 

2006 41.6 

2007 39.8 

2008 39.5 

Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=RU&view=map 

3. AMPİRİK BULGULAR

Yapılan çalışmada Rusya ekonomisinde 2000-2018 dönemini kapsayan dilimde gelir dağılımı 

ile gelir, kar ve sermaye üzerinden alınan vergiler arasındaki ilişkinin test edilmesi 

amaçlanmış ve düz vergi sonrası gelir dağılımının nasıl değiştiği irdelenmek istenmiştir. 

Çalışmada kullanılan verilerin büyük bir kısmı World Bank ve IMF‟den elde edilmiştir. GİNİ 

gini katsayısını; ENF tüketici fiyat endeksini, KAH kamu harcamalarını; VER ise gelir, kar ve 

sermaye üzerinden alınan vergilerin toplanan vergiler içindeki payını ifade etmektedir. 

Zaman serisi analizlerinde değişkenler arasında oluşabilecek sahte regresyon 

problemini kaldırmak için değişkenlerin durağanlıklarının sınanması gerekmektedir.  Bu 

bağlamda öncelikle değişkenlerin birim köke sahip olup olmadıklarını tespiti için Augmented 

Dickey Fuller testi uygulanacaktır. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi 

Değişken 

Düzey 

Değeri 

Olasılık 

Değeri 1.Fark

Olasılık 

Değeri 2.Fark

Olasılık 

Değeri 

GİNİ -0.808571 0.9407 -2,777508 0.2304 -4,625479 0.0149* 

ENF -2,959995 0.1689 -4,840975 0.0067* - - 

KAH -3,151529 0.1249 -4,907756  0.0066* - - 

VER -3.974.060  0.0316** - - - - 
Not: *, ** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağanlıkları ifade eder. 

Değişkenlerin durağanlıklarının sınanması için ADF birim kök testi kullanılmıştır. Gelir 

dağılımını gösteren GİNİ değişkenin 2.farkı alınarak durağanlığı sağlanırken; enflasyon ve 
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kamu harcamalarını ifade eden ENF ve KAH değişkeninin 1.farkı alındıktan sonra gelir 

vergisi değişkeni de düzey değerde durağanlığı sağlanmıştır.  Gelir, kar ve sermaye üzerinden 

alınan vergileri gösteren VER serisi düzeyde durağandır. 

Serilerin farklı dereceden durağan olması Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından 

geliştirilen sınır testini kullanmaya imkân verse de GİNİ değişkeninin 2.dereceden durağanlığı 

eşbütünleşme analizini yapmaya engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda seriler arasında 

etkileşimin boyutunun tespit edilmesi için EKK yöntemi kullanılacaktır. 

Tablo 2. EKK Yöntemi Test Sonuçları 

Bağımlı Değişken GİNİ 

Metod EKK 

Değişkenler Katsayı Standart Hata t-istatistiği Olasılık 

C 39,69237 5.789.553 6,855861 0.0000 

KAH -0.197832 0.072461 -2,73019 0.0183 

VER 4.40E-12 1.86E-12 2,366739 0.0356 

ENF 0.051128 0.285150 0.179304 0.8607 

R-squared 0.654771     Mean dependent var 39.75000 

Adjusted R-squared 0.568464 S.D. dependent var 1.671726 

S.E. of regression 1.098180     Akaike info criterion 3.237503 

Sum squared resid 14.47198     Schwarz criterion 3.430650 

Log likelihood -21.90002     Hannan-Quinn criter. 3.247394 

F-statistic 7.586.526     Durbin-Watson stat 1.020074 

Prob (F-statistic) 0.004164 

Gelir dağılımının bağımlı; kamu harcamaları, enflasyon ve gelir, kar ve sermaye üzerinden 

alınan vergilerin (kamu gelirleri içindeki payı) bağımsız olduğu model araştırılmıştır. Zaman 

serileri analizi ile modelin tahmin edilmesi E-views 9 programı ile yapılmış olup en küçük 

kareler yöntemi (EKK) tercih edilmiştir. Serilerde yer alan veriler 2000-2018 dönemini 

kapsamakta ve veriler yıllık olarak kullanılmıştır. 

Modelin anlamlılığının test edilmesi için F istatistiğine bakmak gerekir. Nitekim F istatistik 

olasılık değeri 0,004164 olup 0.05‟ten küçük olduğu için model genel olarak anlamlıdır. 

GINI = 39,69-0.19*KAH + 0.05*ENF + 4.40*VER 

Bağımsız değişkenlerin parametreleri 0 olarak kabul edilse bile Gini katsayısı 39,69 olarak 

ölçülmektedir ve önceki seneler ile paralellik göstermektedir. Kamu harcamalarının gelir 

dağılımı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamsızdır.  Fakat hem gelir, kar ve sermaye 

üzerinden alınan vergilerin hem de tüketici fiyat endeksinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi 

pozitif ve istatistiksel anlamlıdır. Hem söz konusu vergi üzerindeki artış hem de enflasyon 
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artışı Gini katsayısını artırarak 1‟e yaklaşmasına ve dolayısıyla gelir dağılımının bozulmasına 

neden olmaktadır. Açıklama gücü oranı olarak ifade edilen R2„nin %65 olması Gini 

katsayısının yalnızca ele aldığımız değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir.  

4.SONUÇ

İktisat politikasının amaçları arasında bazen çatışan durumların olduğu bilinmektedir. 

Kuşkusuz hangi iktisadi politikayı öncelediğiniz bu hususta önem arz etmektedir.  Optimal 

vergilemeyi sağlamak üzere uygulanan düz vergi ya da artan oranlı vergi sisteminin birbirine 

kıyasla üstün ve zayıf yönlerinin olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmada Rusya ekonomisi 

özelinde düz vergi sisteminin gelir dağılımını nasıl etkilediğinin belirlenmesi amacıyla zaman 

serisi analizi yapılmaya çalışılmıştır.  

Rusya ekonomisi 2000 yılı itibariyle düz oranlı vergi sistemine geçmiştir. Elde edilen 

istatistiki göstergeler 2008 Mortgage krizine kadar diğer şartlar sabit olmak koşulu ile düz 

oranlı vergi sistemi sonrası iktisadi büyümede kayda değer bir biçimde artış sağlandığını; 

toplam vergi gelirlerinin arttığını, işsizlik oranının azalma trendine girdiğini göstermektedir. 

Gini katsayısının bağımlı, enflasyon, kamu harcamaları ve gelir, kar ve sermaye üzerinden 

alınan vergilerin bağımsız olduğu bir biçimde oluşturulan regresyon analizinde 2000-2018 

dönemini kapsayan ve En küçük Kareler Yönteminin kullanıldığı çalışmada gelir, kar ve 

sermaye üzerinden alınan vergilerin artışının gelir dağılımını bozduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Refah devleti uygulamaları, sosyal devlet anlayışı ve mutlak yoksulluk endeksi gibi unsurlar 

göz önüne alındığında yoksulluğun ve gelir dağılımı eşitsizliğinin halen iktisadi ve sosyal 

politika uygulamalarının odak noktasında yer aldığını göstermektedir. Maliye yazını açısından 

bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda söz konusu ülkeler için düz oranlı vergi sisteminin 

gelir dağılımını düzeltici etki yaratmadığı görülmektedir. Artan iktisadi büyüme ve işsizliği 

azaltıcı gibi etmenler düz oranlı vergi sisteminin avantaj ve üstünlüğünü ifade etmesi 

açısından önemli iken adil bir gelir dağılımı sağlamak adına sosyal transferlerin arttırılması, 

düşük gelire sahip bireylerin gelirleri üzerinde kısıtlayıcı etki yaratabilecek unsurların ortadan 

kaldırılması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir  
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1. GĠRĠġ

Dünyada son dönemdeki gelişmelere bakıldığında yenilikçi kapasitelerin, bilgi 

birikimi ve teknolojik yayılımların bölgelerin yapılanmasında belirleyici unsurlar olduğu ön 

plana çıkmaktadır. Bilimsel uygulamalar, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile yenilikçilik ve 

teknoloji politikalarının bölgelerin rekabet gücünü belirlemedeki önemi giderek artmakta bu 

sayede yenilik odaklı yapıların gelişimi ve teknoloji transferi amaçlanmaktadır. Geleneksel 

politikalar ise büyük firmaların uluslararası yüksek teknolojiye sahip piyasalarla rekabetini 

sağlayıcı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Ancak beşerî 

sermaye, kümelenen teknolojik yapılar, üniversite sanayi iş birliği ve fikri mülkiyet haklarının 

ekonomik büyümeye olan katkılarına yapılan vurgular nedeniyle devletlerin bölgesel düzeyde 

teknolojik gelişim programları uyguladıkları görülmektedir. Politika yapıcılar aynı zamanda 

bölgelere yüksek teknolojili endüstrileri çekmek ve teknolojik gelişimleri hızlandırmak 

istemektedirler.  

Pek çok ülkede dezavantajlı bölgelerin teknoloji seviyelerinin yükseltilmesine 

yardımcı olabilmek amacıyla yenilikçi merkezler, teknoloji transfer ofisleri ve teknoloji 

geliştirme bölgeleri kurulmaktadır. Bu amaçla ulusal ve bölgesel politikaların bileşimi 

kullanılmakta ve yasal düzenlemelere gidilerek yeni ürün, teknolojik buluş ve bilimsel 

araştırma faaliyetlerinin sonuçlarının fikri mülkiyet haklarıyla korunması sağlanmaktadır. 

Çıktı verimliliğini sağlamada klasik üretim faktörlerine ek olarak teknolojik gelişmeler ve 

yenilik süreçleri dikkate alınmaktadır. Bu unsurlarla entegre olabilecek birbirini tamamlayıcı 

politika araçları ülkeler tarafından devreye alınmaktadır.  

Açıklamalar çerçevesinde Üniversite Teknoloji Yöneticileri Derneği (AUTM) 

tarafından sunulan akademik teknoloji transfer mekanizmalarının 2016 yıl sonu verileri 

incelendiğinde bu mekanizmanın Amerika’da 70 milyar $’a yakın araştırma harcaması 

sağladığı, 1024 adet start-up şirket kuruluşu gerçekleştirdiği, üniversite teknoloji yönetimi ve 

transfer ofisleri tarafından patent öncesi 25.825 adet buluş açıklaması yapıldığı, 800 adet yeni 

ürün tespit edildiği, bu merkezler aracılığıyla ABD’de 16.487 adet patent başvurusu yapıldığı 

ve 7.021 adet patentin verildiği izlenmektedir. 1996 yılından 2015’e kadar geçen süreçte ise 

inovasyon ekonomisi ve akademik teknoloji transferleri faaliyetleri sonrası Amerika’nın 

gayrisafi sanayi üretimine 1.3 trilyon $ ve gayrisafi yurtiçi hasılasına 591 milyar $ katkı 

sağlandığı, 4.3 milyon kişinin teknoloji transfer mekanizmalarıyla iş bulduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda son 25 yılda ise 380.000 üzeri buluş açığa çıkarılarak, 80.000 üzeri patentin 
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verilmesi sağlanmıştır. 1995-2016 arası dönemde Amerika’da 11.000 start-up firması 

kurularak, üniversitelerde açığa çıkarılan yeniliklerin %70’i start up ve küçük ölçekli 

firmalara lisanslanmıştır. Ayrıca 1980’de yürürlüğe giren Bayh-Dole Yasası'ndan bu yana 

kamu-özel sektör ortaklığıyla 200 ilaç ve aşı geliştirilmiştir.  

Bu bölümde bölgesel politikaların gelişim evreleri incelenerek bölgesel teknoloji 

politikalarının izah edilmesi ve ulaşılan sonuçların paylaşılması hedeflenmektedir.  

2. BÖLGESEL EKONOMĠK POLĠTĠKALARIN GELĠġĠM SÜRECĠ

Bölgesel ekonomik politikaların gelişim süreci izlendiğinde özellikle II. Dünya Savaşı 

sonrasındaki uygulamalar geleneksel ve merkeziyetçi yapıdadır. Bölgelerin politik açıdan 

dikkat çeker hale gelmesi savaş döneminin etkisiyle bölgesel sıkıntıların artması ve 

beraberinde işsizlik, kentsel alana göçler, enflasyonist etkilerin gündeme gelmesi, tarım ile 

ağır sanayiye yönelik üretimlerin azalmasına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak birçok ülkede 

politika amacı olarak bölgeler arası ekonomik ve sosyal fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi 

hedeflenmiştir. Geleneksel teoriler uygulanarak bölgeler arası yakınsamaların politika 

etkinliğiyle gerçekleşeceği, sağlanacak ulusal kalkınmanın gelişmişlik açısından iyi durumda 

bulunan bölgelerdeki enflasyonist baskıları azaltacağı ve böylece sorunlu bölgelerdeki 

işsizliğin önlenmesine destek olunacağı öngörülmektedir. Temel açıdan politikaların 

odaklandığı unsurlar endüstriyel yapıyı teşkil eden ekonomik faaliyetlere yöneliktir ve bu 

alandaki düzenlemeler merkeziyetçi otorite tarafından üstlenilmektedir (Kara, 2013: 99) 

 Devlet müdahalesini içeren Keynesyen politikalar az gelişmiş bölgelerde gelir ve 

istihdamı artırırken gelişmiş bölgeler açısından sürekli bir verimlilik etkinliği 

gerçekleştiremeyerek yerel kaynakları aktif etmede yetersiz kalmaktadır. 1970 yılındaki kriz 

dönemi bölgesel politikaların geri planda kalmasına neden olduğundan devletçi uygulamalar 

azalarak, özelleştirmeler ile serbest piyasa mekanizmaları devreye girmektedir. İlerleyen 

dönemlerde özellikle küreselleşme eğilimiyle birlikte mekân odaklı bölgesel yaklaşımlar içsel 

büyüme kavramı kapsamında bölge içi dinamikleri gündeme getirmektedir. 1980’li yıllarda 

teknolojik yapılardaki değişim, rekabetçi piyasa yapıları ve ürün geliştirmede yenilik 

olgusunun önemli hale gelmesi üretim sistemlerinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Esnek 

üretim sistemlerine geçilmesi küçük ve orta ölçekteki işletmeleri etken kılmaktadır.1990’lı 

yıllar artık mekân kavramıyla bütünleşen ağyapıların, iş birliklerinin, bölgesel bazda sosyal ve 

kültürel etkileşimin, mekân içerisinde özel olarak değerlendirilen firmaların, endüstrilerin ve 

bölgelerin iç içe geçtiği yapı haline gelmektedir. Yeni bölgeselcilik yaklaşımı, yerel 

kaynakların harekete geçirilmesi üzerine kurulmuştur. Lokal düzeyde ekonomilerin gelişimi 

artık girişimcilikle iç içe kentlere, araştırma geliştirme, inovasyon ve ağa dayalı yönetsel 

faktörlerle bağlantılı hale gelerek bölgesel destek süreçlerinde merkeziyetçi ya da bağımsız 

uygulamalar yerine karma niteliklerde bölgesel kalkınma yaklaşımları hâkim olmaktadır 

(Özaslan ve Ünlü, 2015: 67). 
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Tablo 1: Bölgesel Politika Akımları 

Politika Türü Eski Çerçeve Yeni Çerçeve Kümelenmeler 

Bölgesel Kalkınma 

Politikası 

Geri kalmış bölgelere 

odaklanılarak gelirin 

yeniden dağıtılması 

hedeflenmektedir. 

Bölgesel aktörler ön 

plandadır. Rekabetçi 

bölgelerin oluşumu 

desteklenmektedir. 

Geri kalmış bölgelere 

yoğunlaşır. Küçük 

ölçekteki işletmeler 

büyük işletmelerin yerini 

almaktadır. Ana tema 

sektörler ve yenilik 

uygulamalarıdır. Kamu 

ve özel sektör aktörleri 

etkin katılıma sahiptir.  

Bilim ve Teknoloji 

Politikası 

Temel araştırmalar, 

bireysel ve sektörel bazda 

finanse edilmektedir. 

Sanayi odaklı ortak 

araştırmalar finansal 

açıdan 

desteklenmektedir. 

Yüksek teknolojiye 

yoğunlaşarak araştırma 

ve geliştirme 

yatırımlarının mekânsal 

etkileri artırılmaktadır. İş 

birliğini temel alan 

araştırma geliştirme 

teşvikleri 

kullanılmaktadır. 

Eğitim Politikası 

Eğitim kurumları ve 

temel araştırmalar ana 

yapıyı oluşturmaktadır. 

Eğitim kurumları ve 

sanayi arasında iş birliği 

yapılması, ortak 

araştırmalar yürütülmesi 

ve uzmanlaşma teşvik 

edilmektedir. 

Odak noktasını ileri 

teknoloji oluşturmaktadır. 

Ticarileşme ön plandadır. 

Büyük ölçekli firmalarla 

ortak çalışma kültürü 

sağlanmaktadır. Küçük 

ölçekli işletmeler ve 

yüksek eğitim kurumları 

arasında iş birliği 

uygulanmaktadır. 

Bölgesel düzeydeki 

eğitim kurumları bölgesel 

politikaların ana temasını 

oluşturmaktadır. Yüksek 

eğitim kurumları yenilik 

programlarında liderlik 

görevini üstlenmiştir. 

Yatırım Politikası 
Firmalar sübvanse 

edilmektedir. 

Özellikle küçük ölçekli 

işletmelerin ortak 

teknoloji ihtiyaçları 

desteklenmektedir.   

Doğrudan yabancı 

yatırımları teşvik 

edilmektedir. 

Ulusal büyüme 

koşullarını yönlendirir. 

Küçük  ölçekli 

işletmelerin teknoloji ve 

büyüme mekanizmalarını 

destekler.  Rekabet 

üstünlüğü sağlayarak 

yatırım ve ihracat için 

markalaşmaya dikkat 

çeker. 

Kaynak: Günaydın, 2013: 17-18 

Günümüzde bölgesel yapıların rekabet edebilmesine ilişkin tanımlayıcı ve ölçme 

kriteri sağlayan değişkenler her bölgenin kendi özellikleri ile nicelik ve nitelik faktörlerine 

bağlı olarak değişebilmektedir (Oğuztimur ve Seçkin, 2018: 77). Nicelik faktörleri daha çok 

geleneksel politikalara uyum sağlayan altyapı, ekonomik yapı, lokasyon, üretim gibi temel 
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yapının (toplumsal ve ekonomik kalkınma) sağlanmasını içermektedir. Bölgesel rekabet 

edebilirlik stratejik açıdan tanımlandığında yeni dönem yaklaşımlarda inovasyon, yasal ve 

düzenleyici kurumsal yapılar, girişimlerin oluşması, kamuyla özel kesimin bir arada yer aldığı 

iş birlikleri gibi nitel faktörlerin önemi anlaşılmaktadır.  Kümelenmelerin rolü bölgesel 

performansın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir ve bölgesel yaklaşımlardaki ortak 

unsur yerel bilgi üretimi, birikimi ve yayılmalarıdır ayrıca bilgi yayılımları için bölgesel ve 

küresel bağlantıların yoğunluğu ön plana çıkmaktadır (McCann ve Van Oort, 2019: 16). 

3. BÖLGESEL TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI

Yüksek teknoloji firmaları, eğitim ve araştırma kurumlarının meydana getirdiği 

bölgesel yığınlaşma ekonomileri maliyetleri düşürücü etkiler oluşturarak finansal bilgi 

dışsallıklarına pozitif etki etmektedir. Ayrıca bölgelerdeki bilgi dışsallıkları üretim 

aşamasındaki girdi ve çıktıya bağlı teknolojik etkileşimi doğrudan etkileyebilmektedir.  Bu 

mekanizmaların bölgesel düzeydeki işleyişi Şekil 1’de gösterilmiştir.  

ġekil 1: Teknolojik ve Parasal Dışsallıkların Bölgesel Ekonomiye Etkisi 

Kaynak: Türkcan, 2016: 96 

Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi teknolojik gelişimin yönlendirdiği yenilik 

yeteneğindeki artış ve yerel aktörler arasındaki ağsal ilişkilerle bağlantılı kabul 

edilebilmektedir. Bu nedenle bölgesel düzeyde uygulanacak teknoloji gelişim politikaları 

bilimsel uygulamalar ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesini, üniversite-sanayi 

iş birliği ve teknoloji transferini, teknoloji geliştirme bölgelerini ve kamunun uygulayacağı 

yasal düzenlemeler gibi kurumsal mekanizmaları içerebilmektedir. Belirtilen yapılar 

ekonominin potansiyel büyüme kaynaklarının bölge içerisinden gerçekleştirilmesi temeline 

dayanmaktadır. Böylelikle yerel girişimcilik desteklenmekte, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
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teşvik edilmekte, teknolojik yeniliklerin ilerlemesi yoluyla bölgelerin rekabet gücü 

gelişmektedir.  

Yeni bölgeselci yaklaşımda başarıya ulaşma ve gelişme, belirli organizasyon 

faaliyetlerine bağlı ve teknoloji odaklı öğrenmenin etkileşimli bir yoğunlaşma ekonomisinde 

gerçekleşmesine bağlı olmaktadır. Önceki bölgesel politikalarda firmaların belirli bir 

mekânda kümelenmesi işlem maliyetlerini azaltmaya yönelikken, yeni yaklaşımlar 

kümelenmenin ana unsurlarını teknolojik dışsallıklar, emek piyasaları, gelenekler, norm ve 

değerlerle açıklamaktadır (Keskin ve Sungur, 2010: 276).  

3.1. Bilimsel Uygulamalar ile Eğitim ve AraĢtırma Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

İçsel dinamikleri içeren yeni bölgeselci yaklaşımlarda bilimsel uygulamalar ile eğitim 

ve araştırma faaliyetleri üretim sistemleriyle entegre olmaktadır. Yapısal ağ bağlantıları ise 

küçük ve orta ölçekteki işletmelerde bilimsel uygulamaların şekillenmesini sağlayarak eğitim 

ve araştırma kurumlarıyla çok yönlü ilişkiler kurmaktadır (Çetin, 2005: 5).  Teknoloji ve 

bilimsel uygulamalar bölgesel düzeyde yeniliklerin meydana gelmesine, gelişmesine ve 

yaygınlaşmasına imkân tanımaktadır.  

OECD (2008) raporları bölgesel yenilik sistemleriyle ilgili politikalarda bilim, 

teknoloji ve eğitim faaliyetlerini destekleyici unsurlar olarak belirtmektedir (Dökmen, 2012: 

149-150) Bu bölgesel yapılarda araştırma geliştirme faaliyetleri açısından özellikle yüksek

teknolojilere yoğunlaşıldığı, Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilerek mekânsal etkilerin ortaya 

çıkarıldığı, ticarileşmede yeni Ar-Ge teşviklerinin devreye alındığı ve yeni firma 

kurulumlarının desteklendiği görülmektedir. Bilimsel uygulamalar ve eğitim faaliyetleri 

tarafında teknolojiyle ilgili araştırma faaliyetlerinin ve bütçelerin genişletildiği, 

üniversitelerdeki bilgi mekanizmasının ticarileşmesi amacıyla yeni şirketler oluşturulduğu, 

üniversitelerle firmaların ortak projelerle iş birlikleri geliştirdikleri ve uygulanan bölgesel 

politikalarda üniversitelerin etkin rol aldığı görülmektedir. Coğrafi yakınlık ve yerleşiklik, 

çeşitli aktörler ve ilgi alanları arasında insan etkileşimini teşvik eden, bilgi birikimini aktaran, 

güven ve ortak amaç oluşturan değişim aracıları olan üniversiteler için büyük avantajlardır 

(Harrison ve Turok, 2017:978). 

Bölgesel uygulamadaki bilim, teknoloji ve yenilik politikaları neo klasik ve evrimci 

iktisat teorileri açısından da değerlendirilebilmekte arz-talep yönlü politikalarla da izah 

edilmektedir. Akçomak (2016) bilim, teknoloji ve yenilik politikalarını bu kapsamda 

değerlendirerek eğitim faaliyetlerinin önemine de vurgu yapmaktadır. Bölgesel bazlı 

firmaların ihtiyaçlarına bağlı olarak uygulamalı teknoloji faaliyetleri eğitim sistemine 

yerleştirilebilir, eğitim müfredatında değişikliklere gidilerek yaşam boyu öğrenme ve eğitim 

aracılığıyla toplumdaki bireylerin yeni yetenekler kazanması sağlanabilir, üniversite 

altyapıları ve özel alanlarda eğitim faaliyeti yürütenler devlet tarafından desteklenebilir.  

Bölgesel gelişimi sağlamak amacıyla girişimcilik ve teknoloji geliştirme uygulamalarına 

yönelik eğitim faaliyetleri üniversitelerde yoğunlaştırılabilir. Politika vizyonları 

incelendiğinde neo klasik iktisatta ekonomik birimler arası kaynakların etkin dağılımı, piyasa 
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başarısızlıkları, Ar-Ge’nin gelişmesi için devlet müdahalesine rastlanırken evrimci iktisat 

ekonomik birimler yerine sisteme ve ağ yapılara önem vermekte, sistem sorunlarıyla 

uğraşmakta ve devlet yenilik sisteminin ana unsurlarındaki etkileşimi yürütmektedir.  Arz 

yönlü politikalarda neo klasik iktisat tüm firmaları kapsayan Ar-Ge desteklerine yönelirken 

talep yönlü politikalarda devletin üreticilerden yaptığı doğrudan alımlar vardır. Evrimci iktisat 

arz yönlü politikalarla özel ve sektörel desteklere odaklanmakta, bilgi paylaşımını 

kullanmakta ve tasarım faaliyetlerini ön plana çıkarmakta talep yönünde tüketicilerin belli 

teknolojiler alanında bilgilendirilmesi, özendirilmesi ve desteklenmesi sağlanmaktadır.  

3.2. Üniversite Sanayi ĠĢ Birliği ve Teknoloji Transferi 

Teknoloji transferi kavramı teknik bilginin, edinilen yetkinliklerin ve bilgi kaynaklı 

üretimin yoğun olduğu yerden az bulunduğu yönlere doğru ülkeler, firmalar arasında, 

üniversitelerden veya Ar-Ge merkezlerinden firmalara ya da özel sektörün Ar-Ge 

laboratuvarlarından üretim alanlarına doğru gerçekleştiği aktarım mekanizmalarını ifade 

etmektedir (Tunalı ve Toprak, 2017: 239).  

Politika uygulamasında üniversite, sanayi ve kamunun etkileşim içerisinde bulunduğu 

üçlü sarmal modeli aktiftir. Üniversiteler bilimsel faaliyetleri, araştırma laboratuvarlarının 

etkin kullanımını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmekte, sanayi tarafından ürünlerin 

ticarileşmesi sağlanmakta ve kamu düzenleyici destek mekanizmalarıyla bu etkileşimleri 

koordine ederek bölgesel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.   Genellikle teknolojik gelişme ve 

bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan buluş, yenilik ve ticari ürünler fikri mülkiyet 

haklarıyla korumaya alınmakta ve lisanslamayla sanayiye aktarılmaktadır. Dünyada 

uygulanan modellerde üniversite sanayi iş birliği ve teknoloji transferinde görev 

mekanizmaları ağırlıklı olarak beş modül üzerinden gerçekleştirilmektedir (Özdemir, 2019: 

12-13). Model bu modülleri kullanarak farkındalık, tanıtım etkinlik ve bilgilendirme

faaliyetlerini devreye almakta, ulusal ve uluslararası düzeydeki fon sağlayan kuruluşlardan 

destek sağlama mekanizması oluşturmakta, üniversitede yer alan araştırmacılarla sanayicileri 

bir araya getirerek üniversite-sanayi iş birliğini koordine etmekte (ana tema), fikri sınai 

mülkiyet hakları kapsamında lisanslama hizmetleri vermekte ve üniversitede ortaya çıkarılan 

bilginin girişimcilik ve şirketleşme yoluyla başlangıç aşaması şirket kuruluşlarıyla 

ticarileşmesini sağlamaktadır. Buradaki amaç bölgesel düzeydeki aktörlerin aktif yapıya 

kavuşturularak bölgesel dinamikleri verimli kılmaktır.  

Global düzendeki değişimler ülkeleri ve işletmeleri bu süreçlere uyum sağlayacak 

şekilde araştırma geliştirme, yazılım, tasarım ve yenilikçilik alanlarında gelişim göstermeye 

zorlamaktadır. Bu dönüşüm üniversiteleri bölgesel düzeyde rekabetçi eğitim uygulamaları, 

araştırma faaliyetleri ve inovatif uygulamalarla ön plana çıkarırken geleneksel yükseköğretim 

anlayışı uygulamalarında değişikliğine neden olmaktadır.  Bu durumda üniversiteler teknoloji 

odaklı ilerlemelerde bölgesel kalkınmanın dinamikleri arasında yer almaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarının bu alandaki yaklaşımlarında meydana gelen değişimler 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

Sayfa 52



Tablo 2: Yükseköğretime Yönelik Genel (Makro) ve Bölgesel (Mikro) Düzeyde Yaklaşımlar 

Uygulama Geleneksel BakıĢ Açısı Bölgesel Ġnovasyon Sistemi 

Ana Tema 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

yenilikçi uygulamalara ve 

ticarileşmeye neden olmaktadır. Bu 

durum genel ekonomik performansı 

olumlu etkilemektedir. 

Aktörler arası ilişkiler, ağ 

yapılar, sürekli öğrenme 

mekanizması ve politik destekler 

şeklindeki inovasyon odaklı 

düzenlemeler arasındaki 

etkileşim ekonomik büyümeyi, 

teknolojik etkinliği ve rekabeti 

artırıcı etki sağlamaktadır.   

Yenilikçiliğe BakıĢ 

Üretim süreçlerindeki aşamalarda iş 

bölümü açık bir yapıda 

gerçekleştirilmekte ve faaliyetlerde 

doğrusal akım işlemektedir. İnovasyon 

döngüsünde geri besleme 

mekanizması yer almamaktadır. 

Yenilikçilik, dene-yap 

uygulamaları ile her aşamada 

uyum entegrasyonuyla ifade 

edilen ve tekrarlanan bir 

döngüdür. Bu sistemde farklı 

aktörler bulunmaktadır ve bu 

aktörler sürekli etkileşim 

içerisindedir.  Aktörler 

inovasyon aşamalarında aktif 

olarak yer alırlar. Nihai 

kullanıcılar ve üreticiler arasında 

daimî geri besleme yapısı vardır. 

Yükseköğretimin Görevi 

Yükseköğretim kurumları akademik 

bilginin merkezidir ve eğitim 

faaliyetlerini yürütürler. Yayın ve 

patent performans göstergeleridir. 

Bölgesel sistemlerin kurucusu 

yükseköğretim kurumlarıdır ve 

bunu sosyal paydaşlarla 

etkileşim içerisinde 

yürütmektedirler.  Odak noktası 

sistemlerin üretilmesi ve 

geliştirilmesidir. İnovasyon 

tanımı paydaşlar arası öğrenme 

ve buluş olarak kabul 

görmektedir. Yükseköğretim 

kurumları bölgesel inovasyonu 

gerçekleştiren yapılardır. 

Aktörler Arasındaki ĠliĢkiler 
Üniversite, sanayi ve devlet ilişkisi 

kurumlar arasıdır.  

Üniversiteler bölgesel 

kalkınmayı etkin kılan ve 

harekete geçirici bir göreve 

sahiptir. Üniversite, sanayi ve 

devlet ilişkisi iç içe bir yapıdadır. 

Kaynak: Aybarç, 2018: 586-587 

Son yıllarda, üniversiteler bilgi aktarım organizasyonları olarak tanımlanmakta ve 

üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasındaki bilgi transferinin ana konuları, araştırma iş 

birlikleri, fikri mülkiyet hakları ve start-up şirketleri kurulması olmaktadır. Birçok üniversite, 

akademik bilginin ticarileştirilmesi yoluyla teknoloji transferini kolaylaştırarak bilgi 

kullanıcılarıyla güçlü bağlantılar kurmaya odaklandıklarını belirtmiştir ve kaynaklara göre, 
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ticarileştirme akademik etki ve faydalar (finansal ve prestij) oluşturmak için en önemli örnek 

olarak kabul edilmektedir, çünkü akademik araştırma sonuçları için hemen ölçülebilir bir 

piyasa kabulü söz konusudur (Draghici vd, 2015: 24). 

3.3. Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri 

Teknoloji geliştirme bölgeleri dünyadaki ülke uygulamalarında teknopark, teknokent, 

bilim parkı, araştırma parkı ve teknoloji kenti gibi farklı isimlerle anılmaktadır.  Uluslararası 

Bilim Parkları Birliği (IASP) tanımına göre teknoloji geliştirme bölgeleri üniversite, diğer 

yükseköğretim kurumları ve araştırma merkezleriyle ilişkili, yapısında ileri teknoloji ve 

bilgiye dayalı sanayi firmalarının kurulup geliştirilmesini teşvik amacıyla dizayn edilmiş, 

bünyesindeki firmalara teknoloji transferi ve yönetsel hususlarda destek sağlayan teşvik ve 

mülkiyete dayalı bir yapıdır.   

Bu yapıların bölgesinin gelişimine katkıda bulunabilmesi için temel bir gereklilik, 

kendi başına başarılı olabilmesidir. Bu nedenle, Saxenian (1985) başarılı bilgi temelli 

kümelerin bazı genel özelliklerini, ileri ve tercihen teknik ve uygulamalı araştırmaya sahip bir 

üniversite ile ilgili olduklarını; normalden daha büyük, yenilikçi ve dinamik bir 'lokomotif 

şirket' ile ilişkiden yararlandıklarını ve bilim parkları için uygun bir imaj yaratmayı ve 

sürdürmeyi başardıklarını belirtmektedir (Ylinenpää, 2001: 8). 

Teknoloji geliştirme bölgelerinin devreye alınmasında bölgesel politikalarda yenilikçi 

yaklaşımların coğrafi yakınlığın sağlanmasıyla gerçekleştirildiği yönündeki bilgi birikimi ve 

Silikon Vadisi gibi başarılı örnek teşkil eden bölgeler etkili olmaktadır. Coğrafi yakınlığın iş 

birliğini artırarak, sosyal ve kültürel bilgi birikimi etkileşimini sağladığı, yenilik faaliyetlerin 

artırdığı yenilikçi çevre, endüstriyel bölgeler, bölgesel inovasyon sistemleri ve öğrenen 

bölgeler yaklaşımlarında bilgi dışsallıklarının mekânla ve coğrafi yakınlıkla içe içe olduğu ve 

yeni bilginin üretilmesinde önemli rol oynadığı görülmektedir (Döner, 2016: 420). 

Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’ nin yapısı bu kapsamda 

incelendiğinde Ocak 2020 dönemi verilerine göre ülkemizde 85 adet bölge bulunmaktadır. 67 

bölge aktif yapıya sahipken, 18 bölge için altyapı ve kurulum çalışmaları devam etmektedir. 

Aktif bölgelerin Ocak 2020 dönemi istatistiki verileri ise Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3: Aktif TGB Verileri 

Kaynak: www.teknopark.sanayi.gov.tr 

Aslında teknoloji geliştirme bölgeleri inovasyon kümelenmesine örnek verilecek 

yapılardandır.  Buradaki amaç bölgesel gelişmeyi tetikleyecek ileri teknolojiye sahip ürünlerin 

ve ticarileşecek buluşların üretilmesini sağlayarak yenilikçi yapılanmayı hızlandırmaktır ve 

ekosistem; altyapı bağlantıları, rekabetçilik, know-how destekleri sağlama, sermaye ve 

finansal yapılara erişim, yatırım sağlama, üniversite sanayi iş birlikleri ve ağsal yapılar 

oluşturma açısından katkılar ortaya koymaktadır (Aydın, 2016: 1). 

3.4. Fikri Mülkiyet Hakları 

Yeni bölgeselci yaklaşımlar ağırlıklı olarak Ar-Ge ve yenilik, ileri teknoloji, bilginin 

transferi ve ağsal bağlantıları gündeme getirerek kalkınma dinamiklerini gerçekleştirdiğinden 

küçük ve orta ölçekli firmaların buluşları sonucu ortaya çıkardığı ürünlerin ve gömülü (tacit) 

bilginin lisanslanarak fikri mülkiyet haklarıyla koruma altına alınması gerekebilmektedir. 

Bölgelerde fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla hedeflenen amaç yeniliklerin teşvik 

edilmesi ve yaygınlaştırılması, sürdürülebilir ekonomik gelişme, yeni pazarların oluşmasının 

sağlanması ve bilim ile yenilik kavramlarının bir araya getirilmesinde teşvik edici olmasıdır 

(Parlakyıldız ve Güvel, 2015: 37). 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgüt (WIPO) tarafından 2004 yılında yayımlanan “Intellectual 

Property Handbook: Policy, Law, and Use” raporunda fikri mülkiyet kavramı  kalkınmanın 

bütünleşik bir parçası olarak görülmekte ulusal ve bölgesel fikri mülkiyet sistemlerinin 

birbiriyle yakından bağlantılı olduğu belirtilmekte ayrıca  kalkınmakta olan ülkelerin 

teknolojik gelişmelerden pay almasını sağlamak ve bu sürecin bir parçası olmalarını 
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destekleyecek yeni yaklaşımların ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki uyumlaştırıcı 

kararlar gibi küreselleştiği görülmektedir (Yalçıntaş, 2018: 17).  

 Örneğin Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde fikri ve sınai mülkiyet 

hakları yapısı incelendiğinde Ocak 2020 dönemi itibariyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.  

Tablo 4: TGB Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sayısı 

 

Kaynak: www.teknopark.sanayi.gov.tr 

 Bölgesel bağlantılar ile merkeziyetçi kontrollerin yerine geçen ekonomi yaklaşımları 

beraberinde üretim ve tüketim sürecinde oluşan döngülerde içerik üretimi ve dağıtımı 

aşamalarında anlık etkileşimlere neden olmaktadır ve dijital süreçlerin artmasıyla da telif 

haklarını korumak için dijital kayıt yöntemleri ve akıllı sözleşmeler gibi dinamik yöntemlerin 

geliştirilmesi de önem taşımaktadır (Demir, 2019: 45). 

 

4. SONUÇ  

 Bölgesel teknoloji gelişim politikalarıyla yerel potansiyelin harekete geçirilmesine 

yönelik hedefler belirlendiği görülmektedir. Genelde bu yaklaşım tarzının devleti 

pasifleştirdiği ve gelişmiş ülkeler için uygun olmasına rağmen az gelişmiş ülkeler için 

uygulanabileceğine yönelik sorgulamalara neden olduğu ifade edilmektedir. Az gelişmiş 

ülkelerde bölgesel teknoloji politikalarına geçiş süreci zaman alsa da yönlendirici 

yapılandırma uygulamaları devletin dışlanması anlamına gelmemektedir.  Bölgesel rekabetin 

ön planda olduğu bu içsel bölgesel kalkınma politikalarında yerel aktörlerin aktif edilebilmesi 

ve bölgedeki rekabetçi yapının oluşabilmesi için kamunun bölgesel düzeydeki kurumsallaşma 

politikaları ile ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının gelişmişlik düzeyi de önemidir.  

 Günümüzde ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde araştırma 

geliştirme faaliyetleri, beşerî sermaye, eğitim modernizasyonu ve bilgi birikimi, ağ 

bağlantıları, teknoloji transferi, ileri-yüksek teknolojiyi sağlayacak yapıların dizayn edilmesi 

ve ticari buluşlar ile yeniklerin fikri mülkiyet haklarıyla korunması gerekliliği ve bu alanda 

yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmektedir. Dünya ekonomisinde önemli 
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paya sahip ülkelerin süreçleri bu şekilde yönettiği ve diğer ülkelerin de bu yönde entegre olma 

çabaları uygulanan devlet politikalarından, bilimsel çalışmalardan ve dijital dünyada tanık 

olunan paylaşımlarla rahatlıkla tespit edilebilmektedir.  

Ayrıca ülkelerin kendi bölgesel teknolojileri politikalarını oluşturarak belirli bir 

teknolojik alanda üstünlüğe sahip olma isteklerinde veya yönlendirici teknolojik değişime 

uyum sağlayarak rekabetçiliklerini devam ettirme taleplerinde mevcutta sahip oldukları 

imkanları değerlendirerek yol haritalarını belirlemeleri önemli olmaktadır. Bölgesel 

düzeylerde politika araçları uygulanırken her ülkenin bilgi birikimi, teknoloji ve yenilik 

düzeyleri farklılık arz ettiğinden verimli sonuçların ortaya çıkış süreleri zaman alabilmektedir. 
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DAİMİ KOVUŞTURMA AFFI: KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 

Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 
Mükellef ile vergi idaresinde yaşanan sorunlar/uyuşmazlıklar idari aşamada ya da yargı 
aşamasında çözümlenmektedir. İdari aşamada çözüm mekanizmalarına 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nda (VUK) yer verilmiş,  7194 Sayılı Kanun ile bunlara bir yenisi daha eklenmiştir. 
Temel amacı, yargı aşamasına taşınan uyuşmazlıkların sayısının ve dolayısıyla yargının iş 
yükünün azaltılması olan “kanun yolundan vazgeçme” mekanizması VUK’un 
379.maddesinde düzenlenmiştir. Bu çalışmada, Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılı Adli İstatistik
verilerine dayanarak, yargının iş yükü belirlenecek ve kanun yolundan vazgeçme
müessesesinin iş yüküne potansiyel etkisi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kanun Yolundan Vazgeçme, Kovuşturma Affı, İdari Aşamada Çözüm

1.GİRİŞ

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 27.maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun (VUK) 379. maddesi “Kanun Yolundan Vazgeçme:” başlığı altında yeniden 
düzenlenmiştir. İlgili madde düzenlemesi, vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı süresinde 
açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare 
mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda, mükellef için geçerli olan kanun yoluna 
başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçilmesi halinde vergi aslı ve vergi  cezalarının 
değişik oranlarda indirimini öngörmektedir. Bu düzenlemede amaç, vergi idaresi ile 
mükellefler arasında ortaya çıkan, yargıya taşınması muhtemel veya yargıya taşınan 
uyuşmazlıkların belirli miktar alacaktan vazgeçilmesi karşılığında giderilmesi ve yargı 
organlarının iş yükünün azaltılmasıdır. Teoride “Kovuşturma Affı” olarak bilinen ve davadan 
feragat esasına dayanan bu uygulamaya, 2010 yılı sonrasında kabul edilen vergi affı 
yasalarında yer verilmiştir. Vergi affı yasalarında da amaç uyuşmazlıkların giderilmesi, 
gönüllü uyumun arttırılması ve yargı organlarının iş yükünün azaltılması olarak belirtilmiştir. 
Örneğin, 2018 yılında 7143 Sayılı Af yasası ile getirilen kovuşturma affı kapsamında, vergi 
mahkemelerinde görülen 2990 davadan feragat edilmiş ve bu durum vergi mahkemelerinin iş 
yükünü %2,6 oranında azaltmıştır. VUK’un 376.maddesinde “Kanun Yolundan Vazgeçme” 
başlığı altında yapılan düzenleme ile kovuşturma affı daimi hale getirilmiştir. Bu şekilde 
VUK’da yer alan uyuşmazlıkların idari aşamada çözüm mekanizmalarına bir yenisi 
eklenmiştir. Bu çalışmada, idari aşamada çözüm getiren ancak etkisi yargının yükünü 
azaltacak olan kanun yolundan vazgeçme müessesesi değerlendirilecektir.  
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2.VERGİ YARGININ İŞ YÜKÜ

Mükellef ile vergi idaresi arasında yaşanan uyuşmazlıklarda mükellefler idareye başvurarak 
çözüm yolu arayabileceği gibi, yargı yolunu tercih ederek dava da açabilir. Vergi yargı 
hukuku kuralları 2575, 2576 ve 2577 Sayılı Kanunlarla düzenlenmiş, görevli ve yetkili 
mahkemeler belirlenmiştir. Buna göre vergi davalarına bakmakla görevli mahkemeler vergi 
mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay’dır. Vergi yargısında üçlü yargılama 
sistemi esastır. Ancak vergi mahkemelerinin bazı kararlarına karşı istinaf ve temyiz yolu 
kapalıdır. Başka bir ifade ile, vergi mahkemesinin verdiği karar nihai karar olabilmektedir. 

Aşağıda, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı Adli 
İstatistikleri dikkate alınarak vergi mahkemelerinin, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’ın 
iş yükü verilmiştir. 

2.1.Vergi Mahkemeleri 

Türkiye’de her ilde iş yoğunluğuna bağlı olarak vergi mahkemeleri kurulmuştur. 

Tablo 1. Vergi Mahkemeleri Dava Sayıları 

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 
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Tablo 2.Karar Türlerine Göre Dava Sayıları 

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında; 147.490 olan toplam dava sayısının, 49.034 (%33) 
ünün bir önceki yıldan devrettiği , 90.973 (%61) ünün yeni açılan dava olduğu 
görülmektedir. Bu davalardan yaklaşık %78 i yani 116.042 dosya yıl içinde karara bağlanmış, 
%21’i olan 31.448 dosyanın bir sonraki yıla devrettiği anlaşılmıştır.  

Vergi mahkemelerinin verdiği kararlardan 2.810’u istinaf ve temyiz yolu kapalı kesin karar 
niteliğindedir. Bu da karara bağlanan dosyaların %0,2’sine tekabül etmektedir. Dolayısıyla 
ileride açıklanacağı üzere,  vergi mahkemelerinde görülen ve karara bağlanan davaların 
%99.8’ i VUK md.379 kapsamında değerlendirilecektir.  

2.2.Bölge İdare Mahkemeleri (BİM) 

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun, Erzurum olmak üzere sadece 
7 ilde Bölge İdare Mahkemeleri bulunmaktadır. BİM’ler, vergi ve idari mahkemesi 
kararlarına karşı istinaf ve itiraz mercii olarak görev yapmaktadır.  

Aşağıdaki tablolardan görüleceği üzere, yürütmenin durdurulması kararına itiraz hariç, 
BİM’de toplamda 209.446 dava dosyası bulunmaktadır. Bu rakamın 39.652   (%18)’si geçen 
yıldan devreden, 169.794 (%82)’ü yıl içinde açılan dosyadan oluşmaktadır. Aynı yıl içinde 
davaların %79.3’ü (166.055 dosya) karar bağlanırken, %20.70’i gelecek yıla devretmiştir. 

BİM’de görülmekte olan davaların %33’ü (70.471 dosya) vergi mahkemelerinden gelmiştir ve 
bu dosyaların %94’ünü (66.410 dosya) vergi mahkemelerinden istinaf yoluyla gelen dosya 
oluşturmaktadır. Vergi mahkemelerinden gelen toplam 70.471 dosyanın %85,7’si (60.372 
dosya) yıl içinde karara bağlanmış, %14,3’ü (10.099 dosya) gelecek yıla devretmiştir. 
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Tablo 3. Bölge İdare Mahkemeleri Esasa İlişkin Dosya Sayıları 

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 

Tablo 4. Başvuru Türüne Göre Gelen Dosya Sayıları 

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 

Tablo 5. Bölge İdare Mahkemeleri Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz 
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Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 

2.3.Danıştay 

Danıştay vergi ve idari davaların temyiz merciidir. Danıştay’da toplam 15 dairesi mevcut 
olup, bu dairelerden 3.,4.,7. ve 9. Daireleri vergi davalarına bakmakla görevlidir.  

Danıştay’ın 15 dairesinin 2018 yılı içinde toplam 292.379 dava dosyası mevcut olup, 87.483 
dava dosyası 3., 4., 7., 9. Dairelerine aittir. İş yükündeki en büyük pay ise, %12.36 oranı ile 
4.Dairesine aittir.

Şekil 1.  Danıştay Dairelerinin 2018 Yılı Sonu İtibariyle İş Yükündeki Payları 

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 

Grafik 1. 2018 Yılı Sonuçlanan ve 2019 Yılına Devreden Dosya Sayıları 
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Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 

Tablo 6. Danıştay Daireleri 2018 Yılı Karar ve 2019 Yılına Devir  

       Danıştay’da İş Yükü Payı          Karar              Devir             Top.      Devir % 
3.Dairesi %6.71           8.336   9.823     18.159 54 
4.Dairesi %12.36          15.411           15.229     30.640 49 
7.Dairesi    %5.11           6.372           11.248     17.620 63 
9.Dairesi    %9.73         12.133 8.931    21.064              42 
Toplam        %33.91        42.252           45.231     87.483              51     

Kaynak: Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistikler-2018 yılı 
istatistiklerinden yararlanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur.  

3.KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

Kanun yolundan vazgeçme, 7194 Sayılı Kanun’un 27.maddesi ile VUK’un 379. maddesinde 
yapılan yeni düzenlemeyle, vergi hayatımıza girmiş sürekli uygulamadır. Konu ile ilgili 
olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı hazırlanmış, 
ancak henüz kesinleşmemiştir. Aşağıda yer alan açıklamalar kanun metnine ve tebliğ 
taslağına göre ana hatları ile yapılacaktır. 

3.1.Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar 

Mahkemelerce verilen her karar VUK 379.madde kapsamına girmemektedir. Bu kapsamda 
değerlendirilmesi için; 

1. Vergi/ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,

2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen
karara karşı temyiz yolunun açık olması,

3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması
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şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir. 

Dolayısıyla kanun yolunda vazgeçme müessesesi, BİM ve Danıştay’ın iş yükü üzerinde etkili 
olabilecek müessesedir. 

3.2.Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanmak İçin Şartlar 

1. Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine,
mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan
vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen
vergi dairesine verilmesi,

2. Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi
gösteren belge (mahkemeden alınan belge, tebliğ tarihini gösteren tebligata ilişkin belge vs.)
ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi,

3. Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan
vazgeçildiğinin beyan edilmesi

gerekmektedir. 

3.3.Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek Vergi ve/veya Cezalar 

Kanun yolundan vazgeçilmesi halinde, istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına 
göre; 

- Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı
tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi
durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,

- Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk
edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,

- Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve
vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin
edilecek,

- Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359 uncu
maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek,
cezaların kalan %75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi  halinde ise
cezaların %75’i tahakkuk edecek cezaların kalan %25’i terkin edilecektir.

3.4. Ödeme ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak Yapılacak İndirim 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödenecektir. Kanun yolundan vazgeçme kapsamında; tahakkuk eden vergi ve 
cezaların %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi 
şartıyla vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılacaktır. 
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Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden 
hesaplanır.  

Mahkeme kararında tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. 
Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki 
kararda verginin kısmen ya da tamamen kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan 
yapılabilir. 

Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi kanun yolundan vazgeçilmediği anlamına 
gelmeyecektir.  

4.SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Kanun yolundan vazgeçme, 7194 Sayılı Kanun’un 27.maddesi ile VUK’un 379. maddesinde 
yapılan yeni düzenlemeyle, vergi hayatımıza girmiş sürekli uygulamadır. Konu ile ilgili 
olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı hazırlanmış, 
ancak henüz kesinleşmemiştir. Bu düzenleme öncesi benzer etkiyi yapacak düzenlemeler 
vergide yapılandırma yasaları kapsamında kovuşturma affı şeklinde yapılmaktaydı. 
Kovuşturma affı, vergi affı yasaları ile getirilen, aralıklı (af yasasının çıkarılmasına bağlı) ve 
belirli süreler dahilinde uygulanabilen vergi affı türlerinden birisidir. Amacı uyuşmazlıkların 
sayısının azaltılması, gönüllü uyumun arttırılması ve yargının iş yükünün azaltılması olan 
kovuşturma affı ile kanun yolundan vazgeçme uygulama farklılıkları olmakla birlikte, aynı 
amaçları taşımaktadır. Kovuşturma affının amacına ulaşma konusunda yaşanan ve 
gözlemlenen geçmiş yıl deneyimleri, bu müesseseyi daimi hale getirecek düzenleme ile son 
bulmuştur.  

Kanun yolundan vazgeçme, yargıya istinaf veya temyiz yoluyla başvuru süresi içinde 
mükellefin dilekçe vermesine dayalı olan, yararlanılması mükellefin inisiyatifine bırakılmış 
bir düzenlemedir.  

Kanun yolundan vazgeçme, vergi mahkemesi sürecini kapsama almaktadır. Dolayısıyla BİM 
ve Danıştay’ın iş yükünü azaltmaya yönelik bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yukarıda açıklanan veriler dikkate alındığında, vergi mahkemelerinde görülen davaların 
%21’i, BİM’de görülen davaların %14,3’ü, Danıştay’ın vergi davalarına bakan 4 dairesinin 
dava dosyalarının %51’inin bir sonraki yıla devrettiği görülmektedir. Vergi mahkemelerinde 
verilen kararların %0,2 si (2.810 dosya) kesin karar niteliğinde olup, %99.8 i istinaf ve/veya 
temyiz yolu açık kararlardan oluşmaktadır ki, bu da  VUK md.379’un potansiyeli içine 
girmektedir. Ancak VUK md.379’un vergi/ceza ihbarnamelerine karşı açılan dava kararlarını 
içeriyor olması, bu oranı düşürecek niteliktedir.  

Öte yandan kanun yolundan vazgeçme müessesesi, mükellefe (0 TL) vergi ve/veya ceza 
ödemeyi öngören bir müessese değildir. Vergi mahkemesi karar türüne bağlı olarak, kanuni 
düzenlemede öngörülen tutarlarda vergi ve/veya ceza ödenmesini gerektirmektedir.    

Amacı, uyuşmazlıkların azaltılması ve yargının iş yükünün azaltılması olan bu düzenlemenin 
taraflara fayda sağlayacağı beklenmektedir. 
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BÖLÜM 7
7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA 
VERGİSİNİN ADANA İLİ TURİZM VERİLERİ VE 
POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ 
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7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA VERGİSİNİN 

ADANA İLİ TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ   

Neslihan COŞKUN KARADAĞ 

Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi 

ÖZET 

Türkiye’de ilk defa 2008 yılında gündeme gelen konaklama vergisi, 7194 Sayılı Dijital 

Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’un 9.maddesi ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’na 

eklenmiş,  mülga 34.maddesi Konaklama Vergisi adı altında yeniden ihdas edilmiştir. 

Dünya’da şehir vergisi, turist vergisi, yatak vergisi gibi isimlerle geniş uygulama alanı bulan 

konaklama vergisi dolaylı bir vergidir. Konaklama hizmetini sunanlar tarafından fiyatın içine 

dahil edilerek hizmetten yararlananlardan tahsil edilen vergi beyan edilerek ödenir. Bu niteliği 

ile vergi hizmetten yararlanan tarafından ödenir. Dolayısıyla konaklama vergisi kadar artacak 

olan fiyatlar turizm hareketliliğini etkileyecek niteliktedir. Bu çalışmada, Adana ili turizm 

verileri ile ihdas edilen konaklama vergisi birlikte değerlendirilmiştir. Neticede, verginin, 

Adana ilinde faaliyette bulunan turizm işletme belgeli ve mahalli idare işletme belgeli 

tesislerde konaklayan yerli turistlere yöneleceği sonucuna ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Turizm, Adana İlinde Turizm, Konaklama Vergisi 

1-GİRİŞ

Konaklama vergisi, Türkiye’de ilk defa 2008 yılında gündeme gelmiştir. Meclise sunulan 

kanun tasarısı özellikle turizm sektör yöneticilerinden gelen baskılar karşısında komisyonda 

reddedilmiştir. Daha sonra 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’un 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 34.maddesi yeniden 

ihdas edilerek konaklama vergisi yürürlüğe girmiştir. 

Dünya’da hemen hemen bütün ülkelerde, Avrupa, Amerika, Asya kıtalarında konaklama 

vergisi (accommodation tax-ABD, İngiltere, Rusya, Hırvatistan, Japonya), otel vergisi, kasaba 

vergisi (Slovakya), şehir vergisi (city tax-Belçika), turist vergisi (tourist tax-Hollanda, 

Slovenya), turizm vergisi (tourism tax-Fransa, İspanya), kültür vergisi (culture tax-Almanya), 

yatak vergisi (bed tax-Almanya, İngiltere) gibi isimlerle uygulanmakta olan bir vergidir 

(Bozdoğanoğlu, 2013). Çoğu ülkede konaklama vergisinden elde edilen gelirler yine turizm 

sektörünün geliştirilmesi için yapılan hizmetlerin finansmanında kullanılmaktadır (Kılıçer, 

2019).  Türkiye’de bu vergi turizm potansiyelini etkileyen bazı faktörler sebebiyle nispeten 

gecikmeli olarak kabul edilmiştir.   

Konaklama vergisi, yerli ve yabancı turist sayısını etkileyebileceği gibi (satın alma gücü 

bakımından vergi dolayısıyla artan fiyattan yerli turistlerin etkilenmesi muhtemel beklentidir), 

turizm bakımından henüz kalkınma gösteren ve yatırımlar yapan bazı bölge ve şehirler 

açısından olumsuz etkiler gösterme potansiyeline sahiptir.  Adana, yatak sayısı bakımından 

Akdeniz Bölgesinde bulunan 8 ilde Antalya ve Mersin’den sonra üçüncü sırada gelen ve 

özellikle kültür turizmi bakımından son yıllarda canlanma gösteren ilimizdir. Bu çalışmada, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 

istatistikler dikkate alınarak,  konaklama vergisi Adana ili turizm potansiyeli çerçevesinde 

değerlendirilecektir. Diğer yandan konuyla doğrudan ilgisi bakımından turizm payı da 

değerlendirme kapsamına alınacaktır.  

Sayfa 70



2-KONAKLAMA VERGİSİ ve TURİZM PAYI

2.1.Konaklama Vergisi 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Konaklama Vergisi” başlığını taşıyan 

34.maddesinde vergi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Verginin Konusu:  Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ 

evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte 

satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, 

aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) 

konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence 

merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. 

Mükellefi: Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri sunanlardır. 

Vergiyi Doğuran Olay: Vergiyi doğuran olay, yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması ile 

meydana gelir. 

Matrah: Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, 

katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan 

para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve 

değerler toplamıdır. 

Oranı: Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar 

artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili 

kılınmıştır.  

7194 Sayılı Kanunun 42.maddesiyle, 6802 Sayılı Kanununa Geçici 34.madde ilave edilmiştir. 

Bu maddeye göre Konaklama Vergisi 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır. 

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca 

gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer 

vergisi matrahına dâhil edilmez. 

İstisnalar: Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile 

karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar 

gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler 

vergiden istisna edilmiştir. 

Vergilendirme Dönemi, Beyan ve Ödeme: Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, 

faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir.  

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden 

ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi 

dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi 

dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. 

2.2. Turizm Payı 

Turizm payı, turizm işletmelerinin ödemek durumunda olduğu, konaklama vergisinde olduğu 

gibi sektör maliyetlerini etkileyecek nitelikte ihdas edilmiş bir mali yükümlülüktür. Turizm 

payı, 15.7.2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7183 sayılı Kanunun 6. maddesi 

gereğince aşağıda belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya 

tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira 

gelirlerinin toplamı üzerinden alınan payı ifade etmektedir. 
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Söz konusu Kanunun 6. maddesi uyarınca; 

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, 

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, 

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, 

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, 

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, 

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak 

üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, 

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel 

kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira 

gelirlerinin toplamı üzerinden turizm payı alınacaktır. Ayrıca kış, termal, sağlık, kırsal ve 

nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde 

faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır. 

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas 

kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. 

3-2018 VE 2019 YILI RAKAMLARIYLA ADANA’DA TURİZM 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 

resmi verilere göre Adana Akdeniz bölgesinde Antalya ve Mersin’den sonra üçüncü büyük 

yatak kapasitesine sahip ildir. 9.12.2019 tarihi itibariyle çoğunluğu otelden oluşan 53 adet 

turizm işletme belgeli tesiste 7.284 yatak, belediye belgeli tesislerde 3.271 yatak olmak üzere 

toplamda 10.554 yatak kapasitesine sahiptir.   

Tablo 1. Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Geceleme, 

Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranlarının İllere Göre Dağılımı (2019 Ekim) 

 

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 19.12.2019 

Tablodan görüldüğü gibi, Adana’da turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde doluluk 

oranı Ekim 2019 ayı itibariyle toplam %52.62, 2018 yılında  %45,62 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu oran 2019 Ocak-Ekim kümülatifi Türkiye geneli  %62,23, 2018 yılında %56,43 olarak 

gerçekleşmiştir. 2019 yılı verileri dikkate alındığında Adana ilinde toplam doluluk oranının 
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%45,71’inin yerli turistlerce sağlandığı, sadece %6,91 inin yabancı turistlere ait olduğu 

görülmektedir. 2018 yılı gerçekleşmelerinin büyük bir kısmı da sırasıyla Çukurova, Seyhan ve 

Yüreğir ilçelerinde yaşanmıştır.  

Tablo 2. Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, Geceleme, 

Ortalama Kalış Süresi Ve Doluluk Oranlarının İllere ve İlçelere Göre Dağılımı (2018)

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 19.12.2019 

Tablo 3. Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş, 

Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranlarının İllere Göre Dağılımı (2019 Ekim)

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 19.12.2019 

Adana ilinde 9.12.2019 tarihi itibariyle mahalli idare belgeli tesis sayısı 68, oda sayısı 1.785, 

yatak sayısı ise 3.271 olarak tespit edilmiştir.  Bu tesislerde doluluk oranı Ekim 2019 ayı 

itibariyle toplam %40,54, 2018 yılında  %35,23 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2019 Ocak-

Ekim kümülatifi Türkiye geneli  %43,23, 2018 yılında %38,92 olarak gerçekleşmiştir. Mahalli 

idarelerce belgelendirilen konaklama tesislerindeki doluluk oranının %39,41 inin yerli, %1,13 

ünün yabancı turistlerce sağlandığı dikkati çekmektedir. 
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Türkiye genelinde mahalli idarelerce belgelendirilen konaklama tesisleri genellikle otel, 

pansiyon, motel, tatil köyü, kamping, kaplıca ve kamu misafirhanesinden oluşmaktadır.  

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, turist tercihinin otel ve kamu misafirhanesinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Türkiye genelinde yerli turistin tercih ettiği konaklama tesisi, 

kamu misafirhaneleri (%44,36) olmuştur. 

Tablo 4. Mahalli İdarelerce Belgelendirilen Konaklama Tesislerinde Tesislere Geliş Sayısı, 

Geceleme, Ortalama Kalış Süresi ve Doluluk Oranlarının Tesis Tür ve Sınıflarına Göre 

Dağılımı (2019 Ekim) 

 

Kaynak: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 19.12.2019 

4. ADANA’DA TURİZM VERİLERİ ÇERÇEVESİNDE KONAKLAMA VERGİSİ VE 

POTANSİYEL ETKİLERİ 

Yapılan düzenleme ile otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ 

evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte 

satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama 

vergisine tabi tutulmuştur.  Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen 

hizmetler ile yabancı ülke temsilcilikleri ve mensuplarına verilen hizmetler karşılıklı olmak 

kaydıyla vergiden müstesna tutulmuştur. Verginin mükellefi konaklama hizmetlerini 

sunanlardır. Birer aylık dönemler itibariyle, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmek 

suretiyle fiyata dahil edilerek alınan  %2 (31.12.2020 tarihine kadar %1) nispetinde 

konaklama vergisinin her ayın 26.gününe kadar beyan edilip aynı sürede ödeneceği hüküm 

altına alınmıştır. Konaklama vergisi, bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektörünü 

etkileyecek niteliktedir. Nitekim sektör temsilcilerinin vergi ile yaptığı açıklamalar verginin 

olumsuz etkisinin olacağı endişesini taşımaktadır. İhdas edilen vergi yerli-yabancı turist, 

bölge-şehir veya turizm sezonu ayrımı yapmamaktadır. Bu düzenleme yerli ve yabancı turist 

sayısını etkileyebileceği gibi (satın alma gücü bakımından vergi dolayısıyla artan fiyattan 

yerli turistlerin etkilenmesi muhtemel beklentidir), turizm bakımından henüz kalkınma 

gösteren ve yatırımlar yapan bazı bölge ve şehirler açısından olumsuz etkiler gösterme 

potansiyeline sahiptir.  Adana, yatak sayısı bakımından Akdeniz Bölgesinde bulunan 8 ilde 

Antalya ve Mersin’den sonra üçüncü sırada gelen ve özellikle kültür turizmi bakımından son 

yıllarda canlanma gösteren ilimizdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2019 yılı Ocak- Ekim aralığında Adana’ya gelen yerli-

yabancı turist sayısı, geceleme ve ortalama kalış süresine göre yapılan belirlemelere göre 

turizm işletme belgeli 53 tesiste % 62.23 doluluk oranı yaşanmıştır. Belediyelerce 
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belgelendirilen konaklama tesislerinde ise bu oran % 43.63 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk 

oranları yüksek oranla yerli turistlerce sağlanmıştır. Örneğin, 2019 Ekim ayında turizm 

işletme belgeli tesislerde gerçekleşen %52,62 doluluk oranının %45,71’i yerli %6,91’i 

yabancı turistlerce sağlanmıştır. Bu dağılım yıl boyunca benzerlik göstermiştir. Sektöre ilişkin 

bu veriler ile ihdas edilen konaklama vergisi birlikte değerlendirildiğinde, Adana ili bazında 

verginin yerli turistlere yöneleceği, henüz gelişme gösteren turizm sektörünü etkileyeceği 

sonucuna ulaşılmıştır.   

5.SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Konaklama vergisi, konaklanan tesisin türü, niteliği dikkate alınmadan belirlenen bir dolaylı 

vergidir. Örneğin, çevre ile ilgili genel politikalara paralel çevreye duyarlı konaklama tesisleri 

için (Adana’da 3 tesis) istisna uygulanabilir veya daha düşük oran uygulanabilir. Adana 

turizm potansiyeli bakımından gelişmekte olan bir ildir. Son dönemlerde konaklama tesis 

sayısındaki artış bunun önemli bir göstergesidir. Adana’nın ağırladığı turist ağırlıklı genel 

olarak yerli turisttir. Dolaylı bir vergi olarak fiyata dahil edilerek yansıtılan konaklama 

vergisi, Adana’da, yerli turistte yönelen bir vergi olacaktır. Öte yandan turizm payı doğrudan 

işletmeleri hedef alan bir uygulama olarak turizmi etkileyecektir. 

Bu sebeple, turizm bakımından gelişmekte olan Adana gibi il ve bölgelerde, farklı kriterlerin 

dikkate alınarak vergi farklılaştırmasına gidilmesi önerilmektedir. 
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Turizm İstatistikleri, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 

19.12.2019 

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı RG.  7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda 

ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 

15.7.2019 tarih ve 30832 sayılı R.G. 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 

Ajansı Hakkında Kanun. 

İlgili Diğer Kanunlar 
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TÜRK SİYASETİNDE KADIN 

Neslihan DERELİ 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PhD Doktora Öğrencisi

ÖZET 

Uluslararası alanda bir ülkenin en büyük demokratik göstergelerinden biri kadınlara tanınan 

haklardır. Türkiye‟de son yıllarda kadınların siyaset ve karar alma mekanizmalarında sayıca 

daha fazla yer almaları yeterli olmamakla birlikte olumlu bir gelişmedir. Siyasal hayata 

katılım ve karar mekanizmalarında kadınların eksik temsili de demokrasi yolundaki 

gelişmemizin hızını yavaşlatmaktadır.  

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit 

oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesi. 

Bilindiği gibi, demokrasinin temel unsurlarından olan eşit temsil ve katılımın kadınlar 

açısından yaşama geçirilememesi, bir kadın erkek eşitsizliği sorunu olmasının ötesinde, aynı 

zamanda bir demokrasi sorunudur. Ancak, demokrasi tüm siyasal tartışmaların odak 

noktasını oluşturduğu halde, kadınların eksik temsili konusunda gözardı edilmekte, 

kadınsız demokrasi doğal karşılanmaktadır.  

Aslında, ayrımcılık yapılmaksızın kadın erkek herkesin eşit haklardan yararlanması 

demokrasiyle yönetilen laik hukuk devletlerinin temel ilkesidir. Ancak, demokrasi ve insan 

hakları açısından gelişmiş ülkelerin birçoğunda bugün bile kadınlar siyasette ve karar alma 

süreçlerinde eşit olarak yer alamamaktadırlar. 

Günümüzde birçok alanda eğitim, meslek seçimi, çalışma koşulları açısından daha iyi 

konumda olsalar da, siyasal yaşam kadınlara kapalı bir arena olmaya devam etmektedir.  

Ben de bu çalışmamda; bir kadın birey olarak özellikle gerek kendi aktif iş yaşamımda 

görmüş olduğum ve gerekse kadın bireylerin iş yaşamı ve siyasi kariyerleri boyunca 

karşılaşmış oldukları zorluklar ve adaletsizlikler neticesinde en doğal hakkımız olan 

demokratik hakkımızı kullanmamızda engelleri aşmaya çalışmanın ne denli zor olduğunu 

ifade etmeye çalışacağım. Ataerkil zihniyetin hâkim olduğu, kadınların sadece evde olmaları 

gerektiği düşüncesi ile maalesef siyasi ve iş yaşamımızda pek çok zorlukla karşılaşmaktayız. 

Bu ve benzeri nedenlerle bu çalışmada “Türk Siyasetinde Kadın nerededir ve hangi engellerle 

karşılaşmaktadır?” konusu irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Türk Kadını, Kadın-Erkek Eşitliği, Demokrasi, Siyaset, 

Yönetim, Toplum 

GİRİŞ 

Bir ülkede karar alma süreçlerinde nüfusun yarısı temsil edilemiyorsa, o ülkede alınan 

kararların demokratik ve çoğulcu olduğundan söz edebilmek mümkün değildir. Bu bakımdan, 

hem demokratik yaşamın güçlendirilmesi hem de cinsiyete dayalı eşitsizliklerin 

kaldırılmasında daha etkin olunabilmesi için kadınların siyasette eşit oranda veya birçok 

ülkede kritik eşik olarak kabul edilen en az % 30 oranında yer almaları gerekir. 

Kadınların siyasette az sayıda yer almalarının, diğer bir ifadeyle eksik temsilinin 

nedenleri dünyada yaklaşık bütün ülkelerde benzerlik gösterir.  

Her ne kadar eksik temsilin nedenlerini “kadınların siyasete ilgisizliği; toplumsal ve 

kültürel yapı; siyasal sistem ve partilerin yapısı; eğitim; ekonomik nedenler”  gibi belli 

başlıklar altında toplamak mümkünse de, bütün bunların temelini tarih boyunca egemen olan 

ataerkil bakış açısı oluşturmaktadır.  

Kadınların kamusal alanın dışına itilmelerinin ve siyasete katılmalarının önlenmesinde 

kullanılan en işlevsel meşrulaştırıcı gerekçe, ataerkil ideolojinin doğa-kültür ayrımına 
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dayanarak kadınları -doğurma özelliklerinden dolayı, bedenlerinden dolayı- doğa ile 

özdeşleştirmesi, buna karşılık, erkeklerin, uygarlığı ve kültürü temsil ettiği kabul edilmiş; 

böylece, erkeklerin işi kültür ve uygarlık yaratmak, kamusal alanda otorite kullanmak ve 

yönetmek, yani siyaset yapmak; kadınlarınki ise  ev ve aile içinde kalıp çocuk doğurmak 

olarak belirlenmiştir. Üstelik bu anlayış, bütün tek tanrılı dinlerin değişmez sayarak kutsadığı 

bu varsayım olarak kabul edilerek daha da pekiştirilmiştir. 

Kadınlar bu varsayımı ve ondan doğan sonuçları, 17. ve 18. yüzyıllara gelindiğinde 

açıkça sorgulamaya başlamışlardır.  

Bilindiği gibi, erkek egemen bakış açısı 1789 tarihli (Déclaration des droits de 

l‟homme et du citoyen) İnsan Hakları Deklarasyonu‟nda eşitlik ve özgürlük kavramlarına yer 

verilirken de etkisini göstermiş, “eşitlik” kadın - erkek eşitliği bakımından gözardı edilmiştir. 

Nitekim devrim sürecine destek veren kadınların 1789 tarihli İnsan Hakları 

Deklarasyonu‟nunda yer alan “homme” yerine “homme - femme” (erkek-kadın) yazılması 

talepleri kabul edilmemiş, bu nedenle devrimci kadınlar da 1791 tarihinde “Kadın ve Yurttaş 

Hakları Beyannamesini” ilan etmişlerdir. Ancak, devrim sürecine büyük destek verenlerden 

Olympe de Gouges  1793 yılında “doğa kurallarına başkaldırması” nedeniyle giyotine 

mahkûm edildiğinde, kararı veren “Devrimci Mahkeme”nin  idam gerekçesi, başka söze 

gerek bırakmayacak kadar açıktır; Olympe de Gouges “kendi cinsine yaraşmayacak 

şekilde politikayla ilgilendiği için ve ölümü diğer kadınlara ibret olsun diye”  mahkûm 

edilmişti! 

Görüldüğü gibi, daha sonraki yıllarda da, kadın erkek herkesin yasalar önünde eşit 

olduğu İnsan Hakları Bildirgelerinde, ülkelerin Anayasalarında kabul edildiği halde, 

insanların toplumsal konumları yüzyıllardır erkek egemen ideoloji tarafından 

biçimlendirildiğinden, kadın erkek eşitsizliği günümüzde de farklı alanlarda ve boyutlarda 

sürmektedir. Siyasal yaşam ise dünyada ve ülkemizde kadın erkek eşitsizliğinin en 

belirgin olarak görüldüğü alandır. Erkeği “güçlü – akıllı - yöneten”, kadını “güçsüz, 

duygusal - korunması gereken – yönetilen”  olarak gören ataerkil zihniyet, kadınların 

siyasete katılımının önünde aşılması zor bir engel oluşturmaya devam etmektedir. 

Batıda sanayi devrimiyle birlikte üretim sürecine katılan kadınlar, öncelikle ekonomik 

ve sosyal haklarını talep etmişler, 19. yüzyılın sonlarına doğru siyasal haklarını gündeme 

taşımışlardır. Bu çabaları sonucu, 20. yüzyılın ilk yarısında birçok ülkede kadınlar erkeklerle 

eşit olarak seçme seçilme hakkını kazanmışlardır; ancak, bu haklarını kullanabilmeleri için 

engelleri aşmaları kolay olmamıştır. 
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1.TÜRKİYE’DE KADININ GENEL PROFİLİ

1.1.Türkiye’de Kadının Eğitim Durumu

Kişinin çalışma olanaklarını ve koşullarını belirleme açısından eğitimin taşıdığı önem 

inkâr edilemez. 1920 yılında ilköğrenimin zorunlu olması kurala bağlandıktan sonra, eğitim 

düzeyini yükseltme çabaları süreklilik göstermiştir. Türkiye‟de bugün tüm sınıflı toplumlarda 

görülen eşitsizlikler varlığını devam ettirmektedir. Sınıfsal eşitsizliklerin eğitime 

yansımasının yanı sıra, cinsiyete bağlı olarak da hem nicelik hem de nitelik açısından 

eşitsizlikler yaşanmaktadır. 

Söz konusu eşitsizliğin başlıca nedenleri, kısıtlı ekonomik olanakların seçici olarak 

kullanılması zorunluluğu (ataerkil değerlerin sürmesi), artan iç göçler ve düzensiz kentleşme 

ile oluşan toplumsal, kültürel istikrarsızlıklar, bölgesel dengesizlikler ve dinsel eğitimin laik 

eğitim kurumları karşısında artan gücüdür. 

Türkiye‟de eğitim hizmetlerinin kentsel ve kırsal alanlarda gerek nicelik gerekse 

nitelik yönünden dağılımları, eğitimde eşitlik ilkesinin gerçekleşmesi açısından önemli bir 

engel olarak ortaya çıkmaktadır. Kentsel kesimde eşitlik gerçekleşmiş görünmektedir. Kırsal 

kesimde ise, eğitim olanaklarının sınırlı oluşundan özellikle kız çocukları etkilenmektedir. 

Yükseköğretimdeki kızların üretime yönelik alanlarda değil, hizmete yönelik alanlarda 

toplandıkları görülmektedir. Buda Türkiye‟de, kızların belli eğitim dallarına yoğunlaştığının 

göstergesidir. 

Türkiye‟de kadın eğitimi ile ilgili değerlendirme yapıldığında, okuryazarlıktan 

başlamak üzere her eğitim düzeyinde eşitsizliğin sürdüğü ve eğitim düzeyinin yükselmesine 

koşut olarak giderek daha sınırlı kadın elitin eğitim imkânlarından yararlandığı söylenebilir. 

1997 yılından itibaren zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması kız çocuklarının 

okullaşması açısından olumlu bir gelişmedir. 

Kadının eğitimi yalnızca kadının toplumsal üretime katılma derecesini etkilemez, aynı 

zamanda işgücüne katılan kadının konumunu da belirler. 

İşgücüne katılan kadınların %90‟ını; okul bitirmeyen ve ilkokul mezunu kadınlardan 

oluşturmaktadır. Bu durum, kadın nüfusunun genel eğitim düzeyinin bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. Bunun yanında kadının işgücüne katılmasının en yüksek değer aldığı tarım 

kesiminde çalışan kadınların çoğunlukla eğitimsiz olduğu bir gerçektir. İşgücüne katılan 

kadınların eğitim durumları incelendiğinde, eğitim düzeyi ve işgücüne katılma arasında 

doğrudan ilişki olduğu gözlenmektedir. Eğitim görmüş kadınlar arasında, çalışma yaşamına 

katılma eğiliminin en yüksek olduğu küme yükseköğrenim görenlerdir. Ayrıca meslek eğitimi 

görmenin kadının işgücüne katılmasını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmaktadır. Kısaca 

ifade edersek, kadının eğitim düzeyinin, çalışma alanını belirlemesi açısından kesin etkiye 

sahip olduğu söylenebilir. 

Bir önceki başlık altında okur-yazar oranı ve lise veya üniversite eğitimini bitirenler 

açısından erkeklerin kadınlara oranının biraz fazla olduğunu ifade ettik. Erkek lehine seyreden 

bu olumsuz durumun başlıca nedeni, ailenin ve toplumun kız çocukları için yapılan eğitim 

yatırımlarından sağlayacağı faydayı maksimize edememesidir. Sözü edilen eğitim 

kurumlarından mezun olan kızların çoğu, işgücü olarak ekonomik faaliyetlere katılmadıkları 

sürece aileleri ve toplum, onlardan umdukları faydayı elde edememiş olacaklardır. Böyle 

olunca da aileler ömür boyu çalışma hayatı içinde yer alacak erkek çocuklarına kız 

çocuklarına yaptıklarından daha fazla eğitim yatırımında bulunacaklardır. Böylelikle kız 

çocukların eğitim düzeyi yükselmeyecek, yetersiz eğitim düzeyi, kadınların işgücüne katılım 

oranlarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

Genel olarak ortaöğretimde kadın ve erkek rollerine hazırlama süreci devam ederken, 

mesleki teknik öğretim alanlarında durum daha farklıdır. Kadınlar ve erkekler kendilerini çok 
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değişik konumlara götürecek okullara yerleştirilirler. Kız öğrenciler entelektüel gelişimin 

zorlaştığı, emek-yoğun, daha az gelir getiren, annelik, ev kadınlığı ve ablalık gibi rollerin 

devamı niteliğindeki toplumsal rollere; erkek öğrenciler ise doğrudan üretime yönelik 

elektrikçilik, marangozluk, tornacılık v.s. gibi mesleklere yöneltilirler. Bu açıdan bakıldığında 

devletin eğitim politikaları, mesleki teknik okullar anlamında, cinsiyet ayrımını destekleyen 

ve örgütleyen bir öncelik kazanmış durumdadır. 

Toplumun ekonomik ve toplumsal yapısı ve bu yapıya göre şekillenen eğitim sistemi, 

kadınlara sınıflarına göre farklı eğitim ve çalışma olanakları sağlamaktadır. İlk olarak en 

düşük eğitim düzeyinde, ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kırsal kadını; ikinci olarak, çalışan 

kadın ve son olarak kamu kesiminde çalışan büyük kentin orta ve üst-orta sınıf kadınları 

mevcuttur. Bu kadınların hiçbirisi için kadın-erkek eşitliği gerçekleşememiştir. 

Eğitim ve çalışma ilişkisi bünyesinde ifade etmemiz gereken bir diğer nokta, eğitim ve 

çalışma yaşamının sürdürülmesi arasında da doğru orantının olması durumudur. Türkiye`de 

yapılan araştırmalara göre, yükseköğrenim görmüş kadınlar, daha az eğitim görenlere oranla 

mesleklerine daha bağlı olarak daha uzun süre çalışmaktadırlar. Sözgelimi yükseköğrenim 

görmüş kadınların %83`ü, çalışma yaşamını sürdürmeyi düşünürken, bu oran enstitü 

mezunları için %52`dir. 

1.2. Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın 

Bugünün dünyasında kadınlar, artık geleneksel rollerinden ayrılarak sosyal ve 

ekonomik hayatta daha aktif yeni roller üstlenmektedir. Bu değişimi aynı hızda olmamakla 

birlikte Türkiye‟de de gözlemek mümkündür. 

Türkiye`de kadınların işgücüne katılımının gerek kendileri gerekse aile ve toplumsal 

kalkınma için önemli olduğu kabul edilmekle birlikte, işgücüne katılım oranları düşüktür ve 

yıllara göre de sürekli bir azalma göstermektedir. Bu düşüşte etkili olan ve kadınların 

işgücüne katılımını olumsuz yönde etkileyen çeşitli kaynaklar vardır. Bunların başlıcaları, 

küçük çocukların bakımı, kadının eğitim düzeyinin düşüklüğü, piyasa koşullarının elverişli 

olmayışı, çalışmayla ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler ve kadının çalışması ile ilgili 

geleneklerin değişim hızının kadın lehine yavaş seyretmesidir. 

Sektörel ayrım açısından kadın işgücünün genel bir tablosu verilecek olursa; tarım 

sektöründe çalışanların %53,5`nin, sanayi sektöründe çalışanların %14`ünün, hizmet 

sektöründe çalışanların ise %30`unun kadın olduğu ifade edilebilir. 

Türkiye‟de kadın işgücü özellikle tarımda yoğunlaşmaktadır. Erkek işgücünün 

tarımdan kopması nedeniyle, bu işgücü yerine kadın ikame edilmektedir. Kırda istihdam 

edilen kadınların %93`ü, erkeklerin ise sadece %63`ü tarım sektöründedir. Bu artışa rağmen 

kırsal kesimde çalışan kadınların durumunda bir iyileşme gözlenmektedir; çünkü tarım 

sektöründe çalışan kadınların %88`i ücretsiz aile işçisi konumundadır. Kent, kadın istihdamı 

için olumsuz bir yapıya sahiptir. 

Ücretli işgücü olarak çalışan kadınların sayısal olarak en yoğun oldukları sektör, 

hizmet sektörüdür. Türkiye`de sanayi sektörüne kadın işgücü katılımının durumu, bu sektörün 

kadınlara istihdam olanakları yaratma açısından yetersizdir. 

Sanayi sektörü, kadın işgücünü barındıran sektörler sıralamasında, “tarım ve hizmet” 

lerden sonra gelmekte ve toplam kadın işgücünün ancak ortalama %4-4,5`unu istihdam 

edebilmektedir. Sanayi sektörü, kadın işgücü açısından değerlendirildiğinde, imalat sanayi alt 

sektörü ile adeta özdeşleşmiştir. Sanayide çalışan kadın nüfusun ortalama %95`i imalat 

sanayinde çalışmaktadır. Bunda, diğer alt sektörlerden maden çıkarımında yasal olarak, inşaat 

sektöründe ise koruyucu olarak kadınlara uygun olmayan sektörler olarak düşünülmesi etkili 

olmuştur. 
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Kadınlar, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurumlarından birine 

bağlı olarak çalıştıklarında sosyal güvenlik sistemi içine girebilmektedir. Ücretli olarak 

sanayii ve hizmet sektöründe çalışanların önemli bir kısmı SSK aracılığıyla sosyal güvenlik 

kapsamındadır. 

Görüldüğü gibi Türkiye‟de kadının işgücüne katılımı da, sosyal güvenlik kapsamında 

bulunuşu da oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. 

Genel olarak bakıldığında, Türkiye‟de kadının işgücünün belirgin özelliği 

marjinalliğidir. Marjinallik kavramı “bütünleşememeyi, dışarıda kalıp bütünle organik bağ 

kuramamayı” ifade eder. Dolayısıyla, kadınların kentteki parasal karşılık sağlayan örgütlü 

işlere yetersiz ve eşit katılımı halidir. Kadının marjinalliğini de sağlayan çeşitli mekanizmalar 

vardır. Bu mekanizmalar, ücretli işlere kadının katılımının kontrolünü sağlamada ev içindeki 

ve işyerindeki ataerkil ilişkilerin ve devletin belirleyici olduğunu ifade eden göstergelerdir. 

Bunları, kadının formal eğitim düzeyinin düşüklüğü, belli iş ve mesleklere kadınların çok az 

kabul edilmesi (sözgelimi müfettişlik, kaymakamlık gibi), belli iş ve mesleklerde kadın 

oranının durdurulması (silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı), işe alışta ve işyerinde ayrımcı 

uygulamalar (bekâr kadınların evli kadınlar yerine tercih edilmesi, erkeklere vasıflı, kadınlara 

vasıfsız işçi muamelesi yapması gibi), ücretlerde ayrımcı uygulamalar, evlenme ve çocuk 

doğurma hallerinde işten çıkarma, sendikaların kadın ve erkek üyeler arasında fark gözetmesi 

gibi haller ve uygulamalar izlemektedir. 

Sonuç olarak; Türkiye‟de kadının işgücüne katılımının yetersiz olduğu açıkça fark 

edilmektedir. Bunu etkileyen faktörlerden başlıcaları; çocukların bakımı, kadının eğitim 

düzeyinin düşüklüğü, piyasa koşullarının elverişli olmayışı ve kadının çalışmasıyla ilgili bakış 

açısıdır. Toplumun kadına yüklediği rol ile sosyo-ekonomik yapı birleştiğinde, kadın ya 

çalışma yaşamının dışına itilmekte ya da kendi yeteneklerinin altında “ev ve işe ait” 

sorumluluklarını birlikte yürütülebileceği ikincil konumlarda çalışma yaşamını 

sürdürmektedir. 

1.3.Türkiye’de Kamu Kesiminde Çalışan Kadın 

Türk kamu yönetiminde kadınların çalışma geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 

1842 yılından sonra ilk kez kadın ebe ve hemşireler yetiştirilmeye başlanmıştır. İlk kadın 

öğretmen 1873‟te, ilk kadın okul yöneticisi ise 1883‟de atanmıştır. Birinci Dünya Savaşı ile 

birlikte kentli orta sınıf kadınlar, erkek görevlilerin büyük bir bölümünün silahaltına alınması 

nedeniyle devlet memuriyetlerinde, postanelerde, hastanelerde ve orduda çalışmaya 

başlamışlardır. 

Cumhuriyet‟in kuruluşundan sonra ise, 1926 yılında çıkartılan 788 sayılı Memurin 

Kanunu‟nun 6. maddesiyle, “Kadınların memur ve müstahdem olmaları caizdir. Ne gibi 

memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilecekleri her vekâletin memurlarına ait kanunlarla 

tespit olunur” kuralı getirilmiştir. Böylelikle, koşula bağlı da olsa, kadınların kamu görevlisi 

olarak çalışabilmeleri yasal bir dayanak bulmuştur. 

Kadının işgücü içindeki konumuna sayısal açıdan bakarken, en büyük gelişmeyi kamu 

kesiminde çalışan kadınlar göstermiştir. 1938 ve 1980 yılları arasında kadın kamu 

görevlilerinin sayısı yaklaşık olarak 24 kat artarken, erkek kamu görevlilerinin artışı 8 kat 

olmuştur. Yalnızca bu genel görünüme bakarak Türkiye‟de çalışanların en ayrıcalıklı yere, 

kamu yönetiminde sahip olduklarını söyleyebiliriz. Ancak bu artış, “kendiliğinden” 

denebilecek bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Kadın görevlilerin kamu kesiminde en yüksek oranda, genel bütçeli kuruluşlarda, en 

düşük oranda da yerel yönetim düzeyinde çalıştığı görülmektedir. 

Hizmet alanları içinde kadınların konumu incelendiğinde, kadınların ikincilliğine 

ilişkin düşünce akla gelmektedir. Örneğin, genel idare hizmetleri sınıfında çalışan kadınların 

büyük çoğunluğu daktilograf, sekreter ve büro memuru olarak çalışmaktadır. 
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Eğitim hizmetlerinde kadınlar yoğun bir biçimde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 

yer almaktadır. Tüm kamu görevlisi kadınların %37,3‟ü bu bakanlıkta yer alırken, bakanlık 

çalışanlarının da %42,5‟ini oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleri alanında çalışanların 

%68,3‟ünün kadın olmasına karşılık bu görevlerin %65‟ini ebe ve hemşireler yani yardımcı 

sağlık hizmetlerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Öte yandan, kadınlar kamu sektöründe 

hekimlerin %25‟ini, sağlık hizmetleri tarafından çalışan kadınların ise %9,8‟ini 

oluşturmaktadır. Zaman zaman görülen fiili engellemelere karşın, kadın yargıç ve savcıların 

sayısı giderek artmaktadır. Toplumsal saygınlığı yüksek uğraşlar arasında yer alan hesap 

uzmanlığında, kadınların oranı yalnızca % 1,1‟dir.  

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, Türk kamu yönetiminde kadınlar sayısal 

açıdan sürekli bir gelişme gösterse de, yatay ve dikey farklılaşmaya konu olmaktadır. Bir 

başka değişle, bir yandan öncelikle kadınsı hizmet alanlarında yoğunlaşırken, öte yandan 

yönetsel hiyerarşinin alt düzeylerinde toplanmaktadırlar. Bundan başka, özellikle geleneksel 

kadınsı çalışma alanları dışında, işe alma aşamasında ayrımcı uygulamalar yapılabilmektedir. 

Kadının kamu kesiminde yönetim görevine gelmesinde etkili olan temel etkenler 

olarak hizmet süresi, yaş, eğitim durumunu sayabiliriz. 

Kadın görevlilerin eğitim durumları değerlendirildiğinde ise, kamu kesiminde 

kadınların daha nitelikli oldukları belirlenmiştir. Buna göre, kadının eğitim düzeyinin çalışma 

alanının belirlenmesinde etkiye sahip olduğu ifade edilebilir. Eğitim açısından en nitelikli 

kadın işgücünün hizmetler sektöründe çalışan kadınlar olduğu söylenebilir. Hizmetler 

kesiminde çalışan kadınların %46,3‟ü mesleki ya da yükseköğrenim görmüştür. Ayrıca kadın 

kamu görevlilerinin eğitim düzeyleri erkek meslektaşlarından yüksektir. Erkek kamu 

görevlilerinin %45,1‟i ilkokul öğrenimi görmüşken, kadınların %68,5‟i lise ve daha yüksek 

eğitim düzeyine sahiptir. Bu verilerden yola çıkarak, kadınların kamu yönetiminde 

çalışabilmek için erkeklerden daha nitelikli olmaları gerektiği ifade edilebilir. 

Ayrıca tüm kadın işgücü içinde % 2‟yi oluşturan yükseköğrenim görmüş kadınların 

kamu kesimlerindeki kadın görevlileri içinde %16,5 gibi bir orana varması, yükseköğrenim 

gören kadınlar için kamu kesiminin öncelikli çalışma alanlarından birisi olduğunu 

göstermektedir. 

Sonuç olarak, ekonomik diğer kesimlerde çalışan kadınlar gibi, kamu yönetiminde 

çalışan kadınlarda da bir değişiklik olmamıştır. Toplumsal koşulların da sonucu olarak, 

kadınlar için “eş “ ve “anne” rolleri çalışma yaşamını etkilemiştir.  Kamu yönetiminde çalışan 

kadınların niceliksel gelişmesi sürüyor gibi olmakla birlikte, bu olgunun büyük ölçüde kamu 

yönetiminden erkeklerin uzaklaşması ile ilintili olduğu görülür. Kamu yönetiminde kadın 

çalışmasının niteliğiyle ilgili tek değişim, eğitim açısından niteliklerinin sürekli bir yükselme 

göstermesidir. 

1.4. Türkiye’de Yönetici Konumunda Kadın 

Kadınları çalışma yaşamlarına ve etkili karar verme kaynağına uygun bir oranda 

katılmalarına ilişkin olarak önem taşıyan konulardan birisi de, yönetimde sorumluluk 

konumlarında, niteliklerine ve çalışma yaşamındaki paylarına denk bir oranda bulunmalarıdır. 

Bugün evrensel bir özellik olarak, hemen hiçbir ülkede yüksek yönetim ya da sorumluluk 

konumlarında kadınlar eşit bir biçimde temsil olanağı bulamamaktadırlar. Özellikle 

Türkiye‟de yönetim kademelerinde, yukarı doğru tırmandıkça, yönetimde kadın temsili 

azalmaktadır, sembolik bir biçimde temsil gözlenmektedir. 

Türk kamu yönetiminde çalışan kadın görevlileri nitelikleri göz önüne alındığında, 

ortalama eğitim düzeyi açısından kadın görevlilerin erkek görevlilerden çok daha nitelikli 

oldukları söylenebilir. Ne var ki bu olgu, kadınlar yüksek yönetim konumlarına 

gelebilmelerine olanak sağlamamaktadır. 

Kadınların yoğun bir biçimde çalıştıkları bakanlıklara ilişkin bilgiler konuya ışık 

tutacaktır. Örneğin, kamu kesiminde en yüksek sayıda kadın görevlinin çalıştığı Milli Eğitim 
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Bakanlığı‟nda, merkez örgütünde yüksek yönetim konumlarında (Müsteşar, Müsteşar 

Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) kadınların oranı % 18.2 

dir. Şube müdürleri ve hukuk müşavirleri söz konusu olduğunda, bu oran % 38,2 ye 

çıkmaktadır. Şef ve şef yardımcıları arasında ise %49,6‟ya ulaşmaktadır. 181 taşra örgütünde 

ise kadınların yöneticilik şanslarının daha sınırlı olduğu belirtilmiştir. Örneğin, İzmir gibi 

büyük kentlerde bile, ilkokulların yalnızca %4,8‟inde, ortaokulların %5‟inde liselerin ise %19 

„unda kadın müdür bulunmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı merkez örgütünde de farklı bir görünüm bulunmamaktadır. Yüksek 

yöneticilerin arasında kadınların oranı %18 iken, orta düzeyde %31,8 alt düzeyde ise %36,7 

olmaktadır. Dışişleri Bakanlığı‟nda ise, yüksek yönetim konumlarında kadınlarının oranının 

%14 olması, diğer ülkelerin aynı kuruluşları ile karşılaştırıldığında umut verici bir 

göstergedir. 

Yine yapılan bir araştırmaya göre, kadınların daha yoğun olarak görüldüğü uzmanlık 

gerektiren bazı mesleklerde, meslek odalarına kayıtlı kadınların tüm üyelere oranı eczacılıkta 

%60, hekimlikte %19, diş hekimliğinde %30, avukatlıkta ise %34‟tür. Oysa kadınların bu 

meslek odalarının yönetim kurallarına temsil oranları oldukça düşüktür. Meslek odalarının 

yönetim kurullarında yer alan kadın oranları, eczacılıkta %20, hekimlikte %6, Diş 

hekimliğinde %9, avukatlıkta ise %7‟dir. 

Kuşkusuz, kadınların yönetim görevlileri olmasını yüksek oranda etkileyen, geleneksel 

etkenler bulunmaktadır. Öncelikleri ve rolleri büyük ölçüde ataerkil toplum yapısının 

belirlediği Türkiye‟de, çalışan kadının önceliği eve yönelmektir. Toplumsallaşma süreci ve 

aldığı eğitimle toplumsal konumunu peşinen kabul eden kadın, artan sorumlulukları nedeniyle 

“çalışma yaşamında etkinlik ile iyi eş, iyi anne” arasında kalmakta, dolayısıyla verimini bir 

yere toplayamamaktadır. Ayrıca toplum özellikleri itibari ile Türkiye‟de, kadınlar küçük 

yaşlardan itibaren aile içi sorumluluk ve katılımda çok etkin olamadıkları için, ileriki 

dönemlerde üst düzey yönetici olmakta zorluk çekmektedirler. Ancak buna rağmen kamu 

sektöründe ve özel sektörde kadınlar üst düzey görevlerde giderek daha fazla yer 

almaktadırlar. 

1.5. Türkiye’de Akademik Konumda Kadın 

Türkiye üniversitelerinde görevli akademik personelin cinsiyetlere göre dağılımına 

ilişkin veriler, Türkiye‟de kadınların (diğer pek çok uzmanlık ve meslek alanında olduğu gibi) 

akademik çevrenin de dışında olmadıklarını göstermektedir. Akademik personel kapsamında 

yer alan araştırma görevlisi ve diğer destek personeli dışında tutulduğunda bu oran, yüzde 

25,23‟e düşmekle birlikte, sanayileşmiş Batı ülkelerinin standartlarıyla yarışan ve hatta onları 

aşan durumdadır. 

İkinci gözlem, Türkiye‟de kadınların akademik yaşamın her alanındaki varlığına 

ilişkindir. Türkiye üniversitelerinde kadın varlığı doğal bilimler, tıp ve mühendislik gibi 

çeşitli alanlarda da hatırı sayılır düzeydedir. 

İlk görüşte böylesine olumlu yönlere sahip olan kadının akademiye katılımının doğru 

değerlendirilebilmesi için, onlarla aynı bireysel ve toplumsal kategoriyi taşıyan erkek 

meslektaşlarıyla karşılaştırmak gerekmektedir. Bu durum daha sonraki ifadelerde yerini 

alacaktır. 

Kadınların, Türkiye‟de akademik çevredeki konumunda görülen bu oldukça özendirici 

işaretlerini, Türkiye tarihinin son 75 yılında etkili olan siyasal, sosyal ve ekonomik güçlerinde 

ele almak gerekmektedir. 

Öncelikle, M.Kemal Atatürk‟ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

toplumsal, sosyal ve siyasal düzenini temellendiren reformlar arasında, kadınları her 

bakımdan modernleştirme yer almaktaydı. Dolayısıyla o zamanki seçkinci çevreler, kadınların 

meslek sahibi olmalarını ve toplumda yüksek prestijli konumlara getirilmesi görevini 

üstlenmiş durumdaydı. İkinci olarak, “modern”, Türkiye imgesini yansıtmaya yönelik olarak 
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oluşturulan üniversiteler ise, Cumhuriyet‟in kadınlarla ilgili ülkülerini gerçekleştirebileceği 

uygun ortamlar olarak öne çıkmışlardı. Ayrıca kadınların akademik kariyere katılımını 

özendirici bir niteliğe sahip diğer bir tez, seçkin kökenli, eğitim görmüş kadınların, 

Cumhuriyet sonrası gelişen hızlı, ekonomik toplumsal değişim döneminde ortaya çıkan insan 

gücü açığını kapamak amacı ile bu konumlara getirildiğidir. 

Türkiye‟de de “kadına uygun” sayılan ve çoğunlukla rekabet düzeyi göreceli olarak 

daha düşük alanlarda kadın katılımı hızla artmıştır. Bunun sonucu olarak da, cinsiyete dayalı 

bir ayrışma ve tabakalaşma akademik alanda kurumsallaşmıştır. Cinsiyete dayalı tabakalaşma 

eğilimi olarak ifade edilebilen bu duruma göre, Türkiye‟de akademik unvan kademeleri 

yükseldikçe kadın oranları azalmaktadır. Araştırma görevlileri arasında %41,5 olan kadın 

oranı, yardımcı doçent ve doçentlerde %30 civarına, profesörlerde %22,2‟ye düşmektedir. 

Kadınların alt kadrolarda gözlenen bu yoğunlaşmasında ise, iki etken etkili olmaktadır. 

Bunlardan biri, son yıllarda akademik camiaya erkeklerden daha fazla sayıda kadının girmiş 

olmasıdır. İkinci olarak da, kadınların terfi oranlarının daha yavaş olmasıdır. 

Sonuç olarak, son 75 yılda Türkiye‟nin deneyimi, belli amaca yönelik devlet 

politikalarıyla kadınların akademik katılımının etkin biçimde gerçekleşmiş olduğu 

söylenebilir. Ancak toplumda kadın ve erkeklerin aile rolleri anlayışının eksikliği bu olumlu 

gelişmeyi etkisizleştirmektedir. Kadınların daha “kadınca” alanlara toplanması biçimindeki 

eğilim, kadınların önü kapalı alt düzey statülerde yığılması şeklinde ifade edilen “sözde 

katılım” olgusunu oluşturmuştur. 

2. KADININ SİYASAL KATILIMDA TARİHSEL GELİŞİMİ

Türkiye‟de kadınların gerek siyasal, gerekse kadın sorunlarına ilişkin mücadelesinin 

tarihi Osmanlı modernleşme dönemine, özellikle Tanzimat dönemine kadar geri gider. 

Türkiye‟de kadınların siyasal haklarını göreceli olarak erken bir tarihte almalarına karşın 

siyasal katılımları hemen her dönemde sınırlı olmuştur. Bunun nedenlerini ortaya koyabilmek 

için geçmişe uzanmak, tarihsel süreçte kadınların toplumsal konumunu ve siyasal katılımına 

ilişkin özelliklerini saptamak gerekmektedir. Ve bu saptamayı yaparken gelişmelerin daha 

açık anlatılıp, anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla da konumuzu dönemlere indirgeyeceğiz.  

2.1. Eski Türkler’ de ve Selçuklular Döneminde Kadın 

Eski Türklerde, kadınların toplumsal yaşantının dışında tutulmadığı ailede kadının 

kocasıyla eşit haklara sahip olduğu, savaşa katıldığı ve siyasal kararların alınmasında etkili 

olduğu konusu, birçok tarihçi tarafından kabul edilir. Eski Türklerde bir emrin kabul 

edilebilmesi için mutlaka “Hakan ve Hatun emrediyor ki” sözü ile başlaması lazımdı. 

Şölenlerde, kurultaylarda, ibadet ve ayinlerde, harp ve sulh meclislerinde hatun da mutlaka 

hakanla beraber bulunurdu. Eski Türklerde zevce yalnız bir tane olabilirdi. 

Normal ailelerde ev ortak olarak, karıyla kocaya aitti. Çocuklar üzerindeki sorumluluk 

ise hem anaya hem de babaya aitti. 

Dinsel inançlar yönünden de eski Türkler, kadının kutsal bir güce sahip olduğunu 

düşünürlerdi ve bu nedenle de kadının toplumdaki yeri çok yüksekti. 

Eski Türklerde erkekle kadın eşit idi. Türklerde kadınlardan Türk Kutluk Devletinde, 

Hint Türk Devletinde, İlhanlılarda olduğu gibi kadın hükümdarlar, vezirler vardı. Hatta tarihte 

“devlet başkanlığı” yapan ilk kadınlar da eski Türklerdendir. Örneğin; Delhi Devletinde 

Raziye Sultan, Kirman‟da Kutluk Türk Devletinde Türkan Hatun gibi. Türk Halk İlimi‟ 

(Folklor) nin en değerli belgesi sayılan “Dede Korkut” kitabında da “kadının erkeği 

tamamlayan saygıdeğer kişiliğinden” söz edilir. Ayrıca bu kitaba göre, kadın ata binmekte, 

silah kullanıp savaşmaktadır. Toplumda olduğu gibi aile içinde de kadının yeri yüksektir. 

Erkekler çok sayıda kadınla evlenmezler. Görüldüğü gibi Eski Türklerde hak ve 

sorumluluklar paylaşılmış, kavmin bütünlüğünü kadın, erkeği ile birlikte korumuştur. 
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Selçuklular döneminde ise, Selçukluların 10‟uncu yüzyılda Anadolu‟ya gelişlerine 

kadar, İslamiyet‟in etkilerine rağmen Türk kadını aktiftir, günlük yaşamda yine erkekle 

beraberdir. İslam dinini 10. yüzyılda kabul ettikleri halde, 14. yüzyıla kadar İslam öncesi 

değer ve törelere saygı göstermişlerdir. Bu dönemde de kadınlar eve kapatılmamıştır ve harem 

henüz bilinmemektedir. 

Yine bu dönemde kadınlar, sanat ve kültür faaliyetleri ile ilgilidir. Kadınlar adına 

medrese, hastane ve vakıflar yapılmaktadır. İran‟ın Kirman şehrinde Kutlu Türkan Hastanesi 

(1271), Kayseri‟de bugün adına tıp fakültesi kurulan Gevher Nesibe Şifahanesi (1206) 

bunlardandır. Bu faaliyetler Selçuklular döneminde kadının saygınlığını koruduğu izlenimini 

vermektedir. 

14. yüzyılda Anadolu Selçuklu şehirlerini dolaşan Arap seyyahı İbni Batuta‟nın Türk

ailelerinin toplumsal yaşamı ve adetleri hakkında verdiği bilgiler de kadının konumunu 

açıklar bir nitelik taşır. Batuta, misafir edildiği Türk ailelerinde kadınlarla erkeklerin birlikte 

oturduklarını, kadınların erkeklerden saklanmadıklarını ve kadının konumunun erkeklerle eşit 

olduğundan bahseder.  

Selçuklu kadını, İslamiyet‟i benimsemiştir; fakat özgür yaşantısını tümüyle 

yitirmemiştir. Selçuklu Türklerinin son küçük beyliğinden biri olan Osmanlı Beyliği‟nde 

kadın, 15. yüzyıla kadar hareketli bir yaşam içinde olmuştur. 

2.2. Osmanlı Devleti Döneminde Kadın 

Türkiye‟de kadın sorunu incelenirken, çoğu kez başlangıç noktası olarak Osmanlı 

öncesi dönem alınmakta ve bu dönemde kadınların tüm toplumsal etkinliklere katıldığı, 

siyasal kararların alınmasında söz sahibi olduğu, tek eşli evliliğin yürürlükte olduğu 

belirtilmektedir. 

Osmanlı Beyliği‟nde erkeği ile birlikte hareketli bir yaşam içinde olan kadın, özellikle 

15. yüzyıldan itibaren saygıdeğer konumunu yitirmeye başlamıştır. Bunun nedenlerini ileri

süren iki görüş vardır. Bu görüşlerden birisine göre, İslam dininin kabul edilmesi ile kadın

toplumda aktif özelliğini kaybetmiş ve eve kapanmıştır. Diğer bir görüşe göre ise, kadının

toplumdaki yerini kaybetmesinin temel etkeni, Osmanlı Devleti‟nin kuruluş aşamasından

başlayarak Bizans kurumlarının etkisinde kalması ve kadının hareme kapanmasıdır.

Teokratik bir devlet sistemine göre yönetilen Osmanlı Devleti‟nde kadının, hareme 

kapatılarak toplum yaşantısı dışında tutulması temelde, İstanbul‟un fethiyle ilişkilendirilir. 

Özellikle İstanbul‟un fethi ile birlikte, kadın şehirlerde ayrı bir hayat düzenine alıştırılmak 

istenmiş, İran ve Bizans haremi Türk sarayına örnek olmuş ve 15. yüzyılda saray, haremlik ve 

selamlık diye ikiye ayrılmıştır. Bu durum vezirlerin ve beylerin konaklarına da yansımıştır. 

Bu suretle harem ve çok kadınla evlilik (poligami), belli bir sınıf içinde yayılmıştır. 

Harem hayatının Osmanlı‟da, Bizans‟ın etkisi ile oluşturulduğu fikrine tarihçiler de 

katılır.  Bizans köleci bir devlet ve sınıflı bir toplumdu. Toprağı işleyen köleler ile yönetici 

sınıflar birbirinden ayrılmıştı ve kentte yaşayan yönetici sınıflardan olan kadınlar hareme 

mensuptu. Haremi, Osmanlı yönetici sınıfları Bizans‟tan aldılar. Harem hayatı muhakkak 

erkekler lehine olmuştur. Zira harem hayatıyla erkek, kamusal alanla özdeş bir hale gelmiş, 

siyasal otorite, güç ve yetkinin merkezi olmuştur. Kadın ise, kamusal alanın dışlayıcı 

kalıplarına maruz kalmıştır. 

İstanbul‟un fethiyle başlayan Bizans etkisi saray hayatının başlamasına, İran etkisi de 

harem olgusunun Osmanlı‟da daha çok kentli kadınlar arasında yaygınlaşmasına neden 

olmuştur. Buna 16. yüzyıldan itibaren, dini bürokraside etkin olan ulemanın da yorumu 

eklenince, özellikle yönetici sınıfların yaşadığı kentlerde kadın, toplumsal yaşamdan 

dışlanmaya başlanmıştır. Kentsel alanda üretimden kopan, kamu yaşamından dışlanan, 

tüketici konumuna getirilen kadının kırsal kesimdeki konumu farklıdır. Osmanlı kırsal 

kesiminde hiçbir zaman harem hayatı görülmemiş ve tarıma dayalı çalışan kadın, geleneksel 

eşitlikçi konumunu sürdürmüş, erkeği ile aynı karar mekanizmasını paylaşmıştır. 
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Çeşitli Osmanlı fermanları, kadınların giyimleri ve toplumsal yaşama katılmalarına 

ilişkin sınırlayıcı kurallar getirmiştir. Bu fermanlar, kadınların erkeklerle sandala binmelerini, 

ferace biçiminde yenilik yapmamalarını, ince kumaştan ferace giymemelerini, evlerinden belli 

zamanlarda çıkmalarını istemiştir. Feracelerin incelmesi ya da bedeni biraz daha sarmalaması, 

namusun elden gittiğine ve ayaklanmalara kadar gidebilmiştir. 

Kadınların kıyafetlerini, sokakta görünmelerini, erkeklerle olan ilişkilerini düzenleyen 

fermanlarda, onları tümüyle eve kapatmak, toplum yaşantısından dışlamak amacı 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak kadınlar çıkan fermanları dinlememişlerdir. Osmanlı 

kentli kadını, fermanlara karşı gelerek devlete karşı sessiz bir mücadele başlatmıştır. 

Batıda kadınların oy hakkını kazanmak için örgütlü hareketleri başlattığı bir dönemde, 

Osmanlı‟da kadın, her türlü haktan yoksundur. Siyasal hak mücadelesi verme kapasiteleri 

yoktur. Kızlar için tek öğretim kapısı, çok basit bir din bilgisi veren ilkokullardan (sübyan 

okulu) ibarettir. Bu okullar sadece kentlerde bulunduğu için kadınlar, ülkenin her tarafında 

eğitim şansı yakalayamamışlardır. 

Görüldüğü gibi Tanzimat Dönemi‟ne kadar sözü edilen fermanlarla, kadınlar adeta 

dört duvar arasına kapatılmaya çalışılmıştır. Eğitim ve çalışma hakları verilmediği gibi, 

sokağa çıkmaları ve bazı kıyafetleri giymeleri yasaklanmıştır. Kadının toplumsal konumunun 

tartışılması, ancak 1839 Tanzimat Fermanı‟yla başlayan modernleşme süreci ile söz konusu 

olmuştur. 

2.2.1. Tanzimat ve Meşrutiyet Döneminde Kadın 

Tanzimat dönemi, Türkiye‟yi batıya yönelten hareketlerin başladığı bir dönemdir. 

1839‟da Gülhane Meydanı‟nda ilan olunan ve tarihimize “Tanzimat-ı Hayriye” olarak geçen 

fermanla birlikte imparatorluk için yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönem beraberinde birçok 

gelişmeyi ve demokrasiye yönelik hareketleri getirmiştir. 

Tanzimat Fermanı‟nda doğrudan kadınla ilgili ifadeler olmamakla birlikte, 

Tanzimat‟ın ülkede yaşayan insanlara kazandırdığı yenilik ve batılılaşma anlayışının dolaylı 

yoldan kadınların her türlü yaşamını etkilediği belirtilebilir. 

Tanzimat Dönemi‟nde kadınlara ve kadın haklarına yönelik düzenlemeler kendini 

göstermektedir. Bu düzenlemelerden en önemlisi olan 1856 Arazi Kanunnamesi ile kız 

çocukların babalarından kalan topraklar üzerinde erkek kardeşleri gibi veraset hakkına sahip 

olabilmesi imkânı tanınmıştır. Ayrıca evlenen kızlardan alınmakta olan “gelinlik vergisi” 

kaldırılmış, Osmanlı evlerindeki “cariyelik”e son verilmiştir. Kadını eve kapatan fermanların 

yerini daha ılımlı düzenlemeler almıştır. Bundan dolayı Tanzimat‟ın başlangıcından II. 

Meşrutiyete kadar olan döneme kadın hakları yönünden “yeni görüşlere giriş devri” adı 

verilmektedir. 

Tanzimat Dönemi ayrıca, kadınlara eğitim kurumlarının kapılarını açmıştır. 1842 

yılında Avrupa‟dan getirilen ebe kadınların, Tıbbiyede verdikleri kursların başlattığı kadınlara 

eğitim ve özellikle meslek eğitimi verme girişimleri, 1858 yılında ilk kez kız ilkokullarının 

(iptidai) ve ortaokulların (rüştiyelerin) açılmasıyla devam etmiştir. 1869 yılında İnas Sanayi 

Mektebi Kız Sanat Okulu ve 1870‟te ise Darül Muallimat (Kız Öğretmen Okulları) açılarak 

kadınlardan eğitim alanında faydalanma süreci başlamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 

kadınlar evleri dışında okulda yetişerek “ebelik” ve “öğretmenlik” meslekleri içinde yer 

almışlardır. 

Kızların eğitimi resmi düzenlemelerle hukuksal bir statüye kavuşturulmuştur. Nitekim 

1868 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (Kamu Eğitimi Kanunu) 6-11 yaşları arasındaki tüm 

kız çocuklarının ilkokul eğitimi almalarını öngörmüştür. 

Tanzimat döneminde fikir hayatında da uyanma başlamıştır. Kadınlar hakkında 

yazanlar görülmüştür. Fakat bu yazanlar, kadını yalnızca ev kadını olarak düşünmüşler ve bu 

kadınların da yetişmesi ve bilgi sahibi olmasını istemişlerdir. 
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1868‟de yayımlanmaya başlanan “Terakki” gazetesi, Avrupa‟yla karşılaştırmalar 

yapıp, Osmanlı kadının geri bırakılmasını eleştirmiştir. Kadın hakları ve kadınların siyasal 

sisteme katılmalarından ilk söz eden gazete budur. Yine “Muhadderat, İslam Kadınları 

Gazetesi” ismiyle çıkan kadın gazetesi poligaminin zararlarına ve eşitlik konularına 

değinmiştir. 1895 yılında yazarların hemen hemen hepsi kadından oluşan “Hanımlara Mahsus 

Gazete” bu devirde çıkan en uzun ömürlü kadın gazetesi olmuştur. Bu gazete şu üç prensibe 

dayanmaktadır: İyi anne, iyi eş ve iyi Müslüman olma. 

Özet olarak Tanzimat‟la başlayan değişim süreci, gerek nicel gerek nitel olarak çok 

sınırlı sayıda insanı etkilemiş, bu olanaklardan büyük kentlerde yaşayan kadınlar 

yararlanabilmiştir. Bu dönemde kırsal kesim kadını için değişen bir şey yoktur. 

II. Meşrutiyet döneminde de kadına, kadın haklarına ve kadınların siyasete

katılımlarına yönelik gelişmeler olmuştur. Şöyle ki: II. Meşrutiyetin ilanı kadınlar tarafından 

özgürlüğün ilanı olarak kabul edilmiştir. II. Meşrutiyet döneminin bir önceki dönemden farkı, 

kadınların hak mücadelesinde faal olmaları ve ön planda yer almalarıdır. Özellikle Selanik, 

İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde eğitim görmüş kadınlar, Osmanlı kadınının geleneksel 

statüsünü değiştirmeye yönelik çalışmalara girmişlerdir. 

Ayrıca II. Meşrutiyetin başlangıç yılı olan 1908 sonrası, kadınların kurdukları 

dernekler aracılığıyla, hak ve menfaatlerini korumaya çalıştıkları bir dönemdir. Dönemin 

hükümeti olan İttihat ve Terakki, kadın derneklerinin kurulmasını desteklemiştir. 

Fatma Aliye‟nin başkan olduğu, Rumeli sınırında çarpışan askerlere kışlık giyecek 

yardımında bulunan ve 1908‟de kurulan “Cemiyet-i İmdadiye” bu devrin ilk kadın 

kuruluşudur. Yine “Balkan Savaşı yıllarında yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla, 

Malumat-ı Dâhiliye Kadınlar Cemiyet-i Hayriye‟si (1912), Türk donanmasının muhtaç 

olduğu nakdi yardımı sağlamak amacıyla Donanma Cemiyeti Kadınlar Şubesi (1912), 

hastanelerde yaralı askerlere ve hastalara bakmak üzere Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti 

Hanımlar Heyet-i Merkeziyesi (1912) ve Müdafaa-i Milliye Osmanlı Hanımlar Cemiyeti 

(1913), yurtsever ve hayırsever duygularla kurulan derneklerdir. 

Bu tür derneklerin yanında kadın haklarını savunan derneklere de rastlanmıştır. Halide 

Edip başkanlığında 1909‟da kurulan Teal-i Nisvan (Kadınları Yükseltme Derneği) ve 28 

Mayıs 1913‟te Nuriye Ulviye tarafından kurulan Müdafaa-ı Hukuk-u Nisvan Cemiyeti (Kadın 

Haklarını Koruma Derneği) gibi dernekler bunlardandır. Bu derneğin amacı doğrudan 

doğruya kadın hakları için mücadele etmekti. Ayrıca kadının kısıtlı yaşam sürmesine neden 

olan eğitim, hukuk sistemi ve siyaset alanlarındaki eşitsizliğe karşı mücadele etmenin 

gerekliliği üzerinde durma hedefi de taşımıştır. 

Bilhassa II. Meşrutiyetin ilanından sonra kadın konusunda fikir hareketleri hızlanır, 

kadın gazete ve dergileri artar. 1928‟de Mehasin, 1912‟de Kadın Bahçesi, Kadınlar Dünyası, 

1913‟te Kadın Duygusu, Kadın Âlemi yayıma başlar. Şükufezar, sahibi kadın olan, yazı 

kadrosunun tümüyle kadınların oluşturduğu ilk kadın dergisi olarak bu dönemde yayımlanır. 

Eğitim alanında ise kadınlar bazı yeni haklar elde etmişlerdir. Osmanlı‟da kız 

rüştiyelerinden (ortaokul) sonra, Kız İdadileri (lise) açılmıştır. 1913 yılında çıkarılan Öğretim 

Kararnamesi ile o zamana dek ancak il merkezlerinde bulunan kız rüştiyeleri, altı yıllık kız 

idadilerine (ilkokul) çevrilerek kasabalara yayılmıştır. İl merkezlerinde beş yıllık kız 

öğretmen okulları açılmıştır. 

II.Meşrutiyet Dönemi, yeni bir siyasal yaşamın gelişimine yol açmıştır. Okuyan

kadınların çoğalması sağlanmış, bu da aydın bir kadın topluluğu oluşmasına katkı sağlamıştır. 

Hak ve çıkarlarını konuşmak amacıyla derneklerde faaliyet göstermişlerdir. 

2.2.2. Dünya Savaşı Döneminde Kadın 

1.Dünya Savaşı ile birlikte, geçim sıkıntısına düşen birçok kadın, kamusal anlamda

çalışma yaşamına girmiştir. Gerek 1912 Balkan Savaşı ve gerekse 1914 1.Dünya Savaşında 

kadınlar, erkeklerin cepheye gitmesiyle doğan ekonomik işgücü kaybının yerini doldurmuştur. 

Sayfa 87



1.Dünya Savaşı, erkek kadar kadınların da ülkenin savunması ve yeniden yapılandırılmasında

görev alabileceğini göstermiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kadınlar savaş

zamanından sonra sosyal, politik ve ekonomik haklar edinmiştir.

Her şeyden önce, 1.Dünya Savaşı nedeniyle kamu kurumlarında erkeklerin azalması 

sonucu, onların yerine kadınların alınması gerçekleşmiştir. Savaş sırasında kadınlar 

erkeklerden boşalan telgraf ve maliye memurluklarında, hastaneler ve laboratuvarlarda 

çalışmaya başlamışlardır. Eğitim alanında kadınların müfettiş olarak atanması yine söz 

konusu dönemde olmuştur. Bu kadınların arasında Halide Edip, Nezihe Muhittin sayılabilir. 

Kadınların çalışma hayatına girişi salt büyük kentleri etkileyen bir oluşum olarak 

kalmamış, özellikle “amele taburu” aracılığı ile Anadolu merkezlerinde kadınlar savaş için bir 

çeşit seferber edilmişlerdir. 

Kadınlar, 1.Dünya Savaşı boyunca, yine yardım kurma faaliyetlerini devam 

ettirmişlerdir. Şişli Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye (1914), asker ailelerine yardım eden 

Hanımlar Cemiyeti (1914), Bikes Aileleri Yardımcı Hanımlar Cemiyeti (1915) gibi dernekler 

yardım amacına yönelmişlerdir. 

Kadınların yükseköğrenime kabul edilmeleri 1.Dünya Savaşı yıllarında olanaklı hale 

gelmiştir. 1914‟te ilk önce konferanslar biçiminde başlayan yükseköğrenim, 1915 yılında 

“İnas Darülfununu” şeklinde, kadınları yükseköğrenime davet etmiştir. İlk yıllarda kız-erkek 

ayrı saatlerde ayrı ayrı görülen dersler, kız öğrencilerin dersleri boykot edip, erkeklerin 

dershanelerine girmeleri üzerine 1922‟den itibaren birlikte yapılmıştır. 

Kadının özellikle 1. Dünya Savaşından sonra toplumsal yaşamdaki yerini alması, aile 

hukukunda yeni düzenlemeler yapılmasına olanak sağlamıştır. Nitekim Ekim 1917‟de Aile 

Hukuku Kararnamesi çıkarılmıştır. Bunda Ziya Gökalp ve bazı arkadaşlarının rolü büyük 

olmuştur. 

1917 Aile Hukuk Kararnamesine göre; kızlar için 9, erkekler için 10 yaşında 

evlenmeleri uygun görülmüş, çok eşlilik durumu da korunmuştur. Bunun yanı sıra kadınlara 

belirli koşullar altında boşanma hakkı tanınırken, erkeklere kadınlarını kayıtsız boşama hakkı 

tanınmıştır. 

2.2.3. Kurtuluş Savaşı Döneminde Kadın 

Her sınıftan kadının geleneksel kadın rolünün dışında bir dizi eyleme katılması ve 

siyaseti etkilemesi Kurtuluş Savaşı yıllarında olanaklı hale gelmiştir. 

Kurtuluş Savaşı Türk toplumunda kadın haklarının yasal gelişimi açısından önemli bir 

dönüm noktasıdır. 

Yunanlıların 15 Mayıs 1919‟da İzmir‟e ayak basmaları, İstanbul‟un İngilizler 

tarafından işgali ve Fransız ve İtalyan ordularının Anadolu‟nun güneyine benzer hareketleri, 

nüfusun tüm katmanlarında şiddetli toplumsal direnişe yol açmıştır. Bu olaylar Türk 

kadınlarını artan ölçüde siyasal eylemciliğe itmiştir. 

Bu dönemin ilginç siyasal gelişmelerinin başında mitingler gelmektedir. Kadınlar, 

mitinglerle siyasal sistemi etkilemeye çalışmışlardır. İstanbul‟un ve özellikle İzmir‟in işgali 

ile yoğunlaşan mitinglerde kadınlar konuşmacı olarak kürsüye çıkmışlar ve nutuk 

vermişlerdir. O zamanın ortamında hiçbir hukuki hakka sahip olmayan kadınlar, erkeklerle 

beraber halkı Kurtuluş Savaşı‟na katılmaya çağırmışlardır. 

Kadınlar ayrıca, Kurtuluş Savaşı‟nı desteklemek amacıyla siyasal nitelikli 

örgütlenmelere de gitmişlerdir. 5 Kasım 1919 yılında Sivas Kongresi sırasında, Anadolu 

Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adı altında bir dernek kurmuşlardır. Seçilmiş on altı 

üyeden oluşan bir komitenin yönetiminde dernek, tüm güçlerini yurt hizmetinde bir araya 

toplamak, gerektiğinde her yerde sesini ve adını duyurmak istemiştir. Bu saydığımız amaçlara 

yönelik kamuoyu oluşturmaya yardımcılık etmek hedefi taşıyan bir diğer dernek, 10 Aralık 

1919‟da Kastamonu‟da kurulan Müdafaa-i Hukuk Kadınlar şubesidir. 
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Ayrıca kadınlar, savaş başladığında gerek Kuvayi Milliye‟de gerekse düzenli orduda 

bizzat, tüm benlikleriyle savaşa katılmışlardır. 

2.3. Cumhuriyet Döneminde Kadın 

Türk kadınının Cumhuriyet döneminde kazandığı siyasal hakları değerlendirirken, 

genellikle kadınların Kurtuluş Savaşı‟ndaki etkin katılımlarının, yasal haklarının tanınması 

açısından yönetici kadrolar üzerinde belli bir baskı oluşturduğu ve kadınlara ödül olarak yasal 

hakların tanındığı ileri sürülmektedir. Ancak bu dönemde kadınlar, batılı kadınların yürüttüğü 

eşit haklar mücadelesine benzer bir mücadele sürdürmemiş, sorunların çözümünü 

yöneticilerden beklemişlerdir. 

Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan Birinci Büyük Millet Meclisi‟nde kadınla ilgili 

konular, kadın hakları konusunda tutucu bir kesim tarafından sürekli sert karşılanmıştır. 

Mecliste başını Mustafa Kemal‟in çektiği ve birçok kez sözcülüğünü Bolu milletvekili Tuna 

Hilmi Bey‟in yaptığı, kadın haklarından yana sadece bir azınlık vardı. Bunların karşısındaki 

çoğunluk ise, Kurtuluş Savaşı‟nda emekleri geçen kadınların toplumsal konumlarının 

düzeltilmesi konusu gündeme geldiğinde karşıt tavır almışlardır. 

Birinci Meclis‟teki grubun büyük ölçüde tasfiyesi ile 1 Mart 1922‟de açılan İkinci 

Meclis, yine bünyesinde kadın haklarını kabule hazır olmayan kişileri barındırmaya devam 

etmiştir. Ancak öfke ve heyecanın şiddeti azalmış, hatta kadınların “oy haklarından” bile söz 

edilmeye başlanmıştır. Biz de bu başlık altında siyasette kadınların haklarını vurgulayan 

yönleri ele alarak, günümüze yansıyan belediye seçme ve seçilme hakkı ile milletvekili seçme 

ve seçilme hakkına ilişkin söylem ve mücadeleleri aktaracağız. Bu hakların gelişiminde, 

Cumhuriyet dönemi kadınlarının siyasal hak istem mücadelesinde Kadınlar Halk Fırkası‟nı, 

ardından da Türk Kadınlar Birliği‟ni ele alacağız. 

Bağımsızlık Savaşı sonrasında Türk kadınının siyasal hak ve talebi için mücadele 

başlattığı görülür. Bu amaçla 16 Haziran 1923 tarihinde, Nezihe Muhittin önderliğinde 

kadınlar “Kadınlar Halk Fırkası” adıyla bir siyasal parti kurmuşlardır. Partinin amaçları, 

kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda gelişmesini sağlamak, haklarını almak ve 

kitlevi bir örgütlenmenin gerçekleşmesi için mücadele etmektir. 

Ancak, cinsiyetçi bir ayrım kendini göstermiş, kadınların böyle bir fırka kurma 

girişimi erkeklerce desteklenmemiş ve kabul görmemiştir. Bunun üzerine kadınlar 1924 

yılında Türk Kadınlar Birliği‟ni kurmuşlardır. Birliğin amacı, kadınların düşünsel ve 

toplumsal alanlarda düzeylerini yükselterek, onları toplumsal ve siyasal haklarını kullanacak 

sorumluluk ve bilince ulaştırmak ve yoksul ailelere ve çocuklara yardım etmek olmuştur. 

Kadınların siyasal hak elde etmesinde önemli etkileri olan bu birliğin kurucuları arasında 

Nezihe Muhittin, Şüküfe Nihal sayılabilir. Türk Kadınlar Birliği, aynı zamanda tek parti 

döneminin Türkiye‟sinde etkili tek kadın örgütüdür. 

1935 yılında düzenlenen uluslararası bir konferans dışında Türk Kadınlar Birliği‟nin 

(TKB) en önemli çalışması, kadınlara siyasal haklar verilmesi doğrultusunda oldu. Bu istek 

Mart 1927‟de birliğin İstanbul‟da düzenlediği kongrede öne sürüldü. İlk aşamada yerel 

seçimlerde oy hakkı isteniyordu. Birlik, 1935 yılında kadınlara siyasal hakların verilmesinden 

sonra, hedeflerini gerçekleştirdiği gerekçesi ile kendini fesh etti. Bu feshin kadınların isteği ile 

olmadığı, bunun arkasında erkek siyaset hegemonyasının bu örgütlemeyi kabullenmediği 

gerçeği düşünülebilir. Genel olarak erkek egemen toplum Berktay‟ın ifadesi ile “kadınlara 

karşı eşit haklar tanınması yönünde girişimlerde bulunsa ve göz yumsa da, kadınların 

kimliklerine ilişkin tanımlamaları kendi ellerinde tutmaktadırlar”. 

Bütün bu gelişmeler, Türkiye‟de kadınların siyasal haklarını elde etmesinin altyapısını 

oluşturmuştur. Zira Kadınlar Birliği‟nin giriştiği oy hakkı mücadelesini Türk Ocakları çatısı 

altında örgütlenen kadınlar da seminer, konferans düzenleyerek desteklemişlerdir. Bunun 

neticesinde kadınların siyasal haklardan yoksun bırakılmaları Atatürk ve çevresinde ciddi 

tartışmaları doğurmuş ve anayasa değişimiyle sonuçlanmıştır. 
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Türk kadınları, siyasal haklarını kullanmada erkeklerle tam bir eşitliğe üç aşamada 

ulaşmıştır. 

3 Nisan 1930‟da Belediyeler yasasının 23. maddesi, 18 yaşındaki kadınlara oy hakkı 

tanırken, 24. madde seçilebilme hakkını getirmiştir. Hâlbuki hükümetin sunduğu ilk tasarıda 

bu haklardan söz edilmemişti. Bu haklar tasarıya M. Kemal‟in isteği ile eklenmişti. Bu 

uygulamayı Tekeli, Batı basınının tek parti yönetimine yönelen “anti demokratik” 

eleştirilerine karşı bir savunma uygulaması olarak değerlendirir. 

İkinci aşama 16 Ekim 1933‟te aşılmıştır. 1924 tarihli Köy Yasası‟nın 20. ve 25. 

maddelerini değiştiren yasa koyucu, ihtiyar heyeti seçiminde ve muhtarın belirlenmesinde 

kadınlara da seçme ve seçilme hakkını tanımıştır. 1931 Belediye seçimlerinde siyasal haklara 

kavuşturulan Türk kadınları, ilk kez 1933 belediye seçimlerinde oy kullanmış ve İstanbul 

başta olmak üzere belediye meclislerine ve muhtarlıklara seçilmişlerdir. 

En önemlisi olan üçüncü aşama ise, Türk kadınlarının siyasal özgürleşmesini sağlayan 

ve tamamlayan adımdır. Bu aşama ile Türk kadını 4 Aralık 1934‟te yasama seçimlerinde 

genel oy hakkı kazanmıştır. 

Böylelikle siyasal haklar bakımından kadın-erkek eşitliği ilan edildiği gün, 5 Aralık 

1934‟tür. Başbakan İsmet İnönü ve 191 arkadaşının 1921 Anayasasının 10. ve 11. 

maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yasa önerisi, T.B.M.M.‟nin de 317 milletvekilinden 

255‟nin olumlu oyu ile kabul edilmiştir. Böylece, 22 yaşını bitiren kadın erkek her Türk‟e 

milletvekili seçmek, 30 yaşını bitiren her kadın her erkek Türk‟e ise milletvekili seçilmek 

hakkı tanınmıştır. Aynı gün bu yasa değişikliğinin yaşama geçirilebilmesi için seçimlerin 

yenilenmesine kara verilmiş ve 1935 milletvekili genel seçimiyle kurulan 5. meclise 18 kadın 

milletvekili girmiştir. 441 milletvekili içinde kadın oranı %4,08 idi. 

Türkiye‟de kadınlar yasal olarak siyasal haklarına İsveç, Fransa, İtalya gibi Avrupa 

ülkelerinin kadınlarından daha önce kavuşmuşlar ve ilk seçimde küçümsenmeyecek oranda 

meclise girmişlerdir. Seçme ve seçilme hakkının fiili kullanmak için değil, demokrasiyi 

simgelemek için verildiği ve bu nedenle aşamalı olarak gerçekleştiğini savunan Tekeli‟ye 

göre, bu hakkın verilmesinde Atatürk‟e yönelen diktatörlük suçlamalarının büyük etkisi 

olmuştur. Ancak bu simgesel durumun açıklanmasında Tekeli‟nin haklılık payı olduğu gibi 

başka nedenler de göz ardı edilmemelidir. Cumhuriyetin ilk yılları düşünüldüğünde, kadınlara 

siyasal haklar verilmesinin nedenleri arasında Kurtuluş Savaşı‟nda kadınların gösterdiği 

yararlılıklar 1927‟de Türk Kadınlar Birliği‟nin aleniyete vurduğu taleplerle, kamuoyunun 

artan baskısı gösterilebilir. 

Türkiye‟de kadınların siyasal haklarının kazanılması konusunda şu da bir gerçektir ki, 

bu hak kadınların istemi ile değil, tepeden inme bir biçimde verilmiştir. 

Görüldüğü gibi, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti‟nin tartışmaya açtığı 

ve Türk Kadınlar Birliği‟nin amaçlarından biri haline getirdiği siyasi hak mücadelesi, hakların 

elde edilmesi ile sona ermiştir. Öncelikle belediye seçimlerine, sonra da meclise giren 

kadınların, söz konusu örgütlenmelerde görev alanlar arasından seçildiği görülmektedir. 

3. TÜRKİYE’DE KADININ SİYASAL KATILIMI 

Toplumsal yaşamın diğer alanlarında, karar alma mekanizmalarında ve güç 

paylaşımında kadın katılımının nispeten arttığı Türkiye‟de, siyasal kurumlara kadınların 

katılımı sınırlı kalmaktadır. Bu duruma neden olan etmenlerin başlıcaları arasında, Türkiye‟de 

kadının ekonomik, sosyal, kültürel açıdan da geri bir seviyede olması gösterilebilir. Bir önceki 

bölümde de ifade edildiği gibi, kadınlar yerel düzeyde seçme ve seçilme haklarına 1930‟da, 

ulusal düzeyde seçme ve seçilme haklarına ise 1934 yılında kavuşmuşlardır. 

1935 seçimlerinde parlamentoya %4,08 oranında kadın girmiştir. Kuşkusuz bunda, 

parlamentoda kadın temsilinin kota sistemiyle önemsenmesi etkili olmuştur. Ayrıca kadınlara 

Türkiye‟de siyasal hakların verilmesi bir kamuoyu baskısı ile olmuştur ve daha yaygın görüşe 

göre tepeden inme bir biçimde gerçekleşmiştir. 
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Seçmen olarak oy verme konusunda erkeklerden çok farklı olmayan bir katılım 

sergileyen kadınların, etkin siyasete katılım açısından büyük ayrımlar ortaya çıkmaktadır. 

Siyasal konulara ilgi açısından da farklılıklar görülmektedir. Büyük Millet Meclisi‟nde, 

belediye meclislerinde ve de siyasal partilerin yönetimindeki kadın sayısının yetersiz olduğu 

herkes tarafından bilinmektedir. Bu sayılar nedeni ne olursa olsun, Türkiye‟de kadının temsil 

edilmeme ve etkin olarak siyasi yaşamın içinde olamama gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Bu başlık altında, günümüzde kadınların siyasetteki yerinin bilinmesini ve 

irdelenmesini sağlayacak konulara değinilecektir. Kadınların oy verme, parlamentoda ve yerel 

yönetimlerde temsili, siyasal partilere adaylığı, siyasal partilerin de kadınlara yönelik 

söylemleri ayrıntılı olarak incelenecektir. 

3.1. Kadınların Seçimlere Katılma Eğilimleri 

Dikkatimizi politika mücadelesinde başarılı olmuş bir avuç kadından geniş kadın 

seçmen kitlesine çevirdiğimizde, kadın ve erkek seçmenlerin seçimlere katılma eğilimleri 

arasında anlamlı bir fark bulunduğunu görürüz. Duverger, bugün artık geçerliliği 

kabullenilmiş olan, kadınların siyasal yaşama katılımlarına ilişkin çalışmasında, kadınların 

seçimler karşısında aldıkları tavırla ilgili olarak iki önemli hipotez benimsemiştir. Bunlardan 

birincisi, kadınların seçimlere katılma eğilimine, ikincisi ise, oyun yönüne ilişkindir. Buna 

göre, kadınlar erkeklere göre seçimlere daha az katılma eğilimi taşırlar ve kadınlar tutucu 

partileri erkeklere göre daha fazla destekleme eğilimindedirler. 

Türkiye‟de ise seçimlere ilişkin istatistikler, cinsiyete göre seçimlere katılma 

konusunda veri sağlamamaktadır. Bu konuda yaptığı araştırma ise, 1973-1975 yılı seçim 

sonuçlarıyla sınırlı olarak İstanbul‟da farklı ilçelerdeki dört sandığa ait seçmen kütüklerine 

dayanmaktadır. Bulgulara göre, kadın seçmenler, erkek seçmenlerden daha düşük oranda 

seçime katılmaktadırlar. Cinsiyete göre seçime katılma farkı 13.5 puandır. Diğer bir bulgu da, 

“sosyal tabaka” nın kadınların seçime katılma eğilimleri üzerinde yaptığı farklılaştırıcı etkiye 

ilişkindir. Buna göre, büyük kentli ve köylü kadınları, küçük kentli ve işçi sınıfı kadınlarına 

oranla seçimlere daha az katılma eğilimindedirler. Kuşkusuz bu duruma neden olan, kentli 

içerisinde çalışan kadınların az olduğu, buna karşılık çalışan kadınların hemen hepsinin küçük 

kentli ve işçi sınıfı kadınları arasında toplandığı gerçeğidir. 

Yine evli kadınların seçimlere katılma oranı, bekâr ve dul kadınlardan, çalışan 

kadınların çalışmayan kadınlardan daha yüksek olması bir diğer bulgudur. Ayrıca evli çiftler 

arasında eğilim, birlikte oy verme ya da vermeme biçimindedir. Birlikte oy kullanmayan 

çiftler arasında ise, kocanın tek başına oy kullanma olasılığı, kadının tek başına oy kullanma 

olasılığından bir kat daha yüksektir. Söz konusu çıkarıma göre, kadınlar oy kullanma 

konusunda kocalarına bağımlıdırlar ve bu konuda tek başlarına hareket etmeleri güçtür. 

Seçimlere katılım oranlarına kadın/erkek olarak bakıldığında, siyasal konjonktürün 

yükseldiği dönemler dışında, kadın seçmenlerin daha az oy kullandıklarını belirten 

akademisyenler, bu durumu, siyasetin kadınları ilgilendiren bir mücadele alanı olmamasına, 

siyasetin erkek işi olmasına, kadınların okuma yazma düzeyinin düşük olmasına ve geleneksel 

etkenler nedeniyle, siyasal gelişmelerden yeterince haberdar olmamalarına bağlamaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi oy kullanma, kadınlar için en yaygın siyasal katılım 

türüdür. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, oy kullanmayan kadınlar, oy kullanan 

erkeklerden çok az farkla geridedir. Bu da doğrular ki, kadınlar kendilerine verilen oy 

kullanma hakkını kararlı bir şekilde kullanmaktadırlar. 1934 yılında kadına seçme ve seçilme 

hakkı verildiğinden beri kadınlar, bireysel davranışa giren seçme hakkını kullanmada teşvik 

görmekte ve desteklenmekte iken, ikinci tür katılımı gerektiren seçilme hakkına ilişkin olarak 

bu yardımı bulamamaktadırlar. 

Oyun yönü konusunda ise; kadınların oylarını kocalarının direktifiyle ya da etkisiyle 

kullandıkları yönündeki varsayım,  kadın üzerindeki toplumsal baskıların bir sonucu olarak 

nitelendirilebilir. Toplumsal kültür, kadında bağımlı olduğu imajını oluşturarak siyasal 
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etkinliğini büyük oranda engellemektedir. Ancak  “Konda‟nın” yaptığı araştırmaya dayanarak 

belirlediği bulgular, söz konusu varsayımı doğrulamamıştır. Bu bulgulara göre, kadınların 

yarıdan fazlası eşlerine oylarını söylememekte, büyük bir oranı da eşlerine söylemeden oy 

kullanmaktadırlar. Yine söz konusu varsayımı doğrulamayan çalışmalar diğer bir savı da 

şöyledir; “kadınlar ve kocalar... Eğitim, gelir gibi etmenlerin etkisinde, ortaklaşa ve birlikte 

karar alırlar. Yani kadınların eşleriyle ve ailedeki diğer erkeklerle aynı doğrultuda oy 

kullanmalarının önemli bir nedeni, hepsinin aynı ortak yaşam paydalarından etkilenmesidir.” 

3.2.Kadınların Siyasal İlgileri 

Siyasal ilgi konusunda yapılan araştırmalarda, kadınların bu konuda da erkeklerin 

gerisinde kaldıklarını ortaya çıkarmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde %30‟una karşılık, kadınların 

%80‟i siyasetle ilgilenmediklerini, siyasetten anlamadıklarını belirtmişlerdir. Orta Avrupa 

ülkelerinde ise, üç kadından ancak birinin gazetelerde siyasetle ilgili haberler okuduğu, yine 

üç kadından birinin de, hiç siyaset konuşmadığı, Akdeniz ülkelerinde ise, yalnızca on 

kadından birinin siyasi haber okuduğu ve siyaset üzerine konuştuğu saptanmıştır. 

Bu savı, Türkiye‟de 1980 yılında Ankara ilinde yapılan bir araştırma doğrulamıştır. Bu 

araştırma, siyasal ilgi ve bilgi konusunda, kadınların erkeklerin arkasında kaldıklarını 

kanıtlamıştır. İzmir‟de 1990 yılında eczacı, avukat, hâkim ve diş hekimi kadınlar üzerinde 

yapılan araştırmada, büyük çoğunluğunun (dörtte üçten fazlası) siyasete sınırlı bir ilgi 

gösterdiğini, yalnızca dörtte birinin siyasete yakın bir ilgisi olduğunu saptanmıştır. Ailede 

siyasetle uğraşan birinin olması halinde, kadınların siyasete ilgisinin arttığını bulmuştur. 

Üniversite öğrencilerinin siyasal yönelimleri araştırıldığında cinsiyet konusunda, kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha az siyasal olaylarla ilgilendiğini, daha az siyasal tercih 

yaptığını ve daha az siyasal faaliyetlerde bulunduğu saptanmıştır. 

Ev kadınlarına yönelik yapılan araştırmalara göre ise, ev kadınları siyasal yaşama 

erkeklerden daha az ilgi duyar. Çünkü siyasal yaşamın boyutları, onun küçük dünyasını çok 

aşar. Siyasal konularla ilgili bilgilerinin azlığı, seçimlere daha düşük oranda katılmaları, hep 

siyasal yaşama duydukları ilginin göreceli azlığı ile açıklanabilir. Siyasal konular daha çok 

kocasının ilgi alanı olduğu için, kocasının yaptığı siyasal tercihe katılması doğaldır. 

1980 sonrasının en ilginç gelişmelerinden biri, muhafazakâr ve dini ideolojiyi temel 

alan partilerin, kadın seçmen kitlesine yönelik çalışmalar içine girmeleridir. Örgüt 

çalışmalarında ve seçim kampanyalarında etkin olan kadınlar, söz konusu partilerin oy 

oranlarına hızlı bir sıçrama yapmalarına neden olmuşlardır. Partilerin kadın seçmenlere 

yönelik bu girişimler vasıtasıyla, kadınların en azından biraz daha siyasete ilgi duymaya 

başladıkları ileri sürülebilir. 

Kadınların siyasete aktif olarak katılımları, siyasal ilgi ve bilgileri, büyük ölçüde 

aileye bağlı bir değişkendir denilebilir. Yapılan araştırmalarda, kadınları siyasetle ilgilenmeye 

iten başlıca etken, ya kendisinin ya da kocasının ve ailesinin siyasetle ilgilenmesidir. Yine bir 

başka araştırmada, milletvekili kadından 9‟unun yakınlarının siyasetin içinde olduğu 

saptanmıştır. Parlamenter kadınlar, seçkin özellikler taşımaktadırlar; hemen hepsi, 

yükseköğrenimlidir. Bir ya da birkaç dil bilmektedir ve ekonomik sorunları aşmıştır. 

Görüldüğü gibi, kadınların siyasal ilgi kaynaklı katılımı da, toplumun ona tanıdığı 

yerin bir gereği olarak sınırlı kalmıştır. Siyaset erkek işi ya da erkek alanı olarak görülmüştür. 

Kadınların siyasal alana ilgisizliklerinin ya da bu alandaki yetersizliklerin kökeni, toplumun 

sosyo-kültürel yapısında ve geleneksel ilişkiler sisteminde aranmalıdır. 

3.3. Kadınların Siyasete Katılım Biçimleri 

Bilindiği üzere, siyasal katılım çağdaş, özgürlükçü ve demokratik rejimlerin 

vazgeçilmez koşulu olarak, diğer özgürlüklerin de kullanımını sağlayan bir olgudur. 

Bireylerin siyasete müdahalesinin ilk şartı, eşit olarak ve kendi özgür iradeleriyle yönetime 

katılmalarıdır. Yönetenlere karşı kendilerini pasif konumda hisseden yönetilen konumdaki 
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bireyler, siyasal iktidarı ellerinde bulunduranlara karşı araç olarak siyasal katılımı 

kullanacaklardır. 

Siyasal katılım her şeyden önce siyasal bir davranıştır. Davranışların belli dürtülerle 

harekete geçtiğini öngören görüşlere göre, siyasal davranış, çevrenin siyasal dürtüleri 

sonrasında davranış organizmasının olumlu ya da olumsuz tepkisinin ifadesi olmaktadır. 

Böylece siyasal bir ortamın kişiler üzerindeki dürtüleri onların davranış, tutum ve tavırlarına 

yansımaktadır. 

Siyasal katılım, özellikle demokrasiyi benimsemiş rejimlerin yönetimine katılma 

davranışıdır. Böylelikle Türkiye‟de, vatandaşlar seçimler yoluyla oy vermek ve oy kullanmak 

üzere kendilerini yönetecek olanları seçmekte ve yönetime katılmaktadır. Dolayısıyla bu 

ifadede, katılımın niteliğinden çok kadın ve erkek açısından siyasal davranışın kullanılış 

biçimi önem taşımaktadır. Bu yüzden de kadınların siyasal biçim almasında onların 

seçilmişler olarak benimsenmesi beklenmektedir. 

Böylece Türkiye‟de kadınların siyasi alanda iki biçimde varlığını sürdürebileceği 

söylenebilir. Bunlardan biri pasif katılım, diğeri de aktif katılımdır. 

3.3.1. Pasif Katılım: Oy Verme 

Siyasal katılımla ilgili yapılan tanımlamalarda, siyasal katılım bireylerin kişisel yaptığı 

tercihler ve verdiği kararlar sonucunda siyasal karar mercilerine seçilecek olanları ve 

mercileri ellerinde bulunduranları etkilemek üzere yapılan eylem ve faaliyetler olarak 

nitelendirildiğinde, bu tanım “pasif katılım”ı ifade etmektedir. Bu tanıma göre siyasal katılım, 

bireylerin tercihlerinin sistemle olan ilişkisine, bireylerin ilgilerine ve tutumlarına göre 

değişebilmektedir. Bireyler pasif katılımı çıkar ilişkileri, toplu hareket etme duygusuyla üyesi 

olduğu grupla dayanışma içinde olma ve yurttaşlık göreviyle yerine getirmektedir. Sistem de 

bu bireyleri koyduğu kurallarla da pasif katılıma itmektedir. Pasif siyasi katılımda gizlilik 

öğesi olduğu için, kişileri bireysel kararlarıyla baş başa bırakmaktadır. 

Türkiye‟de diğer ülkelerde olduğu gibi, seçimler sonrasında yapılan istatistikler, 

kadınların siyasal katılımlarında “pasif” olan seçme, oy verme ve oy kullanma eylemini en az 

erkekler kadar yerine getirebildiklerini göstermektedir. Araştırmalara göre kadınların oy 

verme konusunda herhangi bir çekinceleri olmamaktadır. Pasif siyasal katılımda erkekler 

tarafından kadınların önüne engeller çıkarılmamakta, bilakis erkeklerin kadınlara destekleri 

partilere oy potansiyeli olarak algılanmaktadır. 

Siyasal katılımın seçmeye yönelik pasif eyleminde, kadının toplumsal statülerinin 

nitelikleri önemli değildir. Okur-yazar olma veya olmama, çalışan kadın veya ev kadını, evli 

ya da bekâr, zengin veya yoksul gibi sosyo-ekonomik statü, eğitim, yaş gibi faktörlerin önemi 

olmamaktadır. Bu yüzden kadınlar için seçimlerde oy kullanma eğiliminde önemli problemler 

yaşanmamaktadır. Fakat kadınların toplumsal rolüne bağlı olarak siyasal davranışlarının 

etkilendiği belirtilebilir. Kadınların eviyle bütünleşmesine göre, siyasi olaylara ilgisinde 

azalma olabilir. Siyasal ilgisizlik oy kullanmamayı gerektirmemekte, aksine bu durum onların 

siyasal kararlarında daha tutucu olmalarına ve siyasi parti liderlerine bağlı olarak tercih 

kullanmalarına neden olmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar, kadınların daha çok belli sağ 

görüşlü partilere oy verme eğilimi gösterdiklerini ve parti liderlerinin çizdiği tiplemenin 

önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca evli kadınların siyasal tercihlerinde de kocasına bağlı 

değişim olduğu belirtilmelidir. Çünkü kadınla kocası arasında siyasal tercihlerde paralellik 

görülmekte, oy vermede beraber karar alınmaktadır. Eşlerde beraber kararların alınmasının 

temelinde, evlilikte ortak yaşamın, ortak koşulların paylaşımı söz konusu olmaktadır. 

Görüldüğü üzere, Türkiye‟de kadınların seçme ve seçilme hakkının sadece “seçme” 

kısmı olan “pasif” katılımında destek görülmektedir. Oysa ”seçilme” bölümünde bu destek 

yerini tutucu olmaya ve engellemeye bırakmaktadır. Siyasetin erkek işi olduğu ve kadınların 

yerinin evi olduğu görüşü siyasal katılımın “etkin” olduğu bölümünde daha baskın 
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olmaktadır. Kadınların bu engellemelere karşılık, aktif siyasal katılımdaki durumları tartışma 

konusu olmaya devam etmektedir. 

3.3.2. Aktif Katılım: Yönetime Katılma 

Siyasal katılımda bireyler, siyasal sistemle olan ilişkisinde pasif kaldığı gibi, siyasal 

ilgi ve bilgisi doğrultusunda sisteme uyumlu olarak ya da karşı tezlerle aktif olarak da 

katılmayı tercih edebilmektedirler. Bu tür siyasal katılım sergileyen bireyler, siyasete ilgi 

duymanın, siyasal olayları izlemenin dışında siyasi partilerde parti içi görevlerde bulunmak, 

seçimlerde aday olmak ve kampanyalara katılarak gösteri ve mitinglere katılmak gibi siyasal 

etkinliklerde aktif olarak yer almaktadırlar. Aktif siyasal katılımda erkekler, kadınlara göre 

daha fazla yer almaktadırlar. 

Aktif siyasal katılımın Türkiye‟de kadınlarca uygulanma biçimleri olan parlementoda, 

yerel yönetimlerde temsil, siyasal partilere adaylık, siyasal ilgi ve oy verme biçimleri ayrı 

başlıklar halinde yeri gelince incelenecektir. Bu yüzden burada kadınların aktif siyasal 

katılımı genel olarak açıklanacaktır. 

Türkiye‟de hâlâ, siyasi partilerde yer almadan siyasi karar alma mekanizmalarına 

kadar devam eden siyasi serüvende, kadınları engelleyen birçok etken bulunmaktadır. 

Kadınların, siyasete aktif olarak katılımına engel olan bu etkenler, kadının diğer kamusal 

faaliyetlere katılmasına veya orada yükselmesine engel olanlardan farklı değildir. Bu 

etkenlerin en önemlisi, toplumsal rolün yansıma biçimidir. Kadınları anne, eş ve eviyle 

ilgilenen kişi olarak tanımlayan toplumsal görüşün, kadınları siyasetten uzaklaştıran en etkin 

etken olduğu bilinmektedir. Toplumsal rolü kadının, sadece siyasi katılımını değil, siyasete 

katılımını sağlayacak toplumsal statüsünü de etkilemektedir. Çoğu zaman çalışma 

yaşamından, eğitimden soyutlanarak bir yaşam öngörülen kadınlar içinden, bunu başarıp 

toplumda statülü bir yaşamı olan kadınlara bile siyaset uzak olmaktadır. 

Ayrıca kurumlaşmış siyasette zamanın esnekliğinin zayıflaması, uzun ve sürekli 

çalışma, büyük çaplı rekabet, gece çalışması gibi kadının katılımını zorlaştıran faktörler de 

vardır. Bu unsurlar, kadınlardan beklenen özel yaşama ilişkin taleplerle büyük oranda 

çatışmaktadır. Böylece kadın, kamusal alan ve özel alan ayrımında özel alana kapatılmaktadır. 

Kadınların kadınlar arasında siyaset yapmasına izin verilip göz yumulurken, kazara kurumsal 

siyasete aktif olarak katılanlar varsa, onlar da kadınsı işlere (sosyal refah, sağlık 

gibi)itilmektedir. Hatta siyasi partilerde aktif olarak çalışan ve bazen yüksek mevkilere gelen 

kadınlar bile, resmi karar alma toplantıları hariç, gayri resmi süreçlerin bir kısmına 

katılamadıkları için erkekler kadar etkin olamamaktadırlar. 

Gerçi, kadınların aktif siyasal katılım olgusu incelendiğinde görülür ki, dünya 

kadınlarının %99.4‟ünün siyasal hakları olmasına karşın, aktif olarak ulusal meclislerde hala 

azınlık durumundadırlar. Türkiye gerek kendisiyle hemen hemen aynı milletvekili sayısına 

sahip olan ülkelerden, gerekse kendisinden çok veya az sayıda olan ülkelerden daha düşük 

sayıda kadın milletvekiline sahiptir. Aynı zamanda Türkiye‟nin kadınlara seçme seçilme 

hakkını diğer ülkelere göre daha önceden tanıdığı düşünüldüğünde, meclisteki bu temsiliyet 

oranının düşüklüğü bir hayli düşündürücüdür. 

Türkiye‟de kadının aktif siyasal katılımında sorun, başta da belirtildiği gibi, 

demokratik rejimin uygulanış biçimine bağlı olarak, siyaset mekanizmalarının kullanılışındaki 

cinsiyetçi uygulamaların olmasıdır. Türkiye‟de siyaset hâlâ erkek işi olarak görülmekte ve 

kadınların yapacakları işler kapsamına alınmamaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, 

kadınların önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Ayrıca aktif siyasette 

kadınları meclise taşıyacak siyasi partilerin programları ve politikalarının toplumun sadece 

yarısını düşünerek hazırlanması bir diğer sorun alanı olmaktadır. 

4. KADINLARIN SİYASETTEKİ TEMSİLİ NASIL ARTIRILABİLİR?

4.1. Dünya Örnekleri
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Kadınların siyasal katılımı ve ülke parlamentolarındaki temsili genel olarak 

erkeklerden düşük düzeydedir. Bölgesel olarak bakıldığında, İskandinav ülkelerinde 

kadınların parlamentolardaki temsilinin dünyanın farklı bölgelerinden yüksek olduğu 

görülmektedir. İskandinav ülkelerinde kadın milletvekillerinin oranı, % 40‟ın üzerindedir. 

Amerika, Avrupa ve Asya‟daki ülkelerin ortalaması ise % 20 civarındadır. Bölgesel olarak 

kadınların mecliste temsil oranının en düşük olduğu coğrafya Arap ülkeleridir. Arap 

ülkelerinde parlamentolarda ortalama %9 oranında bir kadın temsilinden söz edilebilir. 

Avrupa‟da İsveç, Hollanda ve Finlandiya meclislerinde en fazla kadın milletvekili 

bulunan ülkelerdir. İsveç‟te 2006 seçimlerinden beri parlamentodaki 349 milletvekili 

arasından 162‟si kadındır. Belçika, Danimarka ve Norveç de kadın milletvekili rakamları 

açısından yüksek oranlara sahiptir. Belçika‟da 2010 seçimleri itibari ile 150 milletvekilinin 

59‟unu kadınlar oluşturmaktadır. Benzer şekilde Avrupa Parlamentosu‟nun % 35‟i 

kadınlardan oluşmaktadır. 

Siyaset bilimci Dahlerup, kadının siyasetteki statüsünün güçlendirilmesine ve siyasette 

kadın ve erkek dengesinin sağlanmasına yönelik beş argüman ortaya koymuştur. Bunlardan 

birincisi “adalet” argümanıdır. Bu argümanın üzerinde durduğu esas nokta nüfusun yarısını 

meydana getiren kadınların temsil oranlarında da benzer rakamları elde etmesi gerekliliğidir. 

Bu argüman, eşit temsili bir adalet konusu olarak ele almaktadır. 

Bir diğer argüman olan “fayda” argümanında ise temelde toplumda mevcut olan bütün 

yeteneklerden faydalanmanın, o toplumun yararına olacağı düşüncesi bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu argümanda modern bir ülkenin kadınların yeteneklerinden faydalanmamasının 

büyük bir akılsızlık olacağı, kadının her türlü karar mekanizmasına katılımı toplumun 

faydasınadır. 

Üçüncü argüman “kadınların tecrübelerinin dahil edilmesinin önemi” üzerinedir. 

Kadınların toplumsal hayattaki tecrübeleri erkeklerden farklılık göstermektedir ve dolayısıyla 

ihtiyaçlara yönelik erkeklerden farklı çıkarımlarda bulunabileceklerdir. Bu tecrübelerin 

siyasette temsil edilme hakkı bulunmaktadır. 

Kadın ve erkek arasındaki çeşitli menfaat çatışmalarını konu edinen “menfaatler 

çatışması” argümanına göre, kadınlar ve erkekler aile içi şiddet, eşit işe eşit ücret gibi 

konularda farklı bakış açılarına sahiptirler. Dolayısıyla kadınların parlamentoda yer alması bu 

tarz sorunların çözümünde büyük önem teşkil etmektedir. 

Son argüman “demokratik meşruluğu artırmak, toplumu modernleştirmek” üzerinedir. 

Modern bir ülke olabilmek ve demokrasiyi kılabilmek için kadınların temsile katılımı şarttır. 

Ülkeler açısından uluslararası imajın önemi günden güne artmakta ve kadınların toplumdaki 

durumları da ülkenin modernlik seviyesi açısından en önemli göstergelerinden biri haline 

gelmektedir. Ülkenin imajına kadınların en önemli katkısı ise karar alma mekanizmalarında 

sahip oldukları söz hakkıyla paralel olarak artmaktadır. 

4.2. Siyasette Kritik Temsil Eşiği: Cinsiyet Kotası 

Ülkemize resmin genelinden bakacak olursak, Dünya Ekonomik Forumu 2019 

raporunda Türkiye, kadının siyasetteki temsili konusunda 149 ülke arasında 130. sırada yer 

almaktadır. Farklı ülke parlamentolarındaki kadın sayılarına dair veriler sunan Birleşmiş 

Milletler (BM) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) araştırmalarına göre ise, meclisteki kadın 

milletvekili oranları bakımından Türkiye, 141 ülke arasında 132. sırada bulunmaktadır. 

Kadınların mecliste temsil oranlarının en yüksek olduğu bölge ise parlamentolarda ortalama 

% 42‟lik kadın oranı ile İskandinavya‟dır. Kadının siyasette eşit temsili konusunda yüksek 

oranları yakalayabilmiş bu ülkelerin ortak yönü “cinsiyet kotası” uygulamasıdır. 

Kota sistemi, siyasette kadınlara eşit temsil hakkını sağlamaya yönelik bir pozitif 

ayrımcılık sistemidir. Anayasa ve seçim yasalarınca ulusal ya da bölgesel düzeyde öngörülen 

kadın kotaları olabildiği gibi, partilerin aday gösterdikleri kadın sayısı ve adayların sıralanma 

biçimlerine ilişkin ilkelerin benimsenmesi de bir kota şekli olabilir. 
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Avrupa Birliği‟nin açıkladığı verilere göre, ülke parlamentolarında “kritik temsil 

eşiği” %33‟tür. Bu rakam, farklı grupların siyasi partiler içerisinde gerekli temsili 

sağlamasının asgari düzeyidir. 

Buna göre, kadın kotası, kadınlar için ancak bu seviyeye eriştiğinde bir temsil 

düzeyine işaret etmektedir. Hâlihazırda yalnız Avrupa‟da değil, Latin Amerika, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika‟yı da kapsayan geniş bir coğrafyada, 97 ülkede farklı düzeylerde kotalar 

uygulanmaktadır. Türkiye‟de ise Siyasi Partiler Yasası veya Seçim Yasası tarafından 

düzenmiş bir kota uygulaması bulunmamaktadır. 

Cinsiyet kotası uygulamaları, kadınların siyasal alanda erkeklerle eşit düzeyde bir 

temsile ulaşmasında tek başına yeterli değildir. Bu nedenle kotaların yalnızca sayılarla sınırlı 

kalmayıp, toplumsal yaşamın farklı alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına 

yönelik sosyal politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Dünyanın farklı kesimlerinde kadın 

kotası uygulamasının meclislerde kadın sayısının artmasında etkili olduğu, kadınlara eşit 

temsil yolunda önemli bir kapı açtığı görülmektedir. Örneğin dünya sıralamasında üst 

sıralarda yer alan İsveç, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde kadınların meclise girmeleri için 

yasal kota uygulanmaktadır. Öte yandan kota uygulamaları, kadın erkek eşitliği ve halkın 

beklentilerinin mecliste doğru şekilde yansıtılması gibi tartışmaları da beraberinde 

getirmektedir. 

Farklı ülke parlamentolarında uygulanan farklı kota sistemleri mevcuttur. Kota 

sistemleri çok çeşitli olmakla birlikte temelde en yaygın olan üç tip kota sisteminden söz 

etmek mümkündür: 

Kadınlar için ayrılmış koltuklar (Anayasa ve /veya yasama yoluyla desteklenen) 

Yasal milletvekili kotaları (Anayasa ve /veya yasama yoluyla desteklenen) 

Siyasi partilerin kendi içlerindeki kotalar (Gönüllü) 

Kota sistemlerinde asıl amaç, kadınların ülke parlamentolarında en azından asgari 

temsil düzeyi olan % 30- %40 civarına ulaşmasıdır. Bazı ülkeler, kadınların parlamentoda 

asgari düzeyde bir temsil düzeyine ulaşması sonrasında kalkan, geçici kotalar uygulasa da 

dünya genelinde uygulanan kotaların çoğu uzun dönemli kotalardır. 

“İkili kota” olarak nitelenen farklı kota sistemleri ise yalnızca kadınların seçim 

listelerinde belirli sayıda bulunmasını desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda kadınların 

listelerde “seçilebilecekleri” sıralardan aday gösterilmelerinin de garantilenmesini zorunlu 

kılmaktadır. Farklı kota sistemleri konusunda altı çizilmesi gereken noktalar, 1)Kotanın 

hangi kurum tarafından uygulandığı 2) Kotanın seçimde aday gösterme süreçlerin hangi 

aşamasında uygulandığıdır. Örneğin kotayı mecliste çoğunluğa sahip, hükümet partisinin 

uygulamasının, ülke genelinde kadın temsilinin artırılmasındaki etkisinin daha fazla 

olması beklenmektedir. 

Kadının bir organizasyonda yeterince temsil hakkı bulunmuyorsa öncelikle bu 

oluşumun katılım mekanizmana, politik kültürüne bakmak gerekmektedir. Kadınların siyaset 

mekanizmasında söz sahibi olması kapısının anahtarı siyasi partilerin elindedir. Aday 

listelerini siyasi parti liderleri kontrol etmekte ve kadın adayları bu listelere parti liderleri 

yerleştirmektedir. Kadın temsil oranının bu kadar düşük olduğu bir toplumda öncelikli amaç 

rakamsal olarak eşitliği yakalamak olmaktadır ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak 

yapılacak ilk şey de kota sisteminin oluşturulmasıdır. Dolayısıyla uygulanacak kota sistemiyle 

kadın adayların sistemde öncelikli sıralarda yer alması sağlanabilecektir. Birçok kota sistemi 

sıralama yöntemi ile çalışmaktadır. Örneğin İsveç‟te “fermuar sistemi” ya da “zebra sistemi” 

denilen bir uygulama bulunmaktadır. Bu sistemde liste sıralamalarında her ikinci satırda diğer 

cinsiyetten bir adaya yer vermek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu listeleme metoduna göre 

kadın adayla başlayan bir sıralamada ikinci sırada erkek aday olması gerekirken, erkek adayla 

başlandığı zaman da ikinci sırada kadın aday bulunmalıdır. 
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Ülkenin kendi seçim sistemine uygun kota uygulamasını tercih etmesi çok önemlidir. 

Fakat kota uygulamasının partide var olduğu belirtilerek, kadınları alt sıralardan aday 

göstermek kota sisteminin amacına uygun değildir. Bu gibi uygulamaya yansıtılmayan kota 

sistemlerini engelleyebilmek için yaptırım gücü olan bir sistem uygulamak büyük önem 

taşımaktadır. Örneğin Kosta Rika yaptırım konusunda en başarılı ülkedir. Bu ülkede, seçim 

komisyonunun eğer bir partinin listesinin %40‟ını kadınlar oluşturmuyorsa seçim 

komisyonunun o partiyi seçimlere dâhil etmeme yetkisi bulunmaktadır. Benzer bir uygulama 

Fransa‟da da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ülkelerde partiler reddedilmemek için kota 

sisteminin itici gücü sayesinde kadınları listelerinde iyi sıralarda göstermek zorundadır. 

4.2.Kota Uygulaması İle İlgili Tartışmalar ve “Cinsiyet Eşitliği” 

Kota uygulaması hakkındaki temel tartışma, bu uygulamanın milletvekillerinin 

niteliğini düşürüp düşürmeyeceği sorusu etrafında dönmektedir. Daha açık bir dille, 

tartışmalarda, kadın milletvekillerinin halkı beklenen oranda temsil edip edemeyeceği 

sorgulanmaktadır. Bu noktada, kota uygulamasının, milletvekillerinin niteliği ile değil, seçim 

şekilleri ile ilgili bir uygulama olduğunun kamuoyu tartışmalarında altının çizilmesi gerekir. 

Kota uygulaması, hâlihazırda eşitsiz uygulamalarla geri planda kalan kadınlara 

mecliste pozitif ayrımcılık sağlar. Dolayısıyla, kadın olsun erkek olsun, milletvekillerinin 

niteliğini ve ehliyetini belirleyecek olan yine siyasi partilerin kendisidir. 

Öte yandan, kadının siyasetteki temsiline dair tartışmalarda vurgulanması gereken bir 

diğer nokta, Jale Parla‟nın belirttiği gibi “sınırlı eşitliğin eşitlik olmadığıdır”. Siyasi temsil 

konusunda yaşanan eşitsizlik, yalnızca kadınların mecliste erkeklerle sayısal eşitliği ile sınırlı 

bir durum değildir. Eşitsizlik veya sınırlı eşitlik problemi, kültürel kabuller, sosyo-ekonomik 

farklılıklar gibi yapısal dinamiklerden beslenen toplumsal bir sorundur. Örneğin meclisteki 

kadın milletvekili oranı açısından dünya ortalamasında ilk sırada yer alan Ruanda‟da kadınlar 

mecliste erkeklerle eşit temsile sahip olmalarına rağmen, eğitim haklarına erişim, iş yaşamı, 

gelir düzeyi ve sosyal politika düzeylerinde erkeklerle eşit olduklarını söylemek güçtür. Bu 

nedenle, kadınlarının taleplerinin siyaset sahnesi ile sınırlandırılmasından ziyade, çoklu 

zeminlerde tartışılmasında fayda vardır. 

Sonuç olarak, siyasi alandaki cinsiyet eşitliği, ancak siyasi temsilin, hukuki, sosyo-

ekonomik ve kültürel politikalarla bütünleşmesi ile sağlanabilir. Kadınlara pozitif ayrımcılık 

getiren uygulamalar, kadınlara siyasette görece bir eşitlik sağlamakta etkili olsa da, ülkemiz 

adına, bu uygulamaların sosyal politikalarla desteklendiği çoğulcu yapılar hedeflenmelidir. 

5. KADINLARIN PARLAMENTODA TEMSİLİ

1930 yılında yerel yönetimlerle başlayan kadının siyaset sahnesindeki varlığı, 1934 

yılı sonrası milletvekilliği serüveniyle devam etmiştir. 5 Aralık 1934 tarihinde, dönemin 

Başbakanı İsmet Paşa (İnönü) ve 191 arkadaşının Anayasadaki milletvekilliği hakkındaki 

mevcut maddelerin değiştirilmesine yönelik önerileri tartışılarak kabul edilmiştir. Böylece 

1924 Anayasası‟nın 10. ve 11. Maddelerinde yapılan değişiklikle kadınlar da erkeklerle 

birlikte “Türk vatandaşı” olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına haiz olmuşlardır. 

Mecliste yapılan yasa değişikliğinin gerçekleşmesinde, kadının milli mücadele yıllarında ve 

sonrasında ülkenin çıkarlarına yönelik gösterdiği çabaların ödüllendirilmesi kuşkusuz etkili 

olmuştur. 

1934 yılında gerçekleşen bu yasa değişikliği, nihayet kadınların cinsiyetlerinden ötürü 

siyasetten uzak kalmaları yasağını kaldırmıştır. Yasa değişikliği ile kalkan yasak, “kadınların 

erkekler kadar dirayetle düşünebilen, onlar kadar ehliyetle karar alabilen, dolayısıyla 

sorumluluk yüklenebilecek insanlar” olarak tanınması anlamına gelmektedir. 

Kadınlar ilk defa 8 Şubat 1935 tarihinde değiştirilen kanun sayesinde, ülkenin karar 

mekanizması olan meclise temsilci belirlemek için sandık başına gitmiştir. 1 Mart 1935 

tarihinde 18 kadın milletvekilinin Meclise girmesiyle ve yapılan kanun değişikliği ile 317 
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olan milletvekili sayısı 370‟e çıkarılmıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişini, 

mevcut rejimin medenileşme özleminin sağlamlaştırılması çabası olarak ifade edebiliriz. 

Kadın milletvekili sayısı bakımından en iyi dönemler 1935, 1939, 1943 ve 1999 genel 

seçimleriyle başlayan 5, 6, 7 ve 21. Yasama dönemleridir. İlk üç dönemin özelliği, henüz 

Türkiye‟nin tek partili bir rejimle yönetilmesi ve milletvekili seçimlerinin iki dereceli olarak 

yapılmasıdır. 1946 yılında çok partili döneme geçişle birlikte düşüş başlamıştır. Çok partili 

dönemde kadınların parlamento içinde yeri giderek azalmış, parti örgütlerinde “kadın kolları” 

adı altında bölümler açılmıştır. 1950‟li yıllarla birlikte dinin siyasal yaşamda etkinleşmesi, 

kadınların adaylıklarını ve seçilme şanslarını azaltıcı bir etken olmuştur. 21.yasama 

döneminin özelliği ise, bazı partilerin adaylarını önseçimle belirlemeleri ve önceki yıllarda 

kadın temsil oranının düşüklüğüne ilişkin yoğun eleştirilerin, partilerin yönetimlerince dikkate 

alınmasıdır. 

Çok partili yaşama geçildiğinden itibaren yaklaşık 60 yıl boyunca halkın temsilcisi 

olarak parlamentoya, sadece 161 kadın girebilmiştir. 1999‟daki seçimlerin ardından Yüksek 

Seçim Kurulu‟nun 21.dönem milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarını bildirmesi 

göstermiştir ki, meclise giren milletvekilinin yalnızca 24‟ü kadındır (%4.36). 

1980‟e kadar meclise giren kadınların statüsünü ve konuşmaları incelendiğinde tek 

parti döneminde milletvekili olan kadınların %60‟ının üniversite, %30‟unun lise mezunu, 

%60‟lık bir kısmının da mesleklerinin öğretmenlik olduğunu görülmektedir. 

Bu dönem kadın milletvekillerinin en önemli özelliğinin, kendilerini hemcinslerini 

“temsil eden” üyeler olarak görmeleri olduğunu belirtmektedir. Meclisteki konuşmalarda 

kadın diliyle, kadın sorunlarını gündeme getirdiklerini ayrıca ülke kadınlarına seslenirken bir 

yandan da erkek meclisine olan şükranlarını her fırsatta belirtmektedirler. Bu kadınlar, siyasal 

yaşamda tecrübeli erkek politikacılar karşısında çekingen ve kuşkuludurlar. 

Bu dönem kadın milletvekilleri, tepeden inme bir şekilde siyasal yaşamda kendilerini 

görmelerinden dolayı bunu bir kazanım olarak algılayamamışlardır. Aslında mecliste 

“sembolik” yer alışlarını kendileri de kabul etmiş durumdadırlar. Üstelik toplumda belirmiş 

“yeni kadın tipinin” de temsilcileri olmuşlardır. Eğitimli, toplumsal statüsü yüksek ve batılı 

modernliği simgeleyen giyimleriyle onlar “Modern Türk Kadınını” temsil etmekteydiler. 

Çok partili döneme geçilmesiyle kadınların meclisteki konumlarında değişiklikler 

olmuştur. Öncelikle sayısal olarak azalma görülmektedir. Çok partili dönemde kadınlar, tek 

parti döneminde sahip oldukları seçilme şanslarını yitirmişlerdir. Üstelik çok partili dönemde 

siyasi partilerin birbirleriyle olan rekabetleri de kadınların seçilme şanslarını düşürmüştür. 

DP‟nin tutucu ideolojisinin de kadınların siyasetteki zaten tam anlamıyla sahip olmadıkları 

yerleri kaybetmelerine yol açtığını vurgulamaktadır. Bu rekabet ortamı, CHP‟nin de tek parti 

döneminde izlediği politikayı değiştirmek zorunda kalmasına neden olmuştur. Böylece 

siyasette kadınların güdümlü de olsa yer alabilmeleri için oluşturulan destek mekanizmasının 

yitirilmesi söz konusu olmuştur. 

Kadınların bu dönemde partilerine oy kazandırmaktan çok, yasallık kazandırmakta 

görev aldıklarını belirtmektedir. Kadın milletvekilleri, artık kadın temsilcileri olarak değil, 

bütün ülkeyi temsilen mecliste yer almaktadırlar. Konuşma konularında zaman zaman 

partizanca tavır aldıkları görülmektedir. Tek parti döneminde gösterdikleri çekingen 

tavırlarının yerine daha kararlı, hatta “cüretkâr” oldukları gözlenmektedir. Bu dönem 

kadınlarında, politikanın kendi iç dinamiğinin farkına varılması, erkeklerle rekabete yönelik 

mücadelesi söz konusu olmuştur. Ancak bu mücadele esnasında “erkekler gibi” siyaset 

yaptıklarını söylemek yanlış olmaz. 

Kadınların parlementoda temsiliyetinden söz ederken, siyasal karar organları 

hiyerarşisinin en üstünde yer alan hükümette görev alan kadınların durumlarına da değinmek 

gerekmektedir. 1935-1977 yılları arasında parlamentoya 69 kadının girmesine karşılık, 

hükümetlerde yalnız iki kadın görev almıştır. Bu iki kadın bakanın görev aldığı hükümetlerin 
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her ikisi de 1971-1973 yılları arasında kurulan “olağanüstü hükümetlerdir”. Bu iki kadın 

bakan, 1971‟de Türkan Akyol Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 1975‟te Nermin Neftçi 

Kültür Bakanı görevlerinde bulunmuşlardır. 

1987-1996 yılları arasında kurulan hükümetlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini yerine 

getiren kadınlar, 1993 yılında Tansu Çiller‟in başbakan olmasıyla bir ilki daha yaşamışlardır. 

Ocak 1995 günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen 20.dönem milletvekili 

seçimlerinin kesin sonuçlarına göre, meclise giren 550 milletvekilinin yalnızca 13 (%2.36)‟ü 

kadındır. Seçilen kadın milletvekillerinin, aday olarak gösterilen 489 kadına oranı ise 

%2.6‟dır. Meclise girmeyi başaran 13 kadın milletvekilinin partilere dağılımına bakıldığında 

ise, DYP‟den 7(%1.2), DSP, CHP ve ANAP‟tan 2(%0.36) olmak üzere, daha çok yelpazenin 

sağındaki partilerde yoğunlaştıkları görülmüştür (%69.2). 

1997‟de kurulan 55.hükümette ise, 39 bakanlıktan ikisinde (Kadın ve Aileden sorumlu 

Devlet Bakanlığı, Çevre Bakanlığı) kadın bakan görev almıştır. 

Son dönem kadın milletvekillerinin sayılarının yetersizliğinin yanı sıra, birlikte 

çalışma güdülerinin de zayıf olduğu gözlemlenmektedir. Birçok parti listesinde göstermelik 

sırada yer alan kadın milletvekili adaylarının, bunun ötesinde yasama organında temsilinin 

göstermelik olmaktan çıkması ve gerçekten etkili olabilmesi “kadınların ortak çıkarları için 

örgütlenmelerine bağlıdır.” 

Sonuç olarak ifade edersek, kadınların sosyo-ekonomik durumlarında görülen göreli 

iyileşmeye rağmen, Meclis‟e ve karar mekanizmalarına yansımalarında pek değişiklik 

görülmemekte, istenilen düzeye ulaşamamaktadır. 

5.1. Seçim Sistemleri ve Kadınların Adaylığı 

Genellemelere varmanın en zor olduğu konulardan biri de adaylıktır. Kadınların 

siyasal partilere, sendikalara ve benzeri siyasal kurumlara katılımı iki şekilde olur; yukarıdan 

elitçi devşirilme ve aşamalı yükselme şeklinde. Yukarıdan/elitçi devşirilme, daha çok 

tanınmış, kendi alanlarında başarılı kadınların imajlarından yararlanmak isteyen partilerin, bu 

kadınları daveti ve bu kadınlar yoluyla kadın seçmenlere mesaj iletmelerini istemelerinin 

sonucu olarak ortaya çıkan katılım türüdür. Bu katılım türü kadınlara mesaj iletmekle birlikte, 

siyasal yaşama giren kadınlar için istikrarsız ve güvensiz konumlar oluşturur. Bu kadınların 

başarısı parti yapısıyla uyumuna bağlıdır. Aşamalı yükselme ise, kadınların partilerin tüm 

organlarında çalışarak yükselmeleri yolunu tanımlar. Bu yol çok uzun mücadelelerle dolu 

olmasına rağmen, kadınlara siyasal yaşamda mevcut cinsiyet ayrımcılığı ile nasıl 

başedeceklerini öğrenme olanağı sağlaması açısından en önemli deneyimlerin kaynağıdır. 

Gerçekten de bazı toplumlarda, partiler arasında kadınları aday gösterme bakımından 

çok küçük farklar gözlemlenirken, diğer bazı toplumlarda partiler arasında farklar önem 

kazanmakta; ayrıca seçimden seçime kadın adaylara tanınan şans, “konjoktürel” faktörlerin 

etkisine bağlı olarak değişmeler göstermektedir. Duverger‟in kadın adaylığını etkileyeceğini 

vurguladığı ilk faktör, seçim sistemidir. Bu hipotezlerin ortaya atılmasının iki dayanağı vardır. 

İlki, bazı kamuoyu yoklamaları seçmenlerin kadın adaylara karşı daha az güven beslediklerini 

ortaya koymakta idi. İkincisi de parlamenter çalışmayı yürütebileceğinden kuşku edilmeyen 

bazı kadın adayların, zorlu seçim kampanyalarında aynı ölçüde başarılı olamayacakları 

endişesidir. Liste sisteminde, özellikle orantılı sistem altında, kadınların listedeki yerlerinin 

seçilmeleri bakımından önemli bir rolü bulunmaktadır. Bunun yanında kadınların aday olma 

oranlarının düşük olması ve düşüşünü sürdürmesi, partilerin kadınlara karşı antifeminist bir 

tavır takınmalarıyla değil, her şeyden önce kadınların "siyasal formasyonlarının" 

yetersizliğiyle açıklanmalıdır. 
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Genellikle “liste” ve “orantılı” sistemlerin uygulandığı durumlarda, kadınların aday 

olma olasılıklarının yükseldiği görülmüştür. Kadınların aday olma eğiliminin yerel 

seçimlerde, parlamento seçimlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca kadın adayların yalnız listelere girmeleri değil, seçilebilecek sıradan aday 

göstermeleri de kadınlara eşit bir şans tanınıp tanınmadığını görmek bakımından önemlidir. 

Kadın adaylara eşit bir şans tanınıp tanınmadığını ölçmek için J.F.S. Ross tarafından bir ölçü 

geliştirilmiştir. Handikap faktörü adı verilen bu ölçü şöyle tanımlanmaktadır; 

Kadın aday x Erkek Üye / Kadın Üye x Erkek Aday 

Bu faktör 1‟in ne kadar üzerindeyse kadınların karşılaştıkları handikap o kadar 

yükselmekte, 1‟e ne kadar yakın ise aksine erkek ve kadınlara tanınan şans farkı da o kadar 

azalmaktadır. Böylece, adaylar arasında kadınların göreli yeri göz önüne alınmakla 

yetinilmemiş, adayların seçilme ve parlamentoya girme olasılıkları da hesaba katılmış 

olmaktadır. 

Siyasal partiler içerisinde sayıları az, yukarı kademelerde sayıları daha da az olan 

kadınların, toplum katında siyasal kararların alındığı organlara seçilebilmek için adaylıklarını 

koyma eğilimleri ise çok düşüktür.  

Kadınların adaylığına ilişkin genel bir açıklamayı yaptıktan sonra, Türkiye‟de 

kadınların adaylık durumuna da değinmek gerekli olmaktadır. 

5.2. Türkiye’de Kadın Adaylar 

Kadınların siyasal partilerin merkez ve karar yürütme organlarında da sınırlı sayıda yer 

aldıkları görülmektedir. Bu sav, yapılan çeşitli araştırmalarda yerini almıştır. 

1961 yılından sonraki dönemler için, kadın adaylara ilişkin ilk bulgular elde edilmiştir. 

Buna göre, kadınların parlamentoda çok az sayıda temsil edilmelerine yol açan asıl faktörün, 

çok az sayıda kadının adaylığa talip olması ve aday olan kadınlardan çok azının parlamentoya 

temsilci gönderme olasılığı yüksek olan partilerden aday olması olduğunu ortaya 

koymaktadır. Türkiye‟de kadınları aday gösterme eğilimi yüksek olan partiler küçük 

partilerdir. Ama bu partilerin temsilci seçtirme olasılıklarının büyük partilere göre daha düşük 

olmasının yanı sıra, listelerde kadınları aday gösterdikleri sıralar da kadınların seçilmesine 

elverişli olan sıralar değildir. Bir bakıma kadın adaylar için söz konusu olan “handikap 

faktörü” fiilen etkili olmakta, kadınlara birçok partinin tanıdığı adaylık şansı, onlara 

listelerinde “sembolik” bir yer vermenin ötesine geçmemektedir. Kadınların küçük partilerin 

listelerinde yer almasına yol açan bir diğer faktör de, partilerin en az 15 ilde seçime girme 

zorunluluğudur. Küçük partilerin aday bulma zorluğu kimi zaman “seçtirme amacı” 

bulunmasa da, kadınları listelerine aldığı hatta üye erkekler eşlerini, kız kardeşlerini aday 

gösterdikleri görülmektedir. 

Kadınların adaylık durumundan bahsedildiğinde, kadınların seçilememelerine rağmen 

kaç kez aday oldukları konusuna da, onların bu konuda ne kadar kararlı olduğunu göstermesi 

açısından değinilmelidir. Bu açıdan bakıldığında “herhangi bir konuda uzmanlaşmış” 

kadınların büyük çoğunluğu yeniden aday olmuştur. Kadınların listelerde yer alma sırasına 

bakıldığında ise seçilen adayların daha çok ilk iki sırada aday gösterildikleri tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak ifade edersek, birçok parti listesinde göstermelik sırada yer alan kadın 

milletvekili adaylarının, bunun ötesinde kadın milletvekillerinin yasama organında temsiline 

göstermelik olmaktan çıkması ve gerçekten etkin olabilmesi için “kadınların ortak çıkarları” 

için örgütlenmesi gerekmektedir. 

5.3. Yerel Yönetimlerde Temsil 

Türk siyasal yaşamında kadınların erkeklerle eşit olarak yerel yönetim birimlerine 

katılması ile ilgili yasal değişiklikler; 3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan belediye seçimlerine 

katılmaya ilişkin yasa ile,26 Ekim 1933 muhtarlık seçimine ilişkin yasadır. Büyük Millet 

Meclisi‟nde belediye yasası, kadınların da belediye seçimlerinde erkeklerle eşit haklara sahip 
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olarak katılımını sağlayan maddeleriyle kabul edilmiştir. 164 maddeden oluşan yeni belediye 

yasasının ilk maddesi “Türk olmak” olarak başlarken, daha önceden erkeklerle özdeş anlam 

içeren bu ibarenin içine kadınlar da dâhil olmuştur. 

Yerel yönetimler, gerçekte tüm dünyada kadınların daha ilgili oldukları ve daha etkin 

katıldıkları siyasal düzeyler olarak bilinmektedir. Gerek kendi ilgi alanları, gerek uğraşabilme 

kolaylıkları, gerekse de seçmenle ilişkileri nedeniyle yerel yönetimler kadınlar için daha 

uygun koşullar içermektedir. 

Genel ve yerel seçimlerde gerçekleşen seçmeler arasında genelde bir paralellik ortaya 

çıkmaktadır. Seçmenlerin davranışı, genel ve yerel seçimlerde benzerlik göstermektedir. 

Yerel yönetimlerde özellikle küçük beldelere inildiğinde, partilerden daha çok “adayların 

kişiliklerinin” ön plana çıktığı görülmektedir. Bu anlamda bağımsızların temsilinin en yüksek 

oranda belediye başkanlığı için söz konusu olduğu görülmektedir. Duruma kadınlar açısından 

bakıldığında ise, bağımsız adaylığın neredeyse görülmediği söylenebilir. 

Türkiye‟de yerel seçimlere ilişkin verilerin incelenmesiyle yapılan saptamada, yerel 

yönetimlere katılma oranının düştüğü görülmüştür. Bu durum, yerel seçimlerde seçmenin 

önüne getirilen siyasal iktidar sorununun, genel seçimlerden daha az kapsamlı olmasının 

seçimlere katılma eğilimini olumsuz yönde etkilediği şeklinde ifade edilebilir. 

SONUÇ 

Erkeklerle eşit haklara sahip olmaya çalışan kadınların yüzyıllardır süren ve zamanla 

gelişen eğitim, çalışma ve siyasal yasamda seçme ve seçilme hakkına kavuşma mücadeleleri, 

bugün için özellikle çeşitli ülkelerin erkek egemen hukuksal yapısında yapılan değişiklikler 

sonucu önemli kazanımlar sağlamış olmakla birlikte, henüz bu haklardan erkeklerle eşit 

biçimde yararlanmaları konusu hiçbir ülkede yeterince çözüme kavuşturulamamıştır. Bu 

nedenle de kadın hakları mücadelesi halen devam etmektedir. 

Kazanılan seçme ve seçilme hakkı eşitlik mücadelesinde önemli bir dönüm noktası 

olmakla birlikte, kadınların halen hem ev içinde hem ev dışında erkeklere bağımlı yasamaları, 

bu hakların genelde yasalarda yer alan ve teoride kalan bir hak olmaktan ileri gitmeyen ve 

onların önünde temel bir engel olarak kalmaya devam eden ataerkil uygulamanın sonucu 

olarak varlığını korumaktadır. Ataerkil sistemin temel özelliği olan cinsiyete dayalı işbölümü, 

kadınların siyaset alanında daha eşitçi bir görünüme ulaşmalarını engellemektedir. Ataerkil 

düzenin cinsiyetçi işbölümü uyarınca kadın özel alanla ilişkilendirildiği için kamusal yasama 

kadını içermeyen ve hatta kadına karsı değerler atfedilmiştir”. Kadınların iki asırdır verdikleri 

mücadele kamusal yasamda birtakım hakları elde etmesini sağlasa da ataerkil zihniyet 

kalıplarının yıkılmasını gerçekleştiremediğinden, yaşanan değişim çoğunlukla sadece 

biçimsel olarak kalmıştır. 

Siyaset de, bu cinsiyet ayrımının en belirgin görüldüğü alanlardan biridir. Siyaset, 

öncüllerinden kategorilerine, dilinden örgütlenme biçimine, siyasetin oluşum sürecine değin 

pek çok alanda cinsiyetçilik içermektedir. Bu durum en somut olarak hukuk metinlerinde ve 

siyasal partilerin söylem ve uygulamalarında gözlemlenebilir. Erkeklere özgü bir alan olarak 

kabul edilen siyasal alan, içerisindeki eşitsizlikleri pekiştirerek kadınların daha eşitlikçi temsil 

edilmesini engellemeye devam etmektedir. Bu yapının sorgulanması sırasında; kadınların, ya 

bu alanı erkek alanı olarak kabul ettikleri, ya da erkek gibi siyaset yaparak kadın konusuna 

gereken önemi vermedikleri ortaya çıkmaktadır. Kadınların siyasi olması ise  “kadınların daha 

bilinçli seçmenler olmaları, siyasi partiler içinde daha aktif çalışmaları, parlamentolara daha 

çok katılmaları; kısaca kadın politikacıların hem nicel hem de nitel olarak çoğalmaları, hem 

de daha etkin olabilmeleri; kadın bakış açısını parlamentoya yansıtmaları ve doğrudan 

öncelikle „kadın sorunları” olmak üzere politikalar üretebilmeleri” ile mümkün olabilecektir. 
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Türkiye‟de nüfusun %51‟ini oluşturan kadınların seçme haklarını kendi partisi için 

kullanmak isteyen ve onları bu konuda destekleyen siyasi partilerin benzer duyarlılığı, 

kadınların seçilme hakkının kullanılması söz konusu olduğunda göstermediklerini ve onları 

aktif siyasal yaşamlarında yeteri kadar desteklemediklerini, parlamento ve yerel 

yönetimlerdeki kadın temsili oranlarının düşüklüğüne bakarak da söylemek mümkündür. 

Kadınların siyasete katılımı konusunda önemli olan bir diğer nokta, kadın siyasetçi oranın 

artmasının tek çözüm olarak görülmesidir. Oysa bundan daha önemlisi, kadın sorununun 

farkında olan kadınların siyasette nitel temsilidir. Çünkü kadın sorunlarını ifade etmede 

yeterli duyarlılık ve bilince erişememiş kadınların siyasette bulunması beraberinde eril 

siyasetin güçlenmesini getirecek ve kadınlar için kökten bir değişim yaratmayacaktır. Ayrıca 

vurgulanması gereken diğer bir nokta “kadınların temsili siyasete katılması değil, „siyasetin 

kadınlaştırılması‟ olmalıdır” Siyasetin kadınlaştırılması, tek bir modelin egemen olmaksızın, 

farklılıkların hoşgörüyle kabul edilebildiği böylece, siyaset yapmak için bu alanın daha geniş 

bir şekilde tanımlandığı bir siyaset anlayışını ifade etmektedir. 

Bugünkü yapılarıyla siyasal bir yapı görünümünden ziyade sosyal bir yapı görünümü 

çizen siyasi partilerin kadın kolları içerisinde de bir yenileşmeye ve yapı değişikliğine doğru 

gidilmelidir. Aslında siyasi parti kuruluş yapıları içinde kadın kollarının yan kollar olarak yer 

alması bile siyasetin erilliğini ortaya koymaktadır. Yani „siyaseti erkek yapar; kadınlar, kadın 

kolları aracılığıyla erkeklere yardımcı olurlar‟ zihniyeti yerini tüm partilerde korumaktadır. 

Ancak kadınların adına politika üretmeyen böyle bir yapılanma, kadınları siyasette etkin 

özneler olmaktan alıkoymakta ve siyasetin aktörlerini erkeklerle sınırlı tutmaktadır. Bu 

şekilde parti içerisinde karar alma sürecine katılamayan kadın kollarının geleneksel bakış 

açısını sürdürerek kadınların siyasette görünür kılınmasını engellediği dahi söylenebilir. 

Bugün, yerel yönetimlerde ya da parlamentoda yer alan kadınların bir kısmı ise daha önce de 

ifade edildiği gibi erkeksi rol modelini benimseyerek (eril bir siyaset yaparak) kadın 

sorunlarına duyarlılıktan uzak bir siyaset yapmaktadırlar. Erkek egemen siyaset yapma tarzını 

benimseyen bir kadın milletvekilinin kadını bu bağlamda temsil etmesi oldukça güçtür. 

Dolayısıyla erkek egemen anlayışı benimsemiş kadınların siyasal arenada bir kadın 

politikasının belirlenmesinde etkili olacağını söylemek mümkün görünmemektedir. 
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TÜRKĠYE-ĠNGĠLTERE ARASINDAKĠ ÇĠFTE VERGĠLENDĠRMEYĠ 

ÖNLEME ANTLAġMASI’NDA BAĞLAMA KURALLARI 

 Neslihan DERELĠ 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Azteca Universidad PhD Doktora Öğrencisi 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada mal, sermaye ve emek akışı veya dolaşımının yoğunlaşmasına paralel 

olarak uluslararası ekonomik ilişkiler de yoğunlaşmakta ve işletmeler gerek iş hacimlerini ve 

gerekse kazançlarını arttırmak için iş güçlerini ve sermayelerini bağlı bulundukları ülkelerin 

dışına taşıma yarışı içindedirler. Kalkınmakta olan ülkeler veya kaynaklarını yeterince 

kullanamayan ya da ticari amaçlarla yabancı yatırımcıya ve işgücüne ihtiyaç duyan ülkeler, 

yabancı girişimcileri özendirmek açısından çeşitli yasa ve mevzuat düzenlemeleri 

yapmaktadırlar. Bu anlayışın gelişmesi ve kâr amacının uluslararası ticarete ivme 

kazandırması sonucunda, çok uluslu şirketlerin doğmasına sebep olmakta ve bu da 

girişimcilerin farklı ülkelere teknoloji ve sermaye aktarma isteğini arttırmaktadır. Ancak bu 

istemi engelleyen faktörlerden biri ve en önemlisi kazancın mükerrer olarak vergilendirilmesi 

şeklinde sorundur.! 

Vergilendirme ilişkisinin bu boyutu karşısında, devletler münhasır vergilendirme yetkilerini 

klasik anlamda kullanma çabalarından vazgeçmemektedirler. Böylece kişilerin elde ettikleri 

gelir, birden fazla devletin vergilendirme yetkisine konu olabilmektedir. Çifte vergilendirme 

olarak adlandırdığımız bu durumun engellenmesi ya da ortadan kaldırılması hususunda 

hükümetlerin tek taraflı aldıkları ulusal önlemlerin yetersiz kalması, uluslararası bazı 

yöntemlere başvurmayı gerektirmektedir. Temel amaçlara uygun olarak engellenmesinin 

bilinen tek yöntemi, vergilendirme yetkisine sahip olan devletlerden birisinin, bu yetkisinden 

kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.  

Türkiye sözü geçen çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının ilkini 03.11.1970 yılında 

Avusturya Cumhuriyeti ile Viyana‟ da imzalamıştır. Bugüne kadar hukuki, ekonomik ticari 

gibi nedenlerle birçok ülke ile 85 çifte vergilendirme antlaşması imzalanmıştır. Bunlardan bir 

tanesi de 19.02.1986 yılında “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 

ikili müzakereler sonucunda Londra‟da 19.02.1986 tarihinde imzaya söz konusu olmuş ve bu 

hukuki çerçeve 25.10.1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulanmaya başlandığı tarih ise, 

yürürlük tarihinden farklı olarak taraf ülkelerce tespite konu olmuş ve 01.01.1989 tarih 

itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. 
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Bu çalışmada Birleşik Krallık ile imzalanan antlaşma çerçevesinde çifte vergilendirmeyi 

önleme antlaşması çifte vergilendirme, mukim, tarafların vergilendirme süreçleri ve bağlama 

kuralları gibi konular ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Antlaşmaları, Uluslararası Vergilendirme, Çifte 

Vergilendirme, Türkiye-İngiltere Çifte Vergilendirme  
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1.ÇĠFTE VERGĠLENDĠRME KAVRAMI, VERGĠ MÜKERRERLĠĞĠNĠ DOĞURAN

NEDENLER 

1.1.Çifte Vergilendirme Tanımı ve Genel Kavramlar 

“Çifte vergilendirme” tanımından da anlaşılacağı üzere, mükerrer vergi veya 

vergilendirmedir. Prof. Dr. Akif ERGİNAY‟ ın tanımlamasına göre çifte vergilendirme: 

“Aynı bir vergi mevzu üzerinden birden fazla vergileme yetkisinin çatışmasından veya ayrı 

bir yetkinin birkaç kez kullanılmasından dolayı bir mevzudan birden fazla vergi alınmasına 

denir.” Burada tanımlanmak istenen, uluslararası vergi mükerrerliğidir.  

Hukuka ilişkin kavramlar farklı ülkelerde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukukun 

yeknesak bir terminolojiye sahip olmamasının önünde engel olan bu duruma karşın, 

kavramların tanımlanması; algılanması, yorum ve uygulama açısından ciddi öneme sahiptir. 

Vergi hukukuna ilişkin kavramlarda farklı ülkelerde farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bu 

açıdan çifte vergilendirme kavramına ilişkin tanım yapılırken de hassasiyet gösterilerek 

tanımlanacaktır. Çifte vergilendirme tanımı yapılırken biri ekonomik, diğeri hukuksal olmak 

üzere iki farklı boyutuyla ele alınacak, ekonomik çifte vergilendirme ve hukuki çifte 

vergilendirme ayrı ayrı tanımlanacaktır.  

Ekonomik çifte vergilendirme; birden fazla kişinin, aynı vergi konusu üzerinden, ayrı 

ayrı vergilendirilmesidir. Ekonomik çifte vergilendirme, ulusal düzeyde veya uluslararası 

düzeyde ortaya çıkmaktadır. Hukuki çifte vergilendirme ise; aynı vergi konusu üzerinden, 

aynı dönemde, aynı kişiden aynı veya benzer verginin birden fazla alınmasıdır. Hiç şüphesiz 

hukuki çifte vergilendirme de ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkmaktadır. Ekonomik 

çifte vergilendirmede ulusal düzeyde ortaya çıkan durum, bir şirketin veya bir kişinin aynı 

ülke içinde kazancı üzerinden defaten vergilendirilmesi iken uluslararası düzeyde ise aynı 

vergi üzerinden aynı kişi ya da kurumun farklı ülkelerde vergiye tabi tutulmasıdır. Hukuki 

vergilendirme açısından konuyu ele alacak olursak; bu konuda ekonomik çifte 

vergilendirmenin ulusal düzey boyutuyla farklılığının ele alınması gerekir. Bu konudaki 

farklılık; federal devletlerde federe devlet ile federal devlet arasındaki yetki çatışmasından 

kaynaklanmaktadır. Daha açık bir ifade ile ülkede uygulanan mali federalizmden
1
 veya siyasi

otoritenin alt birimlere devrinden ileri gelmektedir. Yani uluslararası çifte vergilendirme 

birden fazla devlete ait vergilendirme yetkisinden kaynaklanmakta iken, ulusal çifte 

vergilendirmede aynı bir devlet içinde, çeşitli siyasi alt bölümlere dağıtılmış vergilendirme 

yetkisi kullanılmaktadır. Bu çalışmada ulusal düzeyli bir çifte vergilendirme kavramından 

değil uluslararası çifte vergilendirme tanımından ve buna ilişkin kavramlardan 

bahsedilecektir. 

1 Mali federalizm, vergilendirme yetkisinin, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında paylaştırılması olarak 
tanımlanır. 
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O.E.C.D ve U.N gibi uluslararası örgütler tarafından, uluslararası çifte vergilendirme 

konusunda çok geniş çalışmalar yapılmıştır. O.E.C.D‟ nin çifte vergilendirme tanımını U.N 

tarafından da kabul görmüştür. Uluslararası anlaşmalara dayanak olan tanımlama 

OECD(Organization For EconomicCo-operationand Development) tarafından, imzalanacak 

iki taraflı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına esas olmak üzere hazırlanan model 

anlaşmalar aracılığı ile yapılmıştır. OECD‟ nin şuana kadar hazırladığı 4 model anlaşma 

arasında en sonuncusu 2003 tarihli model anlaşmasıdır. Bu çalışmada da esas alınması 

öngörülmektedir. Buna göre, uluslararası çifte vergilendirme, iki veya daha fazla devletin, 

aynı vergi yükümlüsünü, aynı vergi konusu ile bağlantılı olarak ve aynı vergilendirme dönemi 

için, benzer vergilerle vergilendirilmesidir. 

Tanımdan yola çıkarak çifte vergilendirme kavramı, uluslararası boyutta ortaya 

çıkabilecek hukuksal çifte vergilendirmeye işaret etmektedir. Şöyle ki; tanımlamadan 

hareketle İngilizce karşılığı, “ international juridicial double taxation” olduğunu görmekteyiz. 

“Juridicial” ifadesi ile ekonomik çifte vergilendirmenin kapsam dışı olduğunu ve böylece 

hukuksal çifte vergilendirmeye delalet ettiğini ifade edebiliriz. 

1.2.Uluslararası Çifte Vergilendirmenin Unsurları 

Çifte vergilendirmeyi ikili bir ayrım içerisinde inceleyecek olursak bunlar; 

vergilendirme yetkilerinin çatışmasından doğan çifte vergilendirme ile ekonomik çifte 

vergilendirmedir. Vergilendirme yetkilerinin çatışmasından doğan çifte vergilendirme; 

“vergiyi koymaya yetkili iki ayrı otoritenin, aynı mükellefe ait gelir veya serveti, aynı veya 

benzer vergilere tabi tutmasıdır” şeklinde tanımlanabilir. Burada sözü edilen iki ayrı otorite, 

iki ayrı devlet olabileceği gibi; aynı ülke içinde yer alan merkezi idare ile yerel yönetimler ve 

eyaletlerde olabilir. Dolayısıyla bu tür bir çifte vergilendirme, hem uluslararası düzeyde, hem 

de ulusal düzeyde söz konusu olabilir. Bütün dünyaca kabul görmüş, U.N.teşkilatınca da 

benimsenen, O.E.C.D.‟nin uluslararası çifte vergilendirme tanımına dayalı beş unsur vardır. 

Burada uluslararası çifte vergilendirme, “iki veya daha fazla devletin, aynı vergi 

yükümlüsünü, aynı vergi konusu ile bağıntılı olarak ve aynı vergilendirme dönemi için, 

benzer vergilerle vergilendirilmesidir. ”şeklinde tanımlanmıştır. Bunları kısaca inceleyecek 

olursak; 

1.2.1. Ġki veya Daha Fazla Devletin Vergilendirme Yetkisi 

Birden fazla vergilendirme yetkisi, uluslararası çifte vergilendirmenin sadece bir unsuru değil, 

aynı zamanda temel sebebidir. Ancak bu noktada vergilendirme yetkisi ile ilgili olarak çifte 

vergilendirme kavramlarının farkına dikkat çekmek gerekmektedir. Çifte vergilendirme kavramı 

İngilizce‟de “double taxation” olarak ifade edilmektedir. Hem İngilizce‟de kullanılan “ double” 

sözcüğü, hem de Türkçe‟ deki çift sözcüğü “iki” rakamını karşılamak üzere kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla iki devletin vergilendirme yetkisinin çatışması halinde, çifte vergilendirme ifadesi 

kullanılacaktır.  
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Vergi yükümlüsünün elde ettiği aynı gelir unsuru, çeşitli devletlerin vergilendirme 

yetkisine konu olabilmektedir. Böylece devletlerin vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. 

Çifte vergileme, bir vergilendirme yetkisinin birkaç kez kullanılmasından dolayı da meydana 

gelebilmekte, ayrıca federal devletlerde,  federe devletlerin vergilendirme yetkileri de 

çakışabilmektedir. Burada iki ayrı otorite, iki ayrı devlet olabileceği gibi, aynı ülke içinde yer 

alan merkezi idare ile yerel yönetim ve /veya eyaletler arasında da olabilir. Ülkeler arasında 

ortaya çıkan çifte vergilendirme, iki durumda ortaya çıkmaktadır; devletlerin kendi 

mevzuatlarında yer alan hükümler dolayısıyla ve iki veya daha fazla devletin vergi 

mevzuatlarının çatışması dolayısıyla ortaya çıkan çifte vergilendirmedir. 

Devletler uluslararası çifte vergilendirme sorunlarını aşabilmek için tek veya çok 

taraflı yöntemler geliştirmişlerdir. Ayrıca birbirlerine coğrafi, ekonomik, siyasi ya da kültürel 

yönden yakın olan ülkelerarasında çeşitli entegrasyon çabaları görülmüştür. Devletler, ortak 

hedeflerine ulaşabilmek için, çeşitli örgütler kurmuşlardır. 

1.2.2. Vergi Yükümlüsünün Aynılığı 

Uluslararası çifte vergilendirmenin diğer bir zorunlu unsuru da vergi yükümlüsünün 

aynılığıdır.  Vergi yükümlüsü,   Vergi Usul Kanunumuz da  ,”vergi yasalarına göre kendisine 

vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir.” denilmektedir(V.U.K. md.8).Vergi 

yükümlülüğü, yasalarla belirlenmiş kişi ve vergiyi doğuran olay arasında ilişki kurulması 

halinde gerçekleşir. Vergi sorumluluğu kurumunun yaratılmasındaki temel amaçlar, vergi 

alacağını güvence altına almak, idarenin alacağını kolaylıkla ve az masrafla toplamasını 

sağlamak ve vergi kayıplarını azaltmaktır. Ancak, uluslararası çifte vergilendirmenin ortaya 

çıkması için aranan vergi yükümlüğünün aynılığı durumunun, vergi sorumlusunu 

kapsamadığı açıktır.  

Vergi mükellefi olmak için, muayyen bir devletin vergi otoritesine tabi bulunmak icap 

eder. Böyle bir bağlılık ya siyasi tabiiyet ya ikametgâh veya iktisadi tabiiyet ilişkisi şeklinde 

olabilmektedir. Ancak bugün mükellefiyeti, sırf vatandaşlık ilişkisi ile izah etmek mümkün 

değildir. Modern vergicilikte, devletler, hâkimiyet hakkına dayanarak geliri vergilendirirken, 

hem mükellefin hem de gelir kaynağının devletle olan bağlarını ve ilişkisini nazarı itibaren 

almak mecburiyetindedirler. 

1.2.3. Vergi Konusunun Aynılığı 

Vergi konusunun aynılığı ile kastedilen, vergi borcunun doğumuna neden olan 

ekonomik unsurlardır. Çifte vergilendirmenin ortaya çıkabilmesi için vergi konusunun 

somutlaştırılması gerekir. Bu somutlaştırma ise VUK tarafından, “vergiyi doğuran olay” 

olarak isimlendirilmektedir. Buna göre; VUK‟ un vergiyi doğuran olay başlıklı 19. 

Maddesinin 1.fıkrası uyarınca, “vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 

ve hukuki durumun tekemmülü ile doğar”.  
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Hiç şüphesiz vergiyi doğuran olay ve/veya vergiyi oluşturan unsurlar ülkeden ülkeye 

veya zamandan zamana farklılıklar gösterebilir. Çifte vergileme de, bir vergi konusunun iki 

defa vergilendirilmesini ifade eder. Vergilemede teorik olarak göz önünde tutulmasına gayret 

edilen fakat uygulamada pek riayet edilmeyen bir kural vardır. Buna nazaran, bir kaynaktan, 

aynı mahiyette tek bir vergi alınmalıdır; aynı kaynak, aynı mahiyette iki ayrı vergi ile 

vergilendirilmemelidir. 

1.2.4. Verginin Benzerliği 

Uluslararası çifte vergilendirmenin ortaya çıkabilmesi için, talep edilen vergilerin 

benzer vergiler olması gerekmektedir. Benzer vergi kavramı daha çok vergi teorisine ilişkin 

bir kavramdır ve OECD hazırladığı model anlaşma metinlerinde ve yorumlarında konuyu 

netleştirmeye çalışmıştır. 

Model anlaşma metinlerinin 2.maddesi konuyla ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. 

“Kavranan vergiler” başlıklı 2.maddenin, 1.fıkrası genel olarak hangi vergilerin anlaşma 

kapsamına alınacağını belirlemektedir. Buna göre; anlaşmanın temel aldığı vergiler gelir ve 

servet vergileridir.
2
 Benzer vergiler kavramının 2. maddenin 2. fıkrası ile toplam gelir

üzerinden, toplam servet üzerinden veya bunların unsurları üzerinden alınan vergiler gelir ve 

servet vergisi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye‟nin imzaladığı anlaşmalar 

açısından kavranan vergiler, tüm kalemleriyle gelir vergisi, kurumlar vergisi ve bunlardan 

bazı dönemlerde alınan fon paylarıdır.  

Model anlaşmanın 2.maddesinin 3. fıkrası, benzer benzer vergi kavramının 

uyuşmazlıklara yol açmasını engellemek için, akit ülkeler açısından kavranacak vergilerin, 

imzalanacak ikili anlaşma metinlerinde, tahdidi olmayan bir listeye bağlanmasını ayrıca 

öngörmektedir. 

1.2.5. Vergilendirme Döneminin Aynılığı 

Vergilendirme döneminin aynılığını, vergiyi doğuran olayın gerçeklemesi zamanın 

aynılığı, olarak anlamak gerekir. Vergilendirme döneminin aynılığını, ülkeler arasında çeşitli 

vergi sistemlerindeki farklı düzenlemelere konu olan tarh zamanı, ödeme zamanı, bütçe yılı 

gibi kavramlarla karıştırmamak gerekir. 

1.3. Vergi Mükerrerliğini Doğuran Nedenler 

Uluslararası alanda çifte vergilendirme; iki devletin aynı kişiyi dünya çapında elde 

ettiği bütün gelirleri dolayısıyla vergilendirmesi, bir devlette yerleşik kişinin diğer bir devlette 

elde ettiği geliri her iki devletin birden vergilendirmesi, her iki devlette de yerleşik olmayan 

2 Orijinal metinde servet vergisinin karşılığı olarak “capitaltax” ifadesi kullanılmıştır. Ancak 2.fıkradan ve 
anlaşmanın yorumundan da anlaşılacağı üzere burada kastedilen, “capital” sözcüğünün karşılığı olan sermaye 
değil, servettir. Oysaki Türkiye uygulamasında kullanılan servet vergisinin karşılığı olarak “propertytax” 
kullanılmaktadır. 
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kişinin bir devlette sahip olduğu sabit işyeri aracılığı ile diğer bir devlette gelir elde etmesi, 

her iki devletin birden bu geliri vergilendirmesi durumlarında meydana gelmektedir. Zira 

günümüzde sermaye ve iş gücü akımına bağlı nedenler yanında vergilendirme yetkisi ve 

vergileme ilkelerinin seçimi ve yorumlanması gibi çeşitli nedenler çifte vergilendirmenin asıl 

nedenini oluşturmaktadır. 

Sermaye ve ileri teknolojinin, sermaye verimliliğinin düşük olduğu ülkelerden iş 

gücünün bol ve tabi kaynakların zengin olduğu ülkelerden az gelişmiş ülkelere kayması, 

buna paralel olarak iş gücünün az gelişmiş ülkelerden emeğin pahalı olduğu ülkelere geçmesi 

mükerrerliği doğuran nedenlerdir. 

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma 

konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak tanımlanabilir. Vergilendirme yetkisi, 

devlet tüzel kişiliği tarafından bizzat kullanılabileceği gibi, yerel idarelere ve federal devletler 

de federe devletlere, belli ölçüler için de devredilebilir. Bu çeşit yetki devrine ilişkin kurallar 

genellikle anayasalarda yer alır. İki devletin vergilendirme yetkisinin çakışması, bu 

devletlerin iki ayrı egemen devlet olmasından kaynaklanır. Devlet egemenliği, vergilendirme 

yetkisinin kaynağı, verginin var oluş nedeni olmaktadır. Görüldüğü gibi, vergilendirme 

yetkisi, devletlerin ülkesi üzerindeki egemenliğinin mali alandaki görünümü olmaktadır. 

Ancak, her devletin vergilendirme yetkisini ülke topraklarında kullanması, ülkeler arasında 

vergileme sorunları yaratabilmektedir. Milletler arası ilişkilerin gelişmiş olduğu çağımızda, 

devletler bu açıdan, vergilendirme yetkilerinin sınırlarını çizmek zorunda kalmışlardır. 

İki devletin vergilendirme yetkisinin çakışması ikisinin de kendini egemen 

görmesinden kaynaklanır. Vergilendirme yetkisinin kullanımı, devletin vergi mükellefi 

üzerindeki kişisel egemenliğe veya vergi konusu üzerinde ülkesel egemenliğe sahip olmasına 

bağlıdır. Vergilendirme yetkisini bir devletin uluslararası kurallara uygun olarak vergi 

koyabilmek, değiştirmek ve kaldırmak konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü şeklinde 

tanımlamak mümkündür. Vergilendirme yetkisi egemenlik ile iç içe geçmiş hatta aynı 

anlamda kullanılacak düzeyde ele alınmaktadır. 

Bir vergilendirme yetkisinin kaynağını oluşturan uluslararası hukuk, devletin yer ve 

kişi bakımından yetkisinin çerçevesi ve niteliği konusunda bir düzen getirmektedir; ülkesel 

egemenlik ilkesi, bir devletin egemenliğini ancak ülkesi üzerinde kullanabileceğini ve yer 

itibarıyla sınırını gösteren bir ilkedir. Kişisel egemenlik ise, ulusal bir hukuk düzenine dâhil 

kuralların egemenlik altında bulunan kişilere uygulanabilmesidir. Bir devletin vergi yasaları o 

devletin egemenlik alanı içinde geçerlidir ve yabancı devletlerin üzerinde uygulanamaz. Vergi 

yasalarının meşruluğu, vergi konuları ve vergi yükümlülerinin ülküsel veya kişisel egemenlik 

içinde bulunmasına bağlıdır. Bu bağ bulunmadığı zaman, vergilendirmenin hukuksallığından 

söz edilemez. Görüldüğü gibi, ülkelerin vergilendirme yetkilerinin çakışması uluslararası çifte 

vergilendirmenin önemli bir nedeni olmaktadır. 
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Devletler vergilendirme bakımından birbirinden farklı dört ayrı ve önemli ilke 

uygularlar.  

Bunlar; 

1.Kaynak İlkesi

2.İkamet İlkesi

3.Uyrukluk İlkesi

4.Varış ve Çıkış Ülkesi İlkesi

Kaynak İlkesi; vergilendirmeye temel olan husus, gelirin doğduğu yer veya geliri 

doğuran olaydır. Bu ilkeleri uygulayan ülkeler sahibi kim olursa olsun bir ayrım yapmadan 

sadece kendi ülkelerinde doğan geliri vergilendirirler. Buradaki en önemli güçlük ise gelirin 

hangi ülkede doğduğunun saptanmasıdır. 

İkamet İlkesi; vergilendirmede ikamet esası temel olarak alınır. Bu sebeple “MALİ 

İKAMETGÂH” „ın tanımı önem kazanır. Bu ilkeye göre, şahsın mali ikametgâhı nerede ise 

vergilendirmeyi o devlet yapacaktır. Çünkü vergileme amacına yönelik olarak özel 

ikametgâhtan farklı olan “mali ikametgâh” OECD tarafından 1963 yılında yayınlanan bir 

raporda belirtilmiş ve uygulamada “mukim” kavramı ile özdeş bir kavram benimsenmiştir. 

Mali ikametgâh vergi mükellefinin bulunduğu, oturduğu ya da işlerini yürüttüğü yerdir. 

Kurumlar Vergisi‟nin 3.maddesinin 5 nolu fıkrasına göre “Kanuni Merkez”, vergiye tabi 

kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. 

Yine aynı maddenin 6. fıkrasında tanımlanan “İş Merkezi” ise, iş bakımından işlemlerin 

fiilen toplandığı ve yöneltildiği merkezdir. 

Türk Vergi hukukuna göre kurumların vergilendirme hakkı, hem iş merkezi hem de 

kanuni merkezi göre tayin edilmektedir. Örmek olarak da bu uygulamanın Meksika ve 

Avustralya‟ da yapıldığını görmekteyiz. İngiltere ise vergilendirmeye iş merkezi esasını 

kıstas olarak almaktadır. 

Buradaki amaç, sermayenin yurt dışına kaçmasını önlemek ve toplam vergi 

hasılatında artış sağlamanın yanında yurt içi ve dışı gelirlerinin vergilendirilmesinde eşitliği 

sağlamaktır. 

Uyrukluk İlkesi; bu ilke ile devletler vatandaşlarının yurt içi ve yurt dışındaki 

gelirlerini birlikte vergilendirirler. Teknik güçlerin aşılması amacıyla ikamet ilkesi ile 

birlikte kullanılmaktadır. Bu ilke bağımsız kullanılan bir vergilendirme ilkesi değildir.  

Varış-Çıkış Ülkesi İlkesi; malların üretildiği ülke dışında tüketildiği hallerde 

vergilendirme yetkisinin çıkış(üretim) varış(tüketim) ülkesinden hangisine ait olacağının 

belirlenmesi önem kazanmıştır.  
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Hiç şüphesiz, bir malın her zaman üretildiği ülkede tüketilmesi söz konusu değildir. 

Bundan dolayıdır ki, bir malın üretildiği ülke dışında tüketilmesinde vergilendirme yetkisi, 

özellikle dolaylı vergiler (KDV-ÖTV vb.) açısından varış ülkesi ilkesiyle değerlendirilir. 

Buna göre mülkilik ilkesi üretim yerine tüketime bağlanarak, malın tüketildiği ülkeye 

vergilendirme yetkisi verilmektedir. 

Varış ilkesinin tersine sınır ötesine geçen bir malın vergilendirme yetkisi çıkış 

ülkesine verilmektedir.  

1.4. Ç.V.Ö.A. Amacı ve Vasfı-Yaptırım Gücü-Geçerlilik Süresi ve Yürürlükten 

Kalkması 

Farklı ülkelerin vergileme ilke ve yöntemlerinin uyumlaştırılması suretiyle 

kazançların birden çok kere vergilendirilmemesi ile birlikte vergi kaçakçılığına engel olmayı 

da amaçladığından sözleşmelerin sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuksal boyutlarda 

yapılmasına sebep olmaktadır.  

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanabilir olması için ülkelerin 

karşılıklı olarak anlaştığı hususlarda her iki ülkenin yasalarını ve ilgili mevzuatını 

düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla da her iki ülke sözleşmelerin yürürlüğe 

girmesi için gereken yükümlülükleri yerine getirip işlemleri tamamladığını karşılıklı olarak 

deklare ettikten sonra sözleşmeler ülke parlamentolarında onaylanan yasalarla yürürlüğe 

girmektedir. 

Uygulamada ÇVÖA‟ı diğer uluslararası sözleşmelerde uygulanan yöntemlerle dört 

safhadaki gelişmeler sonucunda yürürlüğe girerek sözleşmeye taraf devletlerin iç hukukunda 

da geçerli hale gelir. 

Birinci safha; müzakere ve görüşmeler safhası olup, Cumhurbaşkanı, başbakan ve dış 

işleri bakanı temsilcilik belgesi olmadan katılırlar. Bunlar dışında yetkilendirilecek kişi veya 

kişilere 244 sayılı Milletlerarası Anlaşmaları Onaylama veya bu anlaşmalara katılma, 

onaylama veya katılımın uygun bulunmasıyla ilgili kanunun 1.maddesine göre Bakanlar  

Kurulu tarafından imzalanmış yetkili belgesi verilmesi ile müzakere ve görüşmelere 

katılmaları mümkün olur. 

İkinci safha; karşılıklı imza safhasıdır. Anlaşma müzakerelerine yetki belgesine gerek 

olmayan kişiler katılmış ise bu yetkililer; yetki belgesi ile katılanlara imza yetkisi verilmiş 

ise bu yetkililer imzalamaktadırlar. Müzakereye katılma yetkisine rağmen imza yetkisi 

bulunmayan kişi ve gruplar sözleşmeleri paraf ederler. İmzalama işlemi ise daha sonra yetkili 

kılınanlar ya da TBMM‟de çıkarılan onay kanunu ile belirtilenlerce imzalanarak Resmi 

gazetede ilanı takiben yürürlüğe girecektir. 

Üçüncü safha; onay safhasıdır. İmzalanan anlaşmalar gerekçesi ile birlikte 

onaylanması uygun bulunmak üzere TBMM‟ ye sunulmakta, TBMM‟nin ilgili 
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komisyonlarında görüşüldükten sonra, genel kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için 

Bakanlar Kuruluna yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve bilahare bu kanunun verdiği 

yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile Bakanlar kurulunca anlaşma onaylanmaktadır. 

Bakanlar kurulu kararı ekinde ilgili anlaşma olmak üzere resmi gazetede yayımlanmaktadır. 

Dördüncü safha; belgelerin teatisi ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi safhasıdır. 

ÇVÖA‟na konulan hükümler ile anlaşmanın taraf devlet yetkililerince onayını ve en kısa 

zamanda teati edilmesi akdedilmektedir. Onay belgelerinin teatisinden sonra yürürlüğe 

girmesi kararlaştırılmıştır. Anlaşmaların yürürlüğe girme tarihinin vergilendirme 

dönemlerinin başlangıcına denk getirilmesi imkânı bulunmadığından, konulan hükümlerle; 

kaynakta tevkif edilen vergiler ile bunların dışındaki vergiler yönünden taraf rızaları 

doğrultusunda yürürlük tarihleri belirlenmektedir. 

Anayasa‟nın ilgili hükümleri ve 244 sayılı milletlerarası anlaşmaları onaylama veya 

bu anlaşmalara katılma, onaylama veya katılmanın uygun bulunmasıyla ilgili yasanın 

2.maddesi hükmü gereğince; ÇVÖA kanun niteliği taşımakta ve özel niteliği dolayısıyla

uygulama açısından vergi kanunlarına nazaran haiz bulunmaktadır. 

ÇVÖA‟ da uluslararası anlaşma niteliğinde olup bu konudaki gerekli tüm koşullar 

vergi anlaşmaları için de aynen geçerliliğini korumaktadır. Akit devletlerin uluslararası 

hukuk karşısında sözleşme akdetme yetkisizliği söz konusu ise ya da taraflardan birinin karşı 

tarafça rızasını bozan; hata, hile, gabin, ya da zor kullanma hallerinin mevcudiyeti halinde 

ÇVÖA‟ da geçersiz sayılacaktır. 

ÇVÖA dâhil tüm uluslararası anlaşmalar; süresiz ve belli süre için yapıldığı gibi bazı 

hallerde taraf iradeleriyle ya da feshi gerektiren olayların çıkmasıyla anlaşmalara son 

verilebilmektedir. 

2.TÜRKĠYE-ĠNGĠLTERE ARASINDAKĠ ÇĠFTE VERGĠLENDĠRMEYĠ ÖNLEME

ANLAġMASI 

Türkiye ile İngiltere arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması 1988 yılında 

imzalanmış olup çalışmanın bu bölümünde anlaşmanın kapsam ve genel kavramlarına yer 

verilecektir. 

Türkiye, İngiltere ile 600 milyar Dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile dünya 

ticaretinde önemli bir pay sahibidir. Türkiye ile İngiltere arasında ki ithalat, ihracat ve dış 

ticaret rakamlarına bakılacak olursa Türkiye‟nin ihracat yaptığı ülkeler rakamsal olarak 

sıralandığında, İngiltere 7.sırada yer alırken; Türkiye‟nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 

İngiltere 2.sırada yer almaktadır.   
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2.1. KiĢilere ĠliĢkin Kapsam 

Anlaşmada kişilere ilişkin kapsam 1.maddede düzenlenmektedir. Buna göre anlaşma, 

akit devletlerden birisinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.  

Anlaşmanın bu maddesi OECD‟nin hazırlamış olduğu tüm modellere uygun olmasına 

rağmen, madde ancak anlaşmadaki diğer birçok madde ile beraber incelendiğinde bir anlam 

kazanabilmektedir. 1.maddenin anlaşma kapsamındaki kişiler için aranan iki koşulu dikkat 

çekmektedir. Bunlar Akit devletler ve Mukim kişilerdir. 

2.1.1 Akit Devletler 

Anlaşma akit devletlerdeki mukim kişilerin kapsamda olduğuna işaret ettiğine göre, 

öncelikle bu devletlerin doğru saptanması gerekmektedir. Akit devletlerin bu anlamda 

Birleşik Krallık olarak ifade edilen İngiltere ve Türkiye Cumhuriyeti olduğu açıktır. Ne var 

ki model anlaşma uyarınca akit devletler, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 

uygulanması açısından hükümdarlık alanlarını genişletebilmekte veya 

sınırlandırabilmektedir. İngiltere anlaşmasında da böyle bir yöntem izlendiği görülmektedir. 

Anlaşma İngiltere hükümdarlık sahasını Kuzey İrlanda Krallığı‟nı da kapsayacak şekilde 

genişletmektedir(m.3/1-b). 

2.1.2. Mukim Kavramı 

2.1.2.1.Mukim KiĢiler 

Anlaşmanın 1.maddesinde ifade edilen mukim kavramı esasen anlaşmanın 

4.maddesinde ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.  Buna göre, mukim kavramı ile kastedilen, akit

devletlerin mevzuatı gereği, ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer yapıda 

diğer herhangi bir ölçüt nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişidir. 

Burada dikkat çeken konu kanuni merkez teriminin kullanılmasıdır. OECD „nin 

hazırladığı tüm model anlaşma metinlerinde, mukim kavramı tanımlanırken kanuni merkez 

ifadesi kullanılmaktadır. Türkiye ise OECD Modeli şerhine koymuş olduğu çekince ile bu 

kavramı birçok çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması metnine koymuştur. Bu tutumun 

sebebi ise, KVK açısından tam mükellef olma koşulunun, kurumların kanuni merkezinin 

veya iş merkezinin Türkiye‟de olması durumuna bağlanmış olmasıdır.    

4.madde metninden anlaşılacağı üzere, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının

mantığına uygun olan bir yaklaşımla, çifte vergilendirmeye yol açması oldukça muhtemel bir 

durum olan çifte mukimlik de anlaşma kapsamına alınmıştır. Böylece her iki ülkede de 

mukim ve her iki ülke açısından da tam mükellef olan kişiler de anlaşmadan 

faydalanabilecektir. 

Sayfa 114



Acaba her iki devlet açısından da mukim olan bir kişi, aslında hangi devlette ikamet 

ediliyor sayılacaktır? Anlaşmanın getirdiği çözüm uyarınca, her iki devlette de mukim olan 

kişinin ikametgâhı saptanırken, izlenmesi gereken yöntem şu şekildedir: 

Kişi öncelikle daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu devletin mukimi 

sayılacaktır. Eğer kişinin her iki devlette de bu nitelikte bir meskeni var ise; kişisel ekonomik 

ilişkilerinin yakın olduğu akit devletin mukimi sayılacaktır(m.4/2-a). 

Eğer kişinin her iki akit devlette de böyle bir meskeni yok ise ve kişisel-ekonomik 

ilişkilerinin yoğun olduğu yer saptanamıyorsa, kişinin kalmaya adet edindiği yer mukimi 

olarak kabul edilecektir(m.4/2-b). 

Eğer kişinin her iki devlette de kalmaya adet edindiği bir yer var ise veya her iki 

devlette de kalmayı adet edindiği bir evi yok ise, kişi vatandaşı olduğu devletin mukimi 

olarak kabul edilecektir(m.4/2-c). 

Eğer kişi her iki devletin de vatandaşı ise ya da her iki akit devletinde vatandaşı değil 

ise, akit devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşma usulü çözecektir(m.4/2-d). 

4.maddenin mukimlik kavramına ilişkin getirdiği bu çözüm tüzel kişiler için de geçerli

kabul edilecektir. 3.madde kişi kavramının gerçek kişilerin yanı sıra, şirketlerin ve kişilerin 

oluşturduğu diğer kişileri de kapsadığını ifade etmektedir. Buna rağmen 4. madde, tüzel 

kişilere ilişkin ayrı bir hüküm getirmektedir. Bu hüküm bir tüzel kişinin her iki devlet 

açısından da mukim olma durumunu düzenlemektedir. Böyle bir durumda tüzel kişi fiili iş 

merkezinin bulunduğu devletin mukimi olarak kabul edilecektir. Ancak bu tüzel kişinin fiili iş 

merkezinin bir akit devlette olmasına karşın, kanuni iş merkezi diğer akit devlette ise, sorun 

karşılıklı anlaşma usulüne göre çözülecektir. Model anlaşma metinlerinde yer almayan bu 

durumun İngiltere Anlaşması‟nda düzenlenmiş olmasının sebebi yine Türkiye‟nin kanuni 

merkeze ilişkin olarak koymuş olduğu çekincedir. Zira İngiliz hukukunda tüzel kişilerin tam 

mükellef olmasına dair, kanuni merkezin İngiltere‟de bulunması gibi bir şart yoktur.  

2.1.2.2. Ġngiliz Hukukunda Mükellefiyet 

İngiliz hukukunda, Türk hukukunun farklı olarak tam mükellef ve dar mükellef ayrım 

yerine, mevcut durum 3 temel kavrama göre saptanmaktadır. Bu kavramlar mukimlik 

(resident), alelade mukimlik (ordinary resident) ve iskân yeri (domicile) olarak 

sıralanmaktadır.  Bu üç kavram kişilerin İngiltere içerisinden ve İngiltere dışarısından elde 

ettiği gelirlerden, ne zaman vergi alınacağını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Esas 

itibariyle bu kavramlar Anglo-Saxon hukuk sisteminin gereklerine uygun olarak, vergi 

yasaları tarafından değil, içtihatlarla saptanmıştır. 
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İngiliz hukukunda mukim kavramı bir vergi yılında (6 Nisan‟ da başlayıp yılın 5 Nisan 

tarihinde sona ermektedir) İngiltere‟ nin coğrafi sınırları içerisinde bulunmayı ifade 

etmektedir. Bu durumun daha da netleştirilmesi amacıyla, İngiltere‟ de bulunmak kavramı, 

vergi yılının 183 gününün
3
 İngiltere‟ de geçirilmesi olarak açıklanmaktadır. Bu sürenin

hesabında çıkış tarihi ve İngiltere „ye giriş tarihi de hesaplanmakta ve geçici ayrılmalar 

dikkate alınmamaktadır.  

Bir diğer önemli kavram ise alelade ikametgâhtır. Buna göre, İngiltere‟ de bir vergi 

yılında 183 günden az kalmış olan kişi, müteakip 4 yıl boyunca her yıl ortalama 91 gün, 

İngiltere‟ de bulunur ise 5.yıl alelade mukim kabul edilecektir. 

İskân yeri kavramı; tamamen İngiliz hukukuna özgü bir kavram olup içeriği oldukça 

tartışmalıdır. İskân yeri kavramı esasında ikametgâhtan farklı bir kavramı ifade etmektedir. 

İngiliz hukukunda bir iskân yerine sahip olmak için, kişinin babasının İngiltere‟de bir 

meskeninin olması yeterlidir. Bunun için İngiliz vatandaşı olmak dahi gerekmemektedir. 

İngiliz hukukuna göre bir iskân yerine sahip olmak için, Türkiye‟de dünyaya gelen bir Türk 

vatandaşının babasının daimi meskeninin İngiltere‟de bulunması yeterlidir. İngiltere‟de iskân 

yerine sahip olma durumunun doğumla ortaya çıkması engellenememekte, ancak 16 yaşından 

sonra, başka bir ülkede iskân yerine sahip olma durumu bu kavrama dayalı mükellefiyet 

tesisinin önüne geçebilmektedir.  

İngiliz hukukunda tüzel kişilerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak saptanmış olan kilit 

kavram yine ikametgâh olarak saptanmaktadır. Buna göre İngiltere‟de kurulmuş şirketler, her 

durumda İngiltere‟de mukim olarak kabul edilecek ve bu çerçevede hem İngiltere kaynaklı 

gelirleri, hem de İngiltere dışından elde etmiş oldukları gelirleri vergilendirilecektir. Buna 

karşın İngiltere dışında kurulmuş olan şirketlerden sadece işletme merkezi İngiltere‟de olanlar 

ve İngiltere‟deki bir şirket tarafından kontrol edilen şirketler İngiltere‟de mukim sayılacak ve 

bu çerçevede vergilendirilecektir.  

Tüm bu ifade edilmeye çalışılanlar ışığında İngiliz vergi sisteminin temelinde 

ikametgâh ilkesinin yattığı söylenebilir. İngiltere‟de mukim olan kişilerin tüm dünyadan elde 

ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Ancak alelâde mukimlerin 

ve iskân yeri İngiltere‟de bulunanların tüm dünyadaki gelirleri kural olarak İngiltere‟de 

vergilendirilmemektedir. İngiltere‟de bu konudaki ayrım, her bir gelir türüne göre farklı 

olarak yapılmaktadır. Bu ayrımlara ilişkin, ücret gelirlerinde şu örnekler verilebilir: 

Ücret gelirinin tamamının İngiltere dışından elde edilmesi halinde; iskân yeri 

sahiplerinden vergi alınmamasına karşın, mukimlerden ve alelâde mukimlerden, gelir 

İngiltere‟ye getirildiği takdirde vergi alınmaktadır. 

3 Mukim olmak için aranan 183 gün koşulu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile uyumlu bir durum 
yaratmaktadır. Model anlaşmaların özellikle ücret kazancının vergilendirilmesinde vergilendirme yetkisine sahip 
olan devleti saptamak amacıyla kullandığı ölçüttür. 
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Ücret gelirlerinin bir kısmının İngiltere‟den, bir kısmının İngiltere dışından elde 

edilmesi halinde iskân yeri sahiplerinin sadece İngiltere‟de elde ettiği kısım vergilendirilirken, 

İngiltere dışından elde ettikleri kısım vergilendirilmemektedir. Buna karşın mukimlerin bu 

şekilde elde ettikleri tüm gelir vergilendirilmektedir. Alelâde mukimlerin ise, gelirlerinin 

İngiltere‟de elde edilen kısmı vergilendirilmekte; İngiltere dışından elde ettikleri kısım ise 

İngiltere‟ye getirilecek olursa vergilendirilmektedir. 

          Ticari kazançlarda ve serbest meslek kazançlarında ise durumu şöyle özetleyebiliriz: 

Tablo I: Ġngiltere’de Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazançları Açısından 

Vergi      Mükellefiyeti 

Ticari kazanç ve serbest meslek 

kazancının tamamının veya bir 

kısmının İngiltere‟de elde 

edilmesi 

Ticari kazanç ve serbest meslek 

kazancının tamamının İngiltere 

dışından elde edilmesi 

Mukim-İskân 

Yeri Sahibi 

GELİRİN TAMAMI 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

Mukim-

Alelâde 

Mukim-İskân 

Yeri Sahibi 

GELİRİN TAMAMI 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

Mukim-

Alelâde 

Mukim-İskân 

Yeri Sahibi 

Değil 

GELİRİN TAMAMI 

İNGİLTERE‟DE 

VERGLENDİRİLİR 

GELİR İNGİLTERE‟YE 

GETİRİLİRSE İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR. 

Mukim-

Alelâde 

Mukim Değil-

İskân Yeri 

Sahibi 

GELİRİN TAMAMI 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR. 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR. 

Mukim-

Alelâde 

Mukim Değil-

İskân Yeri 

Sahibi Değil 

GELİRİN TAMAMI 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

GELİR İNGİLTERE‟YE 

GETİRİLİRSE İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

Mukim Değil GELİRİN TAMAMI 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLİR 

İNGİLTERE‟DE 

VERGİLENDİRİLMEZ. 
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2.1.2.3. KiĢi Kavramı 

Anlaşma akit devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere 

uygulanacaktır.  

Kişi kavramı, antlaşmanın “Genel Tanımlar” başlıklı 3. maddesinde ele alınmıştır. Bu 

maddeye göre kişi terimi, gerçek kişileri, şirketleri ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluşları 

kapsar. Bu kapsamda sayılı olanlar tahdidi olmayıp, somut duruma göre genişleyebilen bir 

kişi kavramına işaret etmektedir.(OECD Model 2003:73) 

Antlaşma model antlaşmaya uygun olarak, kişi kavramının tanımında geçen şirket 

kavramını 3.maddeye göre ayrıca açıklama gereği duymuştur. Buna göre şirket, herhangi bir 

kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören bir kuruluştur. 

2.2. Vergilere ĠliĢkin Kavramlar 

2.2.1. AntlaĢma ’da Kavranan Vergilerin Saptanması 

Her devletin uyguladığı vergi farklılık göstermektedir ve model antlaşmalarda hangi 

vergilerin kapsamda olduğunu özel olarak belirtmek zorundadır. Öyle ki kimi devletlerin 

uyguladıkları vergiler kapsam itibarıyla aynı olmasına karşı, isimlendirilmeleri farklı 

yapılmakta; kimi devletlerin de uyguladıkları vergiler aynı olmasına karşı, içerikleri farklı 

olabilmektedir. 

Bu çerçevede model antlaşmalarda kavranacak vergilerin saptanmasına ilişkin 2 

yöntem öngörülmektedir. 

Birinci yöntem uyarınca; akit devletlerde antlaşma kapsamındaki vergiler her bir taraf 

için ayrıca, tek tek saymak suretiyle belirlenmekte ve bu sayede uyuşmazlık çıkma olasılığı en 

aza indirgenmektedir. İkinci yöntem uyarınca ise, akit devletler kavranacak vergileri 

kaynakları itibarıyla belirlemektedir. Bu ikinci yöntemle uyuşmazlık çıkma olasılığı artmakta, 

ancak kavranacak vergilere ilişkin daha esnek bir zemin sağlanabilmektedir. 

İngiltere ve Türkiye‟nin hukuk sistemleri arasında köklü farklılıklar söz konusudur ve 

bu yöntemlerden birincisini seçmekle temkinli bir yol izlenmiştir.  

Anlaşma‟nın kavranan vergilere ilişkin 2. maddesinin 1. fıkrası gereğince, her bir akit 

devletten alınan gelir ve sermaye değer artışları kazançları üzerinden alınan vergiler, 

Antlaşma kapsamında olacaktır. Sermaye değer artış kazançları vergisi ifadesi özellikle 

kullanılmıştır ve bunun nedeni ise, bu verginin İngiltere‟de ayrı bir kanunla düzenlenmiş 

olmasındandır. 
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Anlaşma‟nın 2.maddesinin 2.fıkrası, model antlaşmanın ilgili maddesine uygun olarak, 

1.fıkrada ifade edilen sermaye değer artış kazançları ve gelir üzerinden alınan vergiler

kapsamına açıklık getirmektedir. Buna göre; menkul-gayrimenkul varlıkların elden 

çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan vergiler ile sermaye değer artışlarına uygulanan 

vergiler dâhil olmak üzere, toplam gelir, toplam sermaye değer artış kazançları veya gelirin ya 

da sermaye değer artış kazançlarının unsurları üzerinden alınan vergiler, gelirden veya 

sermaye değer artış kazançlarından alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

Anlaşma‟nın 2.maddesinin 3.fıkrası yukarıda bahsedilen vergileri tek tek sayma 

yöntemi uyarınca, 2.maddenin ifadesini netleştirmekte ve akit devletler açısından Antlaşma 

kapsamında kabul edilecek vergileri listelemektedir. Buna göre; Antlaşma kapsamında 

Türkiye açısından geçerli olacak vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisi olarak 

saptanmaktadır.  

Anlaşma‟nın kavranan vergileri tek tek saymak suretiyle kaybedilen esnek yapıdan 

doğacak sakıncaları gidermek amacıyla 2.maddenin 4.fıkrası model antlaşmaya uygun olarak 

şu ifadeyi içermektedir. Bu antlaşma aynı zamanda, antlaşmanın imza tarihinden sonra akit 

devletlerden herhangi biri tarafından mevcut vergilere ilave olarak veya onların yerine alınan 

ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen vergilere de 

uygulanacaktır. 

2.2.2. AnlaĢma’nın, Kavranan Vergilerle Ġlgili Olarak Çifte Vergilendirmeyi Önleyici 

Ulusal Düzenlemelerle KarĢılaĢtırılması 

Anlaşma‟nın 2.maddesinin genel olarak kullandığı kavranan vergileri sayma yöntemi,  

çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu yöntem 

sayesinde akit devletler her bir verginin kanunu bünyesinde bulunan çifte vergilendirmeyi 

önleyici ulusal düzenlemeleri devre dışı bırakmakta, ilgili vergiler açısından ortak bir metin 

işaret etmektedir.  

Konuya Türkiye açısından bakıldığında, örneğin yabancı ülkede verginin indirilmesine 

izin veren GVK‟nin 123.maddesinin uygulanma olasılığı kalmamaktadır. GVK‟nin 

123.maddesi, tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerin yabancı memleketlerde elde ettikleri

kazanç ve iratlar için mahallinde ödedikleri benzer vergileri, Türkiye‟de tarh edilen gelir 

vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından 

indirilmesine izin vermektedir.  

Mükelleflerin GVK‟nin 123.maddesinden faydalanması için yabancı ülkede ödemiş 

oldukları verginin, Türkiye‟de kendilerinden talep edilen vergiye benzer bir vergi olduğunu 

kanıtlaması gerekmektedir. Bu durumun kanıta gereksinim duyan niteliği, mükellef ile vergi 

idarisini karşı karşıya getirebilecektir. Madde yabancı memleketlerde ödenen verginin gelir 

vergisi üzerinden alınan bir vergi olması koşulunu aramaktadır. Oysa bir ülkenin aldığı 

verginin gelir vergisi olarak isimlendirilmesi, o verginin Türk hukuku açısından da aynı 
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anlama gelmesini gerekli kılmamaktadır. Bunun yanı sıra 123.madde uyarınca yabancı 

ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukları böyle bir verginin ödendiğini tevsik etmiş olmalıdır.  

GVK‟dekine benzer bir sıkıntıya KVK‟de de rastlanmaktadır. KVK‟nin 43.maddesi 

uyarınca, 123.maddede aranan koşulların yanı sıra mükellef kurum, yabancı ülkede ödemiş 

olduğu verginin Türkiye‟de ödenecek vergiden daha fazla olmadığını da ispatla yükümlü 

tutmaktadır.  

GVK ve KVK‟nin yabancı ülkede ödenen verginin mahsubu için öngörmüş olduğu 

sistem, görüldüğü üzere birçok sıkıntı içermektedir. Mükellefler iki ülkenin vergi sistemlerini 

karşılaştırmak zorunda bırakılıp, kırtasiyecilik içeren işlemlerle uğraşmak durumunda 

kalmaktadır. İngiltere ile Türkiye arasında çıkabilecek bir çifte verilendirmeyi önleme 

sorununda mükellefler aradaki Anlaşma‟ya başvurarak hangi vergilerin birbirlerini 

karşıladığını anlayabilecek ve Antlaşma gereği olarak da tek bir devlete vergi ödeyerek, 

vergileri mahsup etmek veya vergi idarelerine yabancısı oldukları vergi sistemlerine ilişkin 

bilgiler vermek zorunda kalmayacaktır.  

3. ANTLAġMADA YER ALAN BAĞLAMA KURALLARI

3.1. Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelirler 

Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirlerin ne şekilde vergilendirileceğini, bir 

başka ifadeyle vergilendirme yetkisinin nasıl paylaştırılacağını Anlaşma‟nın 6.maddesi 

düzenlemektedir.  

Maddeye göre, bir akit devlet mukiminin diğer akit devlette bulunan gayrimenkul 

varlıklardan elde ettiği gelir, gayrimenkulün bulunduğu devlette vergilendirilecektir. 

Vergilendirme yetkisinin bu şekilde kaynak devletine bırakılmış olmasının nedeni olarak, 

gayrimenkulün bulunduğu devlet ile daha yakın bir bağ içerisinde olması 

gösterilmiştir.(OECD Model 2003:109) 

Anlaşma‟nın 6.maddesi vergilendirme yetkisini kaynak devletine verdikten sonra, 

gayrimenkul kavramına açıklık getirmiştir. Anlaşma‟nın 6. maddesi, gayrimenkul varlık 

teriminin anlamına ilişkin olarak koyduğu genel kuralda, akit devletlerin iç hukukuna 

gönderme yapmıştır. Dolayısıyla bir gelirin gayrimenkulden elde edilip edilmediğini anlamak 

için ilk yapılması gereken, o gelir kaynağının akit devlet hukukunca, gayrimenkul olup 

olmadığını saptamaktır. 

Antlaşma gayrimenkul varlıkların saptanmasına ilişkin temel kuralı bu şekilde 

koyduktan sonra, her iki akit devlet tarafından mutlak olarak gayrimenkul kabul edilebilecek 

varlıkların listesini vermiştir. Antlaşma ilgili listenin başında tarım ve ormancılıktan elde 

edilen gelirleri, gayrimenkul varlıklarından elde edilen gelir olarak kabul etmiştir.  
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Antlaşma‟nın 6.maddesinin 2.fıkrasında gayrimenkul kavramına ilişkin verilen listede, 

kesin olarak gayrimenkul olduğu kabul edilen diğer varlıklar şu şekilde sıralanmaktadır. 

Gayrimenkullerin teferruatları, tarım ve hayvancılıkta kullanılan araç ve hayvanlar, balık 

avlama mahalleri, özel hukuk hükümlerinin uygulandığı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin 

haklar, gayrimenkul intifa hakları, maden ocakları, kaynaklar ve doğal kaynakların işletme 

hakkından veya işletilmesinden doğan sabit, ya da değişken ödemeler üstündeki haklar. 

Antlaşma ayrıca mutlak olarak gayrimenkul sayılmayacak bazı varlıkları da 

belirlemektedir.(m.6/2). Buna göre gemiler, vapurlar, uçaklar ve Anlaşma‟nın 12.maddesinde 

sıralı bazı fikri-sınaî haklar ülke mevzuatlarına bakılmaksızın gayrimenkul olarak kabul 

edilmeyecektir.  

Antlaşma gayrimenkul varlık terimini bu şekilde açıklığa kavuşturduktan sonra, 

gayrimenkul varlıktan gelir elde etmenin ne anlama geldiğini de açıklamaktadır (m.6/3). Buna 

göre gayrimenkul olarak kabul edilen varlığın doğrudan kullanılması, kiralanması veya diğer 

herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Antlaşma 

kapsamında gerçekleştirilecektir. Ancak gayrimenkulün elden çıkarılmasından kazanılan 

değer artış kazancı, gayrimenkul varlıklardan elde edilmiş bir gelir olarak kabul 

edilmeyecektir. Zira sermaye artış değer kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin 13.madde 

bu konuya özel olarak düzenlenmektedir. 

6.madde gayrimenkullerden elde edilen gelir kavramının tanımını biraz daha

genişleterek, bu gelirlerin bir serbest meslek kazancı çerçevesinde veya bir teşebbüsün 

faaliyetleri neticesinde elde edilmesi halini de kapsama almakta ve bu tür gelirlerin 

vergilendirilmesinde de yetkinin kaynak devletinde olduğuna işaret etmektedir.(m6/4). 

3.2.Ticari Kazançlar 

Bir akit devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer akit devlette yer alan 

bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnız ilk bahsedilen devlette 

vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, 

kazanç bu diğer devlette, işyerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak atfedilebilen miktarla 

sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir. 

Bu maddenin 3 üncü fıkra hükümleri saklı olmak üzere, bir akit devlet teşebbüsünün 

diğer akit devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, bu işyerine 

her iki akit devlette de, eğer bu işyeri aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer 

faaliyetlerde bulunan tamamen ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu 

teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, ne kazanç elde edecek idiyse, böyle bir 

kazanç atfedilecektir. 

İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu devlette veya başka bir yerde 

yapılan, yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun 
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düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. İşyeri tarafından teşebbüsün ana 

merkezine veya diğer herhangi bir bürosuna ihtira beratları, patentlerin veya diğer hakların 

kullanılması karşılığında gayri maddi hak bedeli, ücret veya diğer benzeri ödemelerin 

yapılması; verilen hizmet veya yönetim karşılığında komisyon ödenmesi; bankacılık 

teşebbüsleri hariç olmak üzere, işyerine ödünç olarak verilen paralar karşılığında faiz 

ödenmesi halinde, söz konusu meblağların gider olarak indirilmesine müsaade edilmeyecektir. 

İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticari eşya alınması dolayısıyla doğan 

hiçbir kazanç, işyerine atfedilmeyecektir. 

Kazanç, bu antlaşmanın başka maddelerinde düzenlenen gelir unsurlarını da 

kapsamına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

3.3.Uluslararası TaĢımacılıktan Elde Edilen Gelir 

Uluslararası taşımacılıktan elde edilen gelirlere ilişkin vergilendirme yetkisinin 

paylaşımını, Türkiye‟nin imzalamış olduğu tüm çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarında 

olduğu gibi İngiltere Antlaşması‟nın da 8.maddesi düzenlemektedir. 

8.maddenin 1. Fıkrası bu konudaki vergilendirme yetkisinin ikametgâh devletine ait

olduğunu işaret etmektedir. Bu fıkra gereğince; bir akit devlet teşebbüsünün uluslararası 

trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde edilen kazanç, yalnızca bu 

devlette vergilendirilecektir. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus “akit devlet teşebbüs” kavramıdır. Zira 

vergilendirme yetkisi bu kavram aracılığı ile ikametgâh devletine bırakılmaktadır.  

Bir başka açıklık getirilmesi gereken kavram ise “uluslararası trafik” kavramıdır. Yine 

antlaşmanın genel tanımlara ilişkin 3.maddesi uluslararası trafiği, bir akit devlet teşebbüsü 

tarafından gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan taşımacılık olarak 

tanımlamakta ve yalnızca bir akit devletin sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu taşımacılık 

işlerinin uluslararası trafik kavramına dâhil olmadığını eklemektedir. 

8.maddenin 2.fıkrası, 1.fıkrada belirlenen esasların, bir ortaklığa, bağlı işletmeye veya

uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacağını 

ifade etmektedir. Böylece bu şekilde elde edilen gelirlerin ticari kazanç veya temettü olarak 

nitelendirilmesini engellemiştir. 

3.4. Bağımlı TeĢebbüsler 

Bir akit devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer akit devlet teşebbüsünün 

yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya aynı kişiler doğrudan veya dolaylı 

olarak akit devlet teşebbüsünün ve diğer akit devlet teşebbüsünün yönetim, kontrol ve 

sermayesine katıldığında ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticari ve mali ilişkilerinde oluşan 
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veya empoze edilen koşullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan 

farklılaştığında, olması gereken; fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o 

teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilebilir. 

Bir akit devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, diğer 

akit devlette vergilendirilen bu diğer akit devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını 

içerebilir. Aynı zamanda bu bahsedilen akit devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç 

olmayıp, bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler göz önünde tutularak, sonradan 

hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, 

eğer bir akit devlet bu düzenlemenin hukuki olduğu kanaatine varırsa, söz konusu kazanç 

üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeler yapmak durumundadır. Bu düzeltme 

yapılırken, bu antlaşmanın diğer hükümleri göz önünde tutulacak ve gerektiğinde akit 

devletlerin yetkili makamları birbirine danışacaktır. 

3.5.Temettüler 

Antlaşmanın temettülere ilişkin 10.maddesinin 3.fıkrası temettü kavramını 

açıklamaktadır. Fıkra uyarınca temettü terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya 

intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden veya intifa haklarından, kurucu hisse 

senetlerinden alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde 

edilen gelirleri, bunun yanı sıra dağıtımı yapan şirketin mukim olduğu devletin mevzuatına 

göre, hisse senedi geliri addedilen diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri ifade eder.  

Antlaşmaya göre, temettü ödeyen şirketin mukimi olduğu akit devletin iç mevzuatına göre 

temettü olarak kabul ettiği diğer gelirler de, temettü kapsamında kabul edilecektir. Ancak 

antlaşmanın temettünün kapsamına ilişkin olarak akit devletlerin iç hukukuna yaptığı 

gönderme, faizlerin temettü olarak değerlendirilmesi sonucunu doğurmayacaktır. 

Temettülerin vergilendirme yetkisi, akit devletlerarasında paylaştırılmaktadır. Bu 

konuda getirilen temel kural, vergilendirme yetkisini doğrudan doğruya hem kaynak devletine 

hem de ikametgâh devletine bırakmaktadır. Ancak vergilendirme yetkisinin kaynak devleti 

tarafından kullanılması bir takım sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu sınırlamalar vergilendirme 

yetkisinin kaynak devleti tarafından kullanılmasını sağlayan ön koşullar olmayıp, 

vergilendirme yetkisine ikametgâh devletiyle beraber sahip olan kaynak devletinin bu 

yetkisini kullanmasına ilişkin sınırdır. Temettünün gerçek lehtarı karşı tarafın mukimi iken 

uygulanabilecek bu sınırlandırmalar, iki durumda ortaya çıkmaktadır.(m.10/2) 

Temettünün gerçek lehtarı, temettü ödeyen şirketteki oy gücünün en az %25‟ini 

doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol eden bir şirket ise, gayrisafi temettü tutarının 

%15‟ni aşmayacak bir vergi oranı kaynak devleti tarafından uygulanabilecektir. 

Yukarıdaki ilk sınırlandırmaların dışındaki tüm hallerde kaynak devletin 

uygulayabileceği vergi oranı gayrisafi temettü tutarının %20‟sini aşamayacaktır. 
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Anlaşma‟nın bu konuda koyduğu diğer kural da, temettü elde eden kişinin, temettüyü 

ödeyen şirketin bulunduğu kaynak devlette bir işyerine sahip olmasına ilişkindir. Böyle bir 

durumda temettü bu işyeri aracılığı ile elde edilmişse, vergilendirme yetkisinin paylaşımı 

ticari kazancı düzenleyen 7.maddeye göre yapılacaktır. Antlaşma aynı yaklaşımı serbest 

meslek kazançlarına ilişkin olarak sadece Türkiye açısından değerlendirmiştir. Buna göre, 

Türkiye‟de mukim bir kişi İngiltere‟de sabit yer aracılığı ile temettü elde ederse serbest 

meslek kazançlarına ilişkin 14.maddeye başvurulacaktır. Buna karşın İngiltere mukimi bir 

kişi, Türkiye‟deki sabit yeri aracılığı ile temettü elde ederse, başvurulacak madde temettülere 

ilişkin 10.madde olacaktır.(m10/5) 

Antlaşmanın temettülere ilişkin 10.maddesinin bu konuda getirdiği bir başka 

düzenlemeye göre, bir akit devlet mukimi bir şirketin, diğer akit devlette bulunan bir işyeri 

aracılığı ile elde ettiği kazanç 7.maddedeki ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilecek, 

kazancın kalan kısmı işyerinin bulunduğu akit devletçe %15‟i geçmeyecek bir oranla 

vergilendirilecektir.(m.10/4). Bu düzenlemenin GVK‟nin 75/4 maddesini kast ettiği açıktır. 

GVK m. 75/4‟e göre, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef 

kurumların kazançlarından istisnalar ve indirimler düşülmeden önceki kurum kazancından 

hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısım menkul sermaye iradı kabul 

edilmektedir. Bu şekilde kar dağıtımına konu ve dolayısıyla, antlaşma anlamında bir temettü 

ortaya çıkmış ve vergilendirilmiş olacaktır.  

Antlaşmanın 10. Maddesinin son fıkrası ise, kaynak devlette gelir elde edenin bir dar 

yükümlü kurum olması halinin, temettülerin vergilendirilmesine ilişkin kurallar kapsamından 

olmadığına işaret etmektedir. Kaynak devletinde gelir elde eden dar mükellef kurumun 

10.madde kapsamından olabilmesi için, ikametgâh devleti mukimlerine kar dağıtımı yapması

gerekmektedir. 

3.6.Faiz Gelirleri 

Faiz gelirlerinin vergilendirme rejimi antlaşmanın 11.maddesinde düzenlenmektedir. 

Antlaşmanın faiz olarak nitelendirildiği gelirler, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya 

kazancı paylaşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvillerinden, tahvillerden veya 

bonolardan ve her nevi alacaklardan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği devletin vergi 

mevzuatına göre ikrazat geliri sayılan diğer bütün gelirleri kapsamaktadır.(m.11/4). Antlaşma; 

faize ilişkin yaptığı bu tanımın yanı sıra, temettülerin faiz geliri olarak kabul edilemeyeceğini 

ve vergilendirme yetkisinin de faize ilişkin ilkeler çerçevesinde paylaştırılamayacağına da 

dikkat çekmektedir. (m.11/4). 

Faiz gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak antlaşma, vergilendirme yetkisinin 

akit devletlerarasında paylaştırılmasını öngörmektedir. Bu paylaştırma da vergilendirme 

yetkisi kural olarak, ikametgâh devletine ve sınırlı olarak da kaynak devletine 

bırakılmıştır(m.11/1). Bu akit devlette doğan ve diğer akit devlet mukimine ödenecek faizler, 
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mukim olunan devlet tarafından vergilendirilecektir, ancak gelirin elde edildiği kaynak 

devlette %15‟i aşmayan (gayrisafi tutar üzerinden) sınırlandırılmış bir vergilendirme yetkisine 

sahip olacaktır. 

Maddenin 6.maddesinde faizin ne zaman kaynak devlette elde edildiği 

tanımlanmaktadır. Tanım uyarınca, bir akit devletin kendisi, politik alt bölümü, mahalli 

idaresi veya mukimi tarafından ödenen faiz o devlette elde edildiği kabul edilmektedir. Faiz 

antlaşmaya taraf olmayan bir üçüncü devlet mukimi tarafından ödenecek olursa, gelirin 

kaynak devletinde elde edildiğinin kabulü için ödemenin, akit devletteki sabit yer veya işyeri 

aracılığı ile yapılmış olması gerekmektedir. 

Antlaşmanın faiz gelirlerine ilişkin 11. Maddesi, bir takım istisnalar getirerek 

kendisine vergilendirme yetkisi tanınan devletin bu yetkisini kısıtlamaktadır. Buna göre; bir 

akit devlette doğan ve diğer akit devletin hükümeti, bir mahalli idaresi veya bu hükümetin ya 

da mahalli idarenin bir ajansı tarafından elde edilirse faiz ilk bahsedilen devlette vergiden 

istisna edilecektir. Buna ek olarak, İngiltere‟de doğup Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası‟nca elde edilen faiz gelirleri İngiltere‟de vergiden istisna edilecektir.  

3.7.Gayri Maddi Hak Bedelleri 

Antlaşmanın 12.maddesinin düzenlediği gayri maddi hak bedellerinin vergilendirme 

rejimini incelemeden önce bu kavramın içeriğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Gayri maddi hak bedeli antlaşmada listeleme yoluyla sayılmaktadır. Bu listeye göre 

gelir getirdiği kabul edilen gayri maddi haklar şunlardır: sinema filmleri, radyo ve televizyon 

yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahi olmak üzere ebedi artistik, bilimsel her nevi 

telif hakkının veya her nevi patentin, alâmeti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli 

formül veya üretim yönetiminin veya sınaî, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin 

kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma 

imtiyazı veya kullanma hakkı. 

Antlaşmanın 12.maddesi gayri maddi hak bedellerinin vergilendirme rejimi konusunda 

OECD modellerinden sapma göstererek, vergilendirme yetkisini münhasıran ikametgâh 

devletine bırakmıştır. (OECD Model 2003:174). Bu durum Türkiye‟nin model antlaşmalara 

koyduğu çekince sayesinde sağlanmış olup BM Modellerine uygun olarak vergilendirme 

yetkisine paylaştırılmıştır.(.m12/1/2). 
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3.8.Sermaye ArtıĢ Kazançları 

3.8.1.Gayrimenkul Varlıkların Elden Çıkarılmasından OluĢan Değer ArtıĢ Kazançları 

Sermaye değer artış kazançlarını düzenleyen Anlaşma‟nın 13.maddesi, vergilendirme 

rejimini, elden çıkarıldığında sermaye değer artışı yarattığına karar verilen varlıkların türüne 

göre ayrımlara tabi tutmaktadır. 13.maddenin 1.fıkrası, hangi gayrimenkullerin elden 

çıkarılması halinde bu gelir tipinin ortaya çıktığını özel olarak saptamak yerine, 6.maddeye 

atıf yapmaktadır. 13.madde elden çıkarma ile ne kastedildiğini ifade etmese de, model 

antlaşma şerhi elden çıkarmanın satış, devir, bağış ve benzeri tüm yöntemleri, elden çıkarma 

olarak kabul etmektedir.(OECD Model 2003:188) 

Antlaşma her ne kadar, gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan sermaye 

artış kazançlarını, 6.maddede ifade edilen gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirlerden 

farklı bir maddede düzenlemiş olsa da, bağlama kuralları yine gayrimenkulün bulunduğu 

devlet olarak tespit edilmiştir.  

3.8.2. Menkul Varlıkların Elden Çıkarılmasından Doğan Değer ArtıĢ Kazançları 

Antlaşma‟ nın 13.maddesinin sermaye değer artış kazancı olarak kabul ettiği bir diğer 

gelir de, işyerine dâhil menkul varlıkların elden çıkarılması suretiyle oluşan değer artış 

kazançlarıdır. Buna göre bir akit devlet teşebbüsünün, diğer akit devlette sahip olduğu bir 

işyerinin ticari varlığına dâhil menkul varlıklarının elden çıkarılması suretiyle elde ettiği 

kazanç, işyerinin bulunduğu devletin vergilendirme yetkisine dâhildir.(m.13/2) 

Antlaşmanın 13.maddesi işyerine dâhil menkul varlıkların yanı sıra, bir akit devlette 

mukim serbest meslek sahibi kişilerin, diğer akit devlette kullandıkları sabit yere ait menkul 

varlıkların vergilendirilmesi yetkisini de işyerinin bulunduğu devlete bırakmıştır. Bir başka 

değer artış kazancı da, bir akit devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak ve 

kara nakil vasıtalarının veya söz konusu gemi, uçak, kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle 

ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançtır. Bu tür kazançlar da antlaşma 

uyarınca ikametgâh devletince vergilendirilecektir.(m13/3). 

Son bir değer artış kazancı kapsamasındaki gelir ise, diğer değer artış kazançları olarak 

ifade edilir. Antlaşmanın 13.maddesinde özel olarak düzenlenmeyen değer artış kazançları, 

elden çıkaranın mukim olduğu akit devletçe vergilendirilir.(m13/4). Bu duruma getirilen tek 

istisna ise, diğer değer artış kazançlarının elden çıkaran tarafından iktisap tarihinden itibaren 1 

yıl içerisinde elden çıkarılmasına ilişkindir. Böyle bir durumda vergilendirme yetkisi, kaynak 

devletine bağlanmaktadır ve kazanç hangi devlette elde edilmişse o devlette vergilendirileceği 

kabul edilmektedir. 
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3.9.Serbest Meslek Kazançları 

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi incelenirken OECD Model 2003 

modelinde bu gelir tipine yer vermediğinin belirtilmesi gerekmektedir. OECD‟nin gelişmiş 

ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında adaletsizlik yarattığı gerekçesiyle kapsamdan 

çıkarıldığı eski 14.madde düzenlemesi oldukça tartışmalı bir niteliktedir.(OECD Report 

2000:2). Eleştiriler daha çok serbest meslek tanımına ilişkin olup, yürürlükte olduğu dönemde 

dahi, ülkelerin çok daha itibar etmediği bir düzenleme içermektedir.(BM Model 2001:m.14). 

Serbest meslek faaliyetlerinin vergilendirilmesini düzenleyen Anlaşma‟nın 

14.maddesi, akit devlet mukiminin yürüttüğü serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği

gelirin, yine bu akit devlet tarafından vergilendirileceğini belirlemektedir. 

Faaliyetin bu şekilde diğer devlette icra edilmesi halinde vergilendirme yetkisi, şu 

koşullardan birisinin bulunması halinde faaliyetin icra edildiği devlete de bırakılacaktır: 

Serbest meslek faaliyetinin icra edildiği ülkede, kişi sürekli olarak kullanabileceği 

sabit bir yere sahip ise, 

Kişi faaliyetlerini icra ettiği yerde, yine faaliyetlerini icra etmek amacıyla herhangi bir 

12 aylık dönemde kesintisiz 183 günden fazla kalırsa. 

Bu koşulların olması halinde vergilendirme yetkisi ikametgâh devletin yanı sıra, 

kaynak devletince de kullanılabilecektir. Bu şekilde ortaya çıkacak çifte vergilendirme 

sorunu, Antlaşmanın 22.maddesinin öngördüğü mahsup yoluyla giderilebilecektir. 

3.10.Bağımlı Faaliyet Gelirleri 

Antlaşmanın ücretlerin vergilendirilmesini düzenleyen 15.maddesi, müdürlere 

(16.madde), artist ve sporculara (17.madde), emeklilere (19. Madde) ve öğretmenlere 

(21.madde) yapılan ödemelerin ücret kapsamında olmadığına işaret ederek, bu kişilere ilişkin 

özel hükümlere gönderme yapmaktadır. 15.madde bu saptamayı yaptıktan sonra ücret 

gelirlerinin vergilendirilme yetkisini kural olarak ikametgâh devletine bağlamaktadır. Bu 

durumda ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde yetkinin kime ait olduğunun saptanması için 

yapılması gereken, ilgilinin 4.madde çerçevesinde mukimliğinin belirlenmesidir.  

Antlaşma‟ da kural olarak ikametgâh devletinin vergilendirme yetkisine bırakılan ücret 

gelirleri, hizmet diğer akit devlette ifa edilmediği sürece vergilendirme yetkisine haizdir. 

Dolayısıyla kişi mukimi olduğu akit devlette değil de, diğer akit devlette hizmet ifa etmek 

suretiyle ücret geliri elde ederse, kural tersine dönecek ve vergilendirme yetkisi kaynak devlet 

olan diğer devlete, Anlaşma‟nın ifadesiyle hizmetin ifa edildiği devlete geçecektir.  

Antlaşma 15.maddesinde, vergilendirme yetkisinin hizmet ifa edilen devletten, mukim 

olunan devlete dönmesinin koşullarını da şu şekilde belirlemektedir. 
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 Gelir elde eden kişi, hizmetin ifa edildiği ülkede, bir vergilendirme dönemi

içerisinde bir veya birkaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa,

 Ücretin ödemesini yapan işveren, hizmetin ifa edildiği devlette mukim olmaz

ise,

 Ücretin ödemesi işverenin hizmetin ifa edildiği devlette bulunan bir işyerinden

veya sabit yerinden kaynaklanmaz ise

Bu koşulların gerçekleşmesi halinde, bir akit devletinde mukim kişinin elde ettiği ücret 

gelirinin kaynağı, diğer akit devletteki bir faaliyet dahi olsa vergilendirme yetkisi ikametgâh 

devletine ait olacaktır. 

3.11.Müdürlere Yapılan Ödemeler 

Anlaşma‟nın 16.maddesine göre, bir akit devlet mukiminin diğer bir akit devlet 

mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla eline geçen ücret ve diğer 

ödemeler, bu diğer devlette vergilendirilecektir. Model antlaşmalar ile uyum içerisinde olan 

bu madde uyarınca vergilendirme yetkisi kaynak devletine bırakılmaktadır.  

Madde uyarınca, bir akit devlette 4.madde uyarınca mukim olan kişinin, diğer bir akit 

devlette yine 4.madde uyarınca mukim olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması 

nedeniyle elde ettiği gelirler şirketin mukim olduğu devlet tarafından vergilendirilecektir.  

3.12.Artist ve Sporcuların Gelirleri 

17.madde uyarınca, bir akit devlet mukimi sanatçı veya sporcuya diğer akit devlette

icra ettikleri faaliyetleri nedeniyle yapılan ödemeler, faaliyetin yapıldığı devlet tarafından 

vergilendirilecektir. Böylece vergilendirme yetkisi kaynak devletine bırakılmış olmaktadır. 

Antlaşma model antlaşmaya da uygun olarak, artist ve sporcuların faaliyetlerinin serbest 

meslek faaliyeti veya ücreti olamayacağını ayrıca düzenlemiştir.  

3.13.Emekli MaaĢları 

Antlaşmanın 18.maddesinin düzenlediği emekli maaşlarının vergilendirmesi rejimi 

açısından ilk dikkat çekici nokta, burada kastedilenin sadece özel sektör tarafından verilen 

emekli maaşları olmasıdır. Kamu kesimi tarafından ödenen emekli maaşlarının 

vergilendirilmesi rejimi ise, 19.madde tarafından düzenlenmektedir.  

Emekli maaşlarının Antlaşma kapsamında olabilmesi için, düzenli ödeme şeklinde 

elde ediliyor olması gerekmektedir. Maddenin kamu kesimi dışından elde edilen emekli 

aylıkları için yaratmaya çalıştığı kolaylıklar, aslında çok ciddi bir avantaj yaratmaktadır. Bu 

durumun sebebi GVK‟nin emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerinin çifte vergilendirmeye 

en az mahal verecek şekilde düzenlenmiş olmasıdır. 
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GVK‟nin ücret kazançlarını düzenleyen 61.maddesi, ücreti tanımladıktan sonra, ücret 

olarak kabul edilecek bazı gelirleri sıralamaktadır. Buna göre, emekli aylıkları ve evvelce 

yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla, sağlanan 

diğer menfaatler ücret olarak kabul edilmektedir. GVK‟nin 61.maddesinin atfıyla ulaşılan 

23.madde incelendiğinde, ücret olarak belirlenen emekli maaşlarının büyük ölçüde vergiden

istisna edildiği görülmektedir. Buna göre vergiden istisna edilmeyen emekli maaşları, sadece 

emekli maaşını aşan kısmıdır. Buna göre antlaşmada yine emekli maaşı olarak kabul edilen 

tazminat ve yardımların tamamı vergiden istisna edilmiştir. Bu durumda GVK açısından 

vergilendirilen emekli maaşları, sadece en yüksek dereceli muvazzaf devlet memurunun 

maaşını aşan emekli maaşları için, maaşı aşan kısmıdır. 

3.14.Kamu Görevlerinden Elde Edilen Gelirler 

19.maddenin 1.fıkrası uyarınca, “bir akit devletin kendisine politik alt bölümüne veya

bir mahalli idaresine bir gerçek kişi tarafından sağlanan ve emekli maaşı dışında kalan 

menfaatler, yalnızca bu devlette vergilendirilecektir.  

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, emekli maaşı dışında kalan bu tip gelirler, 

ödemeyi yapan devlet tarafından vergilendirilecektir.  Antlaşmanın 19.maddesi kamu 

kesiminde elde edilen emekli maaşlarının vergilendirilmesine ilişkin, vergilendirme yetkisini 

kural olarak kaynak devlet olan, maaşı ödeyen devlete bırakmaktadır. Ancak maaşı alan kişi, 

ödeyen devletin değil de diğer akit devletin vatandaşı ve aynı zamanda mukimi olursa 

vergilendirme yetkisi, ikamet devleti olan bu diğer devlete geçecektir. 

3.15.Öğrenciler, Mesleki Eğitim Görenler ve Stajyerlerin Gelirleri 

Antlaşmanın 20.maddesi uyarınca, bir akit devlete gidişinden hemen önce, diğer akit 

devletin mukimi durumunda olan ve ilk bahsedilen devlette yalnızca öğrenim veya mesleki 

eğitim amacıyla bulunan bir öğrenciye, mesleki eğitim gören kişiye veya stajyere yapılan bazı 

ödemeler, ilk bahsedilen devlette vergilendirilmeyecektir. Antlaşma kapsamında ikamet 

ülkesi tarafından vergilendirecek bu ödemeler şunlardır; 

Kişiye geçimini, öğrenimini veya mesleki eğitimini sağlayabilmesi için yurt dışından 

gönderilen her nevi paralar. 

Geçimini, öğrenimini veya mesleki eğitimini sağlayabilmesi için kamu, hayır, bilim, 

edebiyat veya öğrenim kurumları tarafından verilen her nevi burslar, masraf karşılıkları, 

mükâfatlar ve yapılan yardımlar. 

20.madde bu gelirler açısından, Anlaşma‟nın genel tavrından farklı olarak

vergilendirme yetkisine sahip tarafı belirlemek yerine, akit devletlerden birisinin 

vergilendirme yetkisini kaldırmayı tercih etmiştir. 
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3.16.Öğretmenlerin Gelirleri 

Antlaşmanın 21.maddesi uyarınca, bir akit devlete, bir üniversite, yüksekokul, okul 

veya o akit devlette tanınan bir öğretim müessesinde öğretim veya araştırma yapmak amacıyla 

iki yılı aşmayan bir süre için giden ve bu ziyaretten hemen önce, diğer akit devletin mukimi 

durumunda olan bir gerçek kişinin, bu amaçla bu devlete yaptığı ilk ziyaret tarihinden itibaren 

iki yıl süreyle, söz konusu öğretim ve araştırma karşılığında eline geçen paralar, ilk 

bahsedilen akit devlette vergiye tabi tutulmayacaktır. Ancak bunun için, söz konusu paraların 

ilk bahsedilen akit devletin dışındaki kaynaklardan elde edilmesi şarttır. 

Antlaşmanın öğretmen olarak isimlendirdiği bu kişilerin bu kolaylıktan faydalanması 

için getirdiği bir diğer koşul da, yaptıkları araştırmanın kamu yararına ilişkin olmasıdır.  

21.maddede görüldüğü üzere vergilendirme yetkisine sahip ülkenin tıpkı 20.maddede

olduğu gibi yetkisi kaldırılmakta ve diğer devletin vergilendirme yetkisini kullanma olanağı 

doğmaktadır. Kullanılan bu yöntem yine 20.maddede olduğu gibi ikamet devletine 

vergilendirme yetkisi tanımaktadır. 

4.ANTLAġMADAN KAYNAKLANAN ÇĠFTE VERGĠLENDĠRME SORUNUNUN

ÇÖZÜMÜ 

Antlaşma‟ da kapsanan gelir çeşitlerinde, vergilendirme yetkisinin paylaşım 

yöntemleri incelendiğinde üç temel esas alındığı görülmektedir. Birinci yöntem uyarınca 

vergilendirme yetkisi tek başına ikametgâh devletine bırakılmakta ve bu şekilde kaynak 

devletinin vergilendirme yetkisi, ortadan kaldırılmaktadır. İkinci yöntem uyarınca 

vergilendirme yetkisi tek başına kaynak devletine bırakılmakta ve böylece ikametgâh 

devletinin vergilendirme yetkisi ortadan kaldırılmaktadır. Üçüncü yöntem uyarınca ise, 

vergilendirme yetkisi kaynak devlet ve ikametgâh devlet arasında paylaştırılmaktadır. 

Vergilendirme yetkisinin kaynak devlet ile ikametgâh devleti arasında paylaştırıldığı 

durumlarda Antlaşma, akit devletlerin vergilendirme yetkilerinin kullanılmasına ilişkin bir 

takım şartlar getirse de, çifte vergilendirme sorunun tam anlamıyla çözümünü 

sağlayamamaktadır. Bu sakıncayı gidermek için ülkelerin iç hukuklarının benimsemiş olduğu 

yöntemlerin tek başlarına yeterli olmayacağı düşüncesi ile Antlaşma kendi yol açtığı bu çifte 

vergilendirmeyi yine kendisi gidermektedir. Konuya ilişkin Antlaşma‟nın 23.maddesinin 

benimsendiği yöntem, mahsup yöntemidir. Bu şekilde, Antlaşma‟nın belirlediği mahsup 

yöntemi, akit devletlerin iç hukuklarında, mahsup için öngörülen esaslara bağlı kalmaksızın, 

her iki devlet için ortak bir çifte vergilendirmeyi önleme tekniği geliştirmiştir. 

Antlaşma OECD‟nin hazırladığı model antlaşmaların mahsup yönteminin 

uygulanması için belirlediği opsiyonlardan normal mahsup ve korumalı mahsup yöntemlerini 

benimsemiştir.  
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Anlaşma‟nın 23.maddesinde Türkiye‟nin uygulayacağı belirtilen normal mahsup 

yöntemi uyarınca, İngiltere‟ de doğan gelir üzerinden bu ülkeye ödenen vergi, söz konusu 

gelire ilişkin Türkiye vergisinden mahsup edilecektir. Ancak mahsup, söz konusu gelir için 

mahsuptan önce hesaplanan Türkiye vergisini aşamayacaktır. Bu şekilde GVK‟deki sınırlı 

mahsup sistemi, verginin miktar itibarıyla antlaşma kapsamındaki gelirler için terk edilmiş 

olmaktadır. Ancak İngiltere‟de ödenen verginin benzer vergi olması zorunluluğu devam 

etmektedir. 

Anlaşma‟nın 23.maddesinin İngiltere için belirlediği mahsup yöntemi ise, tam 

mahsuptur. Buna göre Türkiye‟de ödenen vergi İngiltere‟de ödenen her türlü vergiden miktar 

sınırlandırılması olmaksızın mahsup edilebilmektedir. 

SONUÇ 

Bir bakış açısıyla, çifte vergilendirmenin devletlerin vergi gelirlerini artırıcı etki 

yaratması nedeniyle, ülke hazineleri lehine bir sonucu olduğu söylenebilir. Ancak hazinelerin 

lehine olan bu sonuç aynı zamanda adaletsiz bir durum yaratmakta ve uluslararası sermaye 

dolaşımının önünde bir engel de oluşturmaktadır. Dolayısıyla çifte vergilendirme, tüm 

devletler tarafından engellenmeye çalışılmakta ve bu amaçla hem kanunların öngördüğü 

ulusal yöntemlere, hem de uluslararası antlaşmaların öngördüğü uluslararası yöntemlere 

başvurulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çifte vergilendirmenin önlenmesi açısından, çifte 

vergilendirmeyi önleme antlaşmalarının, kanunlara kıyasla amaca daha uygun olduğu tezini 

kanıtlamaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu‟nun uyguladığı mahsup yönteminin çifte vergilendirmeyi tam 

anlamıyla önleyemediği, özellikle gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirlerin 

incelenmesiyle ulaşılan bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. GVK, çifte vergilendirmeyi 

önleme açısından sınırlı mahsup sistemini tercih ettiği için mükellef, yabancı ülkede ödemiş 

olduğu verginin tamamını Türkiye‟de ödeyeceği vergiden indirememektedir. Ancak mahsup 

yönteminin tek dezavantajı bu değildir. Bu yöntem uyarınca mükellef yabancı ülkede, 

Türkiye‟de ödeyeceğine benzer bir vergiyi ödemiş olduğunu da tevsik etmelidir. Bu durum 

mükellef açısından oldukça zor bir süreci gerekli kılmaktadır. Kaldı ki vergi gibi çetrefil bir 

konuda, mükelleflerin yabancı oldukları bir ülkenin farklılıklar içeren vergi sistemlerini 

bilmek zorunda bırakılması konunun bir başka boyutudur.  

Sınırlı mahsup sistemi yerine, tam mahsup sisteminin uygulanmasının kanımızca çifte 

vergilendirme sorununu çözdüğü söylenebilir. Normal mahsup sisteminde mükellef yabancı 

ülkede ödediği verginin tamamını, Türkiye‟de ödeyeceği vergiden indirilebilmektedir. 

Normal mahsup sisteminde, kaynak devlette ödenen verginin, ikametgâh devletinden yüksek 

olduğu durumlarda, mükellef ikametgâh devletine hiç vergi ödemeyecektir. Böylece 

mükellefin ödeyeceği verginin üst sınırı kaynak devletinin vergi oranı olacaktır. Normal 

Sayfa 131



mahsup yönteminden kaynaklanan temel sakınca ise, kaynak devletin vergilendirme 

yetkisinin ikametgâh devletinin uyguladığı vergi oranı ile belirlenecek olmasıdır. 

Normal mahsup sisteminin bir başka sakıncası ise, ülkelerin vergi sistemlerinin 

içeriklerinden kaynaklanan olası bazı farklılıklarıdır. Bilindiği üzere, ikametgâh devletin 

normal mahsuba izin vermesi için, kaynak devletinde vergi ödenmiş olması gerekmektedir. 

Mükellefin, kaynak devletinde bir istisna veya muafiyet nedeniyle vergi ödememiş olması, 

vergilendirme yetkisinin tekrar ikametgâh devletine dönmesine yol açmaktadır. Aynı şekilde, 

mükellefin ihtiyari olarak vergi ödememesi de aynı sonucu doğuracaktır.  

Normal mahsup sisteminde ikametgâh devletinin uyguladığı vergi oranının, kaynak 

devletinkinden yüksek olması hali için de benzer sıkıntılar söz konusudur. Bu durumda da 

mükellef, kaynak devletine nazaran daha yüksek bir vergi ile karşı karşıya kalacaktır.  

Mahsup yöntemine kurumlar vergisi açısından bakıldığında da benzer sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun öngördüğü mahsup sistemi de sınırlı mahsup 

sistemi olması nedeniyle çifte vergilendirmeyi önleyememektedir. Üçüncü bölümde 

uluslararası taşımacılık kazançlarının vergilendirilmesi bahsinde verilen örnek de 

kanıtlanmaktadır ki, yabancı ülkenin uygulamış olduğu vergi oranı Türkiye‟dekinden yüksek 

olduğu sürece çifte vergilendirme önlenememektedir. Dolayısıyla çifte vergilendirmenin 

ortadan kalkıp kalkmayacağı, yabancı ülkenin uyguladığı kurumlar vergisi oranına bağlı 

kalmaktadır. 

Sonuç olarak çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarının, çifte vergilendirmeyi 

önleyici ulusal düzenlemeler, özellikle de mahsup sistemi ile karşılaştırıldığında ciddi 

avantajlar içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla yapılması gereken bu antlaşmaların sayısını 

arttırarak, hem sermayenin daha güvenli dolaşımını sağlamak, hem de temelde bir hakkaniyet 

sorunu olan çifte vergilendirmeyi gerçekten ortadan kaldırmaktır.   
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ÖZET 

Sanayi devrimi sonrası toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, demokrasi hümanizm 

gibi unsurlardan hareketle modernizmi oluşturmuştur. İkinci dünya savaşı kapitalizm ve 

teknolojik gelişmeler ise postmodernizmin oluşumunda başat faktörler olarak görülmektedir. 

Tüm bu gelişmeler yenidünya düzenine etki ederken; kitle iletişim araçları küreselleşme 

sürecinin lokomotifi olmuştur. Toplumsal kabule dayalı bu kodların sanat, siyaset, ekonomi, 

moda vb. birçok alanda etkileri görülmüş, kadın imajı tek tip cinsel nesne olarak 

biçimlendirilmiştir. Dönem koşulları, bireyin; edilgen bir unsur olarak ele alındığı, gerçekliğin 

temsilinin mümkün olmadığı (postmodernizm) anlayışına dayanır. Kitleleri etkilemek, 

harekete geçirmek, satın alma davranışlarına yönlendirmek amacıyla kullanılan reklamın, 

kitle iletişim araçları içerisindeki konumu oldukça önemlidir. Postmodern düşüncenin 

yaratılan imgelemle gerçek arasındaki farka yönelik temel dayanakları toplumsal kodları ifade 

eden önemli unsurlardır.  Kadın imajına ilişkin güzellik, çekicilik, cinsellik gibi unsurların bir 

tabu olarak toplumsal kabulü çalışmanın temel sorunsalıdır. Post modern düşüncenin 

akımlarından birisi olan Fotorealizm sanat anlayışı, “Fotoğraf kullanarak resim yapan ve 

resimleri olduğu gibi kullandıkları fotoğrafa benzeten sanatçıları içeren bir akımdır.” Modelin 

salt (makyajsız-montajsız) biçimde yer alması örneklem seçimi açısından önemlidir. Söz 

Konusu marka (Gucci) Tek tipleştirme, cinsel metalaşma sorunundan hareketle genel 

kabullerin aksine bir reklam yüzü tercih etmiştir. Bu çalışma Feminist eleştirel yaklaşım 

aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmanın amacı kadının bedeni üzerinden edilgen bir nesne 

olarak kodlandığı postmodern anlayış içerisinde temel kabullerin sorgulanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Metalaşma, Reklam, Feminist Eleştiri, Postmodernizm 

Abstract 

Changes in the social structure after the industrial revolution, democracy created modernism 

based on element ssuch as humanism. Second world war capitalism and technological 

development sareseen as majorfactors in theformation of postmodernism. While all these 

development saffect the newworld order; massmedia has been the locomotive of the 

globalization process. These code sare based on social acceptance, such as art, politics, 

economy, fashion and so on. Effects have been seen in manyarea sand female image has been 

shaped as a uniform sexual object. Period conditions, individual; it is based on the 

understanding that there presentation of reality is not possible (postmodernism). The position 

of advertising within the mass media is very important, which is used to influence the masses, 

mobilize and direct the buying behaviors. The main pillars of postmodern thoughtre garding 

the difference between theim aginationand reality create dare important elements that Express 

social codes. Sociala cceptance of the elements such as beauty, glamorand sexuality as a 

taboo is the main problematic of the study. Photorealism, which is one of the trends of post-
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modern thought, is a movement that include sartists who paint using Picture sand resemble the 

pictures as the yare used. Ası the brand in question (Gucci) Uniformly preferred an 

advertising face contrary to the general assumptions based on the problem of sexual 

commodification. In this study, content analysis was carried out through feminist critical 

approach. The aim of the study is toquestion the basic assumptions in the postmodern 

understanding in which the woman is coded as a passive object over the body of the woman. 

Keywords: Sexual Commodification, Advertising, Feminist Criticism, Postmodernism, 

Content Analysis  

GiriĢ 

Reklamların çoklu ortamlar içerisinde ve sıklıkla yer alması ona toplumsal yaşamda etkili bir 

güç unsuru olma ve bağımsız bir gerçeklik özelliği verir. Bazen bir dergi sayfası, bazen bir 

televizyon ekranı veya bir billboard çalışması olarak birçok platformda aktif ve toplumsal 

yapıyı güdüleyici unsurlarından birisi olarak varlığını sürdürür. Bu etken yapı içerisinde 

iletişim faaliyeti olarak reklamlarda kullanılan toplumsal cinsiyet rollerinin temsili,  bu 

rollerin kabullenilmesi ve devamlılığı açısından oldukça önemlidir.  Toplumsal cinsiyet 

rollerinin oluşumu ve sürdürülmesi kültürel bir olgu olarak; ekonomik, sosyolojik, politik, 

coğrafik vb. birçok alandan beslenerek tüm bu farklılıkları içeren kültürün bir sonucudur.  

Reklam sektörü ürün hakkında temel bilgileri topluma iletmekten çok daha fazlasını içerir. 

Talebe göre oluşturulan arzdan çok daha fazlası olarak; özellikle postmodern toplumlarda arza 

göre toplumsal taleplerin oluşturulması gibi aktif bir döngünün önemli araçlarından birisidir. 

Reklamcılık tüketim kültürünün temel unsurlarından birisi olarak mesajların hevesle alındığı, 

toplumun bu mesajları kendi yaşamlarıyla bütünleştirdiği kimlik inşasında aktif rol oynayan 

bir yaşam biçiminin harcıdır.  Kadınların duygusal, neşeli, merhametli, munis; erkeklerin ise 

sert, rekabetçi, karar verici, kollayıcı, kendisine sığınılan bir liman, başarılı ve güçlü olması 

gerektiğine dair genel kanılar reklamlar aracılığıyla inşa edilir. Tüm bu kabuller kişisel algının 

oluşumu ve kimlik inşasında oldukça önemlidir. Bireyin kamusal alanda kişiliğini temel 

cinsiyet kabullerine göre ifade etmesi, dişilik veya erillik biçiminde algılaması temelde 

hegemon yapının oluşturduğu cinsiyet temelli bir kimlik algısı olarak tanımlanabilmektedir. 

Reklamlar ürün tüketimi ve postmodern toplumun vitrin kişilik inşasında önemli bir araçtır. 

Kimi zaman imgeler yoluyla kimi zaman da manipülasyon aracı olarak duyguların 

kontrolünde güdüleyici tanıtım unsurlarından birisi olarak işlevini sürdürmektedir. 

Postmodernizm 

Modernizmin yadsınması, sorunsallaştırılmasının bir sonucu olarak; sonrası-ötesi anlamını 

taşımaktadır. Postmodern toplum yapısı teknolojinin oluşturduğu ve simgeler dünyasından 

esinlenen bilgi çağının sonucudur. Bilgisayarlar ve makineleşme oldukça önemlidir. 

Bireylerin kişisel ve demografik bilgilerinin depolandığı bütün olarak modern anlayışın 

sorgulandığı ve aşılması gerektiği anlayışına dayanmaktadır.   

Lyotard postmodern toplumun "bilgisayarlaşması" senaryosunun bir abartı olduğunu, ancak 

bunun bir anlamlandırma taşıdığını belirtir. Lyotard „a göre bu abartı topluma bilinenin 

değişimiyle belirli boyutları olduğunu ve onun toplumun gücü ve sivil kurumlar üzerindeki 

etkilerini ortaya koymamıza izin verebileceğini vurgular. Çünkü sistem içinde teknokratlar 

toplumu yönlendirir. İhtiyaçlar yaratır, böylece toplumdaki bireyler modernizm sürecinde 

aklın, kamu gücünün etkisiyle etkisizleştirilirler. İlk kapitalizm döneminde oluşan prestij ve 

görüşler değişmiştir. Kişisel hoşgörü, arzu ve tüketici bir kitlenin varlığı postmodern dünyayı 
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karekterize eder. Tüketim kaygıları eşitlik ilkesinin önüne geçmiştir. Tüketim doruk noktasına 

gelmiş ve dünya evrensel bir alışveriş merkezi olmuştur. Lyotard bu durumu "çağdaş kültürün 

sıfır noktası" olarak adlandırır. Tokyo'da Paris parfümünün kullanılması, Hong Kong'da 

"retro" elbiselerinin giyilmesi bunların birer göstergesidir (Lyotard, 1990, s. 91; Denzin. 

1991, s. 5).  

Küresel tüketimde batı hegemon güçtür. Kişisellik ve politiklik iç içe geçmiştir. Toplumsal 

değerler, bir toplumdan diğerine akışkan biçimde sürekli hareket halindedir. Siyasal dil ile 

bilim dili arasında bir bağ vardır.  Her iki dil de aynı yerden beslenirler. Batı ideolojisi ve 

kapitalizm temel yönlendirici unsurdur. Toplum, kapitalist batının kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla ideolojik bir aracı haline getirilmiştir. Yalnızca ürünler ve ihtiyaçlar değil; imajlar, 

kişilik, kimlik pazarlanır.  

Fotorealizm: 

1960 lı yıllarda Amerika‟da Postmodernizme bağlı olarak ortaya çıkan bir akımdır. Fotoğraf 

kullanarak resmedilen gerçekliğin salt ve çarpıcı biçimde imajine edildiği sanat anlayışıdır. 

Öncelikle resim sanatının ürünlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlayış (Hiperrealizm, 

süperrealizm, fotogerçekçilik, hipergerçekçilik) temelinde „‟şeylerin‟‟ montajsız-makyajsız 

olduğu biçimde yansıltılmasına dayanır. Reklam kampanyasında model olarak seçilen 

manken Armine Harutyunyan makyajsız – estetiksiz doğal haliyle bu sanat anlayışının bir 

parçası olarak defilede ve kampanyada yer almıştır.  

Kampanya Amacının belirlenmesi: 

Reklamlar, tüketicilerin bakış açıları ve davranışlarını etkileyen, belli bir ürün alımını teşvik 

eden; moda vb. araçlarla beğenilerin oluşumuna etki eden pazarlama araçlarından birisidir. 

Belli bir satın alma davranışının toplum tarafından kabul edilmesi için kültürel, sosyolojik, 

coğrafik vb. birçok unsurdan beslenerek mesajlarını tüketiciye iletirler.  Tüketicinin ihtiyacı 

olan ürünü ona sunduğu ve ürünün tüketici yaşamında gerekli olduğunu düşündürmesi, 

tüketicinin eksiklik hissederek harekete geçmesi veya reklamda bahsedilen ürünle tüketicinin 

kendisini bütünleştirmesi gibi çeşitli şekillerde bilgilendirme, satın almaya yönlendirme gibi 

misyonları taşımaktadır. Kimi zaman ise kimlik oluşumunda güzellik vb. algıların inşasında 

toplumsal değerler üzerinden satış işlevini sürdürmektedir. 

Temelde amaç pazarlanan markaya ait ürünlerden tüketicinin haberdar edilmesi, ürün 

nitelikleri hakkında bilgilendirme ve satın alma davranışı oluşturmaktır. Tüketim 

toplumlarında, satın alma davranışları temel ihtiyaçların giderilmesine dayanmaz. Toplumda 

statü kazanma, beğenilme, desteklenme, itibar kazanma, aidiyet ve kimlik oluşturma gibi bir 

takım değerlere ulaşabilmek için de yapılır. Bireysel beğeniler kişilerin aynı zamanda yaşam 

biçimlerini ve ulaşmayı düşledikleri kimlik özelliklerini de yansıtır. İnsanlar tüketerek 

kendileri hakkında bir takım mesajlar verdiklerine inanırlar. Ürünler bir ifade aracı olarak 

duyguların, kişiliğin, imajın aracısı olarak görülürler. 

Tüm bu amaçlar doğrultusunda sembolik tüketim ile beraber simgesel bir ifade oluşturulur. 

Bu durum ise kitle iletişim araçları vasıtasıyla arz edilen yaşam biçimini ifade eder. Bir 

pazarlama aracı olarak bu yaşam şeklini iletmenin en etkili unsurlrından birisi de şüphesiz 

reklamdır. Reklamlar tüketicinin hayalini kurduğu bir takım hazları vaat ederek, üründen çok 

duygunun pazarlandığı, coşkuyla karşılanan birer meta olarak tüketiciye sunmaktadır. Reklam 

kampanyaları düzenlenirken temel amaç tüketiciyi satın alma davranışına güdülemektir. 

Sevilme, değer görme, beğenilme, aidiyet, vb. ihtiyaçların sunulan reklamlarla karşılanacağı 

hissi tüketiciler için oldukça önemlidir. O kıyafeti giyersen, reklamdaki kadın kadar güzel 

olursun; o parfümü kullanırsan karşı cins tarafından beğenilirsin; o pantolonu satın alırsan 
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reklamdaki kadın kadar ilgi çekici olursun. Ürüne sahip olduğunda tüm bu hislere de sahip 

olursun mesajı verilmektedir.  

Reklamlarda Cinsiyet Unsuru 

Toplumsal cinsiyet algısı kültürel bir olgudur ve bu kavram, kültürel, ekonomik, politik, 

davranışsal vb. tüm farklılıkları içermektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı sosyolojiye Ann 

Oakley tarafından dâhil edilmiştir. Cinsiyet (sex) biyolojik/genlerle ilgili özelliklerden oluşan 

farklılıklar çerçevesinde oluşturulmuşken, toplumsal cinsiyet (gender) ise toplum tarafından 

türetilmiş, temelinde eşitsizlik olduğu vurgulanan kadınlık ve erkeklik ilişkilerini içeren 

kavramdır (Ökten 2009:303). Bir pazarlama aracı olarak kadın ve dişil özelliklerin 

kullanımının tarihi oldukça eskiye dayanır. Kadın çoğunlukla ya cinsel bir meta ya da boyun 

eğen yalnızca ev içerisinde bulunması gereken edilgen bir meta olarak sunulmuştur. Bu 

yaklaşımlar kadın kimliğini cinsel bir meta, anne, veya eve kapatılmış bir varlık olarak 

tanımlamıştır. 

Kadın ve erkeğin rollerini ataerkil toplum belirlediği için kişiler birey olarak değil; birer 

cinsiyet olarak nitelendirilirler ve her bir cinsiyete toplum tarafından farklı hak ve 

sorumluluklar verilir.   Cinsiyet faktörünün aktif biçimde sergilendiği alanlardan birisi de 

medyadır. Medya bu rolleri bir tüketim aracı olarak kullanmaktadır. “Erkekler ve kadınlar, 

hangi davranışın erkeğe hangisinin kadına özgü olduğunu çoğu kez filmlerden, çizgi 

romanlardan ya da reklâmlardan öğrenmektedirler”. 

Özgür‟e göre: Kitle iletişim araçları bu özellikleriyle bireylerin kişiliğinin oluşumunda, 

bireylerin toplum içindeki rollerine ilişkin de ipuçları verir.  

Bu süreçte kadının bir çekicilik unsuru olarak reklam filmlerinde yer alması, cinsiyet temelli 

bir yaklaşımla tüketim unsuru olarak görülmesine neden olmuştur. 

Reklamlar en kapsamlı iletişim biçimlerinden birisi olarak özellikle cinsiyet unsuru ile 

kullanıldığında oldukça etkili bir kitle iletişim aracıdır. Ürün çekiciliği oluşturmak amacıyla 

reklamlarda cinsel unsurlara sıkça yer verilmektedir. Talep artışı ve satış maksimizasyonu 

amacıyla kadınlar cinsiyet ideolojisi üzerinden davranış biçimlerini etkileme aracı olarak 

görülmektedir. 

Kampanya Analizi: 

Gucci reklam yüzü olarak seçilen Armine Harutyunyan’: 

Medyanın kadın temsili konusundaki tutumu kadının toplum içindeki yerini büyük oranda 

yansıtmaktadır. Bunu yaparken toplumsal cinsiyetin yeniden üretimi ve tekrarı devamlılık 

oluşturmaktadır. Ayrıca özne olarak değil, bir nesne halinde objeleştirilen, bedeni üzerinden 

erkeğin bakışına sunulan kadın yine toplumsal cinsiyet sisteminde kadın temsilinin yara 

almasına sebebiyet vermektedir. (Zoonen, 1994, s. 28). İnsanlar bütüncül bir varoluşa sahiptir. 

Fiziksel becerileri ve çevreleri ile sürekli bir etkileşim içinde olması bu bütüncül yapıyı 

sağlamaktadır. Beden ilgi çekici bir olgudur. İnsanın bedenini algılaması, çevresiyle olan 

uyumunu düşünmesiyle sağlanır, böylelikle kişinin öznel dünyasında bedenin simgelemesi 

için, onu algılanması gerekir, tüm deneyim ve uyarıcılar bu imajın algılamasını sonrasında da 

geliştirmesini sağlar. Kişilerin beden algıları üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. 

Tüketim ideolojileri kadın kimliğinin dış faktörler tarafından yeniden inşa edilmesine yol 

açarken, kadının yalnızca beden algıları üzerinden değerlendirilmesi toplumsal tepkilere de 

yol açmıştır. Bu tepkiler sonucunda kadının metalaşmasına tepki olarak firmalar reklam 

kampanyalarında kadın bedeni üzerinden oluşturulan cinsel nesne imajının değiştirilmesine 

ilişkin (kabullerin aksine) reklam kampanyalarıyla dikkat çekmektedir. 
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Bu düşünceden hareketle kadının metalaşmasına bir tepki olarak, geçtiğimiz günlerde Gucci 

reklam yüzü olarak seçilen Armine Harutyunyan‟ alışılmış manken yüzü algılarının dışında 

görsel özellikleriyle dikkat çekmiştir.  

Reklâmlarda kullanılan basmakalıplarla ilgili olarak Amerikalı sosyolog Erving Goffman: 

Kitle tüketimi ve ürün reklamının “dişilik” ve “erkeklik” tiplerini şimdiye kadar görülmedik 

boyutta standartlaştırıldığını ve genelleştirildiğini belirtmektedir. Reklamlarda ideal bir kadın 

tipi vardır ve bu ideal kadın sadece güzel değil; aynı zamanda formda bir vücuda da sahiptir 

(Akt. Gorschenek, 1994).  

Bu kampanyada bilinenin dışına çıkarak tüm bu kabullerin aksine, beğenilen özelliklerin (90-

60-90) beden ölçüleri, estetikli küçük bir burun, dolgun dudaklar vb. kabullerin dışına

çıkılmıştır. Modern ve postmodern toplumlarda kadının güzel, erkeğin yakışıklı olabilmesi

için; toplumca onanmış bazı fiziksel özellikler taşımaları gerektiğine inandırılırlar ve

kendilerine bu özellikleri yükleyeceklerini düşündükleri bir takım markaları tüketirler.

Böylece ulaşmak istedikleri imajı oluşturduklarını düşünürler. Çeşitli giyim tarzları,

kullandıkları araç gereçler, bu amaçla tüketilir. Böylece şapkadan çıkan entelektüellik,

pipodan tüten bilim ateşiyle; tüketim dünyasının vitrininden arzu ettikleri kimlikleri satın

almış olurlar. Reklam göstergeler dünyasının bir parçasıdır. Burada üretilen sözde gerçeklikle

yeniden yaratılmaya çalışılan imaj ve anlamdır.

Evelyne Sullerot (Aktaran Baudrillard, 2012: 104) bunu şu şekilde ifade eder: “Kadına

kadınlık satılır… Sağlığına ve vücut bakımına özen göstermeye, koku sürünmeye, giyinmeye,

tek bir kelimeyle „yoktan var olmaya‟ inanarak kadın kendini tüketir.” Böylece, güzellik

kadın için mutlak, dinsel bir buyruğa dönüşür. Güzel olmak ne doğa vergisi ne de ahlaki

niteliklere bir ektir.‟‟ Bu şekilde, medyada cinsellikle ilgili yaklaşımların özellikle bedenin

metalaştırılmasına yönelik bir eleştiri olarak Gucci markası model seçimi „‟Armine

Harutyunyan‟‟ ile bu yaklaşımlara karşı bir tutum sergilemiştir.

Sonuç ve Değerlendirme 

Toplum tarafından kabul edilen birçok değer, bireyleri cinsiyet rollerine hazırlayan, erkeğin 

egemen olduğu fikrine dayanır ve davranışsal dayatmalar sonucu oluşturulur. Kadın her daim 

erkeğin gerisinde konumlandırılarak toplum tarafından pasifize edilir. Kontrol altına alınmış, 

bedeni üzerinden anlamlandırılan, evde gündelik işlerle toplumdan mümkün olduğunca 

soyutlanmaya çalışılan ve özel alana hapsedilen kadınlar; toplumsal değerler ve toplumsal 

cinsiyet rolleri ile erkek egemen kültür sınırlarını ve değerlerini kesin çizgilerle belirledikleri 
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şekilde yaşamaya zorunlu tutulurlar. Toplumun kültürüne ve hegemon yapının beğenilerine 

uygun görüntüleri, değerleri, kullanan reklamlar, bu değerleri sürekli üreterek ve 

devamlılığını sağlayarak, toplumsal kabulleri ve tutumları manipüle ederler. Reklamlar 

egemen yapının oluşturduğu, çoğu zaman cinsel bir meta olarak “kadın” algısının 

benimsenmesinde ve bu algının devamında etkili olmaktadır.  

İncelenen çalışmada reklamlarda kadının cinsel meta olarak kullanımı yönündeki temel 

varsayımın aksine kampanyada ön kabullerin aksine bir reklam yüzü tercih edilmiştir. 

Uluslararası tepkiler, farkındalığın artması, postmodern dönem sonrası değişen kadın profili 

ve kadının kamuda yer alması ile gelişen temel hak ve hürriyetlere ilişkin aktivasyonlar 

kadının bilinçlenmesinde etkili olmuştur. Küresel kültürü yansıttığı öngörülen değerler, 

süregelen kabullerin aksine hızla değişmektedir. Uluslararası düzeyde oluşan farkındalık ve 

gelişmeler sonucunda firmalar ve medya sektörünün seçimlerinde bu değişimin etkileri 

görülmektedir. Dün cinsel meta olarak ilgi çeken kadın, bugün eleştiren; yarın ise birey olarak 

varlığını inşa eden ve kendini baştan var edecek bir gelişimin ayak seslerini göstermektedir.  
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BÖLÜM 11
“FREDO ETKİSİ” VE TÜRKİYE’DEKİ BİR BÜYÜK AİLE 
ŞİRKETİNİN OLASI “FREDO ETKİSİ” İLE BAŞ ETME 
YÖNTEMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZ 
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 “FREDO ETKİSİ” VE TÜRKİYE’DEKİ BİR BÜYÜK AİLE 

ŞİRKETİNİN OLASI “FREDO ETKİSİ” İLE BAŞ ETME YÖNTEMİ 

“FREDO EFFECT” AND PROCEDURE OF A LARGE FAMILY 

COMPANY IN TURKEY TO COPE WITH POSSIBLE  “FREDO EFFECT” 

Osman YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi ,Batman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü  Batman / TÜRKİYE 

ÖZET 

Aile olmanın dinamikleri, aile şirketi için özel koşullar oluşturmakta ve bu dinamikler işe yönelik çok geniş 

kapsamlı etkileri olabilmektedir. Aile üyelerinin şirkette çalışması, işletmenin performansını arttırıp, aile 

şirketinin hayatta kalmasını sağlayabileceği gibi zarar da verebilir.  Zarar oluşturabilecek durum durumlardan 

birisi değişik nedenlerle iş üzerinde toksik ve zararlı etkileri olabilecek bir aile üyesinin olmasıdır. The 

Godfather romanında ve filmlerinde en küçük oğul olan Michael Corleone, doğal lider adayı olan abisinin ölümü 

ile birlikte babasının halefi olup işleri kontrolüne alır ve ardından lider olur. Ortanca oğul Fredo'nun Michael 

Corleone‟nin liderlik rolünü reddedip; örgütsel normlara aykırı hal ve davranışları ile kardeşine/aileye karşı 

zararlı davranışlar içerisine girerek   (Puzo, M. (1969); Coppola, F. F. (1972, 1974, 1990)), toksik ve zararlı 

etkileri sağlamasından hareketle, bu tür aile üyeleri “The Godfather” filmindeki Fredo fenomeninden hareketle 

“Fredo etkisi” olarak ifade edilmektedir.  

Bu çalışmada; literatüre göre, Fredo etkisinin ne olduğu, hangi koşullarda ortaya çıktığı, aile şirketine etkileri ve 

engelleme yöntemleri anlatılarak Türkiye‟deki bir büyük aile şirketinin “olası Fredo etkisi”ni aile şirketine zarar 

vermeden nasıl yönettiği anlatılarak bu “etki” ile baş edebilme yöntemleri tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Aile Şirketleri, Fredo etkisi, The Godfather 

 SUMMARY 

The dynamics of being a family creates special conditions for the family business, and these dynamics can have 

far-reaching effects on the job. Family members working in the company can improve the performance of the 

business and ensure the survival of the family business as well as harm. One of the situations that may cause 

harm is the presence of a family member who may have toxic and harmful effects on the job for various reasons. 

Michael Corleone, the youngest son in The Godfather novels and films,  

succeeds his father with the death of his older brother, a natural leader, takes control of the business and then 

becomes the leader. Middle son Fredo rejects Michael Corleone's leadership role; enters into harmful behaviors 

towards his brother / family with his behaviors contrary to organizational norms girerek   (Puzo, M. (1969); 

Coppola, F. F. (1972, 1974, 1990)); and provides toxic and harmful effects. So, such family members are 

referred to as “the Fredo effect” with the reference to the Fredo phenomenon in “The Godfather.” 

In this study; according to the literature, by explaining what the Fredo effect is, under which conditions it occurs, 

its effects on the family business and prevention methods, by explaining how a large family company in Turkey 

manages "Fredo potential impact" without harming the family company; the methods of coping with this “effect” 

will be discussed.  

Key Words : Family Companies, Fredo Effect, The Godfather 

1. GİRİŞ

Şirketler kuruluş ve büyüme süreçlerine aileleri ile birlikte başlayabildikleri gibi, daha sonra 

işin büyümesi ve/veya ailenin büyümesi ile birlikte aile fertlerinin katılımı sözkonusu olabilir. 

Bu durumdaki işletmeler aile işletmeleri bu işler ise aile işi olarak adlandırılır (Chua, 
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Chrisman ve Sharma, 1999). Türkiye‟deki işletmelerin %90‟a yakını aile işletmeleridir 

(Fındıkçı, 2005). Aile normları ile şirket normlarının farklı olmasının sonucunda aile 

üyelerinden işe uygun olmayan kişilerin başarısız ve zarar verici etkileri ile karşı karşıya 

kalmak söz konusu olabilir.  

Bu durum The Godfather filminde ortanca oğul Fredo Carleone üzerinden işlenmiştir 

(Coppola, F. F., 1972, 1974). Aslında bir kurgu eseri olan “The Godfather” Mario Puzo‟nun 

İtalyan-Amerikan mafya gerçekliğinden esinlenerek yarattığı bir öyküdür. Filmin teması 

mafya örgütüne dayanmasına rağmen; roman/sinema filmi; örgütsel davranış ilkelerine göre 

yönetim tarzının etkilerine odaklanmaktadır (Scarnati, J. T., 2002). 

The Godfather filminde işlenen ancak; sonuçları itibari ile -Fredo‟nun ihaneti ve sonuçta 

öldürülmesi-  kötü yönetilen süreç, pek çok aile şirketinde söz konusudur. Bu etkiyi 

doğurması muhtemel bir örnek olay Sabancı Ailesi/holding tarafından olabildiğince sıkıntısız 

atlatılmasındaki alınan kararlar sonuçları tartışılacaktır. 

2. LİTERATÜR

2.1. Aile Şirketleri

Aile şirketleri, aynı vizyon ve hedefleri yansıtan, tek bir ailenin veya küçük ailelerin sahip 

olduğu / yönettiği işletmeler olarak tanımlanabilir (Chua, Chrisman ve Sharma, 1999).  

Adalet normları aile firmalarında daha özgündür. Aile şirketlerinde, becerilerine 

bakılmaksızın aile üyelerini işe almak, bir aile şirketinin büyükleri/lideri için karı maksimize 

etmekten daha önemli olabilir. Aile alanındaki adil olan, işletme alanındaki adil olandan 

farklıdır. Ailede, adalet normu eşitliktir - her kardeş eşit fırsat ve kaynak payına sahip 

olmalıdır (Lansberg, 1983). 

 Aile şirketi liderlerinin bir patrondan çok bir ebeveyn gibi davranarak aile üyelerini 

yetkinliklerine bakılmaksızın istihdam etmesinin sonucunda, bu aile üyelerinin aile 

ilişkilerine, firma performansına ve firmanın geleceğine zarar vermesi söz konusudur (Chua, 

Chrisman ve Sharma, 1999). Aile şirketlerindeki çatışmalar, çeşitli aile firmalarında örgütsel 

başarıya meydan okuyan engeller haline gelmiştir. İtalyan moda şirketi Gucci; aile üyeleri 

arasındaki miras, şirket kontrolü ve günlük operasyonlarla ilgili ihtilaflar yüzünden neredeyse 

iflas etmişti (Gordon, G. ve  Nicholson, N., 2008).  

2.2. The Godfather 

The Godfather (1972) filmi, tüm zamanların en çok beğenilen ve en çok taklit edilen, 

filmlerinden biridir. 1972 yılında 11 Oscar ödülü için aday gösterildi. En İyi Film, En İyi 

Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo dalında Oscar ödül aldı. IMDB listesinde 10 puan üzerinden 

9,2 puan aldı. Bunu The Godfather II. (1974) filmi 9.1 puan ile takip etti. The Godfather III. 

ise (1990), listede daha düşük sırada yer almaktadır.  

Bu kurgusal üçleme; sert bir organizasyonun, Amerikan-İtalyan mafya organizasyonunun güç, 

kontrol ve manipülasyona dayanan yönetim sistemi işlenmektedir (Coppola, F. F. & Puzo, 

M.(screenplay).(1972, 1974, 1991).  
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Filmin yönetim teorisi; liderliğin kazanılması, yönetilmesi ve devrini işleyen bir “gücün 

kontrolü” modelidir. The Godfather Vito Corleone; kendi yönetimi‟nin geçici bir yönetim 

olduğunu ve uzun bir süre boyunca kendisinin yönetiminin sürmeyeceğini sürekli 

vurgulamaktadır Scarnati, J. T.  (2002). Yerine geçecek liderin işlevini kaybetmekte olan bir 

örgütlenmeyi yeni ve kalıcı bir örgütlenme alanına- ki filmde bu faaliyetlerin meşru alana 

taşınması olarak ifade edilmektedir-  nasıl taşıyabilecekleri sürecini açıklar (Coppola, F. F. & 

Puzo, M.(screenplay).(1972, 1974, 1991).  

Film/kitapta: Organizasyon yapısı veya liderlik ekibindeki bireylerin tutulması, seçilmesi ve 

ortadan kaldırılmasında liderlere yardımcı olacak bir model sunar. Yeni liderlerin başlangıçta 

örgütsel kültürü değerlendirme ve uzun vadeli başarı için gerekli değişiklikleri yapma 

sistematik bir yöntemini tartışır (Scarnati, J. T., 2002) 

“The Godfather”, özellikle İK ve yönetsel iletişim olmak üzere çeşitli perspektiflerden 

yönetim, yönetim alayı ve hatta liderleri ve yöneticileri öğrencileri için mükemmel bir 

öğrenme aracıdır. İnsan aklı ve ruhuyla ilgili derinlemesine bir çalışmadır (Vaishnav, 2014) 

Hayattaki her şeyde olduğu gibi, kurgu olsun ya da olmasın, koşulları incelersek öğrenilecek 

bir ders vardır. Örgütsel durumu çevreleyen koşullar ve faktörlerin talep etmesi halinde, Baba 

yönetim teorisi uygulanabilir bir liderlik tekniği olabilir (Scarnati, J. T., 2002). 

2.3. The Godfather 

Aile üyeleri tarafından sunulan dinamikler, aile şirketi için önemli problemler oluşturabilir. 

Bir aile üyesinin yetersizliği işe ilişkin zararlı tutumları, aile şirketi ve temel paydaşları için 

farkı şekil ve düzeylerde zarar verebilir (Gordon ve Nicholson, 2008). Ebeveyn tutumları bu 

aile üyelerinde hak hissini arttırıp, çocuk ile aile şirketinin ilişkisindeki problemleri daha da 

karmaşıklaştırarak bu aile üyesinin şirkete engel teşkil etme olasılığını arttırır. (Kidwell, R.E., 

ve ark., 2012). The Godfather romanında ve filmlerinde bu sürecin işleyişi incelendiğinde;  en 

küçük oğul olan Michael Corleone, doğal lider adayı olan abisinin ölümü ile birlikte babasının 

halefi olup işleri kontrolüne alır ve ardından lider olur (Coppola, F. F. ,1972). 

Ortanca oğul Fredo Corleone‟nin, Michael Corleone‟nin liderlik rolünü reddedip; örgütsel 

normlara aykırı hal ve davranışları ile kardeşine/aileye karşı zararlı davranışlar içerisine 

girerek (Puzo, M.,1969; Coppola, F. F. ,1974), örgüt/aile için toksik ve zararlı etkileri 

sağlamasından hareketle, bu tür aile üyeleri “The Godfather” filmindeki Fredo fenomeninden 

hareketle “Fredo etkisi” olarak ifade edilmektedir (Kidwell, R.E., ve ark., 2012).  

Aile şirketi sahipleri ve üyeleri ve diğer anekdot kanıt kaynakları ile yapılan görüşmeler, 

Fredo etkisinin aile işletmelerinde sıkça görülen bir fenomen olduğunu göstermektedir. 

Fredo film/romanda aile üyeleri tarafından yetersiz görülmekte, babası Don Vito Corleone 

tarafından yeni lider olan oğlu Michael Corleone‟ye sorusu ve problemin aktarımını birlikte 

içeren diyaloğunda “Bana Fredo'yu anlat, orada –Las Vegas- gerçekten neler oluyor. Kendi 

oğlumu tanıyamayacağımı duydum. Duyduğuma göre kendisi gibi yetişkin bir erkeğe uygun 

olmayan genç kızlarla eğlendiriyor. Gençken her zaman çok ciddi biriydi ve hiçbir zaman 

Aile işi için uygun adam değildi” (Puzo ,1969; Coppola, F. F.,1972) ifadeleri ile yetersizliğini 

vurgulamaktadır. Filmde/romanda Fredo Corleone başlangıçta, küçük kardeşi Michael‟dan 

yana sadık ama nispeten beceriksiz bir aile üyesi olarak tasvir edilir. Öyküde Fredo, 
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yeteneksizliği onu aile işinde önemsiz görevlerle görevlendirmesine yol açan itaatkâr bir oğul 

olarak gösterilir (Winegardner, M.; 2004).  Ancak Fredo bu durumdan rahatsızdır. Fredo bu 

rahatsızlığını kardeşine, Michael Corleone‟ye “Bana baktın mı? Sen benim erkek kardeşimsin 

ve benimle ilgileniyor musun? Bunu hiç düşündün mü? Bunu bir kez hiç düşündün mü? Bunu 

yapmak için Fredo'yu gönder, bunu yapmak için Fredo'yu gönder! Fredo'nun bir yerlerde 

gece kulübüne bakmasına izin ver! Havaalanından birini alması için Fredo'yu gönder! Ben 

senin abinim, Mike. . . .Ben şeyleri halledebilirim! Ben zekiyim! Herkesin dediği gibi değil. . . 

aptal gibi. . .Ben zekiyim ve saygı duymak istiyorum!” diyerek (Coppola, F. F. ,1972) diyerek 

aslında aile işine ilişkin pozisyonunu kabullenemediğini ifade etmekte ve çatışma 

yaşanacağının işaretini vermektedir. 

Sorumluluk gereken durumlarda ise; Örneğin rakipler babası Don Vito Corleone‟yi 

öldürmeye çalıştıklarında, Fredo donup kalıyor ve saldırıya karşı babasını koruyamıyor. Fredo 

daha sonra ailenin kumarhane operasyonlarında çalışmak için Las Vegas'a gönderildiğinde 

uyuşturucu tiryakisi ve sorumsuz bir kadın avcısı olur. Bu süreçte Fredo, aile tarafından kabul 

edilemez iş davranışları ortaya koyuyor ve bu da Fredo Corleone'nin rakiplerinin piyonu 

haline gelmesine –hatta tokatlanmasına-  neden oluyor. Karısının başka erkeklerle açıktan 

flört etmesi karşısında bir şey yapamaması aynı zamanda aile markasını da zedeleyen bir 

durum olarak gösterilmektedir. Yetersizlik duygusu ve aile şirketi liderinin yükselmesi 

konusundaki reddetmesiyle, Fredo aileye ihanet ediyor. Sonu küçük kardeşi Michael'ın 

öldürülmesi emriyle sonuçlanıyor (Coppola, F. F., 1974; Winegardner, M. 2004).  

 Bir aile firmasında çalışan yetişkin çocuklar, işletmenin performansını arttırabilir ve 

işletmeyi geliştirebilir veya zarar verebilir. “Zor zamanlar güçlü adamlar yaratır. Güçlü 

adamlar güzel zamanlar yaratır. İyi zamanlar zayıf adamlar yaratır. Ve zayıf insanlar zor 

zamanlar yaratırlar” (Hopf, 2016). Ki Fredo örneğinde de bu durum görülüyor. Fredo; hayatı 

boyunca hiçbir zorluk çekmemiştir çünkü iyi zamanların yarattığı bir adamdır. 

Sorumluluklarını düşünmez. Moe Greene'nin yanına gönderildiğinde bile işle değil başka 

şeylerle ilgilenir (Coppola, F. F. ,1972). 

Fredo‟nun normları çiğneyip kardeşine ihanet etmesi sonucunda Michael'ın emriyle 

öldürülmesine kadar ilerleyen bir süreç yaşanıyor ve aile şirketi için böyle büyük bir sıkıntıya 

neden oluyor. Her ne kadar firmaya yapılan bu farklı katkılar örneği kurgusal ve sonuç aşırı 

olsa da, çocuklar ve diğer aile üyeleri sık sık aile tarafından işletilen gerçek firmalara yardım 

ya da zarar verme kabiliyetini göstermektedir (Gordon, G. ve Nicholson, N. 2008). Bunu 

engelleyebilmek için Fredo'nun durumunu anlayacak işaretler görülür görülmez aile şirketi 

lideri, harekete geçmeli; anlamlı, tutarlı, objektif ve adil uyarıyla disiplin kuralını 

uygulamalıydı. Aile şirketindeki Fredo‟yu tolere ederek,  işin içinde bırakarak Fredo‟nun 

yıkıcı doğası sürdürülüyor ve körükleniyor (Kidwell, R. E., 2013).  

2.4. Türk Aile İşletmesi ve İhsan Sabancı 

1906 yılında Kayseri‟de doğan Hacı Ömer Sabancı‟nın İhsan, Hacı, Şevket, Sakıp, Özdemir 

ve Erol Sabancı olmak üzere 6 erkek çocuğu olmuştur (www.sabancivakfi.org). Hacı Ömer 

Sabancı 1942 yılında Adana‟da İhsan dışındaki 5 oğlu ile birlikte Sabancı Holdingi kurmuştur 

(Ateş, Ö., 2005). Bugün Sanayi, ticaret ve hizmet alanlarında finanstan, perakendeye farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren Sabancı Grubu Türkiye‟nin ilk iki grubundan birisidir.  
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İhsan Sabancı; Sabancı ailesinin 2. kuşak üyesidir. 1930 yılında Sadıka ve Hacı Ömer Sabancı 

çiftinin 6 oğlundan en büyüğü olarak Akçakaya, Kayseri'de dünyaya geldi. İhsan Sabancı 

hariç hepsi babaları tarafından kurulan şirketin büyümesinde katkıda bulunmuştur. 

1953 yılında Yüksel Tarcan ile evlenen İhsan Sabancı‟nın Güler, Nur ve Yakup adında üç 

çocuğu olmuştur. Genç yaşta yaşama veda eden İhsan Sabancı gençlik yıllarında 

manifaturacılık işleriyle uğraştı. Ailenin pamuk ticareti yaptığı yıllarda ise kütlü (çekirdekli 

pamuk) alımı işlerini yürüttü. İhsan Sabancı 24 Aralık 1979 tarihinde İstanbul‟da vefat 

etmiştir.  (www.sabancivakfi.org). 

İhsan Sabancı‟nın aile yayınlarında bahsedilmeyen ve kabullenilmeyen, Nevin Tenik ile 

evliliğinden üç çocuk sahibi daha olmuştur. Bunlar; Murat Sabancı adında bir oğul, Sevgi 

Sabancı ve Sevilay Sabancı adında iki kız çocuğudur (www.haberler.com). Ailesi imam 

nikahlı eşi Nevin Tenik ile olan beraberliğini hiç bir zaman onaylamadığı gibi, Nevin 

Hanımdan olan çocuklarını da kabul etmedi. İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik'ten olan 

çocukları, Murat ve Sevgi Sabancı bu nedenle hayatları boyunca mirastan mahrum 

kaldılar. Sevilay Sabancı ise bu evrakın içine girmekten tesadüfen kurtuldu. Sadece dedesi 

Hacı Ömer Sabancı‟nın Atlı Köşk olarak bilinen mirasından pay alabildi. Sabancı Holding'de 

15 yıldır süren miras davasına, İstanbul 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi son noktayı koydu. 

40 yıl önce vefat eden İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan 

Sevilay Sabancı Çınar'ın dedesi merhum işadamı Hacı Ömer Sabancı'nın mirasından istediği 

pay mahkeme tarafından karara bağlandı. Yargıtay 14'üncü Hukuk Dairesi, geçtiğimiz yıl 

Sevilay Sabancı Çınar'ın Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı 

olduğunu onamıştı (www.odatv.com).  

Sakıp Sabancı kitabında ağabeyi İhsan Sabancı‟yı anlatırken: Kendisinden iki yaş büyük 

olduğunu ve futbola düşkün olduğunu söylüyor. İlkokulda da ince ve uzun yapılı iken 

sonrasında şişmanlayarak “şişman ve iri yapılı” hale geldiğini bunun hareketleri ve şahsiyetini 

etkilediğini ilkokulu ve futbol oynamayı bıraktığını anlatıyor.  

Kitapta anlatıldığı gibi`` İhsan Sabancı evlendikten sonra da ev ve iş dışındaki hayatı tercih 

etti. Zamanının çoğunu Adana`da Demirspor Futbol Kulübü`nde geçirirdi.” Buradaki çevresi 

``İhsan Ağa`` diyerek kendisini aşırı derecede severler, sayarlardı``.  

Sakıp Sabancı; ağabeyi İhsan Sabancı‟yı işlere ısındırmak amacıyla babaları Ömer Sabancı 

tarafından bir başkası ile yarı yarıya ortak bir manifatura mağazası açtığını, ancak ağabeyinin 

bu işleri sevmediği ve bu işten çabucak sıkıldığını, yine de tüm bunlara karşın kardeşi 

İhsan`ın ölümünden önceki 4 yıla kadar ailenin kütlü pamuk alım işini yürüttüğünü de 

belirtiyor.  

Kitapta ayrıca; 

İhsan Sabancı`nın eşinin dışında başka bir hanımla -Nevin Tenik- ilişkisi olduğunu Sakıp 

Sabancı şöyle anlatıyor `` Ağabeyim İhsan`ın Adana`da bir başka hanımla ilişkisi olmuştur. 

Bu ilişkiye başta babam ve annem olmak üzere hepimiz büyük tepki gösterdik. Üzüldük. Fakat 

ağabeyim bu ilişkiyi sürdürdü``. 
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Sakıp Sabancı kitabında ailenin bu ilişkiyi tasvip etmemesi yüzünden İhsan Sabancı`nın 

sağlığında ve ölümünden sonra da Nevin Tenik ve çocuklarını hiç görmediklerini anlatıyor 

(Sabancı, S., 2004).  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Örgütlenmelerin performansı ve devamlılığı iş için toksik ve zararlı etkileri olan veya olacak 

olan aile üyesi çalışan ile şirkete zarar vermeden başa çıkmayı gerektirir. Bu konuda  aile 

şirketi yönetiminin neler yapabileceği konusunda çeşitli öneriler aşağıda sıralanmıştır 

(Kidwell, R. E., vd., 2013; Kellermanns ve Eddleston, 2007).  

• Elbette en iyi eylem, bir Fredo'nun ilk etapta ortaya çıkmasını önlemek olacaktır.

• Erken ebeveyn-çocuk ilişkisi dinamiklerinin, işe girdikten sonra çocuklar üzerindeki

etkilerine dikkat etmek önemli bir stratejidir.

• Ayrıca, hangi çocukların işletmenin meyvelerine hak kazandığını hissettiğini, ancak

çok çalışkan olmadıklarını veya firmada çalışmaya uygun olmadıklarını bilmek de çok

önemlidir.

• Aile şirketi lideri, aile şirketi için uygun olmayan çocukları tespit etmeli, onları işe

katılmaktan uzaklaştırmalı ve farklı bir kariyer yapmaya teşvik etmelidir.

• Aile şirketleri aile istihdamı için asgari standartları belirlemelidir. Aile üyelerinin aile

dışı iş başvurusunda bulunanlarla aynı eğitim, deneyim ve becerilere sahip olmasını

şart koşmalıdır.

• Aile üyesi işe alındıktan sonra da, aile dışı çalışanlarla aynı standartlarda tutulmalıdır.

• Aile üyeleri sonuçlardan sorumlu tutulmalıdır, aksi takdirde aile şirketi lideri

güvenilirliğini kaybedecek ve firma bir Fredo kazanacaktır.

• Fredo'yu kovmayı ya da hisselerini satın almak gerekebilir.

• Bu şartlar altında en iyi çözüm; Fredo „ya, maddi ve duygusal olarak en az zararı

vereceği işletmede/mümkünse dışarıda bir iş bulmaktır.

• Bazen Fredo‟lar eylemlerinin zararını anlamıyor; Bu konuda profesyonel olarak kişisel

danışmanlık alınmalıdır

• Fredo'yla başka bir iş bulun - ilgi alanlarına ve deneyimlerine daha uygun bir iş. Bazen

aksi halde "iyi" bir aile üyesi Fredo gibi görünebilir, çünkü kişi sektör veya iş için

uygun olmayabilir.

Bu öneriler ile birlikte sürece bakıldığında; Sabancı Ailesi, aile üyesi İhsan Sabancı‟nın 

Sabancı Holding‟de bir Fredo etkisi göstermemesi için; 

1. Öncelikle İhsan Sabancı‟nın aile işini sevmediğini, Futbol ile ilgilenmek istediğini

tespit ediyor.

2. 6 kardeş olmalarına rağmen hissedar olarak işin içine almıyor.
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3. İşe alım kriterlerinden taviz vermeyerek, işin dışında tutuyor. Sembolik olarak «Kütlü

Alım İşi» gibi kontrollü ve risksiz bir iş ile iştigal etmesini sağlıyor.

4. Sevdiği iş olan futbol ile uğraşmasına göz yumuyor. Bu şekilde Adana Demirspor

üzerinden İhsan Sabancı ve Sabancı ailesine «SOSYAL SEMPATİ» sağlanıyor.

5. Aile İhsan Sabancı‟nın özel ilişkilerin işe yansıtmadığı gibi aile ile de

ilişkilendirmiyor.

6. İhsan Sabancı istediği hayatı aile şirketine minimum etki ederek yaşıyor.

Fredo etkisi ile baş edebilmek için gerekli tüm refleksleri gösteriyor ve aile şirketleri için 

başarılı bir sonuç elde ediyor. Hatta bugün itibariyle İhsan Sabancı‟nın kızı «GÜLER 

SABANCI» Sabancı Holding yönetim kurulu başkanıdır.  

Aile şirketlerinde Fredo etkisi gösterecek aile fertlerinin şirkete yönelik olumsuz etkilerini 

minimuma indirmek ve mümkünse işe uygun olmayan özelliklerini işin diğer boyutları 

açısından pozitife çevirebilmek, sosyal sempati kazanabilmek için Sabancı ailesinin İhsan 

Sabancı‟ya yönelik uygulamaları iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir.  
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ÖZET 

Karşılıklı rekabet ile oynanan video, bilgisayar ve online oyunlar elektronik spor (e-spor) 

olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde, giderek daha fazla insan e-sporu, binlerce insanın 

oynadığı ve milyonlarca insanın çeşitli çevrimiçi akışlarda izlediği büyük oyun etkinlikleriyle 

olarak anlaşılan e-spor (Borowy, 2008; Peša ve ark, 2017), literatürde “bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanılarak zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerin geliştirildiği spor faaliyetleri 

alanlarıdır” (Wagner, 2006) diye tanımlanmaktadır. 

E-spor endüstrisinde 1990'larda kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve oyun konsollarının

ortaya çıkması, oyun kültürünü de geliştirdi. Video oyunlarının oynama biçimleri değişti.

Oyuncular evlerinin yanı sıra  aynı zamanda internet kafelerde de oyun oynayarak daha farklı

deneyimin tadını çıkarabilmektedir (Peša ve ark, 2017), akıllı telefonların yaygınlaşması ile

internet üzerinden her yerde oyunlara katılabilmesi sonucunda e-spor dünyanın en hızlı

büyümekte olan  endüstrilerinden birisi olmuştur (Hamari ve Sjöblom, 2017). Teknolojiyi

takip eden kişilere özellikle de genç kitlelere ulaşmayı sağlayabilecek bir platformdur.

2010‟lara kadar %16 ila %18 arasında büyüme gösteren sektörün büyümedeki artışı 

hızlanarak artmaktadır (Zackariasson ve Wilson, 2010). E-spor niş takipçileri olan sektörden 

gişe rekorları kıran bir endüstriye dönmüştür. Bugün, e-spor sinemaya gitmekten daha fazla 

tercih edilir hale gelmiştir (NPD Group, 2009). Toplam e-Spor izleyicisi 2018 yılında 389 

milyon, 2019 yılında 427 milyon „dur ve 2020 yılında 589 milyon olması beklenmektedir 

(Statista, 2018). Bu izleyicilerin en az 100 milyonu e-Spor oyuncusu, ki bunun yaklaşık 7 

milyonu Türkiye‟dedir (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2018). Bu takipçi/oyuncu sayısı ve bu 

sayılardaki artış e-spor ekonomisi ve e-spor işinin gelişiminin temel dinamiğidir. Superdata 

(2017)‟ya göre ise, 2017 yılı e-spor gelirlerinin 1.5 milyar dolar iken %26 büyüme trendi ile 

2020 de 2.3 milyar dolar olacağı öngörülmektedir (Kocaömer, 2018). Bu rakamlar, yeni ticari 

iş modellerinin ön habercileridir. 

E-sporun paydaşları şunlardır (Newzoo, 2015):

 Tüketiciler, Amatör oyuncular

 Takımlar,

 Profesyonel oyuncular

 E-spor ligleri, turnuvaları ve etkinlikler.,

 Medya ve internet kanalları,

 Yazılım Geliştiriciler, Yapımcılar, Distribütörler
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 Markalar,

E-spor bilgisayar alanının dışında ticari modellerin üretilmesinde öncü olabilecektir.  Bu

bileşenlerin tamamı e-spor „un iş modellerinin farklı kaynakları ve müşterilerini

oluşturmaktadır.

E-spor trendinden para kazanabilmek için pekçok fırsat ve buna bağlı bir çok iş planı

sözkonusudur.  Şirketler yeni girişim alanı, yeni pazar olabilmesi bakımından e-spor işini

değerlendirmelidirler. Bunu yapabilmek için uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacak ve bu

fenomenin gelişim koşullarını yaratacak iş planına ihtiyaç vardır (Peša ve ark. 2017). Bu

çalışmada hızla büyüyen e-spor sektörünü değerlendirilerek, işletme yönetimine yönelik

proaktif öngörüler ile sektörün paydaşlarına işletmecilik bağlamında risk, fırsat, ticaret modeli

ve yönetim bazında öneriler sunmaktır.

Anahtar kelimeler: E-spor, İş modelleri, Gelecek 

ABSTRACT 

Video, computer and online games played with mutual competition are called electronic 

sports (e-sports). E-sports, big game activities, which thousands of people play and millions 

of people watch in various online streams (Borowy, 2008; Peša ve ark, 2017) are described in 

the literature as “Sports activities areas where mental and physical abilities are developed by 

using information and communication Technologies” (Wagner, 2006:3). 

The spread of personal computers and the emergence of game consoles in the e-sports 

industry in the 1990s also enhanced the gaming culture. The ways the video games are played 

have changed. Players can enjoy a different experience by playing games in internet cafes as 

well as at home (Peša ve ark, 2017), e-sports has become one of the fastest growing industries 

in the world as a result of participation in games anywhere on the internet with the spread of 

smart phones (Hamari ve Sjöblom, 2017). It is a platform that can provide access to 

technology followers, especially young audiences. 

The growth rate of the sector, which grew between 16% and 18% until 2010, is accelerating 

and increasing (Zackariasson ve Wilson, 2010). E-sports has turned from a niche followers to 

a blockbuster industry. Today, e-Sports has become more preferable than going to 

cinema (NPD Group, 2009). Total e-Sports audience is 389 million in 2018 and 427 million 

in 2019 and expected to be 589 million in 2020 (Statista, 2018). At least 100 million of those 

viewers are e-Sports players and about 7 million of which are in Turkey (Yükçü ve 

Kaplanoğlu, 2018). This number of followers / players and the increase in these numbers are 

the basic dynamics of the e-sports economy and the development of e-sports business. 

According to Superdata (2017), while e-sports revenue in 2017 was $ 1.5 billion, it is 

projected to be $ 2.3 billion in 2020 with a 26% growth trend (Kocaömer, 2018).  These 

figures are the precursors of new commercial business models. 
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 The stakeholders of e-sports are as follows (Newzoo, 2015):

 Consumers, Amateur players,

 Teams,

 Professional players,

 E-sports leagues, tournaments and events.,

 Media and internet channels,

 Software Developers, Producers, Distributors

 Brands,

E-sports will be a pioneer in the production of commercial models outside the computer

field. All of these components constitute different sources and customers of e-sports business

models. There are many opportunities and correspondingly many business plans to make

money from the e-sports trend. Companies should evaluate the e-sports business in terms of

being a new enterprise area and a new market. To do this, a business plan is needed to meet

the long-term needs and create the conditions for the development of this phenomenon (Peša

ve ark. 2017). In this study, by evaluating the rapidly growing e-sports sector, proactive

predictions for business management and recommendations to the stakeholders of the sector

on the basis of risk, opportunity, trade model and management in the context of business

administration are offered.

Keywords: E-sports, Business models, Future 

GĠRĠġ  

21. yüzyıla ait modern bir spor dalı olan e-spor‟un tarihi atari dönemi ve bilgisayar dönemi

olarak ayrılabilir (Lee ve Schoenstedt, 2011:39).  İlk e-spor müsabakaları 70-80 li yıllarda

atari salonlarında ortaya çıkmıştır ama resmi kayıtlara bakıldığı zaman  1972 yılında Stanford

Üniversitesi'nde  Spacewar oyunu (ilk bilgisayar oyunlarından biri) ile gerçekleştirildiği

görülmektedir (Li, 2016). Turnuvanın ödülü ise Rolling Stone adlı popüler bir müzik

dergisine ücretsiz bir yıllık üyelikti. O zamanlar pek fazla insanların oyun oynayabileceği

cihazlar günümüzdeki kadar erişebilir değildi. Bu yüzden e-spora ilgi duyulması çok mümkün

değildi. Doğuşu ve yükselişinde dijital teknolojilerin gelişmesi öncü rol üstlenmiştir.  Kişisel

bilgisayarlar ile birlikte oyun konsolları ve smartphone ile network üzerinden her yerde

oyunlara katılabilme özelliği ile e-spor dünyanın en hızlı büyümekte olan  endüstrilerinden

birisidir (Hamari ve Sjöblom, 2017). E-spor endüstrisinde 1990'larda oyun konsollarının

ortaya çıkması, aynı zamanda oyun kültürünü de geliştirdi. Video oyunlarının oynama

biçimleri değişti.  Oyuncular evlerinin yanısıra  aynı zamanda internet kafelerde de oyun

oynayarak daha farklı deneyimin tadını çıkarabilmektedir (Peša ve ark. 2017).
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LĠTERATÜR 

2017 yılı itibariyle düzenli e-spor izleyicisi olup aynı zamanda turnuvalara katılan 191 milyon 

e-spor hayranı vardır. (Newzoo, 2017; Egemia, 2019). Bugüne %16 ila %18 arasında büyüme

göstermekte iken  büyümedeki artış hızlanarak artmaktadır (Zackariasson ve Wilson, 2010).

2012'den 2022'ye kadar dünya çapında eSpor pazar geliri (milyon ABD doları olarak) 

2012 130 

2014 194 

2015 325 

2016 493 

2017 655 

2018 865 

2019* 1.096 

2022* 1.790 

E-Spor endüstrisinin önümüzdeki yıllarda hızla büyümesi bekleniyor. 2017 yılında, eSports

pazarında dünya çapında elde edilen gelirler 655 milyon ABD doları olarak

gerçekleşti. 2018'de küresel eSpor piyasası yaklaşık 865 milyon ABD doları olarak

değerlendi. Kaynağın tahminlerine göre, küresel eSpor pazarının geliri 2022'de 1,79 milyar

ABD doları gelir elde etmesi bekleniyor. Bu gelirlerin çoğunun sponsorluklar ve

reklamlardan , geri kalanları ise eSports bahislerinden, ödül havuzlarından, turnuvalardan,

ürün ve bilet satışlarından elde edilmektedir  (Statista, 2018).

2012'den 2022'ye kadar dünya çapında eSpor pazar geliri (milyon ABD doları olarak) 

E Spor pazarı son yıllarda patladı ve dünyanın en iyi oyuncularının savaşı izlenmek için 

gittikçe daha fazla izleyici ile tanıştı. Almanya ve Fransa'nın ev sahipliği yaptığı bir League of 

Legends turnuvası olan 2018 Sezon Ortası Davetiyesi turnuvası, 60 milyon farklı izleyiciyle 

en çok izlenen eSpor etkinliği oldu. En çok izlenen ikinci turnuva, 46 milyon farklıizleyici ile 

2017 Intel Extreme Masters Katowice oldu. Toplam eSpor izleyicisi 2018 yılında 389 milyon, 

2019 yılında 427 milyon‟dur ve 2020 yılında 589 milyon olması beklenmektedir (Statista, 

2018). Bu izleyicilerin en az 100 milyonu e-Spor oyuncusu ki, bunun yaklaşık 7 milyonu 

Türkiye‟dedir (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2018). Bu Takipçi/oyuncu sayısı ve bu sayılardaki artış 

e-spor‟u ekonomisi ve e-spor işinin gelişiminin temel dinamiğidir. E-spor niş takipçileri olan

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2022*

Seri 1

Sayfa 154

https://www.statista.com/statistics/490358/esports-revenue-worldwide-by-segment/
https://www.statista.com/statistics/490358/esports-revenue-worldwide-by-segment/


sektörden, gişe rekorları kıran bir endüstriye dönmüştür. Bugün, e-spor sinemaya gitmekten 

daha fazla tercih edilir hale gelmiştir (NPD Group, 2009). 

Bu gelişmeye bağlı olarak; etkinlik sayısı, Takım sayısı, profesyonel oyuncu sayısında ve bu 

etkinlikleri dağıtan, yayınlayan üreticilerin siteleri, youtube, twitch vb online yayın yapan 

kanallar bu ilginin artışı ile birlikte tüm paydaşların bileşenlerinin artışına neden olmaktadır. 

Bu işin arenası olan ESWC, World Cyber Games ,World e-Sports Games organizasyonları ve 

Major League Gaming-MLG, Uluslararası eSpor Federasyonu (International esports 

Federation), Siberatlet Profesyonel Ligi-SPL (Cyberathlete Professional LeagueCPL) gibi 

yönetim organları oluşmuştur (Seth vd., 2017; Schaeperkoetter vd., 2017). 

Türkiye‟de e-spor takımı önce Beşiktaş tarafından kurulmuştur.  Ardından Fenerbahçe ve 

Galatasaray olmak üzere bazı spor kulüplerinin e-spor takımları vardır. Dünya'da  ise Schalke 

04, Manchester City, Sporting Lizbon ve Paris Saint Germen gibi önemli kulüplerin 

takımların da e-spor takımları vardır. NBA'de ise 2018 yılında NBA 2K ligi açılacağı 

duyulmuştu. Bunun üzerine NBA'nın dev isimleri Boston Celtics, Dallas, Golden State‟ de 

olmak üzere 17 takımla bu lige girilmesi planlanılıyor (Üçüncüoğlu, Çakır; 2017). 

Artan ilgiye ve görünürlüğe bağlı olarak global markalar (Örn: Samsung, Vestel, Coca-Cola, 

Red Bull, Vodafone, Twitch, HP, Intel, Acer, Gilette, Ülker vb.) sponsorluk üzerinden 

kendilerini e-spor konsepti ile bütünleştirerek bu büyük potansiyel ile iletişime geçmeyi 

hedeflemektedirler (Kocaömer, 2018). Markalar bu bağlamda; 2017‟de reklama 155 milyon, 

sponsorluğa 266 milyon, ve medya haklarına 95 milyon dolar yatırım yaparak e-spor‟un 

gelişimine katılmışlardır. Diğer oyun enstrümanları ile birlikte 2020 yılı için bu rakamların 

toplamda 1.488 milyon dolar olması tahmin edilmektedir (Newzoo, 2017). Bir başka şirket 

Superdata (2017)‟ya göre, 2017 yılı e-spor gelirlerinin 1.5 milyar dolar iken %26 büyüme 

trendi ile 2020 de 2.3 milyar dolar olacağı öngörülmektedir (Kocaömer, 2018). 

Ocak 2018 itibarıyla en çok izlenen eSpor etkinliği 2018 Mid-Season Invitational League of 

Legends  turnuvası oldu. Bu turnuva Almanya ve Fransa tarafından düzenlendi ve 60 milyon 

farklı izleyici kaydedildi. Uzman oyuncuların savaşmasını izlemek için milyonlarca izleyici 

ile büyük miktarlarda paranın sözkonusu olması şaşırtıcı değildir.  DOTA 2 dünya 

şampiyonasının sekizincisi olan International 2018, 25.5 milyon ABD dolarının üzerinde 

toplam ödül havuzuna sahipti. Dahası , 2018'de dünyanın dört bir yanındaki DOTA 2 

turnuvaları için birikimli ödül havuzu büyüklüğü 41.4 milyon dolardı (Statista 2019). 

Ocak 2018 itibariyle dünya çapında seçilen eSports turnuvalarının görüntüleyenlerinin sayısı (milyon)    
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(Statista, 2019) 

Bu rakamlar, yeni ticari iş modellerinin ön habercileridir. Oyun oynama, izleme ve tasarlama 

seviyesinde eğlence satan sektör eğlence sektörüne dönüşmektedir/dönüşmelidir. 

İlerleyen dönemlerde hayatın her aşamasında karşılaşılacaktır. 

Bu konuda öncü şirketlere bakıldığında şu an itibari ile ciddi şirket değerlerine ulaştıkları 

görülmektedir. Bunlardan bazıları; (Finch, 2019). 

Team Liquid  

 Şirket sahibi: aXiomatic

 Şirket değeri: 200 milyon dolar

 Şirketin yıllık geliri: 17 milyon dolar

 Organizasyon bünyesinde bulundurduğu oyuncu: 65

Cloud9

 Şirket sahibi: Jack ve Paullie Etienne

 Şirket değeri: 310 milyon dolar

 Şirketin yıllık geliri: 22 milyon dolar
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 Organizasyon bünyesinde bulundurduğu oyuncu: 92

Echo Fox

 Şirket sahibi: Vision Venture Partners

 Şirket değeri: 150 milyon dolar

 Şirketin yıllık geliri: 11 milyon dolar

 Organizasyon bünyesinde bulundurduğu oyuncu: 23

SONUÇ VE ÖNERĠLER

Bu çalışmada hızla büyüyen e-spor sektörünü değerlendirilerek, işletme yönetimine yönelik

proaktif öngörüler ile sektörün paydaşlarına işletmecilik bağlamında risk, fırsat , ticaret

modeli ve yönetim bazında öneriler sunmaktır.

E-spor bilgisayar alanının dışında ticari modellerin üretilmesinde öncü olabilecektir.  E-spor

trendinden para kazanabilmek için pekçok fırsat ve buna bağlı bir çok iş planı sözkonusudur.

Şirketler yeni girişim alanı, yeni pazar olabilmesi bakımından e-spor işini

değerlendirmelidirler. Bunu yapabilmek için uzun vadeli ihtiyaçları karşılayacak ve bu

fenomenin gelişim koşullarını yaratacak iş planına ihtiyaç vardır (Peša ve ark. 2017).

- E-spor ile geniş kitlelere ulaşılabilinir. Sponsorluk bütçelerini tasarlarken bu alanı 

değerlendirilmelidir.

- Bunun için öncelikle iş dünyası e-spor konseptinin hızla geliştiği küresel eğilim hakkında

farkındalık kazanması gereklidir.

- E-spor sektörü gözlenerek niş pazar olanları ve bu alanlardan kazanç imkanları önceden tespit

edilebilir.

- Tüm paydaşlara yönelik hedef pazar belirlenmeli ve bu pazara entegre olunmalı ve

sosyalleşmelidir.

- E- spor kitlelerin takip ettiği bir eğlence sektörü olduğu için turizme olan etkileri özellikle

turizm sektörü tarafından değerlendirilmelidir.

- Marka olabilecek bir “paydaş” (oyuncu, izleyici, takım, üretici) ile ek değer yaratabilecek iş

modeli tasarlanmalıdır.

Akademik çalışmalar ile e-spor sektöründe başarılı olmanın temel bileşenleri belirlenerek yeni

iş fırsatları oluşturulabilir.
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GÖÇ HAREKETLERĠNĠN GELĠġĠMĠNĠN MARDĠN ĠLĠ AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Melike ATAY POLAT
1
, Yusuf Ekrem AKBAġ

2
, Canan SANCAR

3

Göç kavramı, bireylerin ve/veya toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, dini ve 

çevresel faktörlere bağlı olarak yer değiştirme faaliyetlerini ifade etmektedir. Bu faaliyetlerin 

mekânsal olarak ulusal boyutunu iç göç oluştururken, uluslararası boyutunu ise dış göç 

oluşturmaktadır. Ayrıca, göçün zamansal olarak kısa, orta veya uzun vadede gerçekleştiği de 

bilinmektedir. Bireyler ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kaynak arayışı içinde 

bulunmakta ve yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışarak yer değiştirmektedirler. Dolayısıyla, 

göçün hem göç alan ülkelere hem de göç veren ülkelere nüfus, istihdam, işsizlik, kentleşme 

gibi sosyo-ekonomik etkilerinin yanında kültürel açıdan etkilerinin de ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. Bir ülkedeki iç göçün temel nedeni bölgelerarası gelişmişlik farklılıkları iken; 

dış göç refah düzeyinin düşüklüğü ve işsizlik gibi daha çok ekonomik faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. Dünyada göç hareketlerinin gelişimi ülkenin gelişmiş veya gelişmekte 

olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Gelişmiş ülkeler çoğunlukla göç alan ülkeler 

kategorisinde değerlendirilirken, göç veren ülkeler gelişmekte olan ülke görünümündedirler. 

Ülkemizde de göç hareketleri illerde ve bölgelerde farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın 

amacı, Mardin ilinin göç göstergeleri açısından bölge illeri içindeki durumunu tespit etmektir. 

Göç göstergeleri ile ilgili literatür incelendiğinde, Mardin ilindeki göç göstergelerini detaylı 

olarak inceleyen bir çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışma temel göç 

göstergelerinin yanında yaş, eğitim ve cinsiyet açısından göç göstergelerini de ele alarak 

Mardin ilinin bölge illeri içindeki durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koyan ilk çalışma 

olmasından dolayı literatüre katkı sunmaktadır. Analizlerimizde kullanacağımız 2008-2018 

yılına ait veriler TÜİK’ten; 2016 yılına ait veriler ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. Göç göstergelerine göre, özellikle son yıllarda Mardin ve bölge illerine göçün 

arttığı gözlemlenmiş; buna karşılık verilen göçte azalmaların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca, Mardin ili genellikle göç göstergeleri açısından Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep 

illerini takip etmiştir. Mardin ilinin bölge illeri içerisinde en düşük nitelikli nüfus göçü 

vermesi de nitelikli nüfusu kazandığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Mardin ve bölge 

illerindeki üniversitelerde açılacak yeni bölümler ve/veya programlar ile yükseköğrenim 

eğitimine talebin artması, kentleşmenin sağlanması, sanayi ve turizm sektörünün gelişmesi ve 

sosyo-kültürel faaliyetlerin artmasına bağlı olarak bölgeye yönelik göç hareketlerinin devam 

edeceği beklenilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç Göstergeleri, Mardin İli. 

1 Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi 
2 Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi 
3 Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi 
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1. GiriĢ

Göç kavramı, bireylerin ve/veya toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, dini ve 

çevresel faktörlere bağlı olarak yer değiştirme faaliyetlerini ifade etmektedir. Göç hareketleri 

genel olarak mekânsal sınırı çerçevesinde iç göç ve dış göç şeklinde sınıflandırılmaktadır. İç 

göç, bir ülkenin sınırları içinde bölge, kırsal ve kent yerleşkeleri arasındaki hareketler olarak 

tanımlanırken; dış göç belli bir süreliğine veya sürekli olarak kendi ülke sınırlarından 

ayrılarak diğer ülkelere kalmak amacıyla yapılan hareketlerdir. Dolayısıyla, iç göçü dış göçten 

ayıran temel farklılık ulusal nüfusun değişmemesidir.  

Sosyo-ekonomik gelişmelerin ülkeler ve bölgeler düzeyinde eşitsiz dağılması iç göç ve dış 

göçün yönünü ve büyüklüğünü etkilemektedir. Göç ile ilgili geliştirilen teorilere bakıldığında 

Neoklasik teoride göç işgücü ve ücret farklılığından etkilenirken; yapısalcı teoride göçün 

yönü gelişmekte olan çevrelerden gelişmiş merkezlere doğrudur (Yakar, 2012: 743). Dünyada 

göç hareketlerinin gelişimi ülkenin gelişmiş veya gelişmekte olmasına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Gelişmiş ülkeler çoğunlukla göç alan ülkeler kategorisinde değerlendirilirken, 

göç veren ülkeler gelişmekte olan ülke görünümündedirler. Ülkemizde de göç hareketleri 

illerde ve bölgelerde farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de iç göçü etkileyen temel faktörler 

genç nüfusun fazla olması, tarım sektörü işsizliği, eğitim durumunun iyileştirilmesi, gelir 

düzeyindeki artış, kan davaları, ulaştırma sektörünün gelişmesi, mevsimlik göçler, doğal 

afetler, siyasi sebepler ve güvenlik sorunudur (Başel, 2011: 521-524). Dış göçün nedenleri de 

iç göç hareketleri ile benzerlik göstermekle birlikte refah düzeyinin düşüklüğü ve işsizlik gibi 

ekonomik faktörler, doğal afetler gibi çevresel faktörler ve savaş gibi olumsuz faktörlerden 

kaynaklanabilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, Mardin ilinin göç göstergeleri açısından bölge illeri içindeki durumunu 

tespit etmektir. Göç göstergeleri ile ilgili literatür incelendiğinde, Mardin ilindeki göç 

göstergelerini detaylı olarak inceleyen bir çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu çalışma 

temel göç göstergelerinin yanında yaş, eğitim ve cinsiyet açısından göç göstergelerini de ele 

alarak Mardin ilinin bölge illeri içindeki durumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koyan ilk 

çalışma olmasından dolayı literatüre katkı sunmaktadır. Analizlerimizde kullanacağımız 

2008-2018 yılına ait veriler TÜİK’ten; 2016 yılına ait veriler ise Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nden alınmıştır. Giriş ile başlayan çalışma, göç hareketleri ile ilgili literatür ile 

devam etmektedir. Üçüncü bölümde Mardin ilindeki göç hareketlerinin gelişimi 

değerlendirilmektedir. Sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmaktadır. 

2. Türkiye’de Göç Hareketlerinin GeliĢimi Literatürü

Yakar (2012) Türkiye’de 1995-2000 döneminde ilçelere göre iç göçün gelişiminin 

belirlenmesinde mekânsal analizden yararlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Türkiye’nin 

doğusunun göç verdiği, özellikle batı kıyılarının göç aldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, mekânsal 
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analizler sonucunda İstanbul ve çevresi, Akdeniz ve Ege kıyıları ve GAP içerisinde kalan 

alanlar net göç alan bölgelerdir. Adana-Zonguldak hattının batısında kalan kesimde göç 

hareketlerinin daha fazla olmasına karşılık bu hattın doğusundaki kesimde göç hareketlerinin 

daha düşük olduğu ifade edilmiştir. 

Dayar ve Sandalcı (2016) Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerini kapsayan TR33 

bölgesinde diğer bölgelerden aldığı ve verdiği göçler, 15+ yaş üzerinde göç eden nüfusun 

eğitim durumu, net göç ve net göç hızı gibi verilerinden yararlanarak göç hareketlerinin 

gelişimini değerlendirmişlerdir. TR33 bölgesinden en çok göç eden nüfusun 15+ yaş 

grubundan lise ve üzeri eğitime sahip olduğu ve en çok Manisa (54.650) ilinden göç ettiği 

görülmüştür. Yüksekokul/fakülte, yüksek lisans veya doktora mezunlarının göç eden 

nüfustaki payı Afyonkarahisar’da %25,1; Kütahya’da %26,9; Manisa’da %21,6 ve Uşak’ta 

%26,6’dır. Bundan dolayı bölge illerindeki nitelikli nüfusun önemli bir kısmının göç ettiği 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca bölgedeki net göç hızının incelenen dönemde dalgalandığı ve negatif 

değerler aldığı için göç veren bir yapıya sahip olduğu da belirtilmiştir. 

Birinci (2017) iller bazında iç göç hareketlerinin gelişimini 2014-2015 yılları için net göç, net 

göç hızı ile nüfus devinim ve nüfus değişim değerlerini dikkate alarak analiz etmiştir. TÜİK 

verilerine göre ilgili dönemde Türkiye’de negatif net göçe sahip 50 il, pozitif net göçe sahip 

31 il bulunmaktadır. Ayrıca negatif net göçe sahip olan ilk on ilin, Adana ili dışında Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunduğu ortaya çıkmıştır. En fazla negatif göçe sahip il 

19.901 kişi ile Diyarbakır olurken bu ili sırasıyla Van (17.569 kişi), Ağrı (15.577 kişi), 

Erzurum (12.179 kişi), Şırnak (12.061 kişi), Yozgat (11.871 kişi), Adana (11.545 kişi), Muş 

(11.103 kişi), Şanlıurfa (10.445 kişi) ve Mardin (10.337 kişi) takip etmektedir. Buna karşılık 

pozitif net göçe sahip olan ilk on ilin ülkenin batısında yer aldığı görülmüştür. Buna göre, en 

fazla net göçe sahip olan il 51.047 kişi ile Ankara olmuşken bu ili sırasıyla İstanbul (50.543 

kişi), Kocaeli (30.231 kişi), Antalya (28.067 kişi), İzmir (20.849 kişi), Tekirdağ (20.545 kişi), 

Bursa (19.695 kişi), Eskişehir (7.743 kişi), Sakarya (7.451 kişi) ve Denizli (5.224 kişi) 

izlemiştir. Aldığı göçün verdiği göçten fazla olduğu ilk on ilde sanayi ve hizmet sektörlerinin 

gelişmiş olduğu görülmektedir. İllerin göç etkinliğine göre ise negatif göç etkinliğinin en 

yüksek olduğu il %34,29 ile Şırnak iken; pozitif net göç etkinliğinin en yüksek olduğu il 

%23,24 ile Tekirdağ’dır. 

Yılmaz (2019), net göç hızının en fazla olduğu 15 il için göçün nedenlerini sosyal göstergeler 

açısından incelemiştir. Net göç hızının 12’sinde göç oranlarının yüksek olmasını sağlık, çevre, 

eğitim, sosyal yaşam alanlarındaki eksikler gibi nedenlere bağlamıştır. Ayrıca çalışmada net 

göç hızının en yüksek olduğu 11 ilin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer 

aldığı görülmüştür. 

Göç ile ilgili literatürde yer alan değişkenler dikkate alınarak benzer analizlere Mardin ili için 

yer verilecektir. 
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3. Mardin Ġlinde Göç Hareketlerinin GeliĢimi

Mardin ilinde göç hareketlerinin gelişimi iç göç ve dış göç ayrımında ele alınacaktır. 

3.1. Mardin Ġlinde Ġç Göç Hareketlerinin GeliĢimi 

Bir ülke sınırları içerisindeki nüfus hareketleri olarak tanımlanan iç göçler dört şekilde 

gerçekleşmektedir. Bunlar; kırdan kente yapılan göçler, kırdan kıra yapılan göçler, kentten 

kente yapılan göçler ve kentten kıra yapılan göçlerdir (Yılmaz, 2019: 130). Gürlevik (2014)’e 

göre Türkiye’de iç göçün sebepleri ekonomik kalkınma, sanayileşme, modernleşme, 

bölgelerarası gelişmişlik farkları, kırsal nüfus artışı, kamulaştırma faaliyetleri, güvenlik 

sorunu, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım, altyapı yatırımları ve temiz çevre ile ilgilidir. Bu 

çalışmada Mardin ilinde iç göç hareketleri temel göç göstergeleri, cinsiyet, yaş gurubu ve 

eğitim durumu açısından değerlendirilecektir.  

3.1.1. Temel Göç Göstergeleri 

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde temel göç göstergeleri bölgenin/ilin aldığı göç, verdiği 

göç, net göç ve net göç hızı olarak sıralanabilir. Örneğin, Birinci (2017) yaptığı çalışmasında 

iç göç hareketlerini incelerken net göç ve net göç hızı verilerini derlemiştir. Aldığı göç ve 

verdiği göç bölgeye gelen kişi ve bölgeden giden kişi sayısını ifade etmektedir.   

Tablo 1. Mardin ve Bölge İllerinin Aldığı Göç (2008-2017) 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

2008 31.677 27.606 11.870 25.510 16.467 13.223 37.184 4.998 12.155 

2009 32.384 18.296 8.475 27.190 18.326 8.356 36.075 4.662 13.091 

2010 34.810 25.478 8.911 32.555 19.561 11.733 40.380 4.813 14.150 

2011 36.622 25.447 10.274 35.888 18.429 13.403 45.991 4.692 13.873 

2012 30.789 21.676 8.823 31.890 15.906 8.823 41.672 4.315 14.323 

2013 35.466 22.596 10.866 33.383 18.816 13.031 41.978 6.566 15.715 

2014 36.920 22.207 10.551 35.670 18.543 12.749 46.438 5.759 16.578 

2015 36.124 24.255 10.505 40.135 18.872 11.554 46.435 6.776 18.523 

2016 39.177 21.439 10.775 38.662 18.757 11.102 45.726 5.740 18.789 

2017 40.493 28.303 12.163 40.058 19.889 19.672 47.431 6.675 18.040 

2018 43.836 30.216 15.017 44.448 23.099 19.779 44.704 8.861 22.034 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 
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Tablo 1’e göre 2008 ve 2018 yılları arasında Mardin ilinin aldığı göç değişiklik gösterse de 

özellikle son yıllarda artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Örneğin Mardin ilinin aldığı göç 

2008 yılında 27.606 kişi iken, 2018 yılında 30.216 kişiye çıkmıştır. Ayrıca, Mardin ilinin 

aldığı göç Diyarbakır, Şanlıurfa (2008 ve 2009 yılları hariç) ve Gaziantep illerinin gerisinde 

iken; Siirt, Batman (2009 yılı hariç), Şırnak, Kilis ve Adıyaman illerinin önündedir. 2018 

yılında Gaziantep ili 44.704 kişi ile en yüksek göç alan il olurken, Kilis ili 8.861 kişi ile en 

düşük göç alan il olmuştur.  

Tablo 2. Mardin ve Bölge İllerinin En Fazla Göç Aldığı İlk Beş İl (2018) 

Sıra Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

1 İstanbul İstanbul İstanbul Gaziantep İstanbul İstanbul Şanlıurfa Gaziantep İstanbul 

2 Ankara Diyarbakır Batman İstanbul Diyarbakır Mardin İstanbul İstanbul Gaziantep  

3 Batman İzmir Şırnak Adana Siirt Mersin Kahramanmaraş Hatay Malatya  

4 İzmir Şanlıurfa Diyarbakır Mersin Mardin Ankara Kilis Şanlıurfa Şanlıurfa  

5 Adana Ankara Ankara Ankara Ankara Gaziantep Ankara Ankara Adana 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Tablo 2’de 2018 yılında Mardin ili en fazla sırasıyla İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Şanlıurfa ve 

Ankara’dan göç almıştır. Buna göre, Mardin ilinin en fazla göç aldığı iller büyükşehirlerden 

ve bölge illerinden olmuştur. Benzer eğilim diğer bölge illeri içinde ortaya çıkmıştır.  Mardin, 

Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Adıyaman illeri en fazla İstanbul’dan göç alırken; 

Şanlıurfa ve Kilis Gaziantep’ten, Gaziantep ili de Şanlıurfa’dan en fazla göç almıştır. Bunun 

dışında bölge illerine büyükşehirlerden göç alındığı görülmekle birlikte, bölge illeri içerisinde 

de göç akışı yaşanmıştır. Mardin ve bölge illerinin aldığı göçün kültür çeşitliliği, turizm 

zenginliği, yükseköğretim kurumlarının olması, Suriye ile sınır komşusu olması ile ilişkili 

olduğu söylenebilir. 

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş 

Nüfus Araştırması’nda en fazla göç veren 14 ilin (Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, 

Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) 1986-2005 döneminde 

göç etmesinin en önemli nedeni güvenlik (göç edenlerin payının %16’sı) olarak tespit 

edilmiştir. Bu konu ile ilgili başka bir araştırmaya göre sosyal dengesizliklerden kaynaklanan 

göçün en fazla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ortaya çıkmasının sebebi 

eğitim ve sağlık hizmetleri ile altyapının yetersiz olması, güvenlik sorunu ve yoksulluktan 

kaynaklanmıştır (Başel, 2011).  

Tablo 3. Mardin ve Bölge İllerinin Verdiği Göç (2008-2018) 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 
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2008 47.777 41.432 12.625 37.282 19.669 15.877 36.229 4.611 20.971 

2009 43.918 40.308 11.797 35.154 16.855 13.025 34.125 5.677 18.295 

2010 44.858 30.495 13.973 37.555 18.839 13.554 36.327 5.572 20.135 

2011 46.834 31.302 14.228 41.570 19.902 13.957 38.634 6.420 23.939 

2012 47.575 30.299 14.628 44.878 20.739 14.617 39.410 6.075 22.591 

2013 47.949 29.525 13.339 47.429 20.209 13.753 42.291 6.161 24.077 

2014 48.019 30.796 14.366 49.030 21.515 16.142 44.415 7.451 24.330 

2015 56.025 34.591 16.166 50.580 23.216 23.615 48.858 6.593 24.064 

2016 55.604 38.823 15.068 49.789 21.489 24.122 50.003 8.043 21.201 

2017 48.983 30.782 15.406 52.648 22.323 15.186 50.485 6.526 22.741 

2018 50.822 31.738 15.726 56.748 22.525 15.485 62.206 6.929 22.897 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi 2008 ve 2018 yılları arasında Mardin ilinin verdiği göç 2008 

yılında 41.432 kişi iken 2018 yılında 31.738 kişiye gerilemiştir. Mardin ilinin verdiği göçün 

azalmasında sanayisinin gelişiyor olması, kentleşmenin sağlanması, altyapı ve ulaşım 

hizmetlerinin gelişimi, turizm ve üniversitenin etkisinin olduğu söylenebilir. Aynı yıllara ait 

benzer duruma Şırnak ilinde de rastlanmıştır. Bunun dışındaki bölge illerinin verdiği göç 

yıllar içerisinde genellikle artış göstermiştir.  Ayrıca, Mardin ilinin verdiği göç Diyarbakır, 

Şanlıurfa ile Gaziantep’te 2008 ve 2009 yılları hariç illerinin gerisinde iken; Siirt, Batman 

(2009 yılı hariç), Şırnak, Kilis ve Adıyaman illerinin önündedir. 2018 yılında Gaziantep ili 

62.206 kişi ile en yüksek göç veren il olurken, Kilis ili 6.929 kişi ile en düşük göç veren il 

olmuştur.  

Tablo 4. Mardin ve Bölge İllerinin En Fazla Göç Verdiği İlk Beş İl (2018) 

Sıra Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

1 İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Şanlıurfa Gaziantep İstanbul 

2 İzmir İzmir Batman Gaziantep Diyarbakır Mersin İstanbul İstanbul Malatya 

3 Ankara Diyarbakır Şırnak Antalya Siirt Mardin Kilis Hatay Gaziantep 

4 Elazığ Şırnak Ankara Ankara Mardin Ankara Kahramanmaraş Kahramanmaraş Şanlıurfa 

5 Batman Mersin Diyarbakır Adana İzmir Gaziantep Adıyaman Şanlıurfa Ankara 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Tablo 4’te 2018 yılında Mardin ili en fazla sırasıyla İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Şırnak ve 

Mersin’e göç vermiştir. Buna göre, Mardin ilinin en fazla göç verdiği iller büyükşehirlerden 

ve bölge illerinden olmuştur. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve 
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Adıyaman illeri en fazla İstanbul’a göç verirken; Kilis ili Gaziantep’e, Gaziantep ili de 

Şanlıurfa’ya en fazla göç vermiştir. Bunun dışında bölge illerinin büyükşehirlere ve kıyı 

kesimlere göç verdiği görülmekle birlikte, bölge illeri içerisinde de göç akışı yaşanmıştır. 

Sosyo-ekonomik faktörlere bağlı olarak bölge illerinden daha çok büyükşehirlere doğru 

yönelen göç hareketi işsizlik ve güvenlik sorunundan kaynaklanırken, bu durum göç edilen 

şehirleri tarım sektörünün gerilemesi, çarpık kentleşme ve çevre sorunları şeklinde 

etkilemektedir. Bölge illeri arasındaki göç hareketinde ise coğrafi ve ekonomik yapının 

benzerlik göstermesinin yanında mesafe yakınlığı da önemlidir. 

Net göç, belirli bir bölgenin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkı ifade etmektedir. Aldığı 

göçün verdiği göçten fazla olması durumunda net göç pozitif olurken, verdiği göçün aldığı 

göçten fazla olması da net göçün negatif olmasına yol açar (TÜİK Genel Nüfus Sayımları, 

ADNKS). 

Tablo 5. Mardin ve Bölge İllerinde Net Göç (2008-2018) 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

2008 -16.100 -13.826 -755 -11.772 -3.202 -2.654 955 387 -8.816 

2009 -11.534 -22.012 -3.322 -7.964 1.471 -4.669 1.950 -1.015 -6.204 

2010 -10.048 -5.017 -5.062 -5.000 722 -1.821 4.053 -759 -5.985 

2011 -10.212 -5.855 -3.954 -5.682 -1.473 -554 7.357 -1.728 -10.066 

2012 -16.786 -8.623 -5.805 -12.988 -4.833 -3.542 2.262 -1.760 -8.268 

2013 -12.483 -6.929 -2.473 -14.046 -1.393 -722 -313 405 -8.362 

2014 -11.099 -8.589 -3.815 -13.360 -2.972 -3.393 2.023 -1.692 -7.752 

2015 -19.901 -10.337 -5.661 -10.445 -4.344 -12.061 -2.423 183 -5.541 

2016 -16.427 -17.384 -4.293 -11.127 -2.732 -13.020 -4.277 -2.303 -2.412 

2017 -8.490 -2.479 -3.243 -12.590 -2.434 4.486 -3.054 149 -4.701 

2018 -6.986 -1.522 -709 -12.300 574 4.294 -17.502 1.932 -863 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Tablo 5 incelendiğinde 2008 yılında Gaziantep ve Kilis dışındaki Mardin ve bölge illeri 

negatif net göçe; 2018 yılında Batman, Şırnak ve Kilis dışındaki bölge illeri pozitif net göçe 

sahiptir. 2018 yılında en fazla negatif net göçe 17.502 kişi ile Gaziantep sahip olurken; en 

fazla pozitif net göçe 4.294 kişi ile Şırnak sahiptir. 2018 yılında Mardin ilinde negatif net göç 

2008 yılında 13.826 kişi iken 2018 yılında 1.522 kişiye gerilemiştir. Benzer gelişmeler 

Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Kilis ve Adıyaman illerinde de gözlemlenmiştir.  

Net göç hızı, göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade etmektedir (TÜİK Genel 

Nüfus Sayımları, ADNKS). Net göç hızı, aldığı göç ve verdiği göç sayısı farkının toplam 
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nüfusa oranlanması ile hesaplanır ve binde olarak yorumlanır (Yılmaz, 2019: 135). Net göç ve 

net göç hızı birçok ülke ve Türkiye’de de göç hareketlerinin pozitif veya negatif olarak 

değerlendirilmesinde kullanılan verilerdendir (Birinci, 2017: 83).  

Tablo 6. Mardin ve Bölge İllerinde Net Göç Hızı (%0) (2008-2018) 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

2008 -10.73 -18.25 -2.52 -7.45 -6.57 -6.16 0.59 3 -14.96 

2009 -7.58 -29.39 -10.88 -4.92 2.96 -10.79 1.18 -8.28 -10.49 

2010 -6.55 -6.72 -16.69 -3 1.42 -4.22 2.39 -6.15 -10.08 

2011 -6.48 -7.63 -12.66 -3.31 -2.8 -1.21 4.2 -13.79 -16.81 

2012 -10.49 -11.09 -18.5 -7.34 -9.01 -7.56 1.26 -14.06 -13.79 

2013 -7.74 -8.85 -7.84 -7.76 -2.54 -1.52 -0.17 3.15 -13.91 

2014 -6.77 -10.83 -11.91 -7.21 -5.32 -6.92 1.07 -13.05 -12.88 

2015 -11.96 -12.89 -17.52 -5.5 -7.64 -24.31 -1.25 1.4 -7.64

2016 -9.77 -21.6 -13.22 -5.72 -4.72 -26.56 -2.16 -17.45 -3.94

2017 -4.98 -3.06 -9.95 -6.32 -4.15 8.95 -1.52 1.09 -7.61

2018 -4.02 -1.83 -2.14 -6.02 0.96 8.23 -8.59 13.65 -1.38

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Temel göç göstergeleri kapsamında en son değerlendirmelerimiz net göç hızı verilerine 

dayanmaktadır. Tablo 6’da net göç hızı pozitif ve negatif değerler almıştır. Örneğin 2008 

yılında Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Adıyaman illeri negatif net 

göç hızına sahip iken; Gaziantep ve Kilis illeri pozitif net göç hızına sahiptir. 2018 yılında ise 

Batman, Şırnak ve Kilis illeri dışındaki illerde negatif net göç hızı değerleri mevcuttur. 2018 

yılında negatif net göç hızının en fazla olduğu il Gaziantep (-8.59) iken, en düşük olduğu il -

1.38 ile Adıyaman’dır. Adıyaman ilindeki böyle bir gelişme nüfusunun düşük olmasından 

kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan 2018 yılında pozitif net göç hızının en fazla olduğu il 

13.65 ile Kilis iken; en düşük olduğu il 0.96 ile Batman’dır. Ayrıca, Gaziantep dışındaki 

bölge illerinde 2008 yılından 2018 yılına gelindiğinde net göç hızı azalmış ve bununla birlikte 

Batman ve Şırnak illerinde net göç hızı pozitif değerler almıştır. Net göç hızında Mardin ili 

2008 yılında -18.25 değerine sahip olmuşken 2018 yılında bu değerin giderek azalarak -1.83’e 

ulaştığı görülmüştür. Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis ve Adıyaman illerinde 

net göç hızı gerilerken, Gaziantep ilinde artış yaşanmıştır.  

3.1.2. Cinsiyete Göre Göç 

Mardin ve bölge illerinde cinsiyete göre göç, aldığı göç ve verdiği göç verileri ile analiz 

edilecektir.   
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Tablo 7. Mardin ve Bölge İllerinin Cinsiyete Göre Aldığı Göç (2008-2017) 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep 

E K E K E K E K E K E K E K 

2008 17.063 14.614 14.123 13.483 6.326 5.544 13.205 12.305 8.387 8.080 7.699 5.524 18.703 18.481 

2009 16.483 15.901 9.412 8.884 4.426 4.049 13.692 13.498 9.378 8.948 4.525 3.831 18.325 17.750 

2010 17.679 17.131 12.679 12.799 4.469 4.442 16.151 16.404 9.842 9.719 6.438 5.295 20.571 19.809 

2011 18.955 17.667 12.607 12.840 5.380 4.894 17.734 18.154 9.246 9.183 7.036 6.367 22.510 23.481 

2012 15.567 15.222 10.797 10.879 4.407 4.416 15.562 16.328 7.959 7.947 5.649 5.426 20.354 21.318 

2013 17.953 17.513 11.363 11.233 5.665 5.201 16.461 16.922 9.498 9.318 7.091 5.940 20.436 21.542 

2014 18.710 18.210 10.983 11.224 5.397 5.154 17.613 18.057 9.080 9.463 6.684 6.065 22.332 24.106 

2015 18.102 18.022 12.168 12.087 5.184 5.321 19.711 20.424 9.468 9.404 6.217 5.337 22.367 24.068 

2016 19.765 19.409 10.677 10.762 5.469 5.306 19.142 19.520 9.433 9.324 6.008 5.094 21.588 24.138 

2017 20.602 19.891 14.136 14.167 6.008 6.155 19.952 20.106 9.903 9.986 11.777 7.895 23.259 24.172 

2018 22.477 21.359 15.565 14.651 8.261 6.756 22.632 21.816 11.813 11.286 11.847 7.932 21.244 23.460 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Tablo 7’de Mardin ve bölge illerinin cinsiyete göre aldığı göçün yıllar itibariyle değiştiği 

gözlemlenmiştir. Mardin iline 2008 yılında 14.123 erkek ve 13.483 kadın göç etmişken, 2018 

yılında bu sayılar 15.565 erkek ve 14.651 kadına ulaşmıştır. Şanlıurfa ili 2018 yılında 

cinsiyete göre aldığı göçte 22.632 erkek ve 21.816 kadın ile en yüksek değere sahiptir. Aynı 

yılda cinsiyete göre aldığı göç verisinde en düşük olan Siirt iline 8.261 erkek ve 6.756 kadın 

göç etmiştir.  

Tablo 8. Mardin ve Bölge İllerinin Cinsiyete Göre Verdiği Göç Miktarı (2008-2017) 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep 

E K E K E K E K E K E K E K 

2008 24.798 22.979 21.301 20.131 6.596 6.029 19.092 18.190 10.021 9.648 8.654 7.223 18.208 18.021 

2009 23.634 20.284 20.907 19.401 6.156 5.641 18.264 16.890 8.885 7.970 7.516 5.509 17.175 16.950 

2010 23.310 21.548 15.536 14.959 7.265 6.708 18.996 18.559 9.575 9.264 7.601 5.953 17.989 18.338 

2011 24.017 22.817 15.663 15.639 7.242 6.986 20.750 20.820 9.995 9.907 7.620 6.337 18.971 19.663 

2012 24.842 22.733 15.229 15.070 7.444 7.184 22.716 22.162 10.506 10.233 7.715 6.902 19.266 20.144 

2013 24.467 23.482 14.521 15.004 6.854 6.485 23.456 23.973 10.175 10.034 7.028 6.725 20.375 21.916 
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2014 24.129 23.890 15.128 15.668 7.198 7.168 23.813 25.217 10.792 10.723 8.376 7.766 21.126 23.289 

2015 28.551 27.474 17.144 17.448 8.279 7.887 24.690 25.890 11.689 11.527 12.173 11.442 23.318 25.540 

2016 27.953 27.651 19.141 19.682 7.464 7.604 24.156 25.633 10.669 10.820 12.505 11.617 24.338 25.665 

2017 24.361 24.622 15.173 15.609 7.812 7.594 25.797 26.851 11.091 11.232 7.799 7.387 24.314 26.171 

2018 25.496 25.326 15.472 16.266 7.935 7.791 27.581 29.167 11.084 11.441 7.976 7.509 30.670 31.536 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/. 

Tablo 8’e göre, Mardin ilinde 2008 yılında 21.301 erkek ve 20.131 kadın göç etmişken; 2018 

yılında 15.472 erkek 16.266 kadın göçü yaşanmıştır. Mardin ili 2018 yılında erkek göçünde 

Diyarbakır (25.496 kişi), Şanlıurfa (27.581 kişi) ve Gaziantep (30.670 kişi) illerinin gerisinde 

kalmış, buna karşılık Siirt (7.935 kişi), Batman (11.084 kişi), Şırnak (7.976 kişi) illerinin 

önünde yer almıştır. 2018 yılında erkek göçünün en fazla olduğu il Şanlıurfa, en düşük olduğu 

il Siirt’tir. Kadın göçünde Mardin ili 2018 yılında 25.326 kişi ile Diyarbakır, 29.167 kişi ile 

Şanlıurfa ve 31.536 ile Gaziantep illerinin gerisinde; 7.791 ile Siirt, 11.441 ile Batman ve 

7.509 ile Şırnak illerinin önündedir. Bununla birlikte, kadın göçünün en fazla olduğu ilin 

Gaziantep olduğu ve en düşük kadın göçünün ise Şırnak’ta olduğu görülmüştür. 

Bazı illerde kadın göçünün erkek göçüne göre daha fazla olması ya da aradaki farkın azalması 

kadınların istihdamdaki paylarının artmasıyla ilişkilendirilebilir.  

3.1.3. YaĢ Grubuna Göre Göç 

Yaş grubuna göre göç verileri Tablo 9 ve Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 9. Mardin ve Bölge İllerinin Yaş Grubuna Göre Aldığı Göç  (2018) 

Yaş Grubu Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

0-4 3.758 2.643 1.091 4.241 1.963 1.303 3.681 791 1.723 

5-9 3.009 2.153 866 3.664 1.688 927 3.292 592 1.491 

10-14 2.017 1.570 636 2.720 1.265 706 2.461 419 1.110 

15-19 2.930 2.230 1.512 3.681 1.864 1.006 5.250 1.293 2.260 

20-24 10.229 6.510 3.662 9.922 5.363 4.895 10.529 1.707 5.035 

25-29 8.750 6.358 3.167 8.314 4.324 5.951 7.161 1.409 3.272 

30-34 4.709 3.010 1.328 4.120 2.222 2.032 4.164 727 2.152 

35-39 2.864 1.642 792 2.504 1.484 1.004 2.581 479 1.429 

40-44 1.715 1.048 463 1.558 869 640 1.632 339 943 

45-49 1.090 845 395 1.091 554 468 1.198 311 692 

50-54 780 616 277 843 394 265 835 253 527 
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55-59 657 463 270 681 355 187 652 203 468 

60-64 458 361 212 445 286 143 461 132 346 

65+ 870 767 346 664 468 252 807 206 586 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/.  

Tablo 9’daki yaş grubuna göre göç verisi değerlendirildiğinde 2018 yılında Mardin ve bölge 

illerinin en fazla aldığı göçün 6.510 kişi ile 20-24 yaş grubu aralığında gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu yaş grubunun Mardin ve bölge illerinde fazla olmasında üniversitelerin 

etkisi olduğu söylenebilir. Bu yaş grubunu 6.358 kişi ile 25-29 yaş aralığı izlemektedir. 

Mardin ilinin en az aldığı göç 361 kişi ile 60-64 yaş grubu olmuştur.  

Tablo 10. Mardin ve Bölge İllerinin Yaş Grubuna Göre Verdiği Göç  (2018) 

Yaş Grubu Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

0-4 4.322 2.830 1.292 5.548 1.779 1.148 4.682 533 1.518 

5-9 3.621 2.407 1.145 4.928 1.663 968 4.476 405 1.309 

10-14 2718 1849 932 3.522 1.320 709 3.550 342 942 

15-19 6.735 4.676 2.236 7.969 3.309 1.839 9.849 796 3.376 

20-24 10.212 6.192 3.531 10.405 4.740 2.799 12.442 2.004 6.006 

25-29 7.992 5.082 2.508 9.734 3.583 3.810 9.175 1.064 3.986 

30-34 5.231 3.119 1.391 5.462 2.118 1.897 5.276 546 1.973 

35-39 3.366 1.818 835 3.248 1.404 921 3.549 546 1.973 

40-44 2.019 1.186 535 1.940 813 474 2.584 336 1.263 

45-49 1.418 809 374 1.349 555 298 1.933 256 778 

50-54 995 521 265 920 398 203 1.460 174 506 

55-59 738 334 191 639 284 131 1.161 140 369 

60-64 485 229 154 387 203 87 832 71 151 

65+ 970 686 337 697 356 201 1.237 162 453 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/.  

Tablo 10’da Mardin ilinin yaş grubuna göre en fazla verdiği göç 6.192 kişi ile 20-24 yaş 

grubu iken; en düşük verdiği göçün 229 kişi ile 60-64 yaş grubu olduğu görülmüştür. Benzer 

gelişmeler Şırnak ili hariç diğer bölge illerinde de ortaya çıkmıştır. Şırnak ilinde ise 3.810 kişi 

ile 25-29 yaş grubunda verdiği göç en yüksektir.  25-29 yaş gurubunda Şırnak ilinde yaşanan 

bu durumun ilin gelişmişlik düzeyinin düşük olması ve sanayi sektörünün gelişmemesinin de 

etkileri olduğu düşünülebilir. Ayrıca Mardin ve bölge illerinin 20-24 ve 25-29 yaş grubunda 
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verdiği göçte ilk sıralarda yer almaları bu illerin görece daha az gelişmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

3.1.4. Eğitim Durumuna Göre Göç 

Mardin ve bölge illerinde eğitim durumuna göre göç verileri, 15+ yaş üstü grup için 

değerlendirilecektir.  

Tablo 11. Mardin ve Bölge İllerinde Göç Eden Nüfusun Eğitim Durumu (15+ Yaş) (2018) 

Eğitim Durumu Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

Okuma Yazma Bilen 

fakat bir okul 

bitirmeyen 

1.969 1.145 575 2.646 724 455 

1.348 94 378 

Okuma Yazma 

Bilmeyen 
1.063 1.003 460 1.416 434 322 

758 85 335 

İlkokul Mezunu 2.445 1.538 696 2.924 1.053 555 3.944 297 1.007 

İlköğretim Mezunu 4.972 3.672 1.890 5.688 2.485 1.393 6.272 654 2.287 

Ortaokul Mezunu 3.564 2.509 1.353 4.510 1.594 912 4.323 405 1.274 

Lise ve Dengi Meslek 

Okulu Mezunu 
14.261 8.019 3.419 12.604 6.174 4.115 

18.313 1.876 7.190 

Yüksekokul veya 

Fakülte Mezunu 
10.714 6.108 3.656 11.487 4.781 4.455 

12.949 2.028 6.187 

Yüksek Lisans Mezunu 993 471 238 1.139 402 375 1.244 116 393 

Doktora Mezunu 119 46 24 100 28 21 111 20 40 

Bilinmeyen 61 141 46 236 88 57 236 74 39 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/.  

Göçe eğitim açısından bakıldığında bölgede 2018 yılında 15 yaş ve üzerindeki nüfus içinde 

Siirt, Şırnak ve Kilis illeri dışında en fazla lise ve dengi meslek okulu mezunu kişilerin göç 

ettiği Tablo 11’den görülmektedir. Bunda yükseköğrenim eğitimi almak için başka illere 

gidilmesinin etkisi vardır (Dayar ve Sandalcı, 2016: 2058). İkinci sırada yüksekokul veya 

fakülte mezunları yer almıştır. Ayrıca, 2018 yılında Mardin ilinde en fazla göçün 8.019 kişi 

ile lise ve dengi meslek okulu mezunları olurken bunu 6.108 kişi ile yüksekokul veya fakülte 

mezunları takip etmektedir. Mardin ilinde göç eden doktora mezunu 46 kişi ile Siirt (24 kişi), 

Batman (28 kişi), Kilis (20 kişi), Adıyaman (40 kişi) ve Şırnak (21) illerinin önünde yer 

almıştır. Bölge illerinden en fazla göç eden doktora mezunu Diyarbakır ili (119 kişi)’dir. 2018 

yılında yüksekokul/fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunlarının göç eden nüfus içindeki 

payı yaklaşık olarak Diyarbakır’da %23.27, Mardin’de %20.87, Siirt’te %24.91, Şanlıurfa’da 

%22.43, Batman’da %23.13, Şırnak’ta %31.33, Gaziantep’te %22.99, Kilis’te %31.23 ve 
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Adıyaman’da %28.91’dir. Mardin bölge illeri içerisinde en düşük nitelikli nüfus göçü veren il 

iken, diğer illerin nitelikli nüfusu önemli derecede kaybettikleri ortaya çıkmıştır.  

 

Tablo 12. Mardin ve Bölge İllerinde Göçle Gelen Nüfusun Eğitim Durumu (15+ Yaş) (2018) 

Eğitim Durumu Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

Okuma Yazma Bilen 

fakat bir okul 

bitirmeyen 

1.409 1.159 520 1.771 962 543 1.105 155 460 

Okuma Yazma 

Bilmeyen 

889 866 404 993 572 368 669 83 400 

İlkokul Mezunu 2.044 1.763 771 2.769 1.316 715 2.265 586 1.716 

İlköğretim Mezunu 3.870 3.191 1.476 4.342 2.819 1.802 4.280 911 2.336 

Ortaokul Mezunu 2.451 1.753 845 2.975 1.567 847 2.948 613 1.457 

Lise ve Dengi Meslek 

Okulu Mezunu 

9.754 5.855 4.003 8.189 4.715 4.667 10.908 2.613 5.683 

Yüksekokul veya 

Fakülte Mezunu 

13.492 8.535 4.063 11.687 5.729 7.422 11.785 1.898 5.139 

Yüksek Lisans Mezunu 983 566 274 912 405 412 968 140 434 

Doktora Mezunu 85 30 41 59 40 26 94 21 43 

Bilinmeyen 75 132 27 126 58 41 248 39 42 

Kaynak: TÜİK. “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/.  

Tablo 12’ye göre bölgeye 15 yaş ve üzerinde göçle gelen kişilerin eğitim durumuna göre ise, 

Kilis ve Adıyaman illeri hariç yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı en yüksektir. Bunu 

lise veya dengi meslek okulu mezunları takip etmektedir. Bu gelişme, yükseköğrenim eğitimi 

talebinden kaynaklanmaktadır. Mardin ilinde göçle gelen 8.535 kişi yüksekokul veya fakülte 

mezunudur ve bunu 5.855 kişi ise lise ve dengi meslek okulu mezunu takip etmektedir. 

Mardin, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Gaziantep illerinde yüsekokul veya 

fakülte mezunu göçle gelen kişi sayısı en fazla iken; Kilis ve Adıyaman illerinde sırasıyla 

2.613 kişi ve 5.683 kişi en fazla göçle gelmiştir. Mardin ilinde en düşük göçle gelen 30 kişi ile 

doktora mezunudur.  Benzer gelişmeler diğer bölge illeri için de ortaya çıkmıştır. Ayrıca en 

çok nitelikli göçün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde toplanması bu illerin sosyal 

ve ekonomik açıdan gelişmesiyle ilgilidir. 2018 yılında yüksekokul/fakülte, yüksek lisans ve 

doktora mezunlarının göçle gelen nüfus içindeki payı yaklaşık olarak Diyarbakır’da %33.21, 

Mardin’de %30.22, Siirt’te %29.15, Şanlıurfa’da %28.48, Batman’da %26.73, Şırnak’ta 

%39.74, Gaziantep’te %28.74, Kilis’te %23.24 ve Adıyaman’da %25.49’dur. Şırnak bölge 

illeri içerisinde en yüksek nitelikli nüfus göçüyle önde gelen il iken, bu veride en düşük il 
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Kilis’tir. Bölge illerine nitelikli nüfus göçünün yaşanmasında “her ile bir üniversite 

projesi”nin etkisinin olduğu görülmektedir. 

3.2. Mardin Ġlinde DıĢ Göç Hareketlerinin GeliĢimi 

Dış göçlerin en fazla mülteci göçü ve beyin göçü olarak gerçekleştiği söylenebilir (Yılmaz, 

2019: 130). Mardin ilinde dış göç hareketlerinin gelişimi yurtdışından gelen ve giden yabancı 

uyruklu göç ile kayıt altına alınan Suriyeli yabancı sayısı verileri ile analiz edilecektir. 

Tablo 13. Mardin ve Bölge İllerine Yurtdışından Gelen Yabancı Uyruklu Göç 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

2016 200 373 106 2.570 248 51 6.103 103 223 

2017 195 764 257 3.540 290 111 4.355 518 549 

2018 285 1.308 428 3.545 311 202 4.158 425 532 

Kaynak: TÜİK. “Uluslararası Göç İstatistikleri”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://www.tuik.gov.tr. 

Tablo 13’e göre 2016-2018 yıllarında Mardin ve bölge illerine yurtdışından gelen yabancı 

uyruklu göç miktarında artış yaşanmıştır (Gaziantep ili hariç). Mardin ilinde 2016 yılında 

yurtdışından gelen yabancı uyruklu göç 373 kişi iken 2018 yılında 1.308 kişiye ulaşmıştır. Bu 

gelişmelerin yaşanmasında Suriye’de yaşanan iç savaş etkisinin olmasının yanında üniversite 

bünyesinde açılan yabancı programlarının da etkisi olduğu söylenebilir. Ayrıca, 2018 yılında 

Mardin ili yurtdışından gelen yabancı uyruklu göçte Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Kilis 

ve Adıyaman illerinin önünde yer alırken, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinin gerisindedir. 2018 

yılında yurtdışından gelen yabancı uyruklu göçün en fazla olduğu il Gaziantep (4.158 kişi) 

iken, 202 kişi ile Şırnak ili en düşük değere sahiptir.  

Tablo 14. Mardin ve Bölge İllerinden Yurtdışına Giden Yabancı Uyruklu Göç 

Yıllar Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

2016 185 146 84 336 226 106 2.663 72 44 

2017 131 160 68 1.002 166 36 2.771 42 82 

2018 151 396 82 902 80 74 2.209 131 134 

Kaynak: TÜİK. “Uluslararası Göç İstatistikleri”. Erişim Tarihi 16 Aralık 2019, 

https://www.tuik.gov.tr. 

Mardin ilinde 2016 yılında 146 yabancı uyruklu kişi yurtdışına gitmiş iken 2018 yılında bu 

sayı 396 kişiye yükselmiştir. Bununla birlikte 2018 yılında yurtdışına giden yabancı uyruklu 
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göçün 2.209 kişi ile en fazla Gaziantep ilinde; en düşük Şırnak (74 kişi) ilinde olduğu Tablo 

14’ten de görülmektedir. 

Tablo 15. Mardin ve Bölge İllerinde Kayıt Altına Alınan Suriyeli Yabancı Sayısı (2016) 

Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Gaziantep Kilis Adıyaman 

29.216 93.504 3.173 405.511 19.404 14.334 318.078 122.327 24.797 

Kaynak: Türkiye Göç Raporu (2016), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü . S.78-79 

Son olarak Tablo 15’te yer alan 2016 yılında kayıt altına alınan Suriyeli yabancı sayısına göre 

Mardin ili Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis illerinden sonra gelmektedir. Kayıt altına alınan 

Suriyeli yabancı sayısı en fazla Şanlıurfa (405.511 kişi) ilinde iken, 3.173 kişi ile en düşük 

Siirt ilidir.  

4. Sonuç

Bu çalışmada Mardin ve bölge illerinde iç göç ve dış göç hareketlerinin gelişimi konu 

edinmiştir. Temel göç göstergeleri değerlendirildiğinde özellikle son yıllarda Mardin ve bölge 

illerine göçün arttığı gözlemlenmiş; buna karşılık verilen göçte azalmaların olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca, Mardin ili genellikle göç göstergeleri açısından Diyarbakır, Şanlıurfa ve 

Gaziantep illerini takip etmiştir.  

Mardin ilinin göç hareketlerinin yönü ise büyükşehirlere ve bölge illerine doğru 

gerçekleşmiştir. Büyükşehirlere yönelimde işsizlik, daha iyi eğitim ve sağlık hizmetlerine 

kavuşma isteği ve güvenlik sorunu gibi sosyo-ekonomik faktörler etkili iken, bölge illerine 

doğru göç akışında ise şüphesiz ki benzer kültür çeşitliliği, turizm zenginliği, yükseköğretim 

kurumlarının olması gibi faktörlerin etkisi vardır. Mardin ilinin bölge illeri içerisinde en 

düşük nitelikli nüfus göçü vermesi de nitelikli nüfusu kazandığını ortaya koymaktadır. Böyle 

bir gelişme “her ile bir üniversite projesi”nin etkisinin bir sonucudur. Son olarak, Mardin ve 

bölge illerine yabancı nüfusun son yıllarda artış göstermesinde ise Suriye’de yaşanan iç savaş 

ve üniversiteler bünyesinde açılan yabancı programların önemli etkisi olduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla Mardin ve bölge illerindeki üniversitelerde açılacak yeni bölümler ve/veya 

programlar ile yükseköğrenim eğitimine talebin artması, kentleşmenin sağlanması, sanayi ve 

turizm sektörünün gelişmesi ve sosyo-kültürel faaliyetlerin artmasına bağlı olarak bölgeye 

yönelik göç hareketlerinin devam edeceği beklenilmektedir. 
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Özet 

Teknolojideki hızlı ilerleme yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu gibi tüketici tercihlerinin 

değişimine de etki etmektedir. Bu değişim ekonomik şartlara bağlı olarak işletmeleri daha 

büyük bir rekabet ortamına yöneltmiştir.  Dolayısıyla işletmeler rekabet üstünlüklerini 

arttıracak ve temel yeteneklerini geliştirecek yeni yönetim stratejileri araştırmaya 

yönelmişlerdir. Artan küreselleşme ve yoğun rekabet ortamında yönetim stratejilerini 

geliştiremeyen veya günümüz şartlarına uygun hale getirmeyen işletmeler ise varlıklarını 

sürdürme yolunda birçok güçlükle karşı karşıya kalmışlardır. Yapılan çalışmada işletmelerde 

kullanılmakta olan yönetimle ilgili bazı güncel kavram ve teknikler üzerinde durularak 

konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda Süreç Yenileme (Reengineering), Kıyaslama 

(Benchmarking), Öğrenen Örgütler (Learning Organizations), Temel Yetenekler (Core 

Competences), Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing), Personel Güçlendirme 

(Empowerment), Stratejik İşbirlikleri (Strategic Alliances), Küçülme (Downsizing), Yalın 

Yönetim ve Organizasyon (Lean Management and Organization, Takım Organizasyonu 

(Team-Based Organization), Sanal Organizasyonlar (Virtual Organizations), Yeni Ekonomi 

(New Economy) ile Kaos ve Karmaşıklık Teoremi (Chaos and Complexity Theory) 

kavramları ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşletme, Yönetim, Kavram ve Teknikler 

1. Giriş

Yurtiçi ve uluslararası rekabet, hükümet düzenlemeleri ve hızlı değişen pazar koşulları, 

sürekli ve vizyoner yenilikler gerektirmekte ve şirketlerin ayakta kalabilmeleri ve varlığını 

sürdürebilmeleri için yenilikçi olması kaçınılmaz olmaktadır (Amabile, 1998). Günümüzden 

geriye doğru bakıldığında 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren yönetim ve organizasyon 

düşünce ve uygulamalarıyla ilgili çok sayıda yeni görüşün ortaya çıkmış olduğu 

görülmektedir.  Özellikle 1990‟lı yıllarda uygulamaları artan söz konusu yaklaşımlara ilişkin 

yeni kavram ve teknikler hayli fazladır. Yönetim düşüncesinin evriminde modern yaklaşımlar 

sonrası bu yeni gelişmeler modern-sonrası ya da post-modern yaklaşımlar olarak 

adlandırılmaktadır (Mucuk, 2013). 

Post-modern yönetim anlayışları, rekabet stratejileri, örgütsel ekoloji, örgütsel gruplaşma, 

örgütsel strateji, işlem maliyeti, kaynak bağımlılığı, bilgi işleme, kurumsallaşma ve vekalet 

yaklaşımlarıyla önemli açılımlar sağlamaktadır. Bu yaklaşımlar, örgüt içi ve dışındaki yeni 

çalışma, iletişim, arz ve talep yapısındaki değişimi, belirsizlik ortamı ve karşılıklı etkileşim 

içinde ele alan, işletmeyi içinde bulunduğu koşullar açısından geleceğe hazırlayan ve aynı 
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zamanda ayakta kalmasını sağlayacak örgütsel, finansal, çevresel, ekonomik ve teknolojik 

yönlerden analiz ederek model ve stratejiler oluşturmaya çalışan yaklaşımlardır (Babacan ve 

Eriş, 2006). 

Örgütsel çatışmalara yoğunlaşan post-modernizm, doğrusal olmayan ve kısıtlamayanı 

benimsemektedir. Düzensiz, karmaşık, değişken ve bu nedenle de belirsiz olan 

organizasyonları ve çevrelerini gerçeğin ta kendisi olarak görmektedir. Organizasyonun dış 

çevresini oluşturan piyasalar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer ortaklar; önceden 

belirlenen amaçlar etrafında değil, aynı lisan etrafında bir araya gelirler. Bireyler yeni fikirler 

ortaya koydukları için örgüt yerine örgütler, çevre yerine çevrelerden konuşmayı zorunlu hale 

getirirler. Örgüt içinde bireyler arasındaki farklı yorumlar ve fikirler, görevler ve işbirlikleri, 

organizasyonların genel görüntüsünü biçimlendirir (Van der Linden ve Parker, 1998). 

Bu çalışmada yönetimle ilgili bazı güncel kavram ve teknikler üzerinde durularak konuyla 

ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda Süreç Yenileme (Reengineering), Kıyaslama 

(Benchmarking), Öğrenen Örgütler (Learning Organizations), Temel Yetenekler (Core 

Competences), Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing), Personel Güçlendirme 

(Empowerment), Stratejik İşbirlikleri (Strategic Alliances), Küçülme (Downsizing), Yalın 

Yönetim ve Organizasyon (Lean Management and Organization, Takım Organizasyonu 

(Team-Based Organization), Sanal Organizasyonlar (Virtual Organizations), Yeni Ekonomi 

(New Economy) ile Kaos ve Karmaşıklık Teoremi (Chaos and Complexity Theory) 

kavramları ele alınmıştır. 

2. İşletme Yönetiminde Kullanılan Güncel Kavram ve Teknikler

2.1. Süreç yenileme (Process Design – Reengineering) 

Süreç yenileme (veya değişim mühendisliği) kavramının başlangıcı 19. yüzyılın ilk 

dönemlerinde geliştirilmiş olan yönetim teorilerine kadar uzanır. Süreç yenilemede hedef 

“bütün süreçleri sınıfında en iyi yapmak” tır. Frederick Taylor, 1880‟lerde yöneticilerin işi 

icra etmek için en iyi süreçleri keşfetmekle ilgili süreç yenileme metotlarını kullandıklarını ve 

bu süreçlerin verimliliği optimize etmek için süreçlerini yenilediklerini öne sürmüştür 

(Taylor, 1880; Weicher vd., 1995). 

Süreç Yenileme; Maliyet, kalite, hizmet ve yenilik yapma gibi çağımızın rekabet şartlarına 

uyum sağlamak amacıyla, örgütün mevcut yapısı ve kullanılan süreçlerin terk edilerek, mal ve 

hizmet üretmek için gerekli faaliyetleri en başından itibaren gözden geçirme çabasıdır 

(Keidel,1994). 

İşletmeler süreç yenileme nedenlerini ikiye ayırırlar. Bunlar müşteriler, rakipler, gelişen 

sanayi ve değişen pazar şartları ile devlet düzenlemeleri ve siyasi baskılar gibi dış faktörler ve 

teknolojiyi, otomasyonu geliştirmeye, verimliliği artırmaya, maliyetleri azalmaya, stratejik 

odaklanmaya veya yeniden tanımlanmaya olan gereksinimler gibi örgüt içerisinde oluşan içsel 

faktörlerdir (Chan ve Peel, 1998, İnce vd., 2013). Bu iç ve dış faktörler işletmeleri değişime 

zorlamaktadır. 
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Süreç yenilemede dört temel başlığa dikkat edilmelidir. Bunlar (Grover ve Malhotra, 1997); 

 Kesin, köklü veya en azından anlamlı değişimleri içermeli,

 Analiz sürecinin hedefinde iş süreçlerinin olması,

 Optimum performans iyileştirmeleri veya ana hedeflerin amaçlaması,

 Bilgi teknolojilerinin bu değişimler sırasında önemli roller üstlenmesi.

Radikal değişikliklerin gerçekleşebilmesi, güçlü bir yönetim anlayışıyla mümkün olmaktadır. 

Yerinde ve güçlü yönetimlerin liderliğinde yapılacak süreç yenileme süreci genellikle beş 

basamakta gerçekleştirilir (Farrell, 1994, İnce vd., 2013). 

1. Değerleme: Mevcut performans, stratejik uyum, mevcut ve gelecekteki müşteri

ihtiyaçlarını göz önüne alınarak süreç yenileme ve potansiyel performans gelişimi için

hedef alınan süreçler.

2. Süreç Yenileme: İnsan, süreçler ve bilgi teknolojilerinin birbirleriyle ilişkilendirerek

yenilenen süreci yapılandırma. Dolayısıyla stratejik, işlevsel ve finansal faydaları için

yenilenen süreçte stratejiyi tanımlayan bir işletme planı geliştirme.

3. Geliştirme: Kavramlardan çok tasarımsal çözüme doğru hareket kazandırma. Bu

süreçleri geliştirmede izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin tümünü; değerleme

sistemini; teknoloji ve data mimarlığı; örgütsel yaklaşımları ve insan kaynaklarını ve

değişim yönetim uygulayıcılarını içerir.

4. Yorumlama: İlk üç basamağı, uygulama boyunca test etme ve uygulamalarını

planlama 

5. Uygulama: Planlama, değişiklik yapma ve değişim elemanlarının (insanlar, süreçler ve

teknoloji) hepsini harekete geçirme ve işletme vizyonu ile performans hedefleri

doğrultusunda uygulamayı sürdürme-yenilenen süreci oluşturmalı.

2.2. Kıyaslama (Benchmarking) 

Kıyaslama, işletmelerin rekabet gücünü artırmak için referans noktası belirleyerek, üstün 

çıktılara sahip başka işletmenin, iş yapma tekniklerinin incelemesi, kendi teknikleri ile 

kıyaslaması sonucunda elde ettiği bilgileri kendi işletmesinde uygulamasıdır.  

Dünya standartlarına ulaşabilmek ve bu standartlara ulaşmada gerekli uygulamaları kavramak 

amacıyla çok sayıda işletme bilgi edinme aracı olarak kıyaslama yöntemini kullanmaktadır. 

Spendolini (1992)‟ye göre ise kıyaslama, örgütsel gelişimi sürdürmek için en iyi uygulamaları 

sergileyen işletmeler olarak bilinen ve kabul gören örgütlerin ürünlerinin, hizmetlerinin ve iş 

süreçlerinin değerlendirildiği sürekli ve sistematik bir süreçtir (Lennon vd., 2006; Solmaz, 

2019). Bir diğer tanımda ise Kıyaslama, mükemmel ürün, hizmet veya süreçler için en yüksek 

standartların belirlenmesi; sonrasında bu standartlara ulaşmak için gerekli geliştirme ve 

iyileştirmelerin yapıldığı süreç olarak tanımlanmaktadır (Elmuti ve Kathawala, 1997; Solmaz, 

2019). 

Kıyaslama genel anlamda usta-çırak ilişkisine benzemektedir. Çırak yaptığı işi, ustasının 

düzeyine gelmek için sürekli kıyaslama durumundadır. Hedefine ulaşıldıktan sonra, kendisini 

geliştirerek, başkalarının kendisi ile kıyaslama yapacağı bir usta haline gelmektedir. 
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Garvin (1993)‟e göre, en iyi endüstri uygulamalarının ortaya çıkmasında, analizden 

geçmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayan sürekli bir araştırma ve öğrenme 

deneyimidir. Ford‟un kurucusu Henry Ford, yürüyen bant sistemiyle üretimi, 1912‟de 

Chicago‟ da bir tanıdığını görmek için gittiği mezbahadan esinlenerek geliştirmiştir.  

Küreselleşme ile uluslararası pazarlara girmek, rekabet gücünü artırmak, kaliteli mal ve 

hizmet üretmek amacıyla kıyaslama yeni bir yönetim tekniği olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Kıyaslama uygulaması sürecindeki iki işletme işlevsel yöntemlerine ait bilgileri 

paylaşma konusunda önceden anlaşmaya varmış olmaları gereklidir. Her iki işletme bilgi 

değişiminden karşılıklı kazanç aramaktadır. Dolaysıyla kıyaslamayı iç, rekabetçi, fonksiyonel 

ve kıyaslama olarak dört kısma ayırmaktadır (Elmuti ve Kathawala,1997). 

İç kıyaslama, işletmenin kendi içindeki farklı birimler arasındaki benzer fonksiyonların 

karşılaştırılmasıdır. Fonksiyonel kıyaslama, kıyaslama yapılacak belirli bir konuda en iyi olan 

herhangi bir kurutuluştaki en iyi uygulamaları öğrenmektir (Moradi, 2013). Genel 

kıyaslamada aynı türden iş yapma şekilleri farklı işletmelerle kıyaslanır. Bir başka deyişle, 

jenerik kıyaslamada, farklı işletmelerdeki birbirine benzeyen iş yapma biçimlerinin 

karşılaştırılması söz konusudur (Freytag ve Hollensen, 2001). Rekabetçi kıyaslama ise 

rakiplerin performansından üstün bir performans ortaya koymak veya onların performansını 

yakalamak amacıyla doğrudan rakip işletmelerin süreçleri, faaliyetleri ve performansıyla 

işletmenin kendisini karşılaştırmasıdır (Ahmed ve Rafiq, 1998).  

Kıyaslama sürecinde sürecin aşamaları veya yapısının, yürütülen faaliyetler için temelde aynı 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kıyaslama sürecinin, araştırmacıların farklı bakış açıları da 

göz önünde bulundurularak; planlama, veri toplama, verilerin analizi, uygulama ve kontrol 

olmak üzere beş aşamada incelenmesi uygun görülmektedir (Loosemore ve Hsin, 2001; 

Camp, 2006).  

Planlama aşamasında sıralanırsa; 

 Kıyaslama ile ilgili yönetim desteğinin alınması

 Kıyaslama yapılacak çalışma alanının belirlenmesi

 Kıyaslama takımının oluşturulması

 Kıyaslama ortağının seçimi ve kıyaslama ortağı ile anlaşma yapılması

Veri toplama aşaması sıralanırsa; 

 Kıyaslamaya konu olan çalışma alanına ilişkin performans ölçümlerinin tespiti

 Kıyaslamaya konu olan çalışma alanıyla ilgili olarak hangi veri toplama yönteminin

kullanılacağına karar verme

 Kıyaslama ortağı ile görüşmenin yerine getirilmesi ve anlaşma/sözleşme imzalanması

Verilerin analizi aşaması sıralanırsa; 

 Kıyaslama yapılan çalışma alanı ile ilgili verilerin karşılaştırılması ve mevcut

performansın tespiti
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 Kıyaslamaya konu olan çalışma alanına ilişkin olarak gelecekteki performans

hedeflerinin tasarlanması

Uygulama aşamasında, kıyaslama çalışması ile bir değişim yaşayacağının farkına varmakta ve 

en önemlisi, uygulama aşamasında başka örgütlerden edinilen farklı anlayışlar işletmenin 

kendi örgütsel yapı ve kültürüne uyarlanmaya çalışılmaktadır. Son aşama olan Kontrol ve 

Denetim aşaması, buraya kadar belli bir plan ve program çerçevesinde yerine getirilmiş olan 

tüm faaliyetlerin ne ölçüde başarıya ulaştığını gösterir. Kıyaslama yaklaşımının dinamik bir 

özellik taşıması nedeniyle, uygulama sonuçlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi, alınan 

olumlu sonuçların yaygınlaştırılması ve sürekli iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde yeni 

kıyaslama çalışmalarının başlatılması esastır (Erdem, 2006). 

2.3. Öğrenen Örgütler (Learning Organizations) 

Öğrenen örgüt fikrinin şekillenmesine ve gelişmesine alt yapı oluşturan çalışmalar Argyris ve 

Schön‟ün örgütsel öğrenme çalışmalarına dayanmaktadır (Schön ve Argyris, 1996). Öğrenen 

örgütler; bilginin yaratılması, elde edilmesi ve transferi konusunda uzmanlaşan, elde ettiği 

yeni bilgi ve anlayışlar doğrultusunda davranışlarını değiştiren örgütlerdir (Garvin, 1993). 

Öğrenen örgütler, modern organizasyonların karşı karşıya olduğu baskılar sonucunda gelişir; 

bu durum iş ortamında rekabetçi olarak kalmasını sağlar (O‟Keeffe, 2002).  

Örgütlerde meydana gelen olayların birçoğu öğrenmeye dayanır. Örgüt üyeleri devamlı olarak 

örgüt hakkındaki düşünce ve duygularını değiştirdikleri gibi, uygulanan teori ve sistemlerde 

de değişiklik yaparlar. Bu noktada örgütsel öğrenme söz konusudur. Kişisel öğrenme ile 

örgütsel öğrenme arasında sıkı bir ilişki vardır. Kişisel öğrenme, örgütsel öğrenme için 

gerekli, fakat yeterli değildir (Argyris ve Schön, 1997; Öneren, 2008)  

Bireysel ve grup öğrenmesi ile organizasyon öğrenmesinin arasındaki farkı göstermek için 

örgüt bir spor takımı veya bir orkestraya benzetilebilir. Spor takımının kazanmasını veya 

müzikal performansın derecesini bireylerin başarılarının toplamına indirgemek doğru olmaz. 

Buradaki başarı bireyler arasındaki uyum neticesinde ortaya çıkan başarı olmaktadır 

(Marquardt, 2002; Tan, 2014) 

2.3.1 Öğrenen Örgütlerin Özellikleri 

Öğrenen örgütler, üyelerini bireysel öğrenme ve tüm yeteneklerini geliştirme yönünde teşvik 

edici bir örgütsel kültüre sahiptir. Öğrenen örgüt konusu üzerinde önemli çalışmalarıyla 

bilinen Calvert ve arkadaşları (1994), öğrenen örgütlerin genel özelliklerini şu şekilde 

maddeleştirmişlerdir (Öneren, 2008): 

 Öğrenen örgütler takım ruhu ile açık ve sınırları aşan bir anlayışla öğrenirler.

 Öğrenen örgütlerde, ne öğrenildiği değerlendirildiği gibi nasıl öğrenileceği de

değerlendirilir.

 Endüstrinin öğrenme eğilimi çizelgesinin başında yer almaya yönelik yatırım yaparlar.

 Rakiplerinden daha hızlı ve ustaca öğrenerek onlara karşı üstünlük sağlarlar.
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 Verileri, doğru yerde ve zamanda, hızlı bir şekilde, yararlı bilgiler haline

dönüştürürler.

 Öğrenen örgütler, “her tecrübe; gelecekteki öğrenmeye yardımcı olur, faydalı şeyler

öğrenme şansı sağlayarak çalışanların motivasyonunu artırır” anlayışına sahiptirler.

 Zayıf ve dikkate alınması gereken yönlerin ve başarılı ya da hatalı öğrenmenin neler

olduğunu öğretirler.

 Örgütlerin temel unsurlarını tehlikeye atmadan risk alırlar.

 Yüzeysel ve deneyime dayalı öğrenmeye yatırım yaparlar.

 Yeni projeler öğrenmeye istekli takımları ve çalışanları desteklerler.

 Kararların ve bilgilerin paylaşılmasından dolayı bireyleri ya da grupları

cezalandırmayıp öğrenmeyi politika haline getirirler.

Öğrenen örgütlerin genel olarak sahip oldukları diğer bazı özellikler ise (Koçel, 2003) 

 Sistematik sorun çözme,

 Yeni yaklaşımları deneme

 Geçmiş deneyimlerden öğrenme,

 İşi en iyi yapanların tecrübelerinden ve başkalarından öğrenme,

 Bilgiyi hızla ve etkin bir şekilde kullanmadır.

Watkins ve Marsick‟ e (1997) göre öğrenen bir örgüt olma özellikleri yedi başlık altında 

toplanmaktadır (Yıldız, 2011). 

 Sürekli Öğrenme Fırsatları Yaratmak: Kişiler çalışırken öğrenirler ve fırsatlar ise

sürekli eğitim ve büyüme ile sağlanır. 

 Diyalogu ve Soru Sormayı Destekleme: Örgüt kültürü soru sormayı, geribildirimi ve

deney yapmayı destekler hale gelir ve kişiler nedenleri araştırma, görüşlerini belirtme

ve başkalarının görüşlerini dinleyip sorgulama becerilerini geliştirirler.

 Yardımlaşma ve Takım Halinde Öğrenmeyi Destekleme: İşi değişik düşünce

biçimlerini yakalamak üzere takımlara göre biçimlendirilir, grupların birlikte öğrenip,

birlikte çalışmaları beklenir, işbirliğine değer verilir ve ödüllendirilir.

 Öğrenmeyi Yakalayıp Paylaşan Sistemler Kurma: Öğrenmeyi paylaşabilmek için

teknolojik sistemler kurulur, işe entegre edilir, erişim sağlanır ve korunur.

 Ortak Bir Vizyon İçin Kişileri Güçlendirme: Kişiler ortak bir vizyonu oluşturma,

sahiplenme ve uygulama aşamalarında rol alırlar, kişilerin sorumluluklarını, öğrenme

isteklerini güçlendirmek için karar verme ile sorumluluk eşit olarak dağıtılır.

 Örgüt İle Çevresi Arasında Bağlantı Kurma: Kişilere yaptıkları işin bütün kurum

üzerindeki etkilerini görmeleri sağlanır, böylece kişiler çevreyi gözden geçirip

edindikleri bilgiler ile işlerindeki uygulamaları değiştirebilirler. Örgütün aynı zamanda

içerisinde bulunduğu toplumla da sıkı bir bağı vardır.

 Liderin Model Oluşturması ve Öğrenmeyi Desteklemesi: Liderler öğrenme modeli

oluştururlar, öğrenmeyi desteklerler ve işle ilgili stratejileri belirlemede öğrenmeyi

kullanırlar.
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Gelişmiş ülkelerde birçok işletme öğrenme örgütlemesini bir kısım gerçekleştirse bile sürekli 

başarı gösterenlerin sayıyı çok azdır. Bunun nedeni büyük ölçüde rastlantıya ve tek örneğe 

bağlı kalmalarıdır. İşletmeler öğrenme sürecini günlük işleriyle bütünleştirerek daha etkin 

hale getirebilirler. 

2.4. Temel Yetenekler (Core Competencies) 

Temel yetenek; bir işletmenin, müşterilerine özel bir yarar sağlamasına izin veren beceri ve 

teknolojiler yığınıdır (Prahalad ve Hamel, 1997). Yani, işletmenin rekabet içinde olduğu diğer 

işletmelere karşı üstünlük ve ayrıcalık kazanmasıdır. Böylece işletme kendini rakiplerinden 

farklı kılarak, faaliyetlerinin de taklit edilmesini engeller. İşletmeyi diğer yeteneklerinden ve 

işletmelerden ayran temel yeteneklerinin en temel özelliği değerli ve nadir olmasıdır. Aynı 

zamanda, taklit ve ikame edilememesidir (Hitt vd., 2012). 

Değerlilik kavramı işletmenin müşterilerinin, rakiplerinin ve tüm sektörün nitelikli 

yeteneklerini kapsamaktadır. Böylece işletme gelecek tehditlere ve fırsatlara cevap 

verebilmektedir. Nadirlik kavramı işletmenin bulunduğu sektörde yeteneklerinin 

bulunmaması veya çok az bulunmasıdır. Dolayısıyla işletmeler bulunduğu sektörde rekabet 

üstünlüğü sağlayabilmektedirler.  

Rekabet ortamında aynı sektörde bulunan işletmelerin zamanla birbirlerini taklit etmesi 

olağandır. Bu durum işletmenin temel özelliklerinden olan taklit edilememesi özelliğinin 

yitirilmesine neden olur. Dolayısıyla işletmeler özelliklerini belirlerken en azından belirli süre 

taklit edilemeyen ve taklit durumunda maliyeti yüksek olacak temel özellikleri seçmelidirler. 

İşletmenin ikame edilememesi, işletmenin sektör dışında da alternatifinin veya benzerinin 

olmamasıdır. Bir alternatifi olması bu özelliği işletme için temel yetenek olmaktan 

çıkarmaktadır (Turan, 2014).  

Günümüz rekabet koşullarında işletmeler temel yeteneklerini her zaman geliştirilmeli ve 

faaliyetlerini güncel tutmalıdırlar. Bu şekilde işletmeler varlıklarını sürdürebilirler. Genel 

olarak, temel yeteneklerin belirlenmesi süreci Javidan (1998) ortaya koyduğu yetenekler 

hiyerarşisi ile açıklanabilir. 

Şekil 1. Yetenekler Hiyerarşisi (Javidan, 1998) 

Temel yeteneklerin belirlenmesi sürecini başlangıcı olan kaynaklar için Barney (1991) değerli 

kaynakların taklit edilemeyen ve ikame edilemeyen kaynaklar olduğunu, ayrıca sadece değerli 

kaynakların rekabet avantajı sağladığını savunmaktadır. Burada kaynaklar üç gruba 

ayrılmaktadır. Bunlar, fiziksel kaynaklar, insan kaynakları ve örgütsel kaynaklardır (Barney, 

1991). 

Temel 
Yetenekler 

Yetenekler 

Kabiliyetler 

Kaynaklar 
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Yetenekler hiyerarşisinde ikinci seviyede bulunan kabiliyetler, kaynaklar ile etkileşimi 

yöneten bir seri iş süreçlerinden ve periyotlardan oluşur. Dolayısıyla kabiliyetler, işletmelerin 

kaynaklarını kullanma becerisidir. Yetenekler ise, fonksiyonlar arası entegrasyon ve 

kabiliyetlerin koordinasyonudur. Hiyerarşide en üst seviyede bulunan temel yetenekler, iş 

birimleri arasında paylaşılan beceri ve bilgi alanlarıdır ve stratejik iş birimleri yeteneklerinin 

entegrasyonu ve uyumu sonucu oluşurlar (Javidan, 1998; Turan, 2014). 

2.5. Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) 

İşletmelerin temel yeteneklerinin dışında kalan fonksiyon ve hizmetleri, işletme dışındaki o 

konuda uzman işletmelerden tedarik etmesine denilmektedir. İşletmenin iyi bildiği ve uzman 

olduğu alana yoğunlaşması ve bunun dışında kalan ihtiyaçların konunun uzmanları aracılığı 

ile gidermesidir (Gilley ve Rasheed, 2000). 

Dış kaynaklardan yararlanma bir işletmenin bir çalışma sürecinin yerine getirilmesini diğer 

ürün/hizmet sağlayıcı işletmeye bıraktığı zaman gerçekleşir. İşletme, üreticiye işi nasıl 

yapacağını değil, işin sonucunda nasıl bir sonuca ulaşmak istediğini söyler, işin yapılma 

sürecini bu konuda uzmanlaşmış diğer işletmeye bırakır (Turan, 2014). 

Dış kaynaklardan yararlanma diğer uygulamalardan bağımsız olarak düşünülemez. 

Dolayısıyla işletmeler temel yetenekleri üzerinde yoğunlaşırken dış kaynaklardan 

yararlanmada artmaktadır. Bu durum işletmenin şebeke organizasyonunu geliştirir. Böylece 

işletmeler küçülerek daha esnek ve çabuk karar verir hale gelirler (Gilley ve Rasheed, 2000). 

Dış kaynaklardan yararlanma farkı düzeylerde olabilmektedir. İşletmeler üretim sürecindeki 

tek bir fonksiyonunda dış kaynaklardan yararlanacağı gibi işletmenin diğer bir veya birden 

fazla fonksiyonunda da dış kaynaklardan yararlanabilirler. İnsan kaynaklarını dış 

kaynaklardan sağlayan işletmeler oldukça yaygındır. Dış kaynaklardan yararlanmanın sınırını, 

dışardan sağlanacak kaynağın işletme için taşıdığı stratejik önemi belirler (Özdiller, 2002; 

Turan, 2014) 

2.6. Personel Güçlendirme (Empowerment) 

Modern yönetim yaklaşımı içerisinde, insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yöntemler 

zincirinin önemli halkalarından birisini de personel güçlendirme oluşturmaktadır. Personel 

güçlendirme, grup çıkarlarının önemini vurgulamak, bireylerin potansiyellerini fark etmelerini 

ve kişisel olarak kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. İşletme içinde işbirliği ve takım 

çalışmasını vurgulamak, işletme dışında endüstriyel faaliyetleri gerçekleştirirken, toplum 

tercihlerini ve bulunulan çevreyi de dikkate almaktır (Saemann, 1992; Karahan ve Yılmaz, 

2010). 

Salazar ve arkadaşları (2006), personel güçlendirmenin bir “insan kaynakları” terimi 

olduğunu ve işletme içindeki üst düzeydeki personelden daha alt düzeydeki çalışanlara olan 

“güç transferini” içerdiğini belirtmişlerdir. Çiftçi ise (2017) personel güçlendirme kavramını; 

personelin gelişim sürecinin desteklenerek kendi öz yetenek ve niteliklerinin bilincine 

ulaştırılmış biçimde, onların karar verme yetilerinin artırılması süreci olarak tanımlamıştır. 
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Spreitzer (1995) personel güçlendirmenin dört boyuttan oluşan bir bütün olduğunu 

vurgulamıştır. Bunlar; 

Anlam (Meaning): Bireyin üstlendiği görevin amacına ya da hedeflerine ilişkin yüklediği 

anlam ile kendi ideallerini ya da standartlarını karşılaştırmasını ifade eder (Spreitzer, 1995). 

Yetkinlik (Competence): Bireyin görevini başarılı bir şekilde yerine getireceği yönünde kendi 

becerilerine olan inancını nitelemektedir. Yetkinlik, kişisel ustalık olarak da tanımlanabilir. 

Yetkinlik belirli bir işteki yetkinliği ifade etmektedir (Hu ve Leung, 2003). 

Özerklik (Self-determination): Özerklik bireyin uygulamaları başlatma, sürdürme ve düzeltme 

ile ilgili konularda öncelik kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Özerklik, işte atılacak 

adımların, harcanacak yetkinliğin ve kullanılacak tekniklerin belirlenmesinde personelin 

üstünden bağımsız karar alabilme özgürlüğüdür (Koyun, 2019). 

Etki (Impact): İşgörenin işin stratejisi, yöntemi veya sonuçları üzerinde tesir yetkisine sahip 

olma derecesidir (Spreitzer ve vd.,1997; Çöl, 2008; Karahan ve Yılmaz, 2010). 

Personeli güçlendirmenin hayati olması ve ölçülebilmesi için, örgütün stratejik hedefleri ile 

bireysel hedefleri bağlantılı olmalıdır ve güçlendirme stratejik hedeflerle bağdaştığında, alt 

kademe de bunu uygulamaya geçirmelidir. Bu nedenle güçlendirme, personelin yeteneklerine 

güven duymaya dayanmaktadır. Bunun da ötesinde bir kimsenin kendi yeteneğine 

güvenmesidir. Hiyerarşideki yetki faaliyetlerinin daha ilerisi, yöneticiler ve personel arasında 

çalışma gruplarının kurularak birlikteliğin gerçekleştirilmesidir (Ettore, 1997; Çavuş ve 

Akgemici, 2008). 

2.7 Stratejik İşbirlikleri (Strategic Alliances) 

Günümüz dünyasında, günlük yaşantımızın yanı sıra, iş yaşamında da tanık olduğumuz 

küreselleşme, teknolojik gelişmelerin hızı ve bunların etkilediği düşünülen pazarlardaki 

tüketici tercihlerindeki çok hızlı değişmeler, iş dünyasındaki belirsizliği ve rekabeti 

artırmaktadır. İşletmeler bu ortamda yaşamlarını sürdürebilmek ve gelişmek için rakipleriyle, 

tedarikçileriyle ve değişik endüstrilerde yer alan işletmelerle çeşitli iş birliği türlerine 

gitmektedirler (Dönbak, 2006). 

Mowery'ye göre (1988) stratejik işbirlikleri, ürün geliştirme, üretim veya pazarlama 

alanlarında işletmeler arasında basit düzeydeki alım satım işlemlerini kapsamayan, "ortakların 

sermaye, teknoloji ve benzeri diğer varlıklarının katılımını içeren" işletmeler arası 

birlikteliktir. 

Yeni teknolojilere geçişlerin ve teknolojik gelişmelerin hızla artması birçok sektörde stratejik 

işbirliklerini başarı için kaçınılmaz kılmıştır. Bu durum, maliyet temelli geleneksel 

işbirliklerinin (costdriven) bilgi yoğun (knowledgeintensive) işbirlikleriyle yer değiştirmesine 

neden olmuştur. Bu işbirliklerinin başlıca amacı, diğer tarafın organizasyon yapısını ve 

işleyişini öğrenmektir (Douma vd., 2000; Ergyun, 2013). 

Stratejik işbirliklerinde teknolojiler, kaynaklar, beceriler ve ürünler karşılıklı yarar sağlayacak 

şekilde bir araya getirilir, karşılıklı değiştirilir ya da entegre edilir. Stratejik ortaklar, bağımsız 

kalmak üzere bazı amaçlar üzerinde anlaşırlar, verilmiş görevlerin yerine getirilmesini 
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gözlerler ve birbirlerine teknoloji ve pazarlama konularda katkıda bulunurlar (Özgen vd., 

2003). 

Dünya genelinde en iyi 500 işletmeden her birinin ortalama 60 stratejik işbirliği oluşturduğu 

saptanmıştır. Giriş ve çıkışların hızlı olduğu sektörlerde yaygın olarak stratejik işbirliklerine 

başvurulduğu belirlenmiştir. 2002 yılında General Electric farklı alanlarda l00‟den fazla, IBM 

400‟den fazla, Oracle ise, 15.000‟den fazla stratejik işbirliğine girmiştir (Thompson ve 

Strickland, 2001; Ergyun, 2013). 

2.8. Küçülme (Downsizing) 

Bir örgütün küçülmesi, pozisyonların ya da işlerin planlı olarak ortadan kaldırılması, işletme 

yönetiminin bilinçli olarak (proaktif) aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler ile personel 

sayısını, pozisyonları, iş ve süreçleri azaltmasıdır (Arslan, 2006). 

Küçülme sonunda işletme, hiyerarşik basamaklarda azalma sağladığı gibi, fonksiyonlarda da 

küçülmeye gider ve böylece maliyetleri azaltma, karar alma sürecini hızlandırma, çevreye 

çabuk uyum sağlayabilme gibi sonuçlar elde etmeye çalışır. İşletmenin küçülerek daha kıvrak 

müşteri istek ve gelişmelere hızla tepki verebilen birimler haline dönüşmesi hedeflenmektedir 

(Bulgurcu Gürel, 2011). Küçülmenin başlıca amaçları; maliyetleri düşürmek, karar sürecini 

hızlandırmak, rakiplere kısa sürede karşılık vermek, güçlendirmeyi hızlandırmak ve 

verimliliği artırmak şeklinde sıralanabilir (Koçel, 2010).  

Öte yandan küçülmenin personel üzerinde stres yaratma, gelecek korkusu, sıkıntı ve verim 

düşüklüğü gibi birtakım sorunlar taşıdığını da belirtmek gerekir (Mucuk, 2013). 

Küçülme işletmenin varlığı tehlikeye düşmedikçe kısa dönemli maliyet azaltıcı gereksinimler 

için gerçekleştirilmez. Eğer işletmenin sürekliliği tehlikede ise, o zaman maliyetli işten 

çıkarmalar kaçınılmazdır. Geleceğini doğru planlayabilen işletmeler, işten çıkarmalara ihtiyaç 

duymadan küçülmeyi gerçekleştirebilirler Önemli olan işletmenin insan ve parasal 

kaynaklarını nasıl en verimli bir şekilde değerlendirebileceğidir (Francis ve Pett, 2004; 

Şenturan, 2005).  

2.9. Yalın Yönetim ve Organizasyon (Lean Manegament and Organization) 

Yalın yönetim, doğrudan israfın azaltılmasına yoğunlaşmak yerine, bütüncül ve sistem bakış 

açısıyla ürün veya hizmet üretim akışlarının iyileştirilmesi veya üretimdeki işin düzenlenmesi 

ve düzgünleştirilmesi neticesinde düzensiz yüklerin ve dolayısıyla israfın ortadan 

kaldırılmasını hedefleyen teknikler bütünüdür (Eren, 2019). 

Yalın düşünce sistemi yirminci yüzyılın ortalarında Japonya‟da Toyota üretim fabrikasında 

gelişmeye başlamıştır. Tekniğiyle ve felsefesiyle sanayide çığır açılmasına neden olan yalın 

yönetim sistemi batıda 1980‟lerde farkına varılmıştır. Toyota üretim sistemi olarak da bilinen 

yalın yönetim sisteminin sanayi dünyasına yaptığı en büyük katkı her şeyi müşterinin isteği ve 

talebi doğrultusunda üretmek ve gereksiz stokların tümüyle ortadan kaldırılması ile ilgili bir 

felsefe oluşturmasıdır. Sistemde stok bir israf olarak değerlendirilip hiçbir stoka yer 

verilmemektedir. Üretimde her adımın bir sonraki adımın ihtiyaç duyduğu anda ve miktarda 
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üretilmesi “Kanban” olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde yalın düşünce sistemi tedarikçi 

firmalar zincirinde de uygulanarak talep edildikçe üreten, stokların asgariye indirildiği, 

kaynakların daha etkin kullanıldığı bir sistem olarak bilinmektedir. Üretim daha önce çok 

büyük makinelerle çok büyük miktarlar halinde yapılmakta iken çok hızlı kalıp değiştirme 

teknikleri sayesinde, daha küçük partiler halinde ve sadece müşterinin talep ettiği kadar 

üretim yapılabilir hale gelmiştir (Aydın, 2018; URL-1, 2019). 

Yalın yönetimin merkezinde; maliyetlerin düşürülmesi, teslimat sürelerinin azaltılması ve 

israfların tamamen ortadan kaldırılmasıyla kaliteyi artırmak, müşteriye, topluma ve 

ekonomiye değer katarak uzun vadeli bir felsefe yaratmak vardır (Wilson, 2010; Özkan ve 

Orhaner, 2018). Değer, değer akışı kavramı, sürekli akış, çekme prensibi ve mükemmellik 

prensipleri yalın yönetim anlayışının temel ilkelerini oluşturmaktadır. 

Yalın organizasyon, gereksiz aşamaların ortadan kaldırılıp geriye kalanların devamlı bir akış 

düzenine konmasını öngörmektedir. Çalışanların da çapraz fonksiyonlu takımlar aracılığıyla 

kendilerini geliştireceklerini ve bu durumun işletmenin de gelişmesine fayda sağlayacağını 

ifade etmektedir. Bu yaklaşım gereğince işletmelerin sahip olduğu beşerî ve beşerî olmayan 

kaynakların ve bunlara ilişkin tüm harcamaların yarısı veya daha azıyla mal ve hizmet 

üretimini gerçekleştireceği öngörülmektedir (Bateman ve Snell, 2004; Tanyıldızı ve Demir, 

2019). 

Yalın yönetimin uygulandığı işletmelerin yönetim yapısında önemli değişiklik söz konusudur. 

Artık; “çalışma gruplarındaki işçilerin sadece emirleri yerine getirmekle sorumlu oldukları, 

yöneticilerin de onları kontrole yetkili oldukları” katı bir hiyerarşik ayrım söz konusu değildir. 

Aksine, işbirliği, koordineli destek, problem çözümü, çalışma çözümü önem kazanmaktadır. 

Bu anlamda yalın yönetim aşağıdaki unsurları içermektedir (Bochum, 1993; Tikici vd., 2006): 

 Daha az yönetici sayısı

 Daha az yönetici hiyerarşisi

 Daha hızlı karar verme

 Daha fazla yakınlaşma

 Bürokrasiden kurtulma

 Daha fazla yetki devri.

Yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha 

fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinde, sadece firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artmaz, 

müşteriler de kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin 

edebilirler. Bu zincir tüm sektörlere ve tüm faaliyet alanlarına yayıldığında toplumsal 

zenginliğin artmasına katkıda bulunur (Ilkım ve Derin, 2016). 

2.10. Takım Organizasyonu (Team-Based Organization) 

Uzun dönemde verimliliği ve karlılığı devam ettirebilmek için organizasyonlar öncelikli 

problemleri için kısa vadeli çözümlerin ötesinde hareket etmek zorundadırlar. 

Organizasyonlar rekabetçiliklerinde başarıyı sürdürmek için, değişimi sadece bir kez 

gerçekleştirilecek bir olay olarak görmeyip tüketici ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda 
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sürekli devam eden bir faaliyet olarak görmelidirler. Bu doğrultuda organizasyonların 

oluşturmaları gereken iklimin başlıca özellikleri yaratıcılık, uyum ve takım çalışmasıdır 

(Alpander ve Lee, 1995; Pınar, 2013). 

Hiyerarşik organizasyonlar, otoritenin merkezileştirilmesi, yukarıdan aşağıya bir emir komuta 

zinciri, iş gereksinimlerinin rutinleştirilmesi, kuruluşun esnekliğini kısıtlayan dokümantasyon 

ve yazılı prosedürlere büyük önem verilerek çalışmanın resmileştirilmesi ile karakterize 

edilirken, takım tabanlı organizasyonlar ortak kontrol, bilgiye dayalı katılım fırsatları, daha iyi 

ve sürekli uyum sağlayan gelişmiş özerklik ile karakterize edilir (Conner ve Douglas, 2005). 

Bir süreç iyileştirme ekibi, kuruluşun her tarafına yayılacak yeni prosedürler geliştirebilir 

veya bir yönetim ekibi, bir kuruluşun sunabileceği ürünleri değiştirecek yeni bir teknoloji 

benimsemeye karar verebilir. Bu örneklerin her ikisi de örgütsel yenilikleri temsil etse de, bu 

yeniliklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi takım düzeyinde gerçekleşir. Bir organizasyonda 

inovasyonun tam bir resmini ortaya koymak, yeni fikrin gelişiminden sorumlu takımların 

gerçekte nasıl işlediğini anlamayı gerektirir (Caldwell ve O‟Reilly, 2003). 

Takımlarla çalışmak demek özellikle hem örgütün yeniden yapılanmasını hem de değişim 

inisiyatifinin desteklenmesini kapsayan bir stratejik riski de kabul etmek demektir. Bu 

manada örgütlerde takım anlayışına geçişin nedenlerini aşağıdaki başlıklar etrafında sıralamak 

mümkündür (Sarıhan, 1998; Mehmet vd., 2004); 

 Dış çevrede yaşanan hızlı gelişmelerin ışığında ortaya çıkan yeni bilgi alanlarının

takım bilgi ve becerisini gerektirmesi

 Takım sinerjisinin takımı tek tek bireylerden daha güçlü yapması

 Örgütsel verimliliğin arttırılması

 Üretim ve kalite artışının sağlanması

 İş mükemmelliği anlayışına ulaşılması

 Çalışanların motivasyonlarının arttırılması

 Çalışanlara birlikte ve özerk çalışma anlayışının kazandırılması

 Örgüt gerçeğine uygun etkili fikirlerin üretilmesi

 Bireylerin bağlılık duygularının gelişimine katkıda bulunması

 İş tatmininin ve örgütsel bağlılık duygularının gelişmesinin sağlanması

 Esnek ve yalın örgüt yapısının oluşturulması

 Örgütlerde takım çalışmasına yönelik etkin liderlik nitelikleri

 Çalışanların liderlik ve yaratıcılık yeteneklerinin ortaya çıkması konusunda teşvik

edilmeleri

 Kararların kalitesinin arttırılması ve problem çözümlemenin kolaylaştırılması

 Örgütsel amaç ve hedeflere olan bağlılığın arttırılması

2.11. Sanal organizasyonlar (Virtual Organizations) 

Sanal organizasyon, varlığı kısmen ya da tamamen iletişim teknolojileriyle ortaya çıkmış 

olan, internet, kablolu ve kablosuz sistemlere bağlı olan bir firma, kulüp, topluluk, enstitü, 

kurum ve benzeri kurumlardır. Byrne, (1993) sanal organizasyonu; çabuk değişim gösteren 
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pazardaki fırsatları değerlendirebilmek için bağımsız işletmelerin hızlı bir şekilde 

oluşturdukları geçici bir ağ olarak tanımlamıştır. Ahuja ve Carley (1999)‟ a göre ise sanal 

organizasyon; haberleşme teknolojilerini kullanarak birbirleri ile irtibata geçen, uzun vadede 

ortak çıkarları olan, bu nedenle birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunan ve uyum içerisinde 

olan tarafların oluşturduğu, geniş bir alana dağılmış bir yapıya sahip olan organizasyon 

şeklinde ele alınmaktadır 

Sanal organizasyonlar dinamik ve dengeli sanal organizasyonlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

Dengeli sanal organizasyonlar; örgütler arasındaki işbirliğinin az-çok sürekli özellik taşıdığı, 

risk ve sahipliğin işletmelere dağıtıldığı sanal organizasyonlardır. Dengeli sanal 

organizasyonların yapısında, kritik girdilerin istenilen zaman ve nitelikte elde edilebilmesi 

için bir araya gelen işletmeler, lider konumunda olan işletme ile koordinasyon içinde 

çalışırlar. Dinamik sanal organizasyonlar ise; şebeke daha çok sürekli özellik taşımasına 

rağmen, paylaşımlı liderlik çerçevesinde geçici işbirliği söz konusudur. Dinamik şebekede, 

her biri belirli bir konuda uzmanlaşmış bağımsız işletmeler, kendi hedef ve çıkarları 

doğrultusunda, bir müşterinin geçici bir talebini karşılamak ve bir ürün veya hizmeti pazara 

sunmak için bilgilerini ve becerilerini paylaşmaktadırlar. Dinamik şebekede yer alan 

işletmeler arasındaki ilişkiler, pazar mekanizmasına göre oluşmakta ve uzun dönemli 

güvenden çok fırsatçılığa dayanmaktadır (Palmer ve Speier, 1997; Ölçer ve Özyılmaz, 2007).    

Sanal organizasyonların en temel özelliği çalkantılı iş ortamlarına uyum sağlayabilecek 

esnekliğe ve çevikliğe sahip olmasıdır. Sanal organizasyonlardaki insan kaynakları çevikliğin 

asıl unsurlarından sayılmaktadır. Sanal organizasyonlarda, çalışanlardan ürün ve hizmet 

tasarım, üretim, pazarlama ve dağıtım zincirine katkıda bulunmaları beklenmektedir. Sanal 

organizasyonların her bir üyesi temel yetkinliklere katkıda bulunmasından dolayı insan 

kaynakları ekibinin fırsatlardan faydalanabilmesi için gerekli donamına sahip olması ve 

dolayısıyla bu amaca katkıda bulunan kuruluşlarında daha iyi tasarlanması beklenmektedir. 

Sanal organizasyonlarda, çalışanların yeni beceriler öğrenmesi, sürekli değişime olan ihtiyaca 

olumlu bakması, iş hayatındaki belirsizliklere karşı toleranslı olmaları ve müşterilerin değişen 

ihtiyaç ve taleplerine karşı duyarlı olmaları beklenmektedir (Burn vd., 2007; Onar, 2018).  

Sanal organizasyonlar, geleneksel organizasyonun gerçekleştirdiği tüm işleri 

gerçekleştirebilirler. Ancak, somut olmanın verdiği basitliği verememe, müşteri ile kurulan 

geleneksel birlikteliği sağlayamama gibi özelliklerinin olduğu da belirtilmektedir. 

Organizasyonlar bazında sanallığın; esneklik veren, tüm maliyetleri azaltıcı etkisi olan, 

sermayeye duyulan gereksinimi aza indiren bir kavram olarak, mevcut durumda faaliyet 

gösteren ve yeni kurulacak olan işler için uygulanabilirlik açısından eşit olması yönüyle başarı 

kazanmayı sağlayabildiği vurgulanmaktadır (Hedberg vd., 2000; Okul, 2016). 

Sanal organizasyonlarda çalışanlar bilgi düzeylerini, yeteneklerini ve performanslarındaki 

eksiklikleri, yönlendirildikleri özel e-öğrenme modelleri sayesinde geliştirmektedirler. Bu 

sayede işletme fonksiyonlarına büyük katma değer yaratmaktadırlar. Muhasebe, finans, 

pazarlama, üretim, insan kaynakları ve özellikle yönetim gibi temel işletme bölümleri 

arasındaki iş süreçlerinin etkin ve verimli çalışması, zamanın etkin kullanımı, bürokrasinin 
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azaltılması, daha az hiyerarşik yapının sağlanması, çalışanların daha fazla otonomi ve 

sorumluluk yüklenmesi ile sonuçlanmaktadır (Koçel, 1989; Çavuşoğlu, 2004).  

Sanal organizasyonlarda, geleneksel organizasyonlar gibi piyasalardaki rekabet gücünü 

devam ettirebilmek için planlamaya ihtiyaç duyarlar. Sanal organizasyonların planlama 

sürecinde geleneksel planlarını sanal planlara dönüştürürken veya yeni bir sanal plan 

oluştururken dikkat çeken en önemli nokta planların her an ulaşılabilir, günün gereklerine 

göre güncellenebilir ve işletme çalışanlarının her biri için çevrim içi olarak erişilebilir 

olmasıdır (Hess, 2002; Çakmak, 2016). Geleneksel planlar ve sanal planlar arasındaki 

farklılıklar Tablo 1‟de verilmiştir (Bebitoğlu, 2003). 

Tablo 1. Geleneksel planlar ve sanal planlar arasındaki farklılıklar 

Geleneksel planlar Sanal planlar 

Dönemsel planlar Sürekli planlar 

Yöneticiler tarafından yapılan planlar Tüm çalışanlar tarafından yapılan planlar 

Planların sonuçlarının üst yönetim tarafından yapılması Sonuçların çalışanlarla paylaşılması 

Hatırlatma süresi genellikle dönem sonudur Planlar sık sık hatırlatılır. 

Uzun ve orta vadeli planlar Kısa vadeli planlar 

Her zaman online ortamlarda yayınlanmayabilir Online olarak tüm çalışanlar tarafından ulaşılabilir. 

Katıdır. Plana sadık kalma söz konusu olabilir Daha esnektir. Uygun görüldüğü takdirde değişiklik 

yapılabilir 

2.12. Yeni Ekonomi Kavramı (New Economy) 

“Yeni ekonomi” kavramının günümüzde ortak bir tanımı yapılamamakla birlikte bu kavram 

farklı şekillerde ifade edilmektedir. Hatta literatürde “Dijital Ekonomi”, “E-Ekonomi”, 

“Ağırlıksız Ekonomi”, “Bilgi Ekonomisi”, “Tekonomi” ve “İnternet Ekonomisi” gibi 

kavramların yeni ekonomi kavramı yerine kullanıldığı görülmektedir (Saatçioğlu, 2005). 

Landefeld ve Fraumeni‟ye (2001) göre yeni ekonomi, gelir dağılımında eşitliğin sağlandığı, 

işsizlik ve enflasyonun düşük olduğu, yüksek yatırım oranlarının ve verimliliğin söz konusu 

olduğu, kişi başına milli gelirde ve GSMH‟da artışların geçerli olduğu temel özelliklerini 

yansıtan ideal düzendir. Bu değişikliklerin arkasındaki itici güçler ise; küreselleşmenin etkisi 

ile artan uluslararası rekabet ile maliyetlerin azalması olmuştur. 1990‟lı yılların ortalarından 

itibaren etkisini arttıran yeni ekonomik düzenin temel taşlarını; iletişim teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte, yeni mal ve hizmetlerde artış, finansal piyasalarda yenilikler ile yeni 

ödeme teknikleri, maliyetlerde azalma, kalite ve etkinlik arayışlarındaki gelişmeler 

oluşturmuştur (Siverekli Demircan, 2006) 

Yeni ekonominin en önemli unsurlarından birisi internettir. İnternet ekonomisi ve yoğun 

olarak kullanılmakta olan elektronik ticaret, yeni ekonominin temel özelliklerinden 

dijitalleşme kapsamında değerlendirilebilir.  İnternetin hızla yaygınlık kazanmasıyla, 

ülkelerarası sınırlar ortadan kalkmış ve hızlı bir teknolojik yarış başlamıştır. İnternet ve 

uygulamaları, günümüzde ticaretten finansa kadar birçok alanda kullanılmakta ve bu alanlarda 

önemli etkiler yaratmaktadır. Bu anlamda internetin, bilgi toplumunun en anlamlı teknik ve 

toplumsal kazanımlarından biri olduğunu söylemek mümkündür (Asomedya, 2000; Aslan, 

2007). 
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Yeni ekonominin temel özellikleri; Bilgi, dijitalleşme, sanal dünya, molekülleşme, 

entegrasyon/ağ ile bağlanma, aracısızlaşma, bir noktada buluşma/yakınlaşma, yenilikçilik, 

üretici-tüketici, ivedilik, küreselleşme ve çatışma şeklinde sıralanabilir (Tapscott, 1998). 

Yeni ekonominin en belirgin özelliklerinden birisi de, ölçekli teknoloji ve yenilik girişimleri 

için fon bulabilmesine imkân veren, sistematik piyasa mekanizmalarının olmasıdır. Bu 

mekanizma sigorta fonları ya da diğer büyük yatırımcıların yüksek risk-yüksek getiri 

alanlarında önemli miktarda para aktarması anlamındaki risk sermayesi fonları, yeni 

şirketlerin hızla halka arzına imkân veren borsalar, yeni şirketlerde hisse senedi ve iyi bir 

gelecek karşılığı çalışmak isteyen yetenekli bir işgücü gibi faktörlerden oluşur (Akın, 2002; 

Aktan ve Vural, 2005). Yeni ekonomi anlayışıyla ekonomide meydana gelen dönüşümler 

Tablo 2„de özetlenmiştir (Atkinson vd., 1999; Barışık ve Yirmibeşcik, 2012). 

Tablo 2. Yeni ekonomi ile eski ekonomi arasındaki farklılıklar 

Konular Eski Ekonomi Yeni Ekonomi 

Genel 

ekonomi 

Piyasa Durağan Dinamik 

Rekabet alanı Ulusal Global 

Organizasyon biçimi 
Hiyerarşik, 

bürokratik 
Network temelli 

Endüstri 

Üretim organizasyonu Kitle üretim Esnek üretim 

Büyümeyi yönlendiren temel unsurlar Sermaye/emek Yenilikler/bilgi 

Teknolojiyi yönlendiren temel unsurlar Makineleşme Dijitalleşme 

Rekabet avantajının kaynağı 
Ölçek ekonomileri ile 

düşen maliyetler 

Yenilikler, kalite, piyasanın 

önceliği ve maliyet 

Araştırma ve yeniliklerin önemi Az-orta Yüksek 

Diğer firmalarla ilişkiler Bireysel İş birliği ve anlaşmalar 

İş gücü 

Politik hedefler Tam istihdam Yüksek reel ücret ve gelirler 

Uzmanlıklar 
Belirli işlerde 

uzmanlık 

Geniş uzmanlık alanı ve 

farklı alanlarda uygulama 

Gerekli eğitim 
Bir uzmanlık alanı 

veya derece 
Yaşam boyu öğrenme 

Çalışan-yönetim ilişkileri Muhalif İşbirlikçi 

İstihdamın doğası Durağan Risk ve fırsatlar piyasası 

Hükümet 
İş dünyası- hükümet ilişkileri Baskı gerektiren 

Fırsatların artması için 

cesaret veren 

Hükümet düzenlemeleri Kumanda ve kontrol Piyasa araçları ve esneklik 

2.13. Kaos ve Karmaşıklık teoremi (Chaos and Complexity Theory) 

Sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan dünyamızda örgütlerin yönetim şekilleri ve 

kuramları da sürekli olarak bir değişikliğe uğramıştır. Örgüt ve yönetim kuramları, tarihsel 

süreç içerisinde Klasik Yaklaşımın`dan, Neo-Klasik Yaklaşım`a ve oradan Sistem 

Yaklaşımı`na ve oradan da Kaos Teorisi`ne ve Post-modern yaklaşımlara doğru uzanan bir 

gelişim ve gelişim anlayışı izlemiştir (Demirtaş, 2006; Yüksel ve Esmer, 2019).  

Kaos, dinamik sistemlerin incelenmesi olan dinamiktir bir süreçtir. Böylelikle, sistemlerin 

zaman içerisinde değişmeleri ile ortaya çıkan dinamik bir fenomen olarak tanımlanabilir. 

Buradan kaos bir durum olarak görülmemelidir (Liang, 2004). Karmaşıklık teorisi ise geniş 

anlamda, doğal olduğu kadar karmaşık sosyal ve insani sistemlerin davranışını 

tanımlamaktadır. Bu yeni isim karmaşıklık teorisi, karmaşık sosyal sistemlerin değişebilir ve 
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gelişebilir olduğunu ifade etmektedir (Tekel, 2006). Karmaşıklığın temelini; örgütsel 

problemler hakkında düşünme ve kavramsallaştırılmasında, metodolojide, yönetsel 

problemlerin anlaşılması için araştırma yollarında ve bu konulara ilişkin öngörü yetenekleri 

ve çözüm bulma konusunda çeşitlilik oluşturmaktadır (Cooksey, 2001; Bayramoğlu, 2016). 

Kaotik eğilimler her geçen gün arttığından, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için onların da 

kaotik sistemler olarak yapılanması gerekir. Kısa dönem içerisinde pek çok olay ve durumla 

yüz yüze gelebileceklerinden, hareket tarzları da devamlı olarak değişiklik göstermelidir 

(Latif, 2002). Bu bağlamda, en iyi ve tek bir yönetim tarzını benimseyerek her türlü olay 

karşısında bunu sergilemek, işletmeler için çıkar bir yol değildir (Ertürk, 2012). Kaotik 

yönetim yaklaşıma göre bir toplumum yönetsel yapısı, merkeziyetçilikten uzak ve hiyerarşik 

olmayan, kendi kendini düzenleyen sistemler biçiminde olmalıdır. Kaotik bir yönetsel yapı 

kurmak için şunlar önerilmektedir (Tüz, 2001): 

1. Bilgi ve haber paylaşımı sağlanması, kolektif bilgiye güvenilmesi,

2. Yenilik ve yaratıcılığın sağlanması,

3. Takım çalışması olması,

4. Çeşitliliğe izin verilmesi.

Kaotik ortamda yönetim bakımından hızla değişen teknolojiye uyum sağlamak önemli 

sorunlardan biridir. Değişik alanlardaki teknolojik ilerlemeler, birbirlerini destekleyerek 

gelişirler ya da yeni teknolojiler geliştirilmesine yardımcı olurlar. Teknolojik bir yenilik 

çoğunlukla öngörülenin ötesinde değişik alanlarda ve faklı etkiler yaratabilir. Bu bakımdan 

organizasyonun sadece kendi alanı ile teknolojilere odaklanmasının ötesinde farklı alanlardaki 

gelişmeleri de takip etmesi bir zorunluluk olmaktadır (Yakut, 2018). 

Kaos kuramı yöneticilere yeni bir yönetim paradigması sunmaktadır. Bu paradigma, her şeyin 

bilindiği halde bilinmeyen bir şeylerin olduğunu varsayımına dayanır. Bu yüzden, etkin bir 

yönetim için olaylara farklı açılardan bakmak ve sürekli olarak veri toplamak bir zorunluluk 

olarak görülmektedir. Ancak bu verilerde de sürekli ve ani değişikliklerin meydana 

gelmesinden dolayı, bilinmelidir ki çok sayıda veri toplamak bütünüyle doğru tahmin 

yapmamızı sağlamaz, sadece bizi doğru tahmine biraz daha yaklaştırır (Ertürk, 2012). Öge‟ye 

(2005) göre, örgütler kaotik ortamlarda, öğrenme sayesinde sürekli ve ani değişikliklere 

adapte olurlar. 

3. Sonuç

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak tüm dünya büyük bir değişim sürecine girmiştir. 

Mal, hizmet ve bilgi üretimi yapan işletmeler de rakiplerine karşı üstünlük sağlamak ve 

varlıklarını sürdürmek için bu değişimlere uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. İşletmelerin 

varlığını sürdürmeleri ve rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamaları yönetimin her alanda 

daha yaratıcı ve yenilikçi olmaya ve yeni bilgi ve becerileri elde etmeye bağlıdır. Aksi 

takdirde, yaşamlarının sona ermesi de dahil olmak üzere birçok problemle karşı karşıya 

kalabileceklerdir.  
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Bu amaçla işletmelerde yönetim çalışmalarının temeli, örgütleri çevreleriyle uyum sağlayacak 

şekilde sürdürülebilir bir yapı haline getirerek, daha kısa sürede, daha az maliyetle, daha 

kaliteli ürünleri hedef kitleye ulaştırmayı amaçlamak, bunları güncel kavram ve tekniklerle en 

etkili bir şekilde gerçekleştirmek olmalıdır. Doğru yerde ve doğru zamanda uygulanacak her 

teknik işletmeye başarı sağlayacaktır. Ancak yönetim ve organizasyon alanında sürekli 

geliştirilen bu yeni kavram ve tekniklerin her birinin kullanımı, işletme için büyük emek, 

zaman ve maliyet demektir. Bu nedenle yeni bir yöntemin işletmede uygulanması kararı, 

yöntemin işletme için uygunluğu, işletmenin altyapısı, personel eğitimi vb. gerekli tüm 

araştırmalar yapıldıktan sonra dikkatli bir şekilde verilmelidir. 
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TURKEY 

(THE CASE OF TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 AND TRC3) 
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Öz 

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın vazgeçilmez 

unsurlarından biridir. Bu çalışmada, Türkiye‟de TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 ve 

TRC3 Düzey 2 bölgeleri kapsamında 2004-2017 döneminde kadın istihdamı ile kişi başına 

düşen milli gelir arasında ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Analiz için panel veri 

modelleri kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulguları, TR81, TR82 ve TRC1 bölgelerinde 

kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu 

göstermiştir. TR83 ve TRC 90 bölgelerinde anlamlı ve negatif ilişkiler tespit edilmiştir. TRC2 

ve TRC3 bölgelerinde ise kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir arasında herhangi 

bir ilişki tespit edilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Kişi Başına Gelir, Düzey 2 Bölgeleri, Panel Veri 

Analizi  

Abstract 

Participation and employment of women in the workforce are inevitable elements of 

sustainable growth and development. In this study, it was analysed whether there is a 

relationship between women employment and per capita income during the period 2004 and 

2017 within the scope of TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2, and TRC3 Level 2 regions 

in Turkey. Panel data models were used for the analysis. The empirical findings of the study 

indicate that there is a significant and positive relationship between women employment and 

per capita income in the regions of TR81, TR82, and TRC1. In the TR83 and TR90 regions, 

negative but significant relationships were determined. As far as TRC2 and TRC3 regions are 

concerned, a relationship between women employment and per capita income could not be 

detected.  

Keywords: Women Employment, Per Capita Income, Level 2 Regions, Panel Data, Analysis 
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1. GiriĢ

Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinde kadınların işgücüne katılımları ve 

istihdamı oldukça önemlidir. Ayrıca, kadınların işgücü piyasasında erkeklere göre durumu, 

toplumdaki statülerinin belirlenmesinde önemli bir kriterdir (Mammen ve Paxson, 2000: 141). 

İstihdamda cinsiyete özgü eşitsizliklerin bir ülkenin kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi 

Hasılası (GSYH) cinsinden makroekonomik büyümesi üzerindeki etkilerini araştıran bir dizi 

teorik argüman ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Büyümenin kadınların işgücü piyasasına 

katılımı üzerindeki ters etkisi ile ilgili olarak, teorik çerçeveler ve ampirik araştırmalar bugüne 

kadar net bir cevap sunamamıştır. Teorik tarafta iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki, “feminizasyon U” yaklaşımı, ikincisi “Neokılasik Moderleşme Yaklaşımı”dır. 

“Feminizasyon U” hipotezine göre, büyüme önce kadınların işgücü piyasasına katılımını 

azaltmakta, sadece uzun vadede arttırmaktadır (Luci, 2009: 1). “ Neokılasik Moderleşme 

Yaklaşımı”na göre ise, işgücü içerisinde kadınların oranındaki artış büyümeye olumlu katkıda 

bulunmaktadır. Modernleşme teorisyenleri, mesleki yapıdaki değişiklik ve hanehalkı 

sorumluluklarının yanı sıra eğitim olanaklarındaki artış ile kadınların işgücüne katılımındaki 

artış ekonomik büyümeyi olumlu  yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, ekonomik büyüme, 

kadınların işgücü piyasasına katılımı üzerinde tamamen olumlu bir etki göstermekedir 

(Mujahid ve Zafar, 2012: 565). 

Ülke ekonomilerinin tarımdan sanayi ve hizmet sektörüne yapısal olarak dönüşümü, 

gelişmekte olan ülkeler açısından kadınların işgücüne katılımını ilk aşamada azaltmaktadır. 

Kadın işgücünün faaliyetleri, eğitimin artması ve işgücü piyasasının taleplerine uyumla 

birlikte ekonomik gelişimin sonraki aşamalarında artmaktadır. Ekonominin büyüklüğü 

genişledikçe, kadınlar daha kolay ve işlere daha iyi erişebilir ve bu nedenle ekonomik olarak 

aktif olmaları teşvik edilmekte, kadınların üretken faaliyetlere katılımı artmaktadır. Kadınların 

işgücüne katılımı, hem eşitlik hem de verimlilik nedenleriyle istenmektedir. Eşitlik yönü, 

kadınların işgücü piyasasına katılımlarının nihayetinde göreceli ekonomik konumlarını 

iyileştirdiğini, ülkenin kalkınma potansiyelini artırarak genel ekonomik verimliliği arttırdığını 

göstermektedir. Ayrıca, kadınların ekonomiye artan entegrasyonu, eğitimdeki cinsiyet 

eşitsizliklerinin azaltılmasına, anne sağlığının iyileştirilmesine, ekonominin farklı 

sektörlerinde kadın istihdamının sektörel payının arttırılmasına, kadınların özellikle tarım 

sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak gizli katkısının ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟de İİBS sınıflandırmasına göre Batı Karadeniz Bölgesi 

(TR8)‟nin alt bölgelerini oluşturan TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, 

Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) Düzey 2 bölgeleri, Doğu karadeniz 

Bölgesi (TR9)‟nin alt bölgelerini oluşturan TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, 

Gümüşhane) Düzey 2 bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (TRC)‟nin alt bölgelerini 

oluşturan TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRC3 

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Düzey 2 bölgeleri kapsamında kadın istihdamıyla ekonomik 
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büyüme arasındaki ilişki olup olmadığını 2004-2017 dönemi için panel veri yöntemiyle test 

etmektir. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde çalışma kapsamında ele alınan Düzey 2 

bölgelerinde kadın istihdamının genel görünümü, ikinci bölümde literatür araştırmasına yer 

verilmiştir. Üçüncü bölümünde çalışmanın yöntemi ve bulguları yer almaktadır. Çalışma 

sonuç ve değerlerlendirme bölümü ile son bulmaktadır.  

2. TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 ve TRC3 Düzey 1 Bölgelerinde Kadın

Ġstihdamının Genel Görünümü 

Türkiye‟de kadınlar 1950‟li yıllardan sonra başlayan kırdan kente göç hareketiyle ivme 

kazanan kentleşmeyle birlikte işgücü piyasasında yeralmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülke 

ve bölgelerde kadın işgücü tarım sektöründe yoğunlaşırken, gelişmiş ülkelerde kadınların 

yoğun olarak çalıştığı sektör hizmet sektörüdür ( (Berber ve Yılmaz Eser, 2008: 2). Ekonomik 

kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi üretim faktörlerinin tamamının etkin olarak kullanılmasına 

bağlıdır. Üretim faktörlerinden birisi olan işgücü, cinsiyet ayrımı yapılması sebebiyle 

yeterince etkin kullanılmamaktadır (Erdoğan ve Yaşar, 2018: 18). Ülkemizde, toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği, aile ve toplumsal yapı, düşük eğitim düzeyleri, yasal düzenlemeler, sosyo-

ekonomik faktörler ve emek piyasasının talep yapısı gibi etkenler kadınların işgücüne 

katılımının önündeki engeller arasında sayılabilir (Kılıç ve Öztürk, 2014: 118). 

Bu bölümde, Batı Karadeniz Bölgesi (TR8)‟nin alt bölgelerini oluşturan TR81, TR82, TR83 

Düzey 2 bölgeleri, Doğu karadeniz Bölgesi (TR9)‟nin alt bölgelerini oluşturan TR90 Düzey 2 

bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (TRC)‟nin alt bölgelerini oluşturan TRC1, TRC2 ve 

TR81, TR82, TR83 ve T90 Düzey 2 bölgelerinde kadın işgücü piyasasındaki genel durumu 

2004- 2018 dönemi için Tablo 2‟de değerlendirlmiştir. 

Tablo 2. TR81, TR82, TR83 ve T90 Düzey 2 Bölgelerinde Kadın İşgücüne İlişkin Veriler 

İstihdam

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı 

(%)

İstihdam

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı

İstihdam 

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı

İstihdam    

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı

İstihdam   

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı 

(%)

2004 20,8 23,3 11 26,2 28,3 7,7 13,1 14,6 10,6 37,2 39,3 5,4 51,2 54 5,1

2005 20,7 23,3 11,2 31 32,3 4,1 12 13,8 12,6 34,2 36,2 5,3 48,6 51,3 5,2

2006 21 23,6 11,1 31,2 32,7 4,4 32,1 34 5,5 31,9 34 6,3 46,6 49 4,9

2007 21 23,6 11 31,8 33,8 5,8 29,8 31,1 4,1 33,5 36,5 8,2 45,2 47,5 5

2008 21,6 24,5 11,6 38,1 39,9 4,4 34,9 37,5 7 35,8 38,1 6 45,7 48,2 5,2

2009 22,3 26 14,3 39,3 41,7 5,8 32,1 36 10,6 37,4 39,8 5,9 45,7 48 4,7

2010 24 27,6 13 33,4 36,8 9,4 37,3 41,7 10,5 31,1 33,4 6,9 43,4 45,4 4,4

2011 25,6 28,8 11,3 40,4 43,6 7,4 42,8 45,8 6,4 33,8 36 6,1 41,9 44 4,7

2012 26,3 29,5 10,8 41,7 45,6 8,6 38,3 41 6,4 29,8 32 6,8 41,4 43,1 4

2013 27,1 30,8 11,9 37,5 41,7 9,9 29,9 32,6 8,5 30,9 33,7 8,3 34,7 36,6 5,2

2014 26,7 30,3 11,9 34,8 37,2 6,4 36,4 39,8 8,4 30,5 32,7 6,6 35,9 38,2 6,1

2015 27,5 31,5 12,6 32,6 35,8 9,1 36,9 40,2 8,2 32,4 35,1 7,6 38 39,7 4,4

2016 28 32,5 13,7 31,2 35,1 11,1 41,2 44,2 6,8 32,6 36,1 9,5 39,5 41,3 4,4

2017 28,9 33,6 14,1 31,8 34,7 8,3 40,9 43,5 5,9 33,2 36,3 8,6 39,5 41,2 4,1

2018 29,4 34,2 13,9 30,1 34,2 12 40,4 43,5 7,1 36,8 39,9 7,8 37,7 40,4 6,8

Yıllar

TR81 TR82 TR90Türkiye TR83
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Not: Tablo 1, http://www.tuik.gov.tr/ adresinden elde edilen verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 2‟de  Türkiye‟de kadın istihdam oranı 2004- 2018 döneminde işgücüne katılım 

oranlarıyla birlikte hareket etmiştir. Türkiye‟de 2004 yılında %20,8 olan kadın istihdam oranı 

2018 yılında %29.4 olarak gerçekleşmiştir. Kadınların işgücüne katılım oranı ise 2004 yılında 

%23,3 iken 2018 yılında %34,2 oranına ulaşmıştır. Kadın istihdam oranları ve işgücüne 

katılımlarında yeterli olmamakla birlikte yaşanan olumlu gelişmeye karşın, işsizlik oranları 

2004‟te %11‟den 2008 yılında %13,9‟a yükselmiştir.  Tablo 2‟de TR81 (Zonguldak, Karabük, 

Bartın) Düzey 2 bölgesinde kadın istihdamı ve  işgücüne katılım oranları 2004 yılında 

sırasıyla %26,3 ve %28,3‟le Türkiye oralamasının üzerindedir. TR81 Düzey 2 bölgesinde 

2018 yılında da kadın istihdamı %30,1 ve işgücüne katılım oranı %34,2‟lik oranla Türkiye 

ortalamasının üzerindeki konumunu korumaktadır. Ancak, kadınların 2018 yılı işsizlik oranı 

açısından (%12) Türkiye ortalamasının (%13,9) altında bir seviyededir. 

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Düzey 2 bölgesinde kadın istihdam oranı 2004 yılında 

%13,1‟den 2018 yılında %40,4‟e yükselmiştir. Benzer şekilde 2004 yılında %14,6 olan 

kadınların işgücüne katılımı %43,5‟e yükselmiştir. Alt bölge açısından olum gelişme işsizlik 

oranları açısından da yaşanmış 2004 yılında %10,6 olan oran, 2018 yılında %7,1‟e 

gerilemiştir. TR82 Düzey 2 bölgesine ait veriler gerek Türkiye ortalamaları gerekse diğer alt 

bölgelerle karşılaştırıldığında oldukça iyi bir durumdadır. TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, 

Amasya) Düzey 2 bölgesi açısından Tablo 2 değerlendirildiğinde; kadın istihdam oranı 2004 

yılında 37,2 iken yıllar itibariyle düşüş eğiliminde olmuş ve ancak 2018 yılında (%38,8) 2004 

yılı seviyesine yaklaşmıştır. Benzer şekilde, düşüş eğiliminde olan işgücüne katılım oranı 

ancak 2018 yılında (%39,9), 2004 yılındaki (%39,3) seviyesini yakalamıştır. TR83 Düzey 2 

bölgesinde kadınların işsizlik oranı (%7,8) 2018 yılı itibariyle Türkiye ortalamasının (%13,9) 

 altındadır.

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) Düzey 2 bölgesinin verileri hem 

kadın istihdamı hem de kadınların işgücüne katılımı açısından 2004-2018 döneminde düşüş 

eğilimi olduğunu göstermektedir. Kadın istihdamı oranı 2004 yılında %51,2 iken, 2018 

yılında %37,7‟ye gerilemiştir. Kadınların işgücüne katımında da düşüş eğilimi yaşanmış, 

2004 yılında %54 iken, 2018 yılında %40,4 olarak gerçekleşmiştir. Kadınların işsizlik oranı, 

2004-2018 döneminde hem diğer alt bölgelerin hem de Türkiye ortalamasının altındadır. 

Grafik 1‟de Batı ve Doğu Karadeniz Bölgeleri kapsamındaki Düzey 2 bölgelerinde 2004-2018 

dönemi kadın İstihdamı oranlarının karşılaştırması yapılmıştır. TR81 Düzey 2 bölgesinde 

2004 yılında %26,2 düzeyinde olan kadın istihdamı oranı 2012 yılında %41,7‟ye yükselmiş 

ve 2018 yılında tekrar %30,1‟e düşmüştür. TR82 Düzey 2 bölgesi açısından 2004 yılında 

%13,1 olan oldukça düşük kadın istihdamı oranı 2011 yılında %42,8‟e yükselmiş ve 2018 

yılında %40,4 seviyesinde olmuştur. 
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Grafik 2.TR81, TR82, TR83 ve T90 Düzey 2 Bölgelerinde Kadın İstihdamı (2004-2018) 

TR83 düzey 2 bölgesinde 2018 yılında %36,8 olan kadın istihdamı oranı 2004  yılındaki 

%37,2 „lik düzeyinin gerisinde kalmıştır. Grafik 2, TR90 Düzey 2 bölgesi açısından 

değerlendirildiğinde 2004 yılında %51, 2 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen kadın istihdamı 

süreç içerisinde düşüş eğiliminde olmuş, 2013 yılında %34,7‟ye düşen oran, 2018 yılında 

%37,7 olarak gerçekleşmiştir. Kadın istihdamı oranı en yüksekten en aşağı doğru, sırasıyla 

TR82, TR90, TR83 ve TR81 Düzey 2 bölgelerindedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin alt bölgelerini oluşturan TRC1, TRC2 ve TRC3 ve Düzey 2 

bölgelerinde kadın işgücü piyasasındaki genel durumu 2004-2018 dönemi için Tablo 3‟de 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 3. TRC1, TRC2 ve TRC3 Düzey 2 Bölgelerinde Kadın İşgücüne İlişkin Veriler 

 

Not: Tablo 1, http://www.tuik.gov.tr/ adresinden elde edilen verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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TR83-Kadın İstihdamı(%) TR90-Kadın İstihdamı(%)

İstihdam

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı 

(%)

İstihdam

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı

İstihdam 

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı

İstihdam    

(%)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı(%)

İşsizlik 

Oranı

2004 20,8 23,3 11 7,6 8,3 8,9 10,4 11,2 7,3 15,9 16,1 1,1

2005 20,7 23,3 11,2 7 7,9 12 8 8,3 3,8 8,7 9,9 12,5

2006 21 23,6 11,1 7,8 8,3 6,3 5,2 5,5 5,6 3,9 4,9 20

2007 21 23,6 11 9,8 10,8 9,8 5,3 5,8 7,6 2,4 3,1 22,3

2008 21,6 24,5 11,6 14,7 15,8 6,6 7,7 8,1 4,8 3,4 3,9 12,3

2009 22,3 26 14,3 13 14,5 10,4 7,7 8,6 10 4,4 5 12,3

2010 24 27,6 13 15,9 17,6 9,4 9,3 9,8 4,7 9,4 10,2 7,9

2011 25,6 28,8 11,3 12,4 14,2 12,3 7,7 7,9 3 7,2 8,2 11,8

2012 26,3 29,5 10,8 14,2 15,8 10,1 6,4 6,4 1 6,1 7,5 18,3

2013 27,1 30,8 11,9 18,3 19,8 7,6 11,7 13,3 12,4 8,8 11 19,3

2014 26,7 30,3 11,9 16,4 17,8 7,9 15,7 17,5 10,6 9,2 12,3 24,8

2015 27,5 31,5 12,6 16,8 18,9 11,1 17,8 20,2 11,7 9 12,2 26,3

2016 28 32,5 13,7 15,4 19,3 20,4 19,7 22,4 12,1 10 15 33,1

2017 28,9 33,6 14,1 18,5 22,7 18,7 22,7 25,6 11,3 9,4 14,8 36,5

2018 29,4 34,2 13,9 19,2 21,9 12,5 20,3 25 18,6 11,9 17,8 33,2

Yıllar

TRC1 TRC2Türkiye TRC3
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Tablo 3‟de TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRC3 

(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Düzey 2 bölgelerinin tamamında kadın istihdam oranı 2004-

2017 döneminde Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Bu durum, TRC1, 

TRC2 ve TRC3 Düzey 2 bölgelerinde 2018 yılında da devam etmiştir. TRC1 Düzey 2 

bölgesinde 2018 yılında %19,2 olan kadın istihdam oranı, TRC2 Düzey 2 bölgesinde %20,3 

ve TRC3 Düzey 2 bölgesinde %11,9‟dur. Kadınların işgücüne katılımı açısında 2018 yılı 

itibariyle her üç Düzey 2 bölgesi de Türkiye ortalamasının (%34,2) altındadır. Kadınların 

işgücüne katılımı açısından ilk sırada (%25) TRC2 Düzey 2 bölgesi bulunmaktadır. İkinci 

sırada TRC1 (%21,9) ve en son sırada TRC3 (%17,8) düzey 2 bölgesi yer almaktadır. İşsizlik 

oranının en yüksek olduğu alt bölge, % 33,2 ile TRC3 Düzey 2 bölgesidir. TRC3 Düzey 2 

bölgesini yüksek düzeydeki işsizlik oranıyla TRC2 (%18,6) ve TRC2 (%12,5) Düzey 2 

bölgeleri takip etmektedir.  

Grafik 1‟de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Düzey 2 bölgelerinde 2004-2018 dönemi kadın 

İstihdamı oranlarının karşılaştırması yapılmıştır. 

Grafik 2. TRC1, TRC2 ve TRC3 Düzey 2 Bölgelerinde Kadın İstihdamı (2004-2018) 

Grafik 1, TRC1 Düzey 2 bölgesinde 2004 yılında %7,6 düzeyinde olan kadın istihdamı oranı 

2018 yılına kadar artış eğiliminde (%19,2) olmuştur. TRC2 Düzey 2 bölgesi açısından 2004 

yılında %10,4 olan kadın istihdamı oranı 2012 yılına kadar düşüş eğiliminde olmuş, 2018 

yılında %20,3 seviyesine yükselmiştir. TRC3 Düzey 2 bölgesinde 2018 yılında %11,9 olan 

kadın istihdamı oranı 2004  yılındaki %15,9„luk düzeyinin gerisinde kalmıştır. Kadın 

istihdamı oranı en yüksekten en aşağı doğru, sırasıyla TRC2, TRC1 ve TRC3 Düzey 2 

bölgelerindedir. 
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3. Literatür Özeti

Kadın istihdamı ve ekonomik büyüme arasında ilişkiyi bölge bazında inceleyen çalışma az 

sayıda olmasına ragmen ülke /ülke grupları itibariyle birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu 

çalışmalardan bir bölümünde iki değişken arasında ilişki olduğuna yönelik bulgular elde 

edilmiştir. Örneğin; Luci (2009), Seçilmiş 184 ülke için yapmış olduğu çalışmanın panel veri 

analizinin sonuçları, 1964-20015 döneminde kadın istihdamındaki artışların ekonomik 

büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Mujahid ve Zafer (2012), Pakistanda 

kadınların işgücüne katılımı ve ekonomik büyüme ilişkisini 1980-2010 dönemi için ARDL 

sınır testi yaklaşımıyla analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları, kadınların işgücüne katılımı ile 

ekonomik büyüme arasında U şeklinde ilişki olduğunu göstermiştir. Kasa ve Alptekin (2015), 

Türkiye‟de kadın işgücünün ekonomik büyümeye etkisini 2000-2013 dönemi için VAR 

yöntemiyle analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonuçları, ilkokul mezunu kadınların ekonomik 

büyümeye etkisinin %15 civarında olduğunu göstermektedir. Çondur vd. (2016), 2000:Q1–

2015:Q4 dönemini kapsayan çalışmalarının Granger nedensellik analizi sonuçları, kısa 

dönemde ekonomik büyüme ve istihdam arasında çift yönlü, uzun dönemde istihdamdan 

ekonomik büyümeye tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Dücan ve Polat 

(2017)‟ın çalışmasında OECD ülkelerinde kadın istihdamı ve ekonomik büyüme ilişkisini 

2007-2014 dönemi için panel veri yöntemiyle araştırmışlardır. Çalışmanın sonuçları, kadın 

istihdamındaki artışların ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yarattığını göstermiştir. Pata 

(2018), 1988-2015 dönemini kapsayan çalışmasında Türkiye‟de kadın istihdamı ve ekonomik 

büyüme ilişkisini Hatemi-J asimetrik nedensellik testleriyle araştırmıştır. Çalışmaya göre 

kadın istihdamındaki artışlar hizmetler sektörüne GSYH da artışa neden olmaktadır. Petek ve 

Çelik (2019), Türkiye ve Avrupa birliğine üye 14 ülke için 2000-2017 döneminde kadın 

istihdamı ve ekonomik büyümearasındaki nedensellik ilişkisini analiz etmişlerdir. Analiz 

sonuçları ekonomik büyümeden kadın istihdamına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

olduğunu göstermiştir.   

4. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular

Çalışmada TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 ve TRC3 Düzey 2 bölgelerinin kişi 

başına GSYH (ABD doları) ve kadın istihdamı (bin kişi) verilerinin 2004-2017 dönemi 

serileri kullanılmıştır. Değişkenlere ait seriler TÜİK veri tabanından elde edilmiştir. 

Çalışmanın değişkenlerine ilişkin açıklamalar Tablo 4‟de gösterilmiştir. 

Tablo 4. DeğiĢkenlerin Açıklaması 

Değişkenler Kısaltmalar Kaynak 

Kişi Başına GSYH(ABD Doları lngdp Türkiye İstatistik Kurumu 

Kadın İstihdamı(Bin Kişi) lnemp Türkiye İstatistik Kurumu 

Çalışmada panel veri modelleri kullanılmıştır. Serilerin durağanlık derecesinin 

belirlenmesinde Levin, Lin & Chu (LLC) birim kök testi kullanılmıştır. Seriler arasındaki 

eşbütünleşme olup olmadığı Johansen Fisher eşbütünleşme testi ile belirlenmiştir. Çalışmanın 
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değişkenlerine ait uzun dönem katsayılarının tahmini FMOLS (Full Modified Ordinary Least 

Square) yapılmıştır. 

Tablo 5. TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 veTRC3 Ġçin Panel Birim Kök Testi 

Sonuçları 
    LLC 

Sabitli Trendli 

lngdp 

-4.76140*** -1.02310

(0.0000) (0.1531) 

lnemp -5.26212 -1.3680***

(0.1900) (0.0000) 

∆lngdp -3.03959*** -6.38817***

(0.0012) (0.0000) 

∆emp -5.07027*** -3.13217***

(0.0000) (0.0009) 

   Not: Parantez içinde olasılık değerleri verilmektedir. ***, %1 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.  

Tablo 5‟de lngdp serisi düzey değerinde sabitli model için durağan ancak trendli modelde 

birim kök içermektedir. Birinci farkı alındığında trendli model de durağanlaşmaktadır. Bunun 

için lngdp serisi I(1)‟dir. Lnemp seriside birinci farkı alındığında durağandır. Bu yüzden 

lnemp serisinin durağanlık mertebesi de I(1) dir. 

Birim kök testi uygulandıktan sonra kişi basına GSYH ve kadın istihdam oranı serileri 

arasındaki uzun dönemli ilişki olup olmadığı Johansen Fisher panel eşbütünleşme testi ile 

analiz edilmiştir. 

Tablo 6. TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 veTRC3 Ġçin Johansen Fisher Panel 

EĢbütünleĢme Testi Sonuçları 
Sıfır Hipotezi İz Testinden 

Oluşturulan Fisher 

İstatistiği 

Olasılık Değeri Maksimum Özdeğer 

Testinden 

Oluşturulan Fisher 

İstatistiği 

Olasılık Değeri 

Hiç Reel Kök Yok 54.13*** (0.0000) 39.06*** (0.0004) 

En Fazla Bir Reel 

Kök Var 

45.88*** (0.0000) 45.88*** (0.0000) 

Not: *** , test İstatistiğinin %1 önem düzeyine göre anlamlılığını temsil etmektedir. 

Tablo 6‟da eşbütünleşme olmadığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilerek eşbütünleşme 

olduğunu ifade eden alternatif hipotez kabul edilir. Buna göre seriler arasında eşbütünleşme 

vardır. 

Tablo 7. TR81, TR82, TR83, TR90, TRC1, TRC2 veTRC3 için Panel FMOLS Tahmin 

Sonuçları 
lnemp FMOLS 

Düzey 2 Bölgeleri Katsayı t-istatistiği Olasılık Değeri 

TR81 0.986824 (2.373645)** 0.0369 

TR82 0.421649 (3.738305)*** 0.0033 

TR83 -2.568902 (-2.885612)** 0.0148 

TR90 -1.567404 (-4.348771)*** 0.0012 

TRC1 0.589117 (5.792232)*** 0.0001 

TRC2 0.088634 (0.939717) 0.3675 

TRC3 0.138003 (0.868229) 0.4038 

Not: ***, ** sırasıyla %1 ve %5 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. 
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Tablo 7‟de GSYH‟nin bağımlı değişken olduğu modelde FMOLS tahmin sonuçlarına göre 

TR82, TR90 ve TRC1 Düzey 2 bölgeleri %1 önem düzeyinde; TR81 ve TR83 Düzey 2 

bölgeleri ise %5 önem düzeyinde katsayıların anlamlı olduğunu göstermektedir. Kadın 

istihdamı TR81, TR82 ve TRC1 Düzey 2 bölgeleri için anlamlı ve pozitiftir. Bu nedenle, 

TR81, TR82 ve TRC1 Düzey 2 bölgelerinde kadın istihdamındaki artışlar kişi başına 

GSYH‟yi uzun dönemde artırmaktadır. TR83 ve TR90 Düzey 2 bölgelerinde ise kadın 

istihdamındaki artışlar kişi başına GSYH‟yi uzun dönemde azaltmaktadır. Diğer bir sonuç ise 

TRC2 ve TRC3 Düzey 2 bölgeleri için kadın istihdamı katsayısı istatistiki olarak anlamsızdır. 

5.Sonuç ve Değerlendirme

Bu çalışmada, Türkiye‟de Batı Karadeniz Bölgesi (TR8)‟nin alt bölgelerini oluşturan TR81 

(Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, 

Çorum, Amasya) Düzey 2 bölgeleri, Doğu karadeniz Bölgesi (TR9)‟nin alt bölgelerini 

oluşturan TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) Düzey 2 bölgesi, ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi (TRC)‟nin alt bölgelerini oluşturan TRC1 (Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 

Düzey 2 bölgelerinde 2004-2017 dönemi için kadın istihdamı ile kişi başına düşen milli gelir 

arasında ilişki olup olmadığı panel veri modelleriyle analiz edilmiştir.  

Çalışmanın FMOLS sonuçları, TR81, TR82 ve TRC1 bölgelerinde kadın istihdamı ile kişi 

başına düşen milli gelir arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. TR81, TR82 

ve TRC1 Düzey 2 bölgeleri için elde edilen bu sonuç; Luci (2009)‟nin seçilmiş 184 dünya 

ülkesi,  Mujahid ve Zafer (2012)‟in Pakistan, Kasa ve Alptekin (2015), Çondur vd. (2016), 

Pata (2018), Petek ve Çelik (2019)‟in Türkiye için yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarıyla 

örtüşmektedir. TR83 ve TRC 90 Düzey 2 bölgelerinde ise anlamlı ve negatif ilişki tespit 

edilmiştir. TR83 ve TR 90 Düzey 2 bölgeleri için elde edilen bu sonuç, Dücan ve Polat 

(2017)‟ın çalışmasında Türkiye‟nin de dahil olduğu OECD ülkeleri için yapmış olduğu 

çalışmanın sonuçlarıyla paraleldir. TRC2 ve TRC3 bölgelerinde ise kadın istihdamı ile kişi 

başına düşen milli gelir arasında ilişki tespit edilememiştir. 

Türkiye‟de bölgesel ve alt bölgeler bazında kadınların işgücüne katılımları ve istihdamının 

artırılması ekonomik büyüme için bir fırsat oluşturmaktadır. Kadınların üretken faaliyetlere 

özendirilmesi, istihdam olanaklarını kısıtlayan kültürel normlarda esneklik yaratılması 

gerekmektedir. Ayrıca, kadın işgücünün istihdam fırsatlarını takip etmelerini sağlayıcı 

olanaklarının artırılması ve kadınların işgücü piyasasının taleplerine uyum sağlaması için 

gerekli olan istihdam edilebilirlik eğitimlerinin kamu politikalarıyla desteklenmesi 

gerekmektedir.  
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ABSTRACT: This paper analyzed factors influencing peanut farmers' usage of agricultural 

credit in Osmaniye. A cross-sectional survey method was used in this study during the period 

of August - October 2017 in 4 districts of Osmaniye. 105 randomly selected farmers were 

visited to obtain data. The empirical results of the binary logistic regression analysis revealed 

that farmers' age, gender, agricultural experience, farm size, total parcel number, non-farm 

income, cooperative partnership, peanuts land proportion, and owned land proportion were 

significant factors in farmers' credit use decision. The findings of this study reveal that 

socioeconomic factors play an important role in farmers' credit use decisions. 

Keywords: Credit usage, formal credit, peanuts, Turkey 

INTRODUCTION 

The agricultural sector has been growing steadily since 2010 and it has been one of the main 

sectors in Turkey. The agricultural sector accounted for 8% of the total Turkish GDP in 2016. 

The agricultural export of Turkey was 11.50% of total export and agricultural employment 

was 20% of total employment 2016 (Anonymous, 2017). Most of the farms are family-owned 

and operate and has a very small share in the total loans in Turkey (Güneş et al., 2016).  

The use of credit in agriculture is very important for increasing the production amount, 

productivity, input use efficiency and eventually agricultural income (Hazneci and Ceyhan, 

2015; Terin et al., 2014). Although well-motivated and educated, a farmer lacking sufficient 

financial resources does not have the potential for making modernize agriculture. Modern 

agriculture requires the use of inputs such as fertile seeds, fertilizers, agricultural medicines, 

concentrated animal feed, specialist labor in certain settings (Agbo et al., 2015). In order to be 

able to supply these at the right time and in sufficient quantity, continuous cash outflow is 

required. However, due to the structure of agriculture, farmers are able to earn one or more 

times a year depending on the harvesting period, although they face a constant cash outflow. 

This situation requires farmers to be financed in various ways such as agricultural subsidies, 
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credit, etc. Achieving in the necessary time and sufficient amount of credit can help farmers 

develop their agricultural activities and enable to apply modern technology (Bülbül, 2006; 

Özçelik et al., 2005). 

The effect of socioeconomics factors such as age, education well established in the literature 

(Aksoy et al., 2010; Baffoe and Matsuda, 2015; Dzadze et al., 2012; Erdaş, 2012; Filli et al., 

2015; Hananu et al., 2015; Kaşık, 2015; Saqip et al., 2017; Ünlüer, 2014). Likewise, the 

literature has highlighted the role of farm size, farming experience and non-agricultural 

income in the agricultural credit market (Agbo et al., 2015; Aksoy et al., 2010; Dzadze et al., 

2012). Farm labor is also another important factor associated with farmers' access to credit 

sources (Kaşık, 2015).  

Credit policy should be focused on assisting the most vulnerable farmers who are in dire need 

of agricultural credit to sustain their agricultural production in Turkey (Güneş et al., 2016; 

Taşçı, 2015). It is important to study farmers’ access to agricultural credit. Therefore, this 

study determined the socioeconomic factors affecting farmers’ agricultural credit use from 

formal based on a case study conducted with peanuts farmers in Osmaniye Province. In 2016, 

29.60% of 164,186 tons of peanuts produced in Turkey were produced in Osmaniye. One of 

the most important agricultural products is peanuts in Osmaniye. Likewise, Gözüyeşil (2014) 

and Parlakay (2011) examined and discuss problems of peanuts farmers in Osmaniye and they 

mentioned that credit usage is one of the main problems (Gözüyeşil, 2014; Parlakay, 2011). In 

this context, the same region and crop as the previous papers were selected. The results of this 

study should be of interest and significance to banks and other credit organizations, 

researchers and policymakers especially in regards to improvement in agricultural financing 

strategies and farmers’ financial well-being. 

MATERIALS AND METHODS 

Research area and data: 

This study was carried out in Osmaniye Province, Turkey. Osmaniye is located in the south-

eastern of Turkey lies between 37° 00' - 37° 08' north latitudes and 36° 13' - 36° 20' east 

longitudes. Its western neighbor is Adana, the eastern neighbor is Gaziantep, the northern 

neighbor is Kahramanmaras and the southern neighbor is Hatay Provinces (Municipality of 

Osmaniye, 2014). 
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■ Osmaniye

Source: (Dogaka, 2014) 

Description of data: The data set used in this study was collected from peanuts farmers in 

Osmaniye Province. A cross-sectional survey method was used in this study during the period 

of August - October 2017 in 4 districts of Osmaniye. 105 randomly selected farmers were 

visited to obtain data. The instrument for data collection was a structured questionnaire that 

consists of two sections. The first section consisted of information on the socioeconomic 

characteristics of farmers and the second one consisted of information on credit usage of 

farmers. The definitions, measurement and descriptive statistics of the data used in the logistic 

regression analysis were shown in the table1. 

Table 1. Descriptions, measurements, means, and standard deviations of the variables 
Variables 

Description Measurement Min. Max. Mean SD Dependent 

Variable 

Credit 
Agricultural Credit 

Usage Dummy; 1  yes, 0 no 0.00 1.00 0.32 0.47 

Independent 

Variables 

Age Farmers' age In years 21.00 67.00 41.12 11.12 

Gender Genders of the farmers Dummy; 1  male, 0 female 0.00 1.00 0.91 0.28 

Education Farmers' education Year of schooling 0.00 21.00 9.63 4.84 

Experience Farming experience In years 1.00 45.00 14.67 11.76 

Insurance Agricultural insurance 

for peanuts Dummy; 1  yes, 0 no 0.00 1.00 0.91 0.28 

Farm size 
Farm size In decares 

4.00 1000.00 122.06 161.08 

Total Parcel Total number of 

parcels Number 

1.00 25.00 4.08 4.00 

NAI Non-agricultural 

income 
Dummy; 1  yes, 0 no 

0.00 1.00 0.30 0.46 

Cooperative Cooperative 

partnership 
Dummy; 1  yes, 0 no 

0.00 1.00 0.38 0.49 

Consultant Free Agricultural 

Consultant 
Dummy; 1  yes, 0 no 

0.00 1.00 0.48 0.50 
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Peanuts land 

proportion 

Proportion of peanuts 

land of total 

landholding in decares Ratio 

0.06 1.00 0.68 0.32 

Owned land 

proportion 

Proportion of owned 

land of total 

landholding in decares Ratio 

0.00 4.80 1.06 0.47 

Farm labor 
Proportion of family 

members working as 

labor in the field out 

of total family 

members Ratio 

0.17 1.00 0.61 0.25 

Social Security Social Security 

Dummy; 1  yes, 0 no 

0.00 1.00 0.74 0.44 

Data analysis: Descriptive statistics and logistic regression analysis were used as statistical 

tools in this study. Models to be used when the dependent variable only takes two values 

(such as 1 - 0) are limited. In this study, binary logistic regression analysis was used as a 

statistical method. The main purpose of the logistic regression analysis is to determine the 

relationship between the dependent and independent variables using the minimum number of 

variables. In the analysis, the dependent variable takes an intermittent value and this analysis 

predicts the probability of one of the values that the dependent variable can take (Alpar, 2011; 

Hair et al., 1994; Kalaycı, 2008). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The purpose of using credit by the farmers and main constraints 

30% of the farmers used agricultural credit for the buying of annual agricultural inputs such 

as fertilizer, seed, etc. The rest of the farmers used agricultural credit for buying long-term 

capital goods and some to buy agricultural land (Table 2). 

Table 2. The main purpose of using agricultural credit 

The purpose of using credit N* % 

To buy annual input such as fertilizer, medicine, seed 32 30.48 

To buy long-term capital structure such as tractor, water 

pump etc. 

20 19.05 

To meet the other capital needs of farm 15 14.29 

To buy farmland 15 14.29 

Other 23 21.90 

Total 105 100.00 

* Multiple answers existed

The main constraints that affect farmers' use of credit were examined with a scale consisted of 

6 items (Table 3). Farmers were asked to score each item 1 (not important), 2 (important) and 

3 (very important) to express how significant they considered. In order to assessment of scale 
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reliability, Cronbach’s alpha was calculated and it was found as 0.883 which is an acceptable 

level (Cronbach, 1951). The six factors that affect the farmers’ credit usage had values 

ranging from 1.30 to 2.30, indicating the respondents perceived these factors as important or 

influential for agricultural credit usage. The interest rate had a mean score of 2.30. This shows 

that the participants accepted that interest rate is the most important constraint. The second 

was the maturity structure, which has a mean score of 2.23. These findings coincided with by 

Kaşık (20015) (Kaşık, 2015). He reported that two of the most important constraint on 

farmers' use of credit was the interest rate and maturity structure in his study which conducted 

in Kahramanmaraş Province of Turkey. Apparently, the farmers perceived the duration of file 

operations and collateral and guarantor factors were important. The four factors take 

precedence over the other two factors as constraints of credit usage. 

Table 3. Constraints of credit usage 

Constraints Min. Max. Mean SD 

Interest rate 1 3 2.30 0.57 

Maturity structure 1 3 2.23 0.59 

Duration of file operations 1 3 2.09 0.67 

Collateral and guarantors 

requested 1 3 2.06 0.60 

File operation costs 1 3 1.98 0.66 

The distance of bank to the village 1 3 1.30 0.59 

Factors affecting farmers' agricultural credit usage 

The chi-square value was found to be 55.874 according to the analyzed model results, and the 

model was statistically significant (p <0.000). The model's Loglikehood value, Cox & Snell 

R2 value, and Nagelkerke R2 value were calculated as 79.365, 0.396 and 0.552, respectively. 

Table 4.  Emprical results of logistic regression analysis 

Variables B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Age -0.107 0.063 2.838 1 0.092 0.899 0.794 1.018 

Gender -2.836 1.351 4.409 1 0.036 0.059 0.004 0.828 

Education -0.028 0.090 0.096 1 0.756 0.972 0.814 1.161 

Experience 0.155 0.063 6.072 1 0.014 1.168 1.032 1.322 

Insurance -1.149 0.766 2.250 1 0.134 0.317 0.071 1.422 

Farm size -0.007 0.003 6.678 1 0.010 0.993 0.987 0.998 

Total Parcel 0.357 0.138 6.702 1 0.010 1.429 1.091 1.873 

NAI 1.940 0.792 5.990 1 0.014 6.956 1.472 32.881 

Cooperative 1.814 0.698 6.755 1 0.009 6.138 1.562 24.113 

Consultant -0.716 0.724 0.977 1 0.323 0.489 0.118 2.022 

Peanuts land 

proportion 

-1.967 1.166 2.844 1 0.092 0.140 0.014 1.376 
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Owned land 

proportion 

-2.640 1.206 4.788 1 0.029 0.071 0.007 0.759 

Farm labor -1.012 1.422 0.507 1 0.477 0.364 0.022 5.898 

Social Security 1.317 0.900 2.139 1 0.144 3.732 0.639 21.791 

Constant 6.427 3.610 3.169 1 0.075 618.520 

Our findings showed that farmers' age had a negative relationship with their usage of 

agricultural credit, that is, young farmers were more likely to use agricultural credit than older 

colleagues. The main reason for this was that the elderly farmers have a certain amount of 

capital accumulation in the research area, so they could be able to afford the expenses for 

agricultural operation with their own capital. On the other hand, young farmers who had just 

started agricultural production had to meet both the expenses of agricultural activities and 

family expenses due to they had just set up a new family. In addition, young farmers tend to 

be more innovative in Turkey (Erem Kaya et al., 2012; Sezgin et al., 2010). Erem Kaya et al. 

(2012) reported that the innovation adoption rate of farmers between the ages of 18 and 30 

rate of farmers over 50 years old was 13.80%. In addition, Sezgin et al. (2010) that 

innovations such as artificial insemination, cooperative membership, and automatic water-

bowl were adopted and application by young farmers at a higher rate in dairy farming. 

Following new technologies and putting them into practice also requires a certain investment. 

These young farmers, who do not yet have sufficient were 70.00%, the innovation adoption 

rate of the farmers between the ages of 31 and 50 were 25.60% and the innovation adoption 

capital accumulation, use agricultural credits in order to make the necessary investments for 

agricultural enterprises and to cover their operating expenses. This finding coincides with 

(Saqip et al., 2017).  

The gender of farmers was found to be statistically significant and negatively related to credit 

usage from formal sources. This means that female farmers were more likely to use credit 

from formal sources than their male colleagues in Osmaniye. This is in line with Akudugu 

(2012) and Hananu et al. (2015) (Akudugu, 2012; Hananu et al., 2015). 

Our findings revealed that agricultural experience showed a positive relationship with the 

usage of agricultural credit from formal sources. It means that farmers with more agricultural 

experience were more likely to use credits than farmers with lower experience. Our findings 

are consistent with previous studies that revealed that use agricultural credit was significantly 

determined by agricultural experience because the experienced farmers would have already 

dealt with banks to access loans several times in the past, so they had a better understanding 

of the terms, conditions, and procedure; hence, the cost incurred on the credit would remain 

low. (Agbo et al., 2015; Saqip et al., 2017). 

Another factor that determined farmers' use of agricultural credit was their cooperative 

partnership. According to the research findings, the probability of using credit for any 
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cooperative partner was higher than the other farmers. The first reason for this was that the 

willingness of producers to implement the technical knowledge and skills provided by the 

cooperative partnership and so this request increased capital needs. In addition, some 

cooperatives, in which some farmers were partners, were agricultural credit cooperatives that 

already met their credit needs. This result is consistent with Hananu et al. (2015), who 

reported a positive and significant relationship between farmers' credit usage and group 

membership.  (Hananu et al., 2015) 

According to our results, total farm size and peanuts land proportion were determinants of 

farmers’ agricultural credit usage. Farms size and peanuts land proportion had negative 

relationships with farmers’ credit usage. It means that farmers who have smaller size land are 

more likely to use credit than their colleagues who have bigger size land. Our results 

contradict some previous studies (Akudugu, 2012; Gunes et al., 2016; Saqip et al., 2017) that 

investigated the relationship between farm size and agricultural credit usage. Large 

landowners who did not use agricultural credit in the research area (n = 15), gave their land to 

rent beside the land they are operating themselves land and thus increasing their income. 

Smallholders who did not use agricultural credit (n = 7) are also subject to land leasing for 

that their own land cannot provide sufficient income. In this way, small and medium 

landowners who are increasing their expenses are more likely to use agricultural credit. For 

similar reasons, the results showed that the proportion of owned land negatively influenced 

farmers' agricultural credit usage. 

Other research findings showed that farmers' access to non-agricultural income and the total 

number of parcels increased the likelihood of using agricultural credit. The desire of the 

farmers who earn non-agricultural income to increase their agricultural investments and the 

high agricultural costs of the farmers with a bigger number of parcels may be effective in this 

result. 

CONCLUSION 

This paper analyzed socio-economic factors affecting the peanut farmers' decision to use 

agricultural credit in Osmaniye placed in the Mediterranean region where obtain the most part 

of peanut production in Turkey.  Also, we investigated the main constraints on the use of 

credit. A cross-sectional survey method and multistage random sampling technique were used 

in the present study. One hundred and five randomly selected farmers were visited to obtain 

data during the period of August - October 2017 in four districts of Osmaniye. Binary logistic 

regression analysis and descriptive statistics such as mean and standard deviation were used 

for the data analysis. The empirical results of the binary logistic regression analysis revealed 

that farmers' age, gender, agricultural experience, farm size, total parcel number, non-farm 

income, cooperative partnership, peanuts land proportion, and owned land proportion were 
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significant factors affected farmers' credit use decision. The findings of this study revealed 

that socioeconomic factors play an important role in farmers' credit use decisions. And also, 

the findings of this study found out that two of the most important constraint on farmers' use 

of credit was the interest rate and maturity structure. 
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ÖZET 

Çalışmada, 1987-2017 dönemi için Türkiye’de finansal gelişme ve yoksulluk arasındaki ilişki 

ARDL modeli kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca ekonomik büyüme, ticari açıklık 

ve enflasyon açıklayıcı değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda Türkiye’de değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

Uzun dönemde finansal gelişme ve ekonomik büyümenin Türkiye’de yoksulluğun azalmasına 

yardımcı olduğu, enflasyonun ise yoksulluğu artırdığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal gelişme, yoksulluk, ekonomik büyüme, ticari açıklık, Türkiye 

GiriĢ 

Jalilian ve Kirkpatrick (2005) finansal sektörün gelişmesinin yoksulların finansmana 

erişim şansını artırabileceğini vurgulamışlardır. Finansal sektörün gelişmesiyle birlikte, 

yoksullar, istihdam fırsatı yaratan, gelirlerinin artmasına yardımcı olan ve nihayetinde 

yoksulluğu azaltan bir küçük işletme kurabilecek sermayeye erişim imkanı kazanabilirler. 

Ayrıca finansal sektörün gelişmesi, iş fırsatlarının artmasına ve yoksulların daha iyi bir gelir 

dağılımına sahip olmasına ve dolayısıyla yoksulların yaşam standartlarını iyileşmesine olanak 

sağlayabilecektir. Eğer finansal sistem yeterince gelişmiş değilse, bankaların kredi için 

başvuruları değerlendirme ve borç alanların performansının gözetimini sağlama konusunda 

yetersiz olması olasıdır (Chemli, 2014: 126). 

Finansal sektör ile yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişkiyi inceleyen önceki 

çalışmalar farklı farklı sonuçlara ulaşmıştır. Türkiye ile ilgili önceki çalışmalarda ise daha çok 

finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Bu çalışmada ise 

yoksulluk üzerinde finansal gelişmenin ve ekonomik büyümenin kısa ve uzun dönemli etkileri 

ARDL yöntemi ile araştırılmıştır. Ayrıca dışlanmış değişken (omitted variable bias) 

probleminin üstesinden gelebilmek için ticari açıklık ve enflasyon verileri de analize dahil 

edilmiştir.  Finans sektörü ve yoksulluğun azaltılması ile ilgili konuların kapsamlı bir şekilde 

araştırılmasıyla, bu çalışmanın bulgularının, ilgili otoritelere yoksulluğun azaltılmasına 
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yardımcı olabilecek politikalar oluşturma konusunda önemli girdiler sağlaması 

beklenmektedir. 

Literatür Özeti 

Son yıllarda, finansal gelişme ile yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişki üzerine 

artan sayıda ampirik analiz yapılmıştır. Örneğin Jalilian ve Kirkpatrick (2002), 18’i 

gelişmekte olan ülke olmak üzere 26 ülkeyi dikkate alarak, finansal gelişme ve yoksulluk 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Sonuçlar, finansal gelişmedeki % 1'lik bir artışın, gelişmekte 

olan ülkelerdeki yoksulların gelirlerini % 0,4 artırdığını göstermiştir.  

Beck ve diğerleri (2004) 1960-1999 dönemi için 52 gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkede finansal gelişme ve yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. 

Yapılan analizler sonucunda, nüfusun en fakir yüzde 20'sinin gelirinin, finansal gelişmesi 

daha yüksek olan ülkelerde kişi başına düşen ortalama GSYİH'den daha hızlı arttığını tespit 

etmişlerdir. 

Jalilian ve Kirkpatrick (2005) 1960-1995 yılları arasında gelişmekte olan 42 ülkede 

(26 gelişmekte olan ve 16 gelişmiş ülke) finansal gelişmenin yoksulluğun azaltılmasına 

etkisini incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, finansal sektörün gelişmesinin, ekonomik büyüme 

etkisi ile yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. 

Kar ve diğerleri (2010) 1970-2007 dönemi için finansal gelişme, ekonomik büyüme ve 

yoksulluğun azaltılması arasındaki nedensellik ilişkisini Türkiye açısından incelemişlerdir. 

Elde edilen bulgular finansal gelişmenin ekonomik büyümeye neden olduğunu ve ekonomik 

büyümenin yoksulluğun azalmasına neden olduğunu göstermesine rağmen, finansal 

gelişmeden yoksulluğun azaltılmasına doğru ilişkinin kısa dönemde çok sınırlı olduğunu 

göstermektedir. 

Odhiambo (2010) Zambiya'da finansal gelişme ve yoksulluğun azaltılması arasındaki 

nedensellik ilişkisini 1969-2006 dönemi açısından incelemiştir. Sonuçlar finansal gelişmenin 

yoksulluğun azalmasına yol açtığını göstermiştir. 

Uddin ve diğerleri (2012) Bangladeş’te finansal gelişme ve yoksulluk ilişkisini 1976-

2010 dönemi için incelemişlerdir. Sonuç olarak bankacılık sektörünün gelişimi ile 

yoksulluğun azaltılması arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna varmışlardır. 

Ayrıca, bankacılık sektörünün gelişimi ile yoksulluğun azaltılması arasında çift yönlü bir 

nedensellik olduğunu vurgulamışlardır.  

Fowowe ve Abidoye (2012) 1981-2005 dönemi için Afrika ülkelerini dikkate alarak 

finansal gelişme, enflasyon ve ticari açıklığın yoksulluğu azaltma üzerindeki etkisini analiz 

Sayfa 223



etmişlerdir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular finansal gelişimin yoksulluğu 

azaltmadığını, ancak yoksulluğun ticari açıklık ve düşük enflasyonla azaldığını göstermiştir.  

Uddin ve diğerleri (2014) 1970-2011 dönemi için Bangladeş'te finansal gelişme, 

ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma 

sonucunda yoksulluğun finansal sektörün gelişmesiyle azalabileceğini tespit etmişlerdir.  

Sehrawat ve Giri (2016) 1970-2012 dönemi için yıllık verileri kullanarak Hindistan'da 

finansal sektör gelişimi ile yoksulluğun azaltılması arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Sınır 

testi, iki değişkenin eşbütünleşik olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca finansal gelişme ve 

ekonomik büyümenin hem uzun hem de kısa dönemde yoksulluğu azalttığı belirlenmiştir. 

Nedensellik testi, finansal gelişmeden yoksulluğun azaltılmasına doğru tek yönlü bir 

nedensellik olduğunu göstermiştir. 

Sehrawat ve Giri (2018) 1970-2015 dönemi için Hindistan'da finansal gelişmenin, 

ekonomik büyümenin ve gelir eşitsizliğinin yoksulluk üzerindeki etkisi incelemişlerdir. 

Bulgular finansal gelişme, ekonomik büyüme, eşitsizlik ve yoksulluk arasında uzun dönemli 

bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar, finansal gelişmenin ve ekonomik 

büyümenin Hindistan'daki yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olduğunu, gelir eşitsizliğinin 

ve enflasyonun ise yoksulluğu artırdığını göstermiştir. Granger nedensellik testine dair 

sonuçlar ise, finansal gelişme ve ekonomik büyüme değişkenlerinden yoksulluğa doğru tek 

yönlü nedenselliğin varlığını desteklemiştir.  

Buna karşın, bazı çalışmalar finansal gelişmenin gelir eşitsizliğini veya yoksulluğu 

azaltmada başarısız olabileceğini ifade etmişlerdir. Örneğin Seven ve Coskun (2016), 1987-

2011 dönemi için gelişmekte olan ülkelerde banka ve borsa gelişiminin gelir eşitsizliği ve 

yoksulluk azaltmadaki rolünü incelemiştir. Analizler sonucunda finansal gelişmenin 

ekonomik büyümeyi teşvik etmesine rağmen, bunun gelişmekte olan ülkelerde düşük gelirli 

olanlara mutlaka fayda sağlamayacağını saptamışlardır. finans-yoksulluk ilişkisi için, ne 

bankaların ne de borsaların yoksulluğun azaltılmasında önemli bir rol oynamadıklarını ifade 

etmişlerdir. Belen ve Karamelikli (2016) 1987-2015 dönemi verilerini kullanarak Türkiye’de 

finansal gelişme, yoksulluk azalışı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular uzun dönemde finansal gelişme ile yoksulluk arasında 

herhangi bir ilişki olmadığını göstermiştir. 

Veri Seti ve Yöntem 

Türkiye'de yoksulluk ile finansal gelişme arasındaki ilişki 1987 - 2017 dönemi için 

analiz edilmiştir. Değişkenler Sehrawat ve Giri (2018)’nin çalışması dikkate alınarak 
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oluşturulmuştur. Veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Böylece model şu 

şekilde ifade edilebilir:  

ln P=f (ln F,ln Y, ln T, ln E)                                                                                         (1) 

Eşitlikte P, yoksulluk değişkeni için kullanılan kişi başına hane halkı tüketim 

harcamalarını temsil etmektedir. Literatürde tüketim harcamalarının gelire kıyasla yoksulluğu 

daha iyi açıkladığı ifade edilmektedir (Quartey, 2005; Odhiambo, 2009; 2010; Sehrawat ve 

Giri, 2016). Dünya Bankası (1990) da yoksulluğu tanımını, temel tüketim ihtiyaçları 

bakımından asgari bir yaşam standardına ulaşılamaması olarak yapmıştır. Bu noktada, kişi 

başına hane halkı tüketim harcamalarındaki artışın yoksullukta bir düşüşe işaret ettiğini 

belirtmek önemlidir. 

Çalışmada Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından finansal gelişmenin çok boyutlu 

yapısını dikkate alan finansal gelişme endeksi verileri kullanılmıştır. Y ise ekonomik büyüme 

değişkenini temsil etmekte ve reel kişi başına düşen GSYİH ile ölçülmüştür. Serbestleşme 

politikaları geçerlilik kazandığından beri Türkiye’nin ekonomik büyümesi dikkat 

çekmektedir. Dollar ve Kraay (2004) ticari açıklığın yoksulluğun azaltılması üzerinde etkisi 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu nedenle, çalışmada kontrol değişkeni olarak ticari açıklık (T) 

(ithalat ve ihracat/ GSYİH) kullanılmıştır. Literatüre göre, yüksek bir enflasyon oranı (E), 

finansal hizmetlere kısıtlı erişilebilirliği nedeniyle yoksulluğu arttırabilecektir (Holden, 

Prokopenko 2001). Dolayısıyla, fiyat istikrarını yakalamak için tüketici fiyat endeksi 

enflasyon göstergesi olarak modele açıklayıcı değişken olarak ilave edilmiştir. 

Değişkenlerin durağanlık özelliklerini kontrol etmek için, Genişletilmiş Dickey-Fuller 

(ADF) (1981) birim kök testi ve yapısal kırımları dikkate alan Lee-Strazicich (LS) (2003) 

birim kök testi kullanılmıştır. Çalışmada, yoksulluk, finansal gelişme, ekonomik büyüme, 

ticari açıklık ve enflasyon arasındaki eşbütünleşme ilişkisini incelemek için Pesaran ve 

diğerleri (2001)’nin geliştirdiği Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (Autoregressive Distributed 

Lag-ARDL sınır testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1’de çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

sunulmuştur. Tabloya göre ilgili yıllar itibariyle en yüksek oynaklığa sahip olan değişkenin 

enflasyon; en düşük oynaklığa sahip olan değişkenin ise ticari açıklık olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 1: Tanımlayıcı Ġstatistikler 

O
rt
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in
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u

m
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a

p
m

a
 

Ç
a
rp

ık
lı

k
 

B
a
sı

k
lı

k
 

lnP 8.656 9.100 8.301 0.235 0.365 1.997 

lnF 3.569 3.949 2.735 0.381 -1.045 2.780 

lnY 9.105 9.607 8.750 0.261 0.408 1.947 

lnT 3.774 4.007 3.417 0.178 -0.757 2.264 

lnE 3.226 4.656 1.833 1.056 -0.065 1.188 

ADF (1981) ve LS (2003) birim kök testleri uygulanarak değişkenlerin durağan 

oldukları seviyeler test edilmiş ve sonuçları Tablo 2'de raporlanmıştır. Sonuçlar tüm 

değişkenlerin seviyelerinde durağan olmadığını, ancak birinci farklarında durağan hale 

geldiklerini göstermektedir. 

Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları 

DeğiĢkenler 

ADF LS 

Sabit Sabit & Trend Test değeri Kırılma Yılı 

lnP 0.294 -2.441 -2.15 2008 

lnF -2.432 -1.533 -2.96 2003 

lnY 0.651 -2.115 -2.77 1998 

lnT -1.757 -2.971 -2.91 2008 

lnE -0.658 -2.083 -2.44 2007 

ΔlnP -5.625*** -5.620*** -3.97** 2009 

ΔlnF -5.664*** -6.044*** -4.89*** 1998 

ΔlnY -5.687*** -5.820*** -6.10*** 1997 

ΔlnT -4.889*** -4.760*** -4.757*** 2003 

ΔlnE -5.231*** -5.030*** -5.558*** 1997 

Kritik Değerler 

0.01 anlamlılık -3.67 -4.29 -4.08

0.05 anlamlılık -2.96 -3.56 -3.48

0.10 anlamlılık -2.62 -3.21 -3.18

*** 0.01 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Değişkenlerin durağan oldukları seviyeler tespit edildikten sonra değişkenler 

arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için ARDL Sınır testi uygulanmıştır.  Tablo 

3’te, Sınır Testi sonuçları ve modele ilişkin tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Hesaplanan F-

istatistiği 5.75’tir ve bu değer Pesaran vd. (2001) tarafından % 1 anlamlılık seviyesi için 

hesaplanan üst kritik değerden daha yüksektir. Bu sonuç, değişkenler arasında eşbütünleşme 

ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları 
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Model Optimal gecikme F istatistiği Değeri 

ln P=f (lnF,lnY, lnT, lnE) (1,3,4,1,4) 5,75***

Normallik=0.850 RESET=0.465 Kritik değerler (%1) 

3.29 – 4.37 LM(1)=2.062 ARCH (1)=0.170 

*** 0.01 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

ARDL modeline dayalı tahmini uzun dönem katsayıları Tablo 4'te raporlanmıştır. 

Tabloya göre uzun dönemde finansal gelişmenin ve ekonomik büyümenin, yoksulluk azalımı 

ile pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu görülmektedir. Sonuçlar 

Türkiye’de finansal gelişmede ve ekonomik büyümede meydana gelen % 1’lik artışların 

sırasıyla yoksulluğu %0.25 ve %0.76 oranında azalttığını göstermektedir. 

Tablo 4: ARDL Modelinden Elde Edilen Uzun Dönem Katsayısı 

ln P=f (lnF,lnY, lnT, lnE) 

DeğiĢkenler Katsayı t istatistiği 

lnF 0.256** 2.481 

lnY 0.767*** 9.744 

lnT 0.006 0.757 

lnE -0.379** -2.643

c 2.172** 2.540

***,** sırasıyla 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

ġekil 1. CUSUM ve CUSUMSQ Grafikleri 

Tahmin edilen ARDL modelinin katsayılarının istikrarlı olup olmadığını görebilmek 

için CUSUM ve CUSUMSQ grafiklerinden yararlanılmıştır. Şekil 1’de uzun dönem modeline 

ilişkin CUSUM ve CUSUMSQ istatistikleri %5 anlamlılık düzeyinde kritik sınırlar içerisinde 

yer alması ARDL modelindeki katsayıların istikrarlı olduğunu göstermektedir. 

Kısa dönemli ilişkilere ait sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir. 
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Tablo 5: ARDL Modeline Dayalı Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

DeğiĢkenler Katsayı t istatistiği 

Δ(LnF) 0.010 0.666 
Δ(LnF(-1)) 0.089** 4.466 

Δ(LnF(-2)) -0.066*** -4.249

Δ(LnY) 1.039*** 31.57

Δ(LnY(-1)) 0.203*** 5.644

Δ(LnY(-2)) -0.025 -0.845

Δ(LnY(-3)) -0.133*** -3.576

Δ(LnT) 0.006 1.155

Δ(LnE) -0.103*** -5.009

Δ(LnE(-1)) -0.015** 3.247

Δ(LnE(-2)) 0.013** 3.126

Δ(LnE(-3)) 0.022** 4.653

ECT(-1) -0.612*** -7.329

***,**,* sırasıyla 0.01, 0.05 ve 0.10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

ECT katsayısı -0.612 ve istatistiksel açıdan anlamlıdır. Başka bir deyişle, yoksulluk, 

finansal gelişme, ekonomik büyüme, ticari açıklık ve enflasyon arasında kısa dönemli bir 

ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, yoksulluktaki kısa dönemli sapmaların, uzun dönemde dengeye 

gelmesi yaklaşık 1,63 yıl sürmektedir. Değişkenlere ilişkin katsayılar incelendiğinde ise kısa 

döneme ilişkin bulguların uzun dönem tahmin sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir. 

Sonuç 

Bu çalışmada 1987-2017 dönemi için Türkiye’de finansal gelişmenin, ekonomik 

büyümenin, ticari açıklığın ve enflasyonun yoksulluk üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Öncelikle ADF ve LS birim kök testleri ile değişkenlerin durağan oldukları seviyeler 

belirlenmiştir. Birinci farklarında durağan oldukları belirlenen değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişki ise ARDL Sınır testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda değişkenlerin 

eşbütünleşik olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonuçları, hem kısa hem de uzun dönemde finansal gelişmenin ve 

ekonomik büyümenin, yoksulluğun azalmasına katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu 

bulgular Jalilian ve Kirkpatrick (2002), Jalilian ve Kirkpatrick (2005), Odhiambo (2010), 

Sehrawat ve Giri (2016) ve Sehrawat ve Gini (2018) ile örtüşmektedir. Bu bağlamda, sosyal 

ve ekonomik politikalar, finans alanındaki kurumsal gelişmeler yoksulluğu azaltmada etkili 

bir yaklaşım olacaktır. 
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ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME TEKNĠKLERĠYLE MAĞAZA YERĠ 

SEÇĠMĠ: TEKSTĠL ĠġLETMESĠ UYGULAMASI 

STORE LOCATION SELECTION WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING

TECHNIQUES: TEXTILE BUSINESS APPLICATION

Dr. ġeyma Bozkurt UZAN 

Özet 

Çalışmada, küçük ve orta ölçekli faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinin mağaza yeri 

seçiminin çok kriterli karar verme teknikleri ile nasıl belirlendiğini ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan tüm alışveriş merkezleri 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul’un popüler ilçelerinden birinde 

bulunan dört alışveriş merkezi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Saaty ölçeği” ile 

toplanmıştır. Ölçek, karar verici grup tarafından kriterlerin önem derecelerinin karşılıklı olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma 

araştırma modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda işletmenin mağaza yeri seçimi 

sürecinde AHP ile kriterlerin ağırlıkları belirlendikten sonra, MOORA yöntemi kullanılarak 

alternatifler arasından en iyi seçim belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, AHP, MOORA, Mağaza Yeri Seçimi 

Abstract 

The aim of this study is to find out how store location selection is determined by multi 

criteria decision making techniques in a small and medium sized textile company. The 

universe of the research is in all shopping malls located in Istanbul. The sample of the research 

is for four shopping centers in one of the popular districts of Istanbul. The documents of the 

study were collected with “Saaty scale”. The scale was evaluated by the decision-making 

group as an assessment of the significance of the criteria. Qualitative and quantitative methods 

in research. Once the weight of the criteria has been determined by AHP, it is the best choice 

among the alternatives among the MOORA method. 

Keywords: Multi Criteria Decision Making, AHP, MOORA, Store Location Selection 

GĠRĠġ 

Dünya çapındaki aşırı tüketim alışkanlığından etkilenen sektörler arasında hazır giyim 

perakendeciliği de yer almaktadır. Değişen tüketim alışkanlıklarının, insanların alışveriş 

yapma şekillerine etkileri ile birlikte hazır giyim perakendeciliği sektöründe de birçok 

değişiklik olmuştur. Talep arttıkça, sektörde yer alan firma sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. 

Talep ve arz ilişkisiyle birlikte rekabet konusu gündeme gelmektedir. Firmaların piyasada 

tutunabilmek, karlarını arttırabilmek ve dolayısıyla marka olabilmek adına kendileri firmaları 

adına birçok faaliyette bulunmaları zorunluluğu meydana gelmektedir.  

Dünyada ve Türkiye’de hazır giyim tüketiminin en çok tedarik edildiği alanların 
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başında alışveriş merkezleri yer almaktadır. Türkiye’deki maksimum sayıda AVM İstanbul’da 

yer almaktadır. Aynı zamanda İstanbul dünya sıralamasında da tüm şehirler içinde ilk beşin 

içinde yer almaktadır. Dolayısıyla, firmaların AVM’ler içinde bulunması hem statüsü hem de 

karlılığı açısından çok önemli bir faaliyettir.  

Firmalar için zor olan açılacak mağazanın seçileceği AVM’ye karar verme sürecidir. 

Bu süreçte nitel ve nicel birçok seçim kriteri yer almaktadır. Karar verme sürecinde birçok 

alternatif ve kriter değerlendirme sürecine dahil edilmektedir. Firma yöneticileri tarafından 

karar verme sürecinin en iyi şekilde değerlendirilmesi başarılı sonuçlara ulaşmada en önemli 

adımdır.  

Alternatiflerin ve kriterlerin sayısı arttıkça karar verme süreci daha da zor bir hale 

gelmektedir. Bu zorluklar çok kriterli karar verme (ÇKKV) teknikleri ile en doğru şekilde 

analiz edilerek sonuçlanabilir. Karar vericiler böylelikle optimum hedefe ulaşabilirler. 

Yapılan çalışmada, Türkiye merkezli, 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir KOBİ’nin 

mağaza yeri seçim süreci analiz edilmiştir. 

1. Hazır Giyim ve Perakende Sektörü

Hazır giyim, satışa sunulan giyim materyallerinin istatistiksel veriler yardımıyla ortalama 

ölçüler esasına dayandırılarak, seri halde üretilen tüm ürünleri kapsamaktadır (Sezer, Bilgin, & 

Kayaoğlu, 2006). Perakende sektörünün en zorlu alanlarından biri olan hazır giyim, rekabet 

şartları, sektörde faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri yeni stratejiler ile daha da 

zorlaşmaktadır.  

Maliyet, hazır giyimde en önemli parametrelerden biridir. Hazır giyim endüstrisinin büyük bir 

bölümü maliyetle rekabet etmektedir. En düşük maliyetlere ulaşmak için, üreticiler genellikle 

düşük işçilik maliyeti olan ülkelerde üretimi sürdürmekte ve genellikle düşük maliyetli 

nakliyeden kaynaklanan uzun teslim sürelerine katlanmaktadır. Sektördeki firmalar daha iyi 

kalite (görünüm, his, uyum ve dayanıklılık) veya daha “modaya uygun” ürünler elde etmek 

için artan maliyetleri sürdürmektedir. (Hammond, Kohler, 2000) 

Türkiye’de hazır giyim ve perakende sektöründe değişen ekonomik şartlar ve teknolojik 

gelişmeler ile birlikte geçmişten günümüze kadar büyük değişimler meydana gelmiştir. Tablo 

1’de Türkiye’de 2011-2019 yıllarındaki Perakende Satış Hacim Endeksi görülmektedir. 

Tablo 1. Takvim Etkilerinden Arındırılmış Perakende Satış Hacim Endeksi 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Takvim Etkilerinden Arındırılmış Perakende Satış Hacim Endeksi

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2011 61.8 63.4 72.1 66.4 66.5 71.3 68.1 75.4 74.2 85.4 69.8 84.1

2012 70.4 74.4 80.3 72.2 70.1 77.0 69.3 81.7 83.3 85.5 72.8 93

2013 72.8 75.2 85.8 77.3 78.2 80.1 77.7 88.0 94.3 95.1 79.2 102.4

2014 81.7 84.6 92.8 84.5 83.3 86.0 90.9 92.0 110.6 91.9 88.1 104.5

2015 99.3 90.4 102.2 93.7 94.6 89.4 140.8 102.6 111.9 104.7 93.6 112.7

2016 96.0 100.9 107.5 101.7 97.1 101.8 96.6 104.9 114.7 109.3 104.5 122.8

2017 99.9 99.9 115.6 109.3 106.8 118.7 114.6 134.0 109.2 118.5 112.5 128.2

2018 113.0 106.9 125.1 121.8 114.9 134.9 124.7 139.7 134.5 122.6 117.5 130.6

2019 115.2 111.6 133.5 129 142.1 144.2 143.1 149.8 147.1 137.3
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2011-2018 yılları arasında değerlerin içerdiği tablo incelendiğinde, 2011 yılında en az satış 

hacmi Ocak ayında, en çok satış hacminin ise Aralık ayında olduğu görülmektedir. 2012 

yılında en az satış hacmi Ocak ayında, en çok satış hacminin ise Aralık ayında olduğu 

görülmektedir. 2013 yılında en az satış hacmi Ocak ayında, en çok satış hacminin ise Aralık 

ayında olduğu görülmektedir. 2014 yılında en az satış hacmi Ocak ayında, en çok satış 

hacminin ise Eylül ayında olduğu görülmektedir. 2015 yılında en az satış hacmi Haziran 

ayında, en çok satış hacminin ise Temmuz ayında olduğu görülmektedir. 2016 yılında en az 

satış hacmi Ocak ayında, en çok satış hacminin ise Aralık ayında olduğu görülmektedir. 2017 

yılında en az satış hacmi Ocak ve Şubat aylarında, en çok satış hacminin ise Ağustos ayında 

olduğu görülmektedir. 2018 yılında en az satış hacmi Şubat ayında, en çok satış hacminin ise 

Ağustos ayında olduğu görülmektedir. Tablodan çıkarılacak özet, ağırlıklı olarak en az satış 

hacmi Ocak ayında yapılırken, en yüksek satış hacmi ise Aralık ayına aittir. 

2. Çok Kriterli Karar Verme

Çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemi, en uygun alternatifi seçmek veya birden fazla 

özelliğe sahip tüm alternatifleri sıralayarak analizi gerçekleştirmektedir. Karar verme 

ortamının karmaşıklığı ve karar vericilerin bilgilerinin sınırlandırılması ve benzeri durumlar 

ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumlar problemin çözüm süreci içinde yer almamaktadır.  

ÇKKV alanında dört farklı problem tanımlanmıştır. Çok Kriterli Karar Verme 

problemlerini Roy (1996) aşağıdaki gibi sıralamaktadır. (Belton ve  Stewart, 2003) 

 Seçim Problemleri: Bir dizi alternatif arasından basit bir seçim yapmak olarak

değerlendirilmektedir.

 Sınıflandırma problemleri; Karar vericiler tarafından alternatifleri "kesinlikle kabul

edilebilir", "kabul edilebilir ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan" ve "kesinlikle

kabul edilemez" gibi sınıflara veya kategorilere ayırarak değerlendirmektedir.

 Sıralama sorunları: Karar vericiler tarafından, alternatiflerin iyiden kötüye, büyükten

küçüğe gibi sıralayarak değerlendirmektedir.

 Tanım problemleri; Karar vericilerin bu alternatifleri değerlendirebilmeleri için

alternatifleri ve sonuçlarını resmi ve sistematik bir şekilde tanımlamaktadır. Bu

problemlerde anlatılmak istenen, temelde karar vericinin neyin elde edilip

edilemeyeceğini daha iyi anlamaya çalıştığı bir öğrenme problemidir.

Sıralanan problem çeşitlerine ayrıca aşağıdakiler de eklenebilir: 

 Tasarım Problemleri: Keeney (1992) tarafından "değer odaklı düşünme" olarak

tanımlandığı gibi, ÇKKV süreci boyunca ortaya konan amaç ve hedefleri

değerlendirmek için yeni karar alternatifleri arayıp, tanımladıktan sonra veya seçime

karar vermektir.

 Portföy Problemleri: Sadece bireysel alternatiflerin özelliklerini değil, aynı zamanda

etkileşim biçimlerini ve olumlu ve olumsuz sinerjileri de dikkate alarak, daha geniş bir

olasılık kümesinden bir alternatifler alt küme seçerek değerlendirmektedir.
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2.1.Literatür Taraması 

Literatür incelendiğinde, yapılan çalışmalar kapsamında mağaza yeri seçim problemine 

yönelik farklı çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalarda çok kriterli karar verme teknikleri 

arasından AHP ve MOORA kullanıldığı gibi farklı yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilen 

analizlerle karşılaşmak mümkündür. 

Tektaş ve Hortaçsu (2003) çalışmalarında, AHP’yi dört farklı mağaza konumuna sahip 

gerçek bir lüks gıda perakendecisinin karar sürecini desteklemek için kullanılır. Mağaza yeri 

seçim kriterleri bir hiyerarşide tanımlanır ve daha sonra ağırlıkların atanmasıyla 

önceliklendirilir. Seçilen ölçütler, alt kriterler ve geliştirilen hiyerarşi, gelecekteki mağaza yer 

seçimi sorunları için bir karar verme rehberi olabilir.  

Timor ve Sipahi (2005) çalışmalarında, uzmanların “önemli fast food restoranları 

mağaza yeri seçim faktörleri” konusundaki görüşlerini göstermeyi amaçlamaktadırlar. AHP 

uzmanlar tarafından önemli olduğu düşünülen faktörlerin ağırlıklarını hesaplamak için 

kullanılmıştır. Fast food restoran yeri seçimi üzerine yapılan birçok çalışmada, seçim 

kriterlerinin önceliklerini elde etmek için istatistiksel teknikler kullanılmıştır. AHP, nitel 

faktörleri nicel verilere dönüştürmeyle birlikte nitel ve nicel faktörleri kullanma fırsatı veren 

bir yöntemdir. Gelecekte araştırma alanı alternatifleri AHP kullanılarak tekrar 

değerlendirilebilir. 

Erbıyık vd. (2012) yaptıkları çalışmada, öncelikle perakende mağaza yeri seçim 

kriterleri tanımlanmıştır. Seçim modeli AHP yöntemi ile oluşturulmuştur. Çalışma, Aygın Süt 

A.Ş.'de uygulanmıştır. Çalışmanın amacı, şirket yöneticilerinin hem nitel hem de nicel

yaklaşımı kullanmaya karar vermesidir. Amaç, perakende iş mağazalarının gerçek iş

yaşamındaki en uygun yerini belirlemektir.

Görener vd. (2013) çalışmalarında, Banka yeri seçimi yaparken AHP ve MOORA 

yöntemlerini kullanmıştır. Bu çalışmada, yeni bir banka şubesi için şube yeri seçimi kararını 

desteklemek üzere entegre bir model geliştirilmiştir. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 

alternatiflerin sıralamasına MOORA metodolojisi uygulanmıştır. 

Jaksan ve Kalpesh (2015) çalışmalarında, telsiz elektrikli deşarj işleme prosesinin çıktı 

parametrelerinin optimal değerini seçmek için MOORA oran analizi yöntemi temelinde 

Analitik hiyerarşi süreci (AHP) yöntemi ve çok amaçlı optimizasyon uygulaması analiz 

edilmiştir. Mevcut çalışma, MOORA yöntemleriyle AHP kullanılarak elde edilen sonuçların 

tatmin edici olduğunu ve bu yöntemlerin uygulanabilirliğini ve potansiyelini kanıtladığını 

ortaya koymaktadır. 

Fadli vd. (2019) çalışmalarında, MOORA yöntemini kullanarak öğretmen performans 

değerlendirme sürecini kolaylaştırmak için bir karar destek sistemi geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Verilerin her bir yeterliliğin ağırlığını belirlemek için Analitik Hiyerarşi 

Süreci (AHP) yöntemi ve en yüksek alternatif değeri belirlemek için MOORA’nın oran 

analizine dayalı çok amaçlı optimizasyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  
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2.2.AHP 

Kararların analizi ve hesaplanması doğrultusunda ilerlerken karar vericilerin karar 

verme süreçlerinde uyguladığı bir modelleme yöntemidir. AHP’de farklı olan yön diğer tüm 

yöntemlerde ele alınması zor olan alanlarda ana ve alt kriterleri dahil ederek ilerleyen bir 

mekanizmaya sahip olmasıdır. Bu sayede AHP ile nitel ve nicel yöntemler bir arada ve öncelik 

sıralarına göre değerlendirilebilmektedir.  

AHP’de uzman görüşlerin değerlendirmeleriyle, sayısal ve sözel kriterlere sahip karar 

verme süreçleri analiz edilebilmektedir.  

AHP’de ilk olarak 1968’de Myers ve Alpert tarafından geliştirilmiş ve 1977 ise Saaty 

tarafından bir model olarak geliştirilerek karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir 

hale getirilmiştir. (Dinçer, 2019) 

AHP’nin Aksiyomları 

Bilimsel yöntemlerin teorik altyapıları bazı aksiyomlarla açıklanabilmektedir. 

Aşağıdaki 4 aksiyom ile AHP’nin teorik altyapılarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. (Ayçin, 

2019) 

1.Aksiyom: Karşılıklı Kıyas

 Alternatifler ve kriterler arasındaki ikili karşılaştırılmalardan bahsedilmektedir. 

Örneğin, karar verici karar probleminde ele aldığı bir kriter için, A1 alternatifinin, A2 

alternatifinden iki kat daha önemli olduğu kararını verebilmektedir. Bu karar sonucunda A2 

alternatifinin de, A1 alternatifinden  ½ kat daha önemli olduğu kararını vermektedir. 

2.Aksiyom: Homojenlik

Homojenlik AHP’de olması gereken bir durumdur. Kriterler ve alternatifler arasındaki 

ikili karşılaştırma durumlarında sonsuz derecede önem olmaması gerekmektedir.  

3.Aksiyom: Bağımsızlık

Analizde, karar probleminin hiyerarşik olarak formüle edilebilmesi için karar verici 

tarafından çalışmada bahsedilen alternatifler ve kriterler dışında kalan konu ile ilgili diğer tüm 

kriterlerin dikkat alınmamasını içermektedir. 

4.Aksiyom: Beklentiler

Karar vericiler tarafından değerlendirilen ikili karşılaştırmalar, kişilerin kendi duygu ve 

düşüncelerini içermektedir. Dolayısıyla, başta formüle edilen hiyerarşik yapı ve analizin tüm 

çözüm süreci alternatiflerin ve kriterlerin değerlendirilmesiyle başlamaktadır. Bu unsurlar 

doğru değerlendirildiğinde ise analiz sonucunda da  gereksiz unsurlarla karşılaşılmamaktadır. 
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2.3.MOORA 

MOORA’ nın açılımı multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, 

Türkçe çeviri ise oran analizi temelinde çok amaçlı optimizasyondur. Çok kriterli karar 

vermede oran analizi yöntemini kullanır. Alternatifler arasında en iyi alternatifi sıralamak ve 

seçmek için hem faydaları hem de çaba kriterlerini göz önünde bulundurur. Ürün tasarımı, 

süreç tasarımı, finans, uçak tasarımı, petrol endüstrisi, imalat sektörü, otomobil sektörü veya 

çelişkili kriterler arasındaki değişime dayanarak karar alınan alanlar dahil olmak üzere çeşitli 

alanlarda çok nesnel sorunlar bulunmaktadır (Chakraborty, 2011)  

Bazı kaynaklarda, MOORA yöntemi çoğunlukla, oran metodu ve referans nokta 

yaklaşımı olmak üzere iki bölüm halinde uygulanmaktadır. Yapılan analizlerin bazılarında her 

iki yöntem de kullanılmakta, bazı kaynaklarda ise yöntemlerden biri kullanılarak sıralama 

yapıldığı örülmektedir. Yöntem alternatiflerin ve kriterlerin (amaçların) oluşturduğu verinin 

matris şeklinde yazılmasıyla başlar ve devam eder.  MOORA yöntemini çözüm sürecinde 

birden fazla yaklaşıma yer vermektedir. Oransal analize dayalı çok amaçlı optimizasyon 

yöntemi olan MOORA’nın, MOORA-Oran, MOORA-Referans Noktası, MOORA-Önem 

Katsayısı, MOORA-Tam Çarpım Formu ve MULTIMOORA adında farklı sürümleri 

geliştirilmiştir. (Yıldırım vd., 2013) 

3. Karar Probleminin Analizi

Analiz sürecinde bir tekstil işletmesinin mağaza yeri seçiminin çok kriterli karar verme 

teknikleri ile nasıl belirlendiğini ortaya çıkarmak amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini 

İstanbul’da bulunan tüm alışveriş merkezleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 

İstanbul’un popüler ilçelerinden birinde bulunan dört alışveriş merkezi oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri “Saaty ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek, karar verici grup tarafından 

kriterlerin önem derecelerinin karşılıklı olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel 

yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada yer alan 

karar verici grup Uzanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde çalışan altı uzman 

kişidir. Uzanlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi çocuk giyim alanında faaliyet 

gösteren bir işletmedir. Bu araştırmanın sonucunda işletmenin mağaza yeri seçimi sürecinde 

AHP ile kriterlerin ağırlıkları belirlendikten sonra, MOORA yöntemi kullanılarak alternatifler 

arasından en iyi seçim belirlenmiştir. 

3.1.AHP ile kriter ağırlıklarının belirlenmesi 

Kriterlerin belirlenme sürecinde, daha önce mağaza yeri seçim sürecinde yapılan 

araştırmalar ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Kriter ağırlıklarını belirlerken, karar verici 

gruba anket yoluyla 1-9 ölçekli önem dereceleri sorularak elde edilmiştir. Böylelikle, karar 

vericileri kendi değerlendirmeleriyle kriterler arasındaki ikili ilişkileri puanlamış 

bulunmaktadırlar. Tablo 2’de karar probleminin analizinde değerlendirilen kriterler yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. Mağaza Yeri Seçim Kriterleri 

AVM Yaşı 

Mağaza Sayısı 

Çocuk Giyim ve 

Oyuncakçı Sayısı 

AVM'nin Metrekaresi 

Otopark Kapasitesi 

AHP’nin birinci adımında karar matrisi oluşturulmaktadır. 

Tablo 3. AHP Karar Matrisi 

Tablo 3’te kriterlerin ikili karşılaştırma değerleri hesaplanırken tüm anketlerin geometrik 

ortalaması alınarak, her bir kriter için değerler hesaplanmıştır. 

Tablo 4. Normalize Matris 

Normalizasyon işlemi için hesaplanan hücre değerleri, karar matrisindeki her bir 

değerin toplam sütun değerine bölünmesiyle elde edilmiştir. Sonrasında, öncelikler vektörü ile 

tüm satırın ortalaması alınarak her bir kriterin ağırlığına ulşılmıştır. Sıralama hücresinde ise 

kriter ağırlıkları büyükten küçüğe sıralanmaktadır.  

AVM’de mağaza açmak isteyen bir işletmenin, analize dahil edilen kriterler arasından 

en önemli bulduğu “Çocuk Giyim ve Oyuncakçı Sayısı” olmuştur. İkinci sırada ise, 

“AVM’nin Metrekaresi”, üçüncü sırada “Otopark Kapasitesi”, dördüncü sırada “Mağaza 

Sayısı” ve son sırada ise “AVM’nin Yaşı” gelmektedir. 

Ağırlıkları belirledikten sonra, AHP analizinin tutarlılığı test edilmektedir. Tablo 5’te 

AHP’nin tutarlılık analizi hesaplanmıştır. 

Tablo 5. Tutarlılık Analizi 

AVM Yaşı Mağaza Sayısı Çocuk Giyim ve Oyuncakçı AVM'nin Metrekaresi Otopark kapasitesi

AVM Yaşı 1,00 0,51 0,12 1,02 0,95

Mağaza Sayısı 1,96 1,00 0,51 1,08 0,98

Çocuk Giyim ve Oyuncakçı 8,63 1,96 1,00 1,92 1,95

AVM'nin Metrekaresi 8,63 0,93 0,52 1,00 0,48

Otopark kapasitesi 0,98 1,02 0,51 2,09 1,00

TOPLAM 21,20 5,42 2,66 7,11 5,36

AVM Yaşı Mağaza Sayısı Çocuk Giyim ve Oyuncakçı AVM'nin Metrekaresi Otopark kapasitesiÖncelikler Vektörü (Satır Ortalama) Sıralama

AVM Yaşı 0,05 0,09 0,04 0,14 0,18 0,10 5

Mağaza Sayısı 0,09 0,18 0,19 0,15 0,18 0,16 4

Çocuk Giyim ve Oyuncakçı 0,41 0,36 0,38 0,27 0,36 0,36 1

AVM'nin Metrekaresi 0,41 0,17 0,20 0,14 0,09 0,20 2

Otopark kapasitesi 0,05 0,19 0,19 0,29 0,19 0,18 3

TOPLAM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Tutarlılık analizi yapılırken ilk adımda, tüm öncelikler matrisi hesaplanmaktadır. Bu 

hesaplama yapılırken Excel’de DÇARP formülü kullanılmaktadır. Karar matrisi ve öncelikler 

vektörünün yer aldığı iki matrisin çarpımıyla “Tüm Öncelikler Matrisi” elde edilmektedir. 

Sonrasında, “Öncelikler Vektörü”, “Tüm Öncelikler Matrisi”’ne bölünür ve toplamları alınır. 

Toplam ile uyum indeksi ve tutarlılık oranı hesaplanmaktadır. Analiz sonucunun tutarlı olduğu 

ispatlanmıştır. 

3.2.MOORA ile Alternatif Seçimi 

MOORA ile alternatif seçimi yaparken aşağıdaki adımlar izlenmektedir. Öncelikle 

İstanbul’un popüler ilçelerinden birinde bulunan dört alışveriş merkezinin verilerini içeren 

karar matrisi oluşturulmuştur. 

Tablo 6. MOORA Karar Matrisi 

Tablo 7. MOORA Analizi 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra, her bir hücre değerinin karesini içeren yeni bir matris 

hesaplanmaktadır. Her bir sütunun toplamı hesaplandıktan sonra, toplamlarında karekökü 

hesaplanmaktadır. 

Tüm öncelikler matrisi Öncelikler vektörüne böl. 

0,60 5,95

0,93 5,82

2,28 6,42

1,49 7,44

1,05 5,76

6,28

Uyum indeksi- CI 0,32

Tutarlılık oranı- CR 0,29 TUTARLI

AVM	Yaşı Mağaza	Sayısı Çocuk	Giyim	ve	Oyuncakçı AVM'nin	Metrekaresi Otopark	kapasitesi

A 8 300 8 375000 6000

B 12 200 9 155000 2500

C 24 91 3 109000 750

D 31 57 3 77906 1300

AVM	Yaşı Mağaza	Sayısı Çocuk	Giyim	ve	Oyuncakçı AVM'nin	Metrekaresi Otopark	kapasitesi

A 64 90000 64 1,40625E+11 36000000

B 144 40000 81 24025000000 6250000

C 576 8281 9 11881000000 562500

D 961 3249 9 6069344836 1690000

Kareler	Toplamı 1745 141530 163 1,826E+11 44502500

Toplamın	Karekökü 41,77 376,20 12,77 427317,62 6671,02
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Tablo 8. MOORA Sonuç 

Karar matrisindeki her bir hücre değeri toplamın karekökü değerine bölünerek sonuç 

matrisindeki her bir hücre değeri hesaplanmaktadır. Tüm değerler hesaplandıktan sonra, y*i 

sütunu oluşturulmaktadır. Bu sütun satır toplamlarını vermektedir. Satır toplamları da analizin 

sonuçlarını göstermektedir.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde, A AVM’sinin birinci sırada yer aldığı, B AVM’sinin ikinci 

sırada yer aldığı, D AVM’sinin üçüncü sırada yer aldığı ve C AVM’sinin son sırada yer aldığı 

görülmektedir. 

4. SONUÇ ve ÖNERĠLER

Karar verme süreci tüm sektörlerde etkin bir rol üstlenmektedir. Özellikle son yıllarda 

yapılan çalışmaların artışı da karar verme analizlerinin önemini desteklemektedir. Mağaza yeri 

seçim süreci de bir karar verme analizidir. Bu karar sürecinde birden fazla kriter olmasından 

dolayı ÇKKV yöntemleri kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada, yeni bir perakende mağaza açmak isteyen, toptan satış yapan bir KOBİ 

için analizler yer almaktadır. Öncelikle işletmede yer alan karar vericiler tarafından 

değerlendirilen anketler doğrultusunda kriter ağırlıkları belirlenmiştir. AHP ile yapılan analiz 

sonucunda, “Çocuk Giyim ve Oyuncakçı Sayısı”  birinci sırada, ikinci sırada ise, “AVM’nin 

Metrekaresi”, üçüncü sırada “Otopark Kapasitesi”, dördüncü sırada “Mağaza Sayısı” ve son 

sırada ise “AVM’nin Yaşı” yer almıştır. 

Sonrasında, MOORA ile mağaza yeri seçim süreci başlamıştır. MOORA’da Oran analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, A AVM’sinin birinci sırada yer aldığı, B 

AVM’sinin ikinci sırada yer aldığı, D AVM’sinin üçüncü sırada yer aldığı ve C AVM’sinin 

son sırada yer aldığı görülmektedir. 

Bu çalışma sayesinde, literatüre katkı sağlayacak yeni bir analiz yapılmıştır. Bu 

çalışma, mağaza seçim süreci alanında çalışmak isteyen araştırmacılar için kriter ve analiz 

örnekleri sunmaktadır. Aynı zamanda, MOORA ile yapılan yeni bir analiz de araştırmacılara 

fayda sağlayacaktır. 
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ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME TEKNĠKLERĠ ĠLE TEDARĠKÇĠ SEÇĠM SÜRECĠ 

ANALĠZ EDĠLMESĠ; BĠR HAVAYOLU ġĠRKETĠ ÖRNEĞĠ 

ANALYSIS OF SUPPLIER SELECTION PROCESS WITH MULTI CRITERIA 
DECISION MAKING TECHNIQUES; EXAMPLE OF AN AIRLINE COMPANY

Dr. ġeyma Bozkurt UZAN 

Özet 
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                                                                                 KKV     
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                                                                  T      ‟               
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                                                                       eti bilgi teknoloji 

                                  DEMATEL                                                  

ARAS       i                                                                            

Anahtar Kelimele :                           DEM TEL  ARAS, T                

Havayolu 

Abstract 

Decision making is at the heart of the managerial processes of many businesses. Problems 

such as the disclosure of the work to be done, the timing of the work, who will do the work, 

the determination of the resources to be used, require decisions to be determined in advance. 

If there were restrictions on the use of resources that were difficult to access and limited, there 

would be no major decision-making problem for the whole world. As the number of 

objectives increases, decision-making processes become more difficult. The management of 

decision-making processes is the most important task of the managers and the main objective 

in all business management is to make optimum decisions and make the most accurate 

decisions. In this study, multi-criteria decision making (MCDM) and logistics issues are 

handled together. The universe of the study consisted of all airline companies in Turkey. The 

sample of the study consisted of Turkey's leading national airline. The data of the study was 

          w    “S          ”  T         w                                     -making group. 

In the research, a mixed research model was used in which qualitative and quantitative 

methods were used together. As a result of this research, after determining the weight of the 

criteria with DEMATEL, the selection of the airline information technology department 

software company, it is determined that the first supplier will be the best choice by using 

MOORA method. 

Keywords: Multi criteria decision making, DEMATEL, ARAS , Supplier selection, Airway 
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2. Çok Kriterli Karar Verme

K                                                 K                                      

                                                                                        

                               K                                                        

                                                                                O         

                                                                                          

                                                                                        

                               H                                                             

fonksiyonlardan biride karar verme             T           

                                                                                   

                                                                   S                   

                                                                                     

                                                                                         

alternaf ve kriterler belirlenmektedir. 
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                      KKV                                                 T         6 

Tablo 1‟                                                                           

                                                           

Tablo 1.          K        K     V     T          

ÇKKV 

Yöntemleri 

Hesaplama 

süresi 
Basitlik 

Matematiksel 

iĢlemler 
Güvenilirlik 

Veri 

Türü 

AHP     U   K        Maksimum Z     Karma 

TOPSIS O    D     
Orta 

D    
O    D     Orta S       

VIKOR K    Basit O    D     Orta S       

MOORA                    Minimum     S       

ARAS O    D     
Orta 

D    
O    D     Orta S       

ELECTRE Uzun 
Orta 

D    
O    D     Orta Karma 

PROMETHEE Uzun 
Orta 

D    
O    D     Orta Karma 

Kaynak: (Brauers, vd., 2012) 
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Tablo 2. K                  K          Ö    D        T      

ÖNEM DERE ES  TANIM 

1 E    D        Ö     

3 O    D        Ö     

5 K        D        Ö      

7 

    K        D        

Ö     

9 Kesinlikle Daha Ö     

2, 4, 6, 8     D       

Kaynak: (Subramanian ve Ramanathan, 2012) 
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                                                        O                             

              E                                                                  

durumu                              F                                         

7      : K                                          D  R  „               D -R ‟              

                                                                                       

                                             

2.3.ARAS Yöntemi 

 R S         Z  T          E  K  Z                     KKV                

                                                   KKV                                
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                                         L                           KKV                

                                                                                         

                                                                                 

k                     R S                                                                   

                                                                                        

                                             Ö      ;                                        

                                                                                             

     %                               %8     8                       

 R S                                                                                  

                                                                                           

              R S                                                                     

                                                                       D                  

Ö                                                                                       

                                        9                                             

                         KKV                                          R S            

  9                      R S                   KKV                             

                                                              

3. Tedarikçi Seçimi

G                                                                                 

                                                                                         

                                                                                     

                                        T                                                   

                                                                                

                                       T                                             

                                                           M            4  

G                                                                                       

                                                                                                  

a                                                                                          

                                                                                   

                                                                                       

                                                                      T               ;          

                                                                                ISO 9           

T                                                                                            

                                                   S                                        

                                           T                                                 

i                                                                            T         

                                                                                        

                                                                                             

                                                  

4. Karar Probleminin Analizi

H        IT                                                                          

         DEM TEL                                                ar problemi 

                 

D                                                                       V           
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                                                                   H                         

                                                                                  

                                                                                                   

                                                                                 -9 P     

T      Ö                                 

                                               KKV                               

                                                                     D                       N  

                                                               IT                            

                                 DEM TEL                       ra, MOORA ve ARAS 

                                                                       

K                                                     ekil 1 E                     

                            

ġekil 1. K     P           H          Y      

4.1.DEMATEL ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

U                                                        T    ‟          

“D             M      ”                  K                                                    “ ” 

olan asimetrik bir matr                                                                 X      

verilir. 

K                                                     “ ”                              

                                                         X               G    en her bir anket 

                                                                                        

                                                      

Tablo 3. D             M        X  
Main Criteria Question 1.

Direkt İlişki Matrisi

Nitelikli Uygulamalar Referans Değerlendirme Puanı TOPLAM

Nitelikli Uygulamalar 1 0,129 1,129

Referans Değerlendirme Puanı 7,765 1 8,765

TOPLAM 8,765 1,129
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Tablo 4. N                 D             M     i 

“N                 D             M         ”                                       

toplamlar                          “P           ”                   8 76         “        ” 

                       M                                                        

                                                         

Tablo 5. T             M       

T                     𝐹 = 𝐶 + 𝐶2 + 𝐶3 + ⋯ + 𝐶9 = 𝐶 (𝐼 – 𝐶)-                           

Tablo 6. E            E         F      G        

Tablo 7. K                  T       

S           DEM TEL                                                            

                                  T     7‟                  DEM TEL                     

                                                                           P           

        %99 97                                            K        Y         D      kriteri 

                                                                                    Proje 

                                                                

Tablo 8. D            M      

Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi

Kurumsal	Yetkinlik	Düzeyi Proje	Çözümü

Kurumsal	Yetkinlik	Düzeyi 0,114 0,015

Proje	Çözümü 0,886 0,114

Toplam İlişki Matrisi

Kurumsal	Yetkinlik	Düzeyi Proje	Çözümü Di

Kurumsal	Yetkinlik	Düzeyi 0,129 0,015 0,144

Proje	Çözümü 7,765 0,129 7,893

Ri 7,893 0,144

Etkilenen ve Etkileyen Faktör Grupları

D R D+R D-R

Kurumsal	Yetkinlik	Düzeyi 0,144 7,893 8,037 -7,750

Proje	Çözümü 7,893 0,144 8,037 7,750

Kriter Ağırlıkları Tablosu 

Kurumsal	Yetkinlik	Düzeyi 0,0160 0,0003 2

Proje	Çözümü 48,4259 0,9997 1

TOPLAM 48,4420

SQRT(D/R)^2/(D.R)^2 Kriter Ağırlıkları
Krtier 

Öncelkleri

Direkt İlişki Matrisi

TOPLAM MAX

Gereksinimlerin Karşılanabilirliği 1 3,471 6,518 3,497 5,502 2,516 22,503 22,503

Proje Ekibi Teknik Yetkinliği 0,288 1 4,555 1,813 5,387 2,631 15,673

Teknik Çözüm Özeti 0,153 0,220 1 1,016 3,314 1,821 7,524

Taslak Proje Planı 0,286 0,552 0,985 1 1,380 1,401 5,603

Barındırma Çözümü 0,182 0,186 0,302 0,725 1 0,549 2,943

Bilet Satış Prototipi 0,397 0,380 0,549 1,821 1,821 1 5,968

TOPLAM 2,307 5,808 13,908 9,871 18,403 9,918

MAX 18,403

Gereksinimlerin 

Karşılanabilirliği

Proje Ekibi

Teknik 

Yetkinliği

Teknik Çözüm 

Özeti

Taslak Proje 

Planı

Barındırma 

Çözümü

Bilet Satış 

Prototipi
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Tablo 9. N                 D             M          

“N                 D             M         ”                                       

                                   “G               K                 ”                   

              “        ”                        M                                    

                                                                             

Tablo 10. T             M       

Tablo 11. E            E         F      G       

Tablo 12. K                   T       

Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi

Gereksinimlerin Karşılanabilirliği 0,044 0,154 0,290 0,155 0,244 0,112

Proje Ekibi Teknik Yetkinliği 0,013 0,044 0,202 0,081 0,239 0,117

Teknik Çözüm Özeti 0,007 0,010 0,044 0,045 0,147 0,081

Taslak Proje Planı 0,013 0,025 0,044 0,044 0,061 0,062

Barındırma Çözümü 0,008 0,008 0,013 0,032 0,044 0,024

Bilet Satış Prototipi 0,018 0,017 0,024 0,081 0,081 0,044

Gereksinimlerin 

Karşılanabilirliği

Proje Ekibi

Teknik 

Yetkinliği

Teknik Çözüm 

Özeti

Taslak Proje 

Planı

Barındırma 

Çözümü

Bilet Satış 

Prototipi

Toplam İlişki Matrisi

Di

Gereksinimlerin Karşılanabilirliği 0,047 0,182 0,408 0,184 0,324 0,126 1,270

Proje Ekibi Teknik Yetkinliği 0,013 0,047 0,254 0,088 0,315 0,132 0,848

Teknik Çözüm Özeti 0,007 0,010 0,047 0,047 0,173 0,088 0,371

Taslak Proje Planı 0,013 0,025 0,046 0,047 0,065 0,066 0,262

Barındırma Çözümü 0,008 0,008 0,014 0,033 0,047 0,025 0,135

Bilet Satış Prototipi 0,018 0,017 0,025 0,088 0,088 0,047 0,283

Ri 0,105 0,289 0,792 0,487 1,011 0,484

Gereksinimlerin 

Karşılanabilirliği

Proje Ekibi

Teknik 

Yetkinliği

Teknik Çözüm 

Özeti

Taslak Proje 

Planı

Barındırma 

Çözümü

Bilet Satış 

Prototipi

Etkilenen ve Etkileyen Faktör Grupları

D R D+R D-R

Gereksinimlerin Karşılanabilirliği 1,270 0,105 1,375 1,165

Proje Ekibi Teknik Yetkinliği 0,848 0,289 1,137 0,559

Teknik Çözüm Özeti 0,371 0,792 1,164 -0,421

Taslak Proje Planı 0,262 0,487 0,749 -0,225

Barındırma Çözümü 0,135 1,011 1,146 -0,876

Bilet Satış Prototipi 0,283 0,484 0,767 -0,201

Kriterlerin Ağırlık Tablosu

Gereksinimlerin Karşılanabilirliği 1,181 0,082 6

Proje Ekibi Teknik Yetkinliği 2,036 0,141 4

Teknik Çözüm Özeti 2,763 0,192 3

Taslak Proje Planı 3,332 0,231 2

Barındırma Çözümü 1,308 0,091 5

Bilet Satış Prototipi 3,807 0,264 1

TOPLAM 14,427

SQRT(D/R)^2/(D.R)

^2

Kriterlerin 

Ağırlıkları

Kriterlerin 

Öncelikleri
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DEM TEL                                                              

                    S     P                          % 6 4                                    . 

                       T      P     P     kriteri ise %23,1       S     P         kriteri ile 

                                                    Ü                      T            Ö     

                    % 9                       P     E     T      Y          kriteri %14,1, 

                                                      %9                   %8               

G               K                                          

4.2.ARAS Yönteminin Excel ile Çözümü 

 R S                            E    ‟                                                

Tablo 13. ARAS Karar Matrisi 

K                                                                   K               

                                                                                  

Tablo 14.  R S F     Y     D             K     M      

T      4‟    R S                                                      

                                                                                      

                                         

   6             ; =M K  66:     

   6             ; =M K  66:      T                                         
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Tablo 15.  R S N         E       M      

   4             ; = 66/TOPL   $66: $    

   4           ; = 66/TOPL   $66: $     T                                               

Tablo 16.  R S                    M      

 R S                                                                               

                                                                                               

                 

  8              ; =   4* $4 

  8              ; =   4* $4 T                                                

D                                                                              

                 ; =M K   8 :      T                                    
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Tablo 17. ARAS Optimumluk Fonksiyonu, Fayda D           S  

H                                                                      

                           Si ve fayda derecesi Ki                           D          

                                                             

   8             ; =TOPLA(B232:N232) 

   8             ; =   8/$ $  8 

   9             ; =TOPL    8 :N 8   

   9             ; =   9/$ $  8 T                                       

S                    =R NK    9;$ $  9:$ $ 88;           D  9                          

                                 D  9:D 88                                                  

S                                                                             

OPTİMUMLUK	FONKSİYONU,	FAYDA	DERECESİ	VE	SIRALAMA

Sİ Kİ

OPTIMUM 0,080 1

1 0,075 0,936 1

2 0,064 0,796 12

3 0,047 0,590 50

4 0,064 0,803 10

5 0,061 0,760 19

6 0,059 0,740 23

7 0,051 0,639 49

8 0,053 0,662 45

9 0,065 0,816 6

10 0,053 0,662 46

11 0,054 0,677 40

12 0,061 0,766 18

13 0,055 0,686 35

14 0,063 0,784 13

15 0,069 0,861 4

16 0,051 0,639 48

17 0,053 0,666 44

18 0,054 0,679 39

19 0,058 0,729 24

20 0,060 0,749 20

21 0,063 0,784 14

22 0,064 0,801 11

23 0,062 0,780 16

24 0,055 0,682 37

25 0,063 0,781 15

26 0,058 0,728 26

27 0,060 0,744 22

28 0,053 0,667 43

29 0,060 0,745 21

30 0,068 0,851 5

31 0,062 0,775 17

32 0,058 0,729 25

33 0,055 0,687 34

34 0,055 0,689 32

35 0,065 0,812 7

36 0,054 0,672 42

37 0,054 0,675 41

38 0,056 0,700 29

39 0,056 0,695 31

40 0,057 0,711 27

41 0,070 0,870 3

42 0,057 0,710 28

43 0,055 0,688 33

44 0,056 0,700 30

45 0,051 0,642 47

46 0,065 0,809 8

47 0,054 0,680 38

48 0,071 0,891 2

49 0,055 0,684 36

50 0,065 0,809 9
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER

G                                                                          ci en 

                                                                                              

                     T                                         KKV            

                

T                                                                            

                                                                                             

Y                          KKV                                                            

                                   KKV                      DEM TEL  ve ARAS 

                                                                                             

                                                                                   

                                                                             

Ö          KKV teknikleri ile ilgili teorik bilgi                                          

edilen bilgiler DEM TEL                      E    ‟                   S               

                       R S         E    ‟                 .  R S            

DEM TEL                                                            4   F              

                                                                  konular                        

                                                                                           

                      KKV                                                          
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TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE DIġ BORÇLARIN 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ YAKLAġIMININ ANALĠZĠ: 1970-2018 

DÖNEMĠ 

Yasemin MAĞIN 

Batman Üniversitesi Lisansüstü Öğrencisi 

Onur OĞUZ 

Dr. Öğr. Üyesi ,Batman Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü

ÖZET 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arzulanan ekonomik büyümedeki artış hızına ulaşmak 

için dış kaynaklara yönelme eğilimindedirler. Ancak borçlanma her zaman ekonomik 

büyümeyi sağlayacak sonuçlar doğurmayabilmektedir. Literatürde iki değişken arasındaki 

ilişkiye yönelik çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Zamanlararası büyüme modeli yaklaşımı 

optimizasyon teorisinin bir uzantısıyken, borçla büyüme modeli yurtiçindeki tasarruf 

eksikliğinden kaynaklı yatırım eksikliğinin fayda-maliyet analizi esas alınarak dış 

borçlanmayla sağlanması üzerinedir. Borç fazlası modelde ise ülkeler şirket gibi 

düşünülmekte, borçların süreğenliği uzun vadede önlenmesi gereken olumsuz bir durum 

olarak görülmektedir. Son olarak sürdürülebilirlik yaklaşımda ise cari dönemde ve gelecek 

dönemlerdeki borçların ödenebilirliğinin devam ettirilmesine yönelik analiz esas alınmaktadır. 

Bu çalışmada da sürdürülebilirlik yaklaşımı esas alınmıştır. Dış Borçların büyüme üzerindeki 

etkisine yönelik literatür incelendiğinde, Türkiye özelinde dış borç ve büyüme arasında 

genellikle anlamlı bir ilişki tespit edilmektedir. Dış borcun sürdürülebilirliğine yönelik 

analizlerde ise sürdürülebilirlik durumunun olmadığına yönelik bulguların ağırlık kazandığı 

görülmektedir. Dünya genelindeki örneklerde de analize tabi ülkelere ve ele alınan dönemlere 

göre farklı sonuçlar olduğu görülmüştür. Ancak genel olarak regresyon analizlerinde, 

gelişmekte olan ülkeler için dış borç ve büyüme arasında negatif ilişki olduğu ön plana 

çıkmıştır. Bu çalışma dış borçların sürdürülebilirliğini Türkiye ekonomisi üzerinden 

incelemektedir. Çalışmada Türkiye için 1970-2018 dönemine ait yıllık Dış Borç Stoku/GSMH 

verileri esas alınmıştır. Yapısal Kırılmaları dikkate alan ve almayan birim kök testleriyle 

yapılan analiz sonucunda, Türkiye ekonomisi için borcun sürdürülebilir bir nitelikte olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yapısal kırılmalı testlerden yalnızca ikisi %5 anlamlılık düzeyinde 

borcun sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Yapısal kırılma tarihleri incelendiğinde, reel 

ekonominin ve finansal piyasaların serbestleştirildiği, sermaye piyasalarına yönelik önemli 

düzenlemelerin yapıldığı yılların ve içsel ya da dışsal kaynaklı kriz yıllarının belirli bir 

yoğunlukla öne çıktığı görülmektedir. Zaten grafiksel yapılan incelemelerde de kriz 

dönemlerinde Dış Borç/GSMH oranının zirve yaptığı, krizleri takiben göreceli düşüşler 

yaşandığı gözlenebilmektedir. Bu durum krizlerin ardından GSMH’da nominal olarak yıllık 

bazda yükselişlerin yaşanmasıyla açıklanabileceği gibi, borçlanma vadesindeki değişim, faiz 

yükündeki değişim gibi oranın pay kısmındaki azalmalarla da açıklanabilmektedir. Özellikle 

uluslararası piyasalardan kaynaklı sorunların ülkemiz ekonomisinde tahribat yaratmasının 

önlenmesi için, yurt içi tasarrufların artırılması, ödemeler bilançosundaki açığın azaltılması, 

dış borca olan bağımlılığımızın azaltılabilmesi için başlıca öneriler olarak 

sıralanabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Borcun Sürdürülebilirliği, Dış Borçlanma, Birim Kök Analizi 
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GiriĢ 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sermaye kıt bir üretim faktörü olduğu için, gerekli 

yatırımların yapabilmesi için ithalata başvurulmaktadır. Ancak ihracatın ithalatı karşılama 

oranının yeterli düzeyde olmaması, uzun vadede döviz kıtlığıyla karşı karşıya kalınması 

riskini doğurmaktadır. İç tasarrufların ve sermaye birikiminin yetersizliği, ekonomik büyüme 

ve kalkınma için yeterli kaynağa sahip olunamaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

nedenle potansiyel büyüme açığının kapatılması için borçlanmaya başvurulmaktadır. 

Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra uygulamaya geçirilen ekonomi politikalarıyla birlikte 

bu eğilim daha da belirginleşmiştir. Özellikle kriz yıllarında dış borçlanma artmıştır. Ancak 

borç birikimi, ödenen yüksek faizlerle birleşerek hem Türkiye’yi hem de diğer birçok 

gelişmekte olan ülkeyi çeşitli defalar zor durumda bırakmıştır. 

1970’li yıllardan bu yana bakıldığında Türkiye’de Dış Borç/GSMH oranının dalgalı bir seyir 

izlemekle beraber, genelde yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu eğilimde hem 

yaşanan krizlerin hem de aradan geçen yaklaşık 50 yıl içindeki ekonomi politikası 

değişliklerinin önemli etkisi vardır. Söz konusu oranın artış eğiliminde olması, özellikle dış 

borcun sürdürülebilirliği konusundaki endişelerin de sürekli olmasına yol açmaktadır. 

Buradan hareketle, bu çalışmada Türkiye ekonomisinde dış borcun sürdürülebilirliği birim 

kök yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Bu analiz, ekonomi politikalarının değişiminin etkilerini 

de göz önüne alabilmek için yapısal kırılmaları göz ardı eden ya da bu kırılmaları dikkate alan 

testler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın ilk bölümünde borçlanma ve büyüme ilişkisinde ki başlıca yaklaşımlar hakkında 

teorik bilgiler verilmiştir. İkinci kısım konuya yönelik literatür özetine ayrılmıştır. Takip eden 

bölümde kullanılan veri seti ve analiz yöntemi açıklanmıştır. Son olarak analiz bulguları 

paylaşılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde elde edilen bulgular Türkiye ekonomisi 

tarihindeki önemli olaylarla birlikte yorumlanmış ve çözüm önerileri getirilmiştir.  

1. Borçlanmaya Dayalı Büyüme YaklaĢımları

Ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler arasında yer alan dış borçlar, verimli alanlarda 

kullanılıp kullanılmadığı ve yüksek faiz oranlarının seviyesine bağlıdır. Eğer alınan dış 

borçlar etkin bir şekilde kullanılırsa ve faiz oranlarının seviyesi yüksek değilse muhtemelen 

ekonomik büyüme olumlu yönde etkilenecektir. Ancak dış borçların faiz seviyesi yüksekse ve 

alınan bu yabancı kaynaklar verimli sahalarda kullanılamamışsa, ekonomik büyüme hızı 

olumuz etkilenebilecektir. Zaman içerisinde teoride dış borçlar ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için bazı yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Bu yaklaşımlar 

şunlardır ( Bilginoğlu ve Aysu, 2008:4): 

 Zamanlar Arası Borçlanma Modeli

 Borçla Büyüme Modeli

 Borç Fazlası Teorisi

 Sürdürebilirlik Yaklaşımlar

Çalışmanın devamında söz konusu yaklaşımlar hakkında açıklamalar yapılacaktır. 

1. Zamanlar Arası Borçlanma Modeli

Bu model, zamanlar arası tüketim optimizasyon teorisinin bir uzantısıdır. Şimdiki ve 

gelecekteki gelir-tüketim seviyesinin borçlanma miktarına hassasiyetini saptamak için de 
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kullanılmaktadır (Gürdal ve Yavuz, 2015, 157). Bu model, dış borçlanmanın ülkedeki tasarruf 

açığını kapatmasındaki gücünü ortaya koymaktadır. Borçlanma yardımıyla ülkedeki sermaye 

aratacak ve daha fazla yatırım yapma imkanı olacaktır (Eretaş ve Başcı Nur, 2013, 210-211).  

2. Borçla Büyüme Modeli

Yurt içi tasarruf eksikliği nedeniyle yatırımların karşılanmasında dış borç gereksinimini 

açıklayan modellerden bir diğeri borçla büyüme (growth-cum-debt) modelidir. Bu model, 

ekonomik büyüme sürecisince kullanılan dış kaynakların fayda ve maliyetlerine göre borç 

servis kapasitesini analiz etmektedir. Kullanılan dış kaynakların faydalarını birçok faktör 

etkilemektedir. Bu faktörlerin bir kısmı aşağıda verilmiştir: 

 Dış kaynakların verimli sahalarda kullanılması,

 Elde edilen ek gelirlerin tasarrufa ayrılması ve bu tasarrufların yurt içi yatırım

alanlarına doğru bir şekilde kanalize edilmesi,

 Ülkedeki yapısal düzenlemelerinin hızı ve ülkedeki ihracat ve ithalat bileşimlerinin

gerçekleşmelerine yansıması.

Dış kaynakların maliyetini ise geri ödeme dönemleri, ödemesiz süre ve faiz oranları gibi 

faktörler belirtilmektedir(Çöğürcü ve Çoban, 2011, 138). 

Borçla büyüme modeli, dış borçların sürdürülebilmesi için alınan ilave dış borçların dönem 

içinde ekonomik büyümeye yeterli ölçüde katkı sağlamasına bağlı olmalıdır. Borçla büyüme 

modelinde, zaman içinde dış borçların sürdürülebilmesinin şartı büyüme oranı faiz oranı 

cinsinden tanımlanan borçlanma maliyetine eşit ya da borçlanma maliyetinin üzerinde 

olmasıdır. Sermaye akımlardaki tutum farklı aşamalarda değişeceğinden bir borç döngüsü 

ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu döngü büyüme ve kalkınmayla ilişki içindedir (Kutlu ve 

Yurttagüler, 2016, 234). 

Kalkınmanın ilk evresinin gerçekleşmesi için yatırımların artırılması gerekmektedir. Yalnız 

yurtiçi tasarruflar, ülke içindeki yeni yatırımlar için yetersiz olduğundan dış borçlanmaya 

başvurmaktadır. Bu süreçte dış borçlar süratli bir şekilde artmaktadır. Alınan bu dış borçlar 

yalnızca ülke içindeki yeni yatırımlar için değil, amortisman taleplerini karşılamada ve borç 

faiz ödemlerinde de kullanılmaktadır. Kalkınmanın ikinci evresi, yurt içi yatırım ihtiyaçlarının 

yurt içi tasarruflarla karşılanmasını oluşturmaktadır. Tasarruflardaki artış, amortisman 

ödemelerini ve birikmiş borcun faiz ödemelerini karşılayacak seviyede değildir. Kalkınmanın 

ikinci evresinde borçlar sürekli olarak artmaya devam eder ancak bu artış birinci evredeki 

artıştan daha ağır seyretmektedir. Üçüncü evrede ise yurt içi tasarruflar, yatırımları 

karşılayabilecek seviyeye gelmektedir. Ayrıca bu tasarruflar birikmiş borcun faiz maliyetinin 

karşılanmasında da yeterli olmaktadır (Bilginoğlu ve Aysu, 2008, 7). 

Borçla büyüme modelinde cari işlemler açığı kalemindeki artış ülkeye giren sermaye malların 

ithalatındaki artış sayesinde ise ve alınan bu mallar cari açığını kapatır ise ülke içinde 

yatırımlar hızla artacaktır. Bunun sonucunda da ekonomi daha hızlı bir şekilde büyüyecektir. 

3. Borç Fazlası Modeli

Dış borç fazlası (dept-overhang) modeli, Krugman ve Sachs’ın ortak çalışmalarıyla 

başlamıştır. Krugman bu yaklaşımda borçlu ülkeleri borçlu firmalara benzetmiştir. Dış borçlar 

yatırımlar için kaynak görevindedir ve ekonomik büyümeye yardımcı olmaktadır. Ancak dış 

borçlar, vadeleri bittiğinde büyük bir soruna dönüşmektedir (Çelik ve Başkonuş Direkçi, 

2013, 117). Dolayısıyla kreditörler borçların vadesi bitmeden değerini en yüksek seviyelere 

çıkarmak için yollar geliştirirler. Borç fazlası süreğen hale gelen ülkelerde yerli ve yabancı 
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yatırımcılar hem şimdiki dönem hem de ilerdeki yatırımlar için caydırıcı hale gelmektedir. 

Çünkü yatırımcılar, borç servisinin karşılanabilmesi için elde edilen getiriler üzerinden 

vergiler alınacağı beklentisine sahiptirler. Ülkede uygulanan herhangi olumsuz bir politika 

yatırımcılar için caydırıcı olabilmektedir. Sonuç olarak olağandan daha fazla borçlanma, 

yatırımları olumsuz etkileyerek düşük büyümeye sebep olmaktadır (Zhumakunova ve 

Kydyralieva, 2017, 368). 

4. Sürdürülebilirlik YaklaĢımı

Sürdürülebilirlik kavramı, cari dönemdeki ve gelecekteki borçları geri ödeyebilme 

durumudur. Sürdürülebilirlik kavramı genelde likidite ve geri ödeyebilmesi üzerinden 

açıklanmaktadır. Geri ödeyebilme kavramı uzun dönemde ülkenin borçlarını eksiksiz 

ödeyebilmesi iken, likitide kavramı dış yükümlülüklerinin acil olarak karşılayabilme durumu 

olarak açıklanmaktadır (Çukurçayır, 2014, 11). Borcun sürdürülebilirliği, enflasyonun normal 

seviyelerde seyrettiği, uygulanan politikaları etkilemeyen, ülkenin saygınlığını sarsmadan, dış 

borçların ödenmesinde aksama olmadan, ileriki dönemler için rahat borçlanabilme durumudur 

(Çöğürcü ve Çoban, 2011, 140).  

Dış borçların sürdürülebilirliği konusunda çoğunlukla iki görüş ortaya atılmaktadır. Bunlar, 

borç kapasitesi ve ekonomik kalkınma yaklaşımıdır. Borç kapasitesi, optimizasyon modelleri 

ve optimizasyonsuz modeller üzerinde değerlendirme yapmaktadır. Optimizasyon 

modellerinde, dış borçların optimal düzeyi marjinal maliyetin ve marjinal faydanın birbirine 

eşit olduğu noktadır. Bu noktadan sonra dış kaynaklar ekonomiyi olumsuz etkileyecek ve 

borcun sürdürülebilirliği sorunu ortaya çıkacaktır. Optimizasyonsuz modellerde ise 

sürdürülebilirliğin şartı, büyüme oranındaki beklentilere bağlıdır. Ekonomik büyüme 

sürecinde olan borç kapasitesi, borçlanmanın fayda ve maliyetine göre değerlendirilir. Borcun 

sürdürülebilmesi için alınan ek dış borçların ekonomiye fayda sağlaması gerekmektedir 

(Bilginoğlu ve Aysu, 2008, 11). 

Kalkınma açısından dış borçların sürdürülebilirliği ise iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi, dış borçların ödenmesiyle birlikte kamu harcamaları azalacaktır. Bu azalmayla 

birlikte ülkede nakit akış (cash-flow) etkisi ortaya çıkacaktır. Kamu harcamaları bilhassa alt 

yapının zayıf olduğu ülkelerde özel yatırımları arttırabilir. Fakat kamu borçları geri ödenirken 

harcamaların kısılması sebebiyle ekonomik büyüme olumsuz etkilenmektedir. İkincisi ise, 

yüksek miktardaki borçların yatırımlar üzerindeki caydırıcılığını ele almaktadır. Bu borçların, 

geri ödenmesinde faiz oranı ve vade yapısı önem arz etmektedir. Faiz oranının yüksek olması 

ve vade yapısının kısa olması yatırımcıları yatırım yapma konusunda geri çekmektedir 

(Çöğürcü ve Çoban, 2011, 140). 

Literatürde borçların sürdürebilirliğine yönelik analizler ise iki temel çerçevede ele 

alınmaktadır. Birinci temel yaklaşım, uzun dönemde kamu borç stokunun milli gelire oranının 

sabit kalması ve istikrarlı durumunu incelemektedir. İkinci temel yaklaşım ise gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilirliğini analiz etmek üzerine kuruludur (Çukurçayır, 

2014, 11-12). 

Buraya kadar kısaca özetlenen borçlanmaya dayalı büyüme modellerinde, alınan dış borçların 

verimli sahalarda kullanılması, faiz oranının düşük seviyelerde seyretmesi ve vade yapısına 

dikkat edilmesine özellikle vurgu yapılmaktadır. Zamanlar arası borçlanma modeli, yurt içi 

tasarruflardaki açığı kapatmak için borçlanmaya başvurulduğunu belirtmektedir. Borçla 

büyüme modelinde ise, zamanlar arası borçlanma modelindeki yurt içi tasarruf açığını 

kapatamaya çalışırken yapılamayan yatırımlar için dış kaynaklara yönelinmekte ve bunu da 

fayda-maliyet analizine göre yapmaktadır. Borç fazlası modelinde ise ülkedeki borç stoku 
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artarsa gelecek dönemlerde ödeme zorluğu içine girilecek bunun içinde borç indirimleriyle 

borçların ödenmesi kolay hale gelecektir. Dış borçların sürdürülebilirliğinde önemli olan 

mevcut durumu korunması ve borç kapasitesindeki sınıra dikkat edilmesidir. 

2. Literatür Özeti

Çalışmanın bu bölümünde dış borç ve büyüme ilişkisine yönelik yaklaşımların esas alındığı 

farklı yöntemlerle yapılan analizler derlenmiştir. İlk olarak Türkiye literatürüne yönelik 

çalışmalar özetlenmiş, sonrasında ise dünyadan örnekler incelenmiştir.  

Karagöz (2007), Türkiye için 1980-2004 yılları arasındaki verileri kullanarak yaptığı 

çalışmada iç borçlar, kamu harcamaları, ödemeler dengesi açığı, yurt içi tasarruflar verileri 

değişken olarak kullanmıştır. En Küçük Kareler yöntemi ile yapılan analiz sonucunda yurt içi 

tasarruflar, ödemeler dengesi açığı ve iç borç miktarı dış borçlanma üzerinde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Dört değişken arasında özellikle iç borç miktarı ve 

ödemeler dengesi açığı dış borçlanma üzerinde çok daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Bilginoğlu ve Aysu (2008), Türkiye için 1968-2005 yılları arasındaki verileri kullanarak dış 

borçların ekonomik büyüme etkisini inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada En 

Küçük Kareler Yöntemi (EKK) kullanarak Türkiye için doğrusal regresyon analizi 

yapmışlardır. Analiz sonucunda ise dış borçların ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkisi 

olduğu ortaya çıkmıştır. Dış borç ve ekonomik büyümenin yanında eğitim harcamaları, sabit 

sermaye yatırımları ve nüfus artış hızının da ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğu bulunmuştur. Ancak ekonomik büyüme ve dışa açıklık arasında anlamsız olmasına 

rağmen negatif bir ilişki bulmuşlardır. 

Yılancı ve Özcan (2008), 1990:1-2007:2 dönemine yönelik çeyreklik verilerle Türkiye'nin 

Net Dış Borç Stoğu/GSYH verisini doğrusal olmayan eşik otoregresif (TAR) yöntemiyle 

analiz etmişler ve sonuç olarak borcun sürdürülebilir yapıda olmadığını göstermişlerdir. 

Koyuncu ve Tekelli (2010), Türkiye’de ekonomik faktörlerin dış borç stoku üzerinde etkili 

olan değişkenleri Johansen Eşbütünleşme analiziyle ortaya koymuşlardır. 1990-2010 

dönemleri arasındaki verileri kullanılmıştır. Analizin sonucuna göre yurtiçi tasarruflar ve cari 

işlemler açığı dış borç stoku üzerinde anlamlı etki olduğunu, ayrıca yurtiçi tasarrufun çift 

yönlü etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Son olarak iç borç stoku ve kamu harcamaları dış 

borç stoku üzerinde anlamlı bir etki bulmamışlardır. 

Kıran (2012), 1970-2010 yılları arasında Türkiye'ye ait yıllık Dış Borç Stoğu/GSYH verisini 

kullandığı analizinde yapısal kırılmaları dikkate almayan ve alan iki farklı birim kök testi 

kullanmıştır. Analiz sonuçları her iki testte de borcun sürdürülebilir nitelikte olmadığı 

yönündedir. Yapısal kırılmalı testte kırılma tarihleri olarak 1979 ve 1985 tespit edilmiştir.  

Çelik ve Başkonuş Direkçi (2013), Türkiye ekonomisinin 1991-2010 yılları arasındaki verileri 

kullanarak dış borç ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Eşbütünleşme analizi ile ortaya 

konulmuştur. Çalışmada Regresyon analizinde çeşitli borç değişkenleri kullanılmış; toplam 

dış borç stoku, dış borç stoku/ihracat serileri, toplam dış borç stokunun/milli hasılaya oranı, 

vb. değişkenler kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda iki parametre arasındaki bağlantının yönü 

söz konusu dönemlerde negatif çıkmıştır. Dış borçların ekonomik büyümeye etkisinin 

doğrudan olabileceği gibi dolaylı etkileri de olduğu için regresyon analizinin hemen ardından 

iki değişken arasındaki uzun dönemli ilişkisini tespit etmek için Eşbütünleşme analizi 

yapılmıştır. Çıkan sonuç negatif ilişki çıkmıştır. Granger nedensellik testine göre çıkan sonuç 

tek yönlü yani dış borçtan ekonomik büyümeye doğru bir etkileşimin olduğu sonucu ortaya 

koymuşlardır. 
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Göktaş ve Hepsağ (2015), Dış Borç Soğu/GSYH oranını kullanarak Türkiye ekonomisinde 

1990:1-2012:3 dönemi için çeyreklik verilerle Dönemsel Otoregresif model (PAR) kullanarak 

yapısal kırılmalı birim kök testi uygulamıştır. Elde edilen bulgular serinin durağan 

olmadığını; dolayısıyla ilgili oranın sürdürülebilir bir yapıda olmadığı yönündedir.  

Gürdal ve Yavuz (2015), Türkiye için 1990-2013 yılları arasında dış borç ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi ele almışlardır. Çalışmada nedensellik analizini kullanılmışlardır. 

Analizin sonucunda ekonomik (iktisadi) büyümeden dış borca doğru tek yönlü bir ilişki 

olduğunu ve ekonomik büyümedeki değişmelerin dış borçları pozitif bir şekilde etkilediğini 

ortaya koymuşlardır. 

Kutlu ve Yurttagüler (2016), 1998-2014 dönemleri arasında dış borçlanma ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu çalışmada Granger nedensellik analizini 

kullanmışladır. Çalışmanın analizi sonucunda dış borçtan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir ilişki ortaya konulmuştur. Dış borcun ekonomik büyüme için kaçınılmaz olduğunu 

ve alınan bu dış borçların verimli yatırım alanlara yöneltildiğinde dış borçların ekonomik 

büyüme açısından pozitif bir etki olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Umutlu vd., (2011), Türkiye için 1990-2008 yılları arasındaki verileri kullanarak 

Eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik analiziyle dış borçlanma ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Dış borçlanmadaki değişmeler ile büyüme arasında anlamlı 

pozitif bir ilişki bulmuşlardır. 

Yalçınkaya (2019), 1970-2018 dönemi için Türkiye ekonomisine ait Dış Borç Servisi/GSMH, 

Dış Borç Servisi/İhracat Gelirleri, Brüt Dış Borç Stoku/GSMH, Brüt Dış Borç Stoku/İhracat 

Gelirleri oranlarını kullanarak doğrusal, doğrusal yapısal kırılmalı ve doğrusal olmayan birim 

kök testleriyle analizler yapmıştır. Elde edilen sonuçlar, testlerin genelinde dış borcun 

sürdürülebilir nitelikte olmadığı yönündedir. 

Shclareck (2004), 1970-2002 yılları arasında dış borcun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

gelişmekte olan 59 ve gelişmiş olan 21 ülke için panel veri yöntemiyle analiz etmiştir. Elde 

edilen bulgular gelişmekte olan ülkelerde kamu borç düzeyindeki azalmanın ekonomik 

büyümeyi arttırdığını göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde özel sektördeki dış borç seviyesi 

ile ekonomik büyüme arasında ilişki bulanamamıştır. Ayrıca gelişmiş ülkelerde ekonomik 

büyüme ve dış borç arasında bir ilişki bulanmamıştır. 

Wijiweera vd., (2005),  1952-2002 dönemi verilerini kullanarak Sri Lanka’da dış borcun 

ekonomik performans üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışmada bağımlı değişken GSMH 

bağımsız değişkenler ise, nüfus, eğitim harcamaları, sabit sermaye ve dış borç servisidir. Bu 

analiz sonucunda dış borç ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir anlamlı bir ilişki 

bulunmamasına rağmen negatif bir ilişki olduğunun sonucuna varmışlardır. 

Gül vd., (2012), 1994-2010 yılları arasında altı Türki Cumhuriyet ve Türkiye’ye ait verileri 

kullanarak eşbütünleşme testi ve Granjer nedensellik testi yapmışlardır. Uzun dönemde dış 

borçtan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik tespit etmişlerdir. Kısa dönemde ise aynı 

sonuç bulunamamıştır, fakat Türk Cumhuriyetlerinde bağımsızlıklarını elde ettikten sonra 

borç yükünde artış olduğunu açıklamışlardır. 

Eretaş ve Başçı Nur (2013), yükselen piyasa ekonomileri arasından 10 ülkenin 1990-2010 

yılları arasındaki dış borç ve ekonomik büyüme verilerini kullanarak Panel veri analizi 

yapmışlardır. Eşbütünleşme analizi sonucunda dış borç ve büyüme arasında negatif bir ilişki 

ortaya çıkartılmıştır.  
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Çoban vd., (2016), Nijer ekonomisinde ekonomik büyüme ve dış borç stoku arasındaki 

nedenselliği 1971-2013 dönemlerinin verilerini kullanarak açıklamaya çalışmışlardır. Vektör 

Otoregresif Modeline dayalı çalışmalarında uzun dönem ve kısa dönemde dış borç ve 

ekonomik büyüme arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde etmişlerdir. 

Zhumakunova ve Kydyralieva (2017), Kırgızistan için 1993-2015 yılları arasındaki verileri 

kullanarak ekonomik büyüme ve borçlanma arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada 

bağımlı değişken GSYH iken bağımsız değişkenler nüfus artış hızı, Sabit Sermaye 

yatırımları/GSYH, İhracat/GSYH, Toplam dış borç stoku/GSYH oranıdır. En Küçük Kareler 

yönteminin kullanıldığı çalışmada dış borçların ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkisi 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’ye yönelik analizler, genel olarak değerlendirildiğinde, dış borç ve büyüme arasında 

anlamlı ilişki olduğu; sürdürülebilirliğe yönelik analizlerde ise sürdürülebilirlik durumunun 

olmadığına yönelik bulguların ağırlık kazandığı görülmüştür. Dünya genelindeki örneklerde 

de analize tabi ülkelere ve ele alınan dönemlere göre farklı sonuçlar olduğu görülmüştür. 

Ancak genel olarak regresyon analizlerinde, gelişmekte olan ülkeler için dış borç ve büyüme 

arasında negatif ilişki olduğu ön plana çıkmıştır.  

3. Veri  Seti ve Yöntem

Çalışmada Türkiye ekonomisinin Dış Borç Stoku/GSMH verisi 1970-2018 dönemi için yıllık 

verilerle analize tabi tutulmuştur. Veriler Dünya Bankası verisetinden sağlanmıştır ve analiz 

dönemi ilgili kaynaktaki tarihlere göre belirlenmiştir. Şekil 1, söz konusu tarih aralığındaki 

Dış Borç Stoku/GSMH oranını göstermektedir.  

ġekil 1. Türkiye Dış Borç Stoku/GSMH Oranı (1970-2018) 

 Kaynak: Dünya Bankası

1970’li yıllardan bu yana Türkiye ekonomisinde, gerek reel sektör gerekse finansal sektör 

açısından önemli rejim değişiklikleri yaşanmıştır. 24 Ocak 1980 kararlarının reel sektörü dışa 

açması ve ithalat ikameci yaklaşımdan, ihracata dönük modele geçilmesi; 1986’da İstanbul’da 

borsanın organize hale gelmesi (eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 
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kurulması) ve 1989 yılında yayımlanan 32 sayılı kararname ile sermaye hareketlerinin de 

serbestleştirilmesi ülke ekonomisindeki önemli mihenk taşlarını oluşturmuştur.  

Çalışma, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’nin Dış Borç Stoku/GSMH 

oranının şoklara karşı olan tutumunu test etmeyi amaçlamaktadır. Analiz kapsamındaki 

dönemde önemli rejim değişiklikleri ve ekonomik krizler yaşandığı için, dış borç stokunun 

sürdürülebilirliği yapısal kırılmaları dikkate alan ve karşılaştırma amacıyla yapısal kırılmaları 

dikkate almayan birim kök testleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Böylece rejim değişiklikleri 

ve ekonomik krizlerin etkisinin daha doğru şekilde tespit edilebilmesi amaçlanmıştır.  

İktisadi veriler arasında yapılacak ekonometrik analizlerde temel varsayımlar gereği serilerin 

durağanlık düzeylerinin bilinmesi gerekmektedir. Bir zaman serisinin belli bir ortalama değer 

etrafında dalgalanma gösteriyor olması, varyans ve kovaryans değerlerinin zamana göre 

değişim göstermiyor olması bu serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. Serinin 

durağanlığı, olası bir şokun etkisinin kalıcı olmaması ve belli bir sürenin sonunda yine 

ortalama değer etrafında hareket eder hale geleceği şeklinde yorumlanabilmektedir (Asteriou 

and Hall, 2007: 231). Bu amaçla Türkiye’de Dış Borç Stoku/GSMH oranının şoklara karşı 

dayanıklı olup olmadığı; başka bir ifadeyle dış borcun sürdürülebilirlik durumu durağanlık 

testleri ile incelenecektir. İlk olarak yapısal kırılmaları dikkate almayan Genişletilmiş Dickey-

Fuller (1981, ADF olarak anılacaktır), Phillips ve Perron (1988), Ng ve Perron (2001) ile 

Kwiatkowski vd. (1992, KPSS olarak anılacaktır) tarafından geliştirilen durağanlık testleri 

uygulanacak; sonrasında ise tek ya da çift yapısal kırılmaya izin veren Zivot ve Andrews 

(1992), Lee ve Strazicich (2013), Narayan ve Popp (2010), Lee ve Strazizich (2003), Carrion-

i-Silvestre ve Sanso (2007) tarafından geliştirilen testler uygulanacaktır.  

ADF testi, yüksek dereceden otoregresif modellerde uygulanabilen bir testtir. Bu yöntemde 

açıklanan değişkenin gecikmeli değerleri de açıklayıcı değişkenler gibi modele dâhil 

edilmektedir (Dickey ve Fuller, 1981: 1065). Phillips-Perron (1988) tarafından geliştirilen test 

ise parametrik olmayan yaklaşıma sahiptir. Burada hata terimleri arasındaki otokorelasyon 

sorununu düzeltmek için, ADF testinden farklı olarak modelde, açıklanan değişken 

gecikmelerinin eklenmesi yerine, Newey-West düzeltme faktörü kullanılmaktadır (Cağlayan, 

Sacaklı, 2006: 124). Çalışmada kullanılan üçüncü test olan Ng Perron (2001) ise hata 

terimlerinde görülebilecek negatif ardışık bağıntı durumlarında dirençli sonuçlar 

verebilmektedir. Ayrıca diğer testlere göre bilgi kriterlerinde kullanılan gecikme uzunluğunun 

seçiminde daha gelişmiş bir yöntem uygulamaktadır. (Ng Perron, 2001: 1520). KPSS (1992) 

testi, LM testini esas almaktadır ve rassal yürüyüş serisinin varyansının sıfır olduğu 

varsayımına dayalıdır.  

ADF ve Phillips-Perron testleri, serinin durağan olduğu alternatif hipotezine karşı serinin 

durağan olmadığı (birim kök içerdiği) boşluk hipotezini test etmektedirler. Ng Perron birim 

kök testi, dört test sonucu üzerinden değerlendirilmektedir. Bu testlerden MZα ve MZt, 

serinin durağan olmadığı şeklinde boşluk hipotezine, MSB ve MPT ise sernin durağan olduğu 

şeklinde boşluk hipotezini test etmektedirler. Dört test için de kritik değerler Ng Perron 

(2001) tarafından hesaplanmıştır. KPSS testinde ise alternatif hipotez serinin birim kök 

içerdiği yönündedir ve serinin durağan olduğu şeklindeki boşluk hipotezine karşı test 

edilmektedir.  

Çalışmadaki ikinci grup durağanlık testleri yapısal kırılmayı dikkate almaktadır. Ekonomik 

yapıdaki değişim ya da ekonomi politikalarındaki değişimler, yapısal kırılmaların nedenleri 

arasında gösterilmektedir. Türkiye ekonomisinde de 1970’li yıllardan günümüze gerek 

uygulanan büyüme modellerinde gerekse finansal piyasalarda önemli değişimler yaşanmış, 

ekonomi giderek daha liberal bir hale bürünmüştür. Bu nedenle yapısal kırılmaları dikkate 
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alan birim kök testlerinin uygulanması, Türkiye’deki dış borcun sürdürülebilirliğinin 

ölçülebilmesi açısından daha sağlıklı olacaktır. 

Perron (1989), yaptığı çalışmasında makro ekonomik verilerde bir kırılma yaşanması 

durumunda, standart birim kök testlerinin birim kökün varlığını kabul etme eğiliminde 

olduklarını göstermiştir. Bu duruma karşılık olarak Perron (1989:1364) düzeyde, eğimde ve 

hem düzeyde hem de eğimde kırılma içeren üç model geliştirmiştir. Zivot ve Andrews (1992), 

Perron (1989)’da kırılma tarihlerinin dışsal olarak ele alınmasını eleştirerek, tek kırılmaya 

dayalı yaklaşımda kırılma tarihlerini içsel olarak tahmin eden yeni bir model geliştirmiştir. Bu 

yaklaşımda boşluk hipotezi serinin yapısal kırılma içermeyen entegre bir yapıda olduğu 

yönündedir. Buna karşılık alternatif hipotez, yapısal kırılma koşulu altında serinin durağan 

olduğu şeklindedir. Zivot ve Andrews (1992) yaklaşımı, Perron (1989)’da kullanılan ADF 

testine dayalı bir modeldir. 

Lee ve Strazicich tarafından hem tek hem de çift kırılmaya dayalı iki test geliştirilmiştir. Lee 

ve Strazicich (2013) tek kırılmayı dikkate alan, Lee ve Strazicich (2003) ise iki kırılmaya izin 

veren, her ikisi de LM testine dayalı yaklaşımlardır. Lee ve Strazicich (2003), Zivot ve 

Andrews (1992) yaklaşımdaki temel varsayımları eleştirmişler ve hem boşluk hem de 

alternatif hipotez altında yapısal kırılma olabileceği yönünde hipotezlerini geliştirmişlerdir. 

Boşluk hipotezi birim kökün varlığını, alternatif hipotez ise trend durağanlık durumunu 

göstermektedir. Lee ve Strazicich (2013) aynı varsayımları tek kırılmalı test için 

geliştirmiştir.  

Narayan ve Popp (2010) ise ADF yaklaşımına dayalı çift kırılmaya izin veren bir test 

geliştirmişlerdir. Test, hem düzeyde hem de düzeyde ve eğimde çift kırılmaya izin veren iki 

modelden oluşmaktadır. Boşluk hipotezi serinin birim kök içerdiğini, alternatif hipotez ise 

durağan bir yapıda olduğunu ifade etmektedir. Bu noktada hem boşluk hem de alternatif 

hipotezler çift yapısal kırılmaya izin vermektedirler.  

Çalışmada uygulanan ve yapısal kırılmaya dayanan son test ise Carrion-i-Silvestre ve Sanso 

(2007) testidir. Düzeyde ve hem düzeyde hem de eğimde olacak şekilde modellenen bu 

yaklaşım öncekilerden farklı olarak KPSS testine dayalıdır. Dolayısıyla boşluk hipotezi 

serinin durağan olduğunu, alternatif hipotez ise birim kök içerdiğini ifade etmektedir.  

4. Bulgular

Türkiye’de Dış Borç Stoku/GSMH oranının sürdürülebilirliğinin ölçülmesi için yapılan birim 

kök test sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 1. Yapısal Kırılmaları Dikkate Almayan Testler 

Düzey 1. Fark

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

ADF 
-1.4036

[0.5728]

-2.2650

[0.4442]

-6.3984

[0.0000]

-6.3273

[0.0000]

Phillips-Perron 
-1.4428

[0.5536]

-2.3938

[0.3780]

-6.3980

[0.0000]

-6.3146

[0.0000]

Ng-Perron 

MZa -1.0501 -8.6817 -22.9838 -23.3070
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MZt -0.4031 -2.0641 -3.3841 -3.3955

MSB 0.3838 0.2378 0.1472 0.1457 

MPT 11.9547 10.5648 1.086 4.0194 

KPSS 0.6721 0.1602 0.0917 0.0948 
Phillips-Perron ve KPSS testinde Newey West Bandwidth kullanılmıştır. ADF ve NgPerron testinde en fazla gecikme 

uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre 10 olarak seçilmiştir. Kritik Değerler %5 anlamlılık düzeyine göre belirlenmiştir. 

NgPerron testinde sabitli modelde Mza için -8.1, MZt için -1.98, MSB için 0.233 ve MPT için 3.17; sabitli ve trendli 

modelde Mza için -17.3, MZt için -2.91, MSB için 0.168 ve MPT için 5.48 kritik değerleri oluşturmaktadır. KPSS testindeki 

kritik değerler ise Sabitli modelde 0.463, sabitli ve trendli modelde 0.146'dır.

Tablo 1’de özetlenen sonuçlar, Dış Borç Stoku/GSMH serisinin dört test için de düzeyde 

birim kök içerdiği yönündedir. Bu durum analize tabi dönem için ülkemizde dış borcun 

sürdürülebilir nitelikte olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır.  

Tablo 2. Yapısal Kırılmaları Dikkate Alan Testler 

Test Ġstatistiği Kırılma Tarihi Kritik Değer 

Model A: Düzeyde Kırılmalı 

Tek Kırılmalı ADF Testi (Zivot-Andrews, 1992) -3.876 2001 -4.8

Tek Kırılmalı LM Testi (Lee-Strazicich, 2013) -2.571 2002 -3.566

Çift Kırılmalı ADF Testi (Narayan-Popp, 2010) -4.545 1988-2001 -4.316

Çift Kırılmalı LM Testi (Lee-Strazizich, 2003) -3.437 1979-1997 -3.842

Çift Kırılmalı KPSS Testi (CİS-Sanso, 2007) 0.046 1979-2003 0.0849 

Model C: Düzeyde ve Trendde Kırılmalı 

Tek Kırılmalı ADF Testi (Zivot-Andrews, 1992) -3.355 1978 -5.08

Tek Kırılmalı LM Tesi (Lee-Strazicich, 2013) -3.453 1994 -4.45

Çift Kırılmalı ADF Testi (Narayan-Popp, 2010) -5.137 1987-2005 -4.937

Çift Kırılmalı LM Testi (Lee-Strazizich, 2003) -5.515 1982-2006 -5.74

Çift Kırılmalı KPSS Testi (CİS-Sanso, 2007) 0.032 1988-2003 0.0389 

1. Fark

Model A: Düzeyde Kırılmalı 

Tek Kırılmalı ADF Testi (Zivot-Andrews, 1992) -6.613 1986 -4.8

Tek Kırılmalı LM Tesi (Lee-Strazicich, 2013) -6.697 1988 -3.566

Çift Kırılmalı ADF Testi (Narayan-Popp, 2010) -7.843 1986-2001 -4.316

Çift Kırılmalı LM Testi (Lee-Strazizich, 2003) -7.295 1987-2002 -3.842

Çift Kırılmalı KPSS Testi (CİS-Sanso, 2007) 0.185 1987-2001 0.0896 

Model C: Düzeyde ve Trendde Kırılmalı 

Tek Kırılmalı ADF Testi (Zivot-Andrews, 1992) -6.956 2001 -5.08

Tek Kırılmalı LM Tesi (Lee-Strazicich, 2013) -6.551 2012 -4.5

Çift Kırılmalı ADF Testi (Narayan-Popp, 2010) -7.983 1996-2000 -4.937

Çift Kırılmalı LM Testi (Lee-Strazizich, 2003) -7.664 2000-2007 -5.73

Çift Kırılmalı KPSS Testi (CİS-Sanso, 2007) 0.038 1997-2001 0.0507 
Tabloda kritik değerler %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Gecikme değerleri Schwarz bilgi kriteri kullanılarak 

belirlenmiştir.

Tablo 2’den elde edilen sonuçlar testlere göre farklılık arz etmektedir. Düzeyde kırılmalı 

olarak ifade edilen Model A’da Zivot-Andrews (1992) ile Lee-Strazicich (2013) serilerin 

düzeyde birim kök içerdiğini göstermektedir. Kırılma tarihi olarak da sırasıyla 2001 ve 2002 
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yıllarını göstermektedir. Çift kırılmalı testlerde ise Lee-Strazizich (2003) serinin birim kök 

içerdiğini; buna karşılık Narayan-Popp (2010) ve Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2007) serinin 

durağan olduğunu göstermektedir. Çift kırılmalı üç testin kırılma tarihleri de farklılık 

göstermektedir. Narayan-Popp (2010) 1988-2001 yıllarına, Lee-Strazizich (2003) 1979-1997 

yıllarına ve Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2007) ise 1979-2003 yıllarına işaret etmektedir. 

Model C olarak ifade edilen düzeyde ve trendde kırılmalı testlerde de benzer bir durum söz 

konusudur. Zivot-Andrews (1992) ile Lee-Strazicich (2013) ve Lee-Strazicich (2003) serinin 

birim kök içerdiğini göstermekte; kırılma tarihleri olarak sırasıyla 1978/1994/1982,2006 

yıllarına işaret etmektedir. Narayan-Popp (2010) ve Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2007), 

Model C için de serinin durağan olduğunu göstermektedir. Bu iki test için kırılma tarihleri 

sırasıyla 1987,2005 ve 1988-2003’tür.  

Elde edilen yapısal kırılma tarihleri, farkı alınmamış serilerde 1970’li yılların sonu, 1980’li 

yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında ağırlıklı olarak görülmektedir. Bu yıllar ülke 

ekonomisinde gerçekten yapısal dönüşümlerin yaşandığı ya da önemli krizlerin meydana 

geldiği dönemler olarak dikkati çekmektedir. İhracata dayalı büyüme modeline geçiş, finansal 

piyasaların serbestleşmesi ve borsa ile organize sermaye piyasalarının olgunlaşması, yurtiçi ya 

da yurt dışı kaynaklı krizler ilgili tarihlerin olduğu dönemlere denk gelmektedir. Çalışmanın 

sonuç bölümünde elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisindeki önemli gelişmelerle birlikte 

yorumlanacaktır.   

Sonuç 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kalkınmak için yeterli sermaye birikimi olmadığından 

ülkedeki var olan kaynaklara ek olarak dış borçlanmaya gidilmektedir. Dış borçlanma, 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir finansman kaynağıdır. Dış borçlar 

sağlayacağı sermaye birikimi sayesinde yatırımların, büyümenin ve ihracatın hızlanmasında 

önemli rol oynayan bir değişkendir.  Buna karşılık dış borcun geri ödenmesi özellikle yüksek 

faizle borçlanıldığı veya borç ile sağlanan kaynağın verimli projelerde kullanılamadığı 

durumlarda ekonomik görünümdeki pozitif havayı sekteye uğratabilir. Borcun 

sürdürülebilirliği de borçlanma politikasının sağlıklı bir şekilde uygulanması açısından 

önemlidir. 

İktisat yazınında ekonomik büyüme ve borçlanma arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan 

çeşitli teoriler vardır. Zamanlar arası borçlanma modelinde iç tasarruf açığının kapatılmasında 

dış borçlanmanın rolü üzerinde durulmaktadır. Borçla büyüme modelinde ise fayda maliyet 

analizi kapsamında yatırım yapılacak alanlar için dış kaynak kullanımı ve borcun geri ödenme 

süreci esas alınmaktadır. Ülkeleri firmalara benzeten ve dış borçlanmayı da özsermaye dışı 

kaynak olarak gören borç fazlası yaklaşımı, gelecekte borcun ödenme sürecinde ekonomik 

birimlerin fazla vergi ödemek zorunda hissedecekleri, bu nedenle de büyümeyi artıracak 

yatırımlardan kaçınmaları olgusuna vurgu yapmaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımında ise 

ekonomik büyümenin itici güçlerinden olan dış borcun, mevcut büyüme eğilimini 

koruyabilecek şekilde devamlılığının sağlanmasına vurgu yapılmaktadır. 

Bu çalışmada dış borcun sürdürülebilirliği yaklaşımı dikkate alınarak Türkiye ekonomisinde 

1970-2018 yılları aralığındaki Dış Borç Stoku/GSMH oranı analiz edilmiştir. Ekonometrik 

olarak oran analizine dayalı makro ekonomik verilerde, yaşanan bir şokun etkisinin kalıcı 

olup olmadığı durağanlık analizleri ile incelenmektedir. Bu amaçla çalışmada hem yapısal 

kırılmaları dikkate almayan; hem de ülke ekonomisindeki yapısal değişimleri göz önüne 

alacak şekilde yapısal kırılmalı durağanlık testleriyle analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

bulgular yapısal kırılmaları dikkate almayan birim kök testlerinde Dış Borç Stoku/GSMH 

oranının durağan olmadığını; dolayısıyla yaşanan şokların etkisinin kalıcı olduğunu 
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göstermektedir. Yapısal kırılmaları dikkate alan testler ise iki farklı sonuca işaret etmektedir. 

Hem düzeyde hem de düzeyde ve trendde kırılmayı dikkate alan testlerden üçü serilerin birim 

kök içerdiğini, dolayısıyla borcun sürdürülebilir düzeyde olmadığını göstermektedir. Diğer 

ikisi ise %5 anlamlılık düzeyinde durağan oldukları sonucunu işaret etmektedir.  

Sürdürülemeyen bir borç stoku Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümede 

olumsuz etkiler yaratmaktadır. Alınan bu dış borçların sürdürülebilmesi adına borçların hangi 

alanlarda kullanıldığı ve borçların nasıl yönetildiği ülke ekonomisi için büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle alınan dış borçların, verimli sahalara kanalize edilmesi ve etkin bir 

şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra iç tasarrufları artıracak ekonomik 

politikalar uygulanmalıdır. İç tasarrufları arttırmak, diğer ülkelere olan bağımlılığın düşmesini 

sağlayabilecektir. Dışarıdan borçlanıldığında amaç sadece cari dönemdeki açığı kapatmak 

değil kalkınma odaklı yatırımlara yönelmek de olmalıdır. Bu sayede alınan borçlar ülke içinde 

sadece milli geliri artırmayıp, milli gelirin artmasıyla birlikte bu borcu sağlıklı yatırım 

alanlara dönüştürüldüğünde kalkınmada artış yaşanabilecektir. Bir diğer nokta ise dış 

borçlanma ile ödemeler dengesi açığını kapatmak mümkün olabilmektedir. Bu açığı kapatmak 

için turizm gelirlerini arttırıcı uygulamalar ve ihracatı ithalatı karşılayabilecek politikalar 

uygulanmalıdır. Ayrıca ihracat artırıcı politikalar uygulandığı takdirde ülke içindeki döviz 

ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Son olarak özel sektörün dış borçlanmaya başvurduğu 

durumlarını kendi kontrolü altına alması gerekmektedir. 

1970’lerde petrol krizinin yaşanması ve Bretton Woods sisteminin çökmesiyle birlikte, dünya 

ekonomisi için bir istikrarsızlık süreci başlamıştır. Bu durumdan Türkiye ekonomisi de 

etkilenmiştir. 1980’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye’de 24 Ocak kararlarıyla birlikte ithal 

ikameci politikalar yerine ihracata dayalı büyüme modeline geçiş yapılmıştır. 24 Ocak 

kararları devlet müdahalesini en aza indirmek isteyen, finansal serbestleşmeyi ele alan ve 

ihracata dayalı bir ekonomi modelini benimsemiştir. Tüm bunlar neticesinde bu yıllarda 

alınan bu kararlar ülke için olumlu bir hava yaratsa da sonrasında istenilen kalıcı etki 

gösterememiştir. 1990-91 yıllarında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesiyle yaşanan Körfez Savaşı, 

Türkiye’de kısa süre içinde sıcak para çıkışına yol açmıştır. Bununla beraber faiz oranlarında 

yükseliş ve Türk Lirası’nda değer kaybı görülmüştür. Bu dönemde komşu ülkelerimizden 

olan Irak’a ambargo uygulaması üzerine Türkiye’nin ihracatı olumsuz etkilenmiştir. Bu 

savaşın Türkiye açısından bir diğer önemi ise o dönemde Türkiye savaş bölgesi ilan edildiği 

için turistlerin gelme ihtimalini bile ortadan kaldırmıştır. Bu da ödemeler dengesinin açık 

vermesinde etkili olmuştur. 1993 yılında başa geçen Çiller hükümeti, ekonomide olumsuz 

gidişatın önüne geçebilmek için dışarıdan borçlanmak yerine para basarak kamu kesimi 

açıklarını kapatmayı düşünmüştür. Ancak uyguladığı bu politika düşündüğü gibi olmamış ve 

ülkeden sermaye çıkışı yaşanmıştır. Bu politikanın uygulaması, ayrıca 1994 krizini 

kaçınılmaz hale getirmiştir. 1994 krizi Türkiye tarihini en çok tahrip eden krizlerden 

olmuştur. 1994 yılında enflasyon oranı %125’lere kadar yükselmiş gecelik faizler ise 

6200’lere tırmanmış, bankalara olan güven sarsılmış durumdaydı. Tüm bu olumsuz koşulları 

kontrol altına almak için Çiller Hükümeti 5 Nisan Ekonomik İstikrar Programını yürürlüğe 

koymuştur. Bu programda iç borçlanmayı iç tasarruflarla karşılamak, faiz oranlarını 

düşürmek, Türk lirasında istikrarı sağlamak ve bütçeyi disiplin altına almak başlıca amaçlar 

arasında yer almıştır. Bu uygulamanın hemen ardından kamu kesiminin borçlanmasında gözle 

görülür bir azalış sağlanmış ve bütçenin kontrol altında tutulabilmesi başarılabilmiştir. 1997 

yılında ise yaşanan Doğu Asya krizi ve ardından gelen Rusya’nın dış borçlarını ödeyememe 

durumu Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiştir. Yabancı yatırımcılar güvensiz bir 

ortamda yatırım yapamayacakları için ülke içinde sıcak para çıkışı yaşanmıştır. Kasım 2000’e 

gelindiğinde ise piyasada yaşanan belirsizliği ortadan kaldırmak için bankalar açığı kapatmak 

adına TL’ye talep arttırma eğilimine girmiştir. Bu artış ile birlikte faizler %1000 seviyelerine 

Sayfa 269



kadar yükselmiştir. Bunun sonucunda ülke içinden sermaye kaçışı yaşanmıştır ve Türkiye için 

kriz kaçınılmaz olmuştur. 1991 yılında yaşanan Körfez savaşı, 1994 krizinin etkileri, 1997 

Rusya krizi ve hemen akabinde de 1999 depreminin yaşanması ve Kasım 2000 krizinin 

yaşanması Türkiye için olumsuz bir piyasa koşullarına neden olmuştur. 2001 krizi Türkiye 

tarihinin esnaflara kepenk kapattırmasına neden olan ve işsizliğin yüksek sevilerde seyrettiği 

dönem olmuştur. 2000 yılında yapılan enflasyonu düşürme programı sonuç vermemiş, iptal 

edilen programın ardından kur dalgalanmaya bırakılmıştır. Faizlerin ve enflasyonun iyice 

yükseldiği bu ortamdan kurtulmak için Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulamaya 

koyulmuş ve olumlu etkileri de hissedilmiştir. 2007-2008 yıllarına gelindiğinde Türkiye 

kaynaklı olmasa da, dünya kaynaklı sorunlar yaşanmıştır. ABD’de ki en büyük bankalardan 

biri olan Lehman Brothers’ın iflası ve ardı ardına bir çok ülkede hissedilen kriz Türkiye’yi de 

etkisi altına almıştır. Türkiye için etkisine bakıldığında dış talepte bir azalma meydana gelmiş, 

dolayısıyla ihracat yaptığı ülkeleri kriz etkisiyle kaybetmek zorunda kalmıştır. 

Analiz kapsamındaki yıllar genel olarak değerlendirildiğinde, kriz yıllarında Türkiye 

ekonomisinde Dış Borç Stoku/GSMH oranının ani yükselişler gösterdiği görülmektedir. Her 

kriz döneminin ardından gerek IMF kaynaklı politikalar ve dayatmalar gerekse iç ekonomik 

aktörlerin uygulamaya aldığı politikalar neticesinde yeniden bir sakinleşme yaşanıyor görünse 

de, söz konusu oranın kontrol altında tutulamaması, uzun vadede borca bağımlı yapının 

sürmesi olarak yorumlanabilmektedir. Özellikle uluslararası piyasalardan kaynaklı sorunların 

ülkemiz ekonomisinde tahribat yaratmasının önlenmesi için, yurt içi tasarrufların artırılması, 

ödemeler bilançosundaki açığın azaltılması başlıca öneriler olarak sıralanabilmektedir. 
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ÖZET 

Yeşil inovasyon, çevreye uyumlu ve çevreyle dost olan (eko-inovatif) yeni veya değiştirilmiş 

süreçler, teknolojiler içeren sürdürülebilir inovasyondur. Yeşil inovasyonda, doğal 

kaynakların rasyonel, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması; tüketicilere çevreye 

duyarlı yeni yeşil ürün ve hizmetler (kirliliğin önlenmesi, geri dönüşüm, enerji verimliliği ve 

enerji tasarrufu) sunularak çevresel farkındalık yaratılması söz konusudur. Yeşil inovasyon 

yönetimi, akıllı teknoloji ve sistemler kullanarak sera gazı salınımının azaltılması, 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atık malzemelerin azaltılması 

yoluyla iklim değişikliği ile mücadele etmede etkin bir yönetim modelidir. Son zamanlarda 

teknolojinin artan hızıyla birlikte sanayileşme hızı da artmış bu artış beraberinde canlı ve 

cansız varlıklara zarar vermiş ekolojik dengeyi bozmak suretiyle hava kirliliğini de 

getirmiştir. Hava kirliliğine bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit (CO2) artmış, insan 

faaliyetleri sonucu oluşan sera gazları da küresel ısınmaya neden olmuştur. Önlem alınmadığı 

takdirde okyanusların yükselmesi, buzulların daha fazla erimesi, aşırı sıcaklık, kuraklaşma ve 

bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalması gibi sonuçlar doğuracak iklim değişmeleri ile karşı 

karşıya kalınacaktır. Konunun öneminden yola çıkılarak bu çalışmada öncelikle iklim 

değişikliği ve iklim değişikliği ile mücadele konuları ele alınmış; ardından yeşil inovasyon, 

yeşil inovasyon yönetimi konuları anlatılmış; Türkiye’den yeşil teknoloji kullanımında 

başarılı işletme örneklerine yer verilmiştir. Çalışmanın yöntemi literatür taramasıdır. Çalışma 

sonucunda, iklim değişikliği ile mücadelede belli başlı büyük işletmelerin ön plana çıktığı ve 

yeşil teknolojileri kullandığı görülmüştür. Ayrıca, işletmelerin yenilenebilir enerji 

kaynaklarını (rüzgâr, güneş, hava, su) kullanarak daha az maliyetle ve daha az atıkla (çevre 

dostu yeşil teknoloji kullanarak) üretim yapmalarının ve etkin bir yeşil inovasyon yönetiminin 

iklim değişikliği ile mücadelede önemli unsurlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Yeşil İnovasyon Yönetimi, Eko-İnovatif İşletmeler 
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GiriĢ 

“Mağaralarda yaşamış olan ilk insanlar, yıldırım düşmesi sonucu yanan bir ağaç 

gördükleri zaman dehşete kapılmış olmalılar. “Isı ve ışık! Bunun olmasını ben nasıl 

sağlayabilirim?” Anlaşılan o ki atalarımız sopaları birbirlerine sürtmek gibi ısı üreten her türlü 

yöntemi denemişlerdir. Fizikçilerin sürtünme kavramını veya kimyacıların kimyasal bir 

reaksiyon olan yanmayı açıklamasını beklememişlerdir. Daha sonra Neandertaller ateşin bir 

hidrokarbonunun veya karbonhidratın ekzotermik oksidasyonundan kaynaklandığını 

bilmeksizin, yaktıkları kamp ateşlerinin tadını çıkartmışlardır.” (Manning ve Garbon, 2013: 

213). Geçmiş çağlardaki çevreyle dost ısınma yöntemlerinden elinde temiz, doğayla dost 

enerji seçenekleri bulunan insanın kömür, doğal gaz, petrol gibi ürünleri kullanıp bol 

miktarlarda atık üreterek çevreye zarar verdiği; çevreyi kirleten gazların atmosferdeki 

miktarını arttırmak suretiyle iklim değişikliklerine maruz kalınan bugüne gelindi. İklim 

değişikliğinin hızlanmasına yol açan atmosferdeki sera gazı kaynaklarının yumuşatılması, 

iklim politikalarının anahtar hedefi olmaya devam ederken (Şen, 2009: 172) işletmelerde 

karar alıcılar yeşil işler, ürünler, hizmetler ve süreçlere yatırım yaparak ve bu yatırımlarında 

çevreci inovatif teknolojileri kullanarak iklim değişikliği ile ilgili önlemler almaktadırlar. 

1. Ġklim DeğiĢikliği

İklim değişikliği, küresel ısınma sonucunda, diğer iklim elemanlarının da (yağışlar,

hava hareketleri, sıcaklık, nemlilik vb.) etkilenerek, dünya ikliminin/karalar ve sular 

dünyasının uzun jeolojik çağların aksine, son 15-20 yıl gibi kısa bir sürede hızla değişmesini 

ifade eden bir kavramdır. Endüstri devriminin başlangıcından itibaren sera gazlarının (metan, 

karbondioksit, su buharı) atmosferdeki bulunma oranlarında meydana gelen sürekli artış, 

doğal dengenin giderek bozulmasına sebep olmuş iklim değişiklikleri başlamıştır (Kuduz ve 

Zerenler, 2013: 35). 

İklim değişikliği sanayi, enerji, tarım, sanayi, yerleşim alanları ve toplumla yakın 

alakalıdır. Karbon salınımlarının çoğu ekonomik büyüme, göç, teknolojik gelişme ve 

dönüşüm, enerji kullanımı gibi bir toplumun refahını doğrudan ilgilendiren konulara bağlıdır. 

İklim insani sistemleri üç şekilde etkilemektedir (Şen, 2009: 11): 

 Tarımdan turizme kadar iklime duyarlı insan faaliyetlerinin devem edebilmesi için

ortam yaratmaktadır.

 İklim, insan hayatı ve faaliyetleri için yapay olarak inşa edilen iklimleri sürdürme

maliyetlerini etkiler. Örneğin, havanın çok sıcak olması soğutma maliyetlerini

artırırken havanın çok soğuk olması da ısıtma maliyetlerini artırır.

 İklim insani sistemler üzerindeki diğer baskı türleriyle karşılıklı etkileşime girer ve

bazı hallerde baskıyı azaltırken birçok halde baskıları artırır. Örneğin kuraklık nüfus

artışı ile birleştiğinde kent altyapıları üzerindeki baskıları artıran kırsaldan kente göçe

katkıda bulunabilir.
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2. Ġklim DeğiĢikliği ile Mücadele

Sera gazı salınımına neden olan faaliyetlerin durdurulması, minimuma indirilmesi

veya karbonsuz olanlarla değiştirilmesine neden olabilecek enerji verimliliği sağlayacak 

teknolojilerin teşvik edilerek kullanılması, iklim mühendisliği mesleğinin yaygınlaştırılması, 

çalışma alanlarının genişletilmesi ve işletmelerde/sanayide/fabrikalarda iklim mühendisi 

bulundurma zorunluluğu getirilmesi, karbon yakalama ve gömme teknolojilerinin 

geliştirilmesi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere sera gazı salınımının azaltılması için 

lazım olan teknolojilerin transferi iklim değişikliği ile mücadelede alınabilecek önlemlerden 

bir kaçıdır. 

3. YeĢil ĠĢler

Önümüzdeki beş on yıl içinde yeşil dönüşüme bağlı olan yeni inovatif, ileri

teknolojiler içeren çevreci yeşil iş sahaları/yeşil meslekler (Yeşil yatırımcı, sürdürülebilir 

şehir planlamacısı, yeşil insan kaynakları yönetmenliği, yeşil enerji hukuku uzmanı, organik 

tarım mühendisliği, yeşil bina analisti, permakültür uzmanı, güneş-rüzgâr panel uzmanı, yeşil 

çatı uzmanı, ekolojik tatil uzmanı vb.) doğacak, işletmelerin iş yapma tarzları değişecek 

işletmeler dönüşüm geçireceklerdir. İşletmelerin yeşil işleri doğal çevrede iyileştirmeye yol 

açabilecektir. Binalarda iyileştirme, güneş panelleri yerleştirme, toplu taşım hatları inşa etme, 

biyodizelle çalışan araba üretme gibi pek çok iş iyileştirme kapsamında olacaktır. Yeşil işler, 

kısa vadeli projelerden çok uzun dönemli sürdürülebilir işlerdir ve sosyal, çevresel ve 

ekonomik sürdürülebilirliği toplum için vizyon oluşturarak yerelde geliştirilir. Yeşil iş 

konuları, düşük karbon ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbonun tutulması ve 

depolanması, karbon piyasası, yeşil binalar, enerjinin depolanması/yeşil depolama, yeşil 

paketleme, yeşil dağıtım yeşil üretim, kamu sektörü, danışmanlık ve araştırma, atık azaltımı 

ve yönetimi, kâr amacı gütmeyen sektörlerdir (Ercoşkun ve Ekşi, 2013: 15-16).  

4. YeĢil Ġnovasyon ve YeĢil Ġnovasyon Yönetimi

İnsan kaynaklı sera gazlarının yol açtığı iklim değişikliği ile mücadelede, sera

gazlarının salınımının azaltılması, verimli bilgi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

atık malzemelerin azaltılması ve akıllı inovatif teknolojik uygulamalar etkin olabilecek 

çözümlerdir. Yeşil inovasyon, doğayı koruma amaçlı sürdürülebilir üretim ile inovatif fikirler 

ve inovatif araçların buluşmasıdır. Leenders ve Chandra (2013: 2014) ya göre yeşil 

inovasyon, enerji tasarrufu sağlayan, atıkları geri dönüştürebilen, kirliliğe sebep olmayan ve 

ekonomik verimli tasarruflara dayalı yeni teknolojiler içeren ürün ve süreç yenilikleridir.  

Özet bir ifadeyle yeşil inovasyon, sürdürülebilirlik ve iş inovasyonunun bir araya gelmesidir 

(planoryasam.wordpress.com). Çevre ve inovasyon yönetimi şeklinde iki temel kavrama 

dayanan yeşil inovasyon yönetimi ise işletmelerin mal ve hizmet üretirlerken sürdürülebilirliği 

sağlamak adına geleceğe yönelik ve pozitif yönden kaynaklara zarar vermeyen yenilikçi temiz 

enerji teknolojilerinden faydalanarak enerji verimliliğinin sağlanması toprak, su, hava, gürültü 

kirliliğinin ve atıkların azaltılması misyonunu üstlenen doğal kurumsal kaynak yönetiminin 
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adıdır. Bu yazılımsal ve donanımsal yenilikleri kapsayan kaynak yönetiminde yeşil ürün ve 

süreçler ortaya çıkmaktadır. Etkin bir yeşil inovasyon yönetimiyle, yeni enerji teknolojileri 

uzun soluklu tarım, tıbbi tedavi, ısıtma ve soğutma, ulaşım, endüstriyel işlemler ile askeri 

donanım ve sistemler gibi pek çok sektörde gelişmeye yol açacak; kirlenmiş olan havayı, 

toprağı, denizleri ve nehirleri temizleyerek çevrenin iyileştirilmesine katkı sağlayabilecektir 

(Manning ve Garbon, 2013: 92).  

Tablo 1: Türkiye’den YeĢil Teknoloji Kullanımında BaĢarılı ĠĢletme Örnekleri 

ĠĢletme Adı YeĢil Teknoloji Kullananım 

Alanı/Kullanılan Teknoloji 

Çevre Yönetim Politikası 

Kordsa Yeşil binalara dayalı mevcut sisteme 

entegre yapı 

Kompozit Teknolojiler 

ISO 14001:2015 

ISO 50001 

OPEX hedefleri 

LEED Gold 

-Çevreye duyarlılık

-Su ve elektrikte maksismum

verimlilik 

Tetra Pak -Green Flush (membran filtrasyon tesisi

temizliğinde kaynak tasarrufu sağlayan

yazılım tabanlı çözüm.

-ESA
TM

 (Enerji Tasarruflu Anti

Teleskopil Cihaz) membran filtrasyon

tesislerinin güç tüketimini düşüren,

üretim miktarını koruyan teknolojidir.

ISO 14001 

Su geri kazanım ve tasarruf 

değerlendirmesi 

YeĢim Tekstil -Nano Teknoloji kullanarak akıllı,

organik, geri dönüşümlü kumaş üretimi

-Yaratıcı Düşünme Atölyesi

-Boyahane Atık suyundan Isı Geri

Kazanımı

-Yalın Yönetim Uygulamaları

-Business Unit Uygulamaları

ISO 14001 

ISO 14001:2015 (Çevre) 

- OEKO-TEX STEP (Sürdürülebilir

Tekstil Üretimi) 

-Atıklar kendi bünyesindeki arıtma

tesisinde arıtılıyor ve oradan 

kanalizasyona gönderiliyor. 

-Katı atıklar geri dönüşüme

gönderiliyor 

-Organik pamuk, soya ve bambudan

iplikler üretiliyor doğa dostu kumaş

üretimi 

Banvit Rendering (organik atıklar işlenerek 

üretime dönüştürülüyor) 

Daha az atık 

Kaynakların etkin kullanımı 

Biyolojik arıtma 

Ülker (Polinas) 

Ülker (Tire Kutsan) 

-Polinas, doğada yok olan biobozunur

plastik ambalaj film üretimi

-Tire Kutsan, ürünleri atık kağıtları

işleyerek elde ediyor.

Daha az atık 

Enerji tasarrufu 

Kaynak: www.capital.com; www.kordsa.com;www.yesim.com kaynaklarından derlenerek 

hazırlanmıştır. 

Tablo 1’den de anlaşıldığı üzere, yeşil teknoloji kullanımı sayesinde daha az atık 

olmakta, kaynaklar verimli ve etkin kullanılmakta, enerji tasarrufu sağlanarak çevre 

korunmaktadır. 
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ġekil 1. Ġklim DeğiĢikliği ile Mücadele ve YeĢil Ġnovasyon Yönetimi 

ÇEVRE- 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                                              ÇEVRE+ 

-ĠKLĠM-

ĠNSANIN OLUMSUZ ETKĠLERĠ 

(Enerji üretim ve tüketimi, artan sanayileşme, 

artan kentleşme) 

KĠRLENME 

(Hava, su, toprak) 

SERA GAZI 

OLUġUMU 

SERA ETKĠSĠ 

KÜRESEL 

ISINMA 

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ 

-Bitki ve hayvan çeşitliliği

azalması veya nesillerin

tükenmesi

-Tarımsal yapı ve ürün

deseninde değişme

-Sıcak hava dalgaları

-Kuraklık

-Orman yangınlarında artış

-Bulaşıcı hastalıklar

-Su sıkıntısı veya seller

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE MÜCADELEDE ĠNSANIN ROLÜ (YEġĠL 

ĠNOVASYON YÖNETĠMĠ) 

-Yenilikçi temiz enerji teknolojileri kullanımı.

-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı.

-Geri dönüşüm ile ilgili çalışmalar kapsamında atık malzemelerin azaltılması.

Endüstriyel simbiyozun teşvik edilmesi.

-Kendi enerjisini üreten binalar inşa etmek.

-Müşterilere daha kaliteli, dayanıklı, sağlıklı ve çevreci yeşil ürünler sunmak.

-Katı ve sıvı atık yönetim sistemleri geliştirmek.

-Ekolojik ve ekonomik verimliliğin artırılmasına yönelik olarak teknolojik

alternatiflerin değerlen dirilmesi.

-İşletmede kurumsal yeşil inovasyon kültürü inşa edip yerleştirmek.
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Sonuç 

İşletmeler faaliyetleriyle dünyayı etkileyebilmektedir. Sera gazının zararlı etkilerinin 

azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında iş dünyasına büyük roller düşmektedir. İklim 

değişikliği ile mücadele etmek için işletmeler işe öncelikle karbon ayak izlerini ölçerek ve 

kayıt altına alarak başlamalıdırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi/kullanılması 

ise karbon ayak izini azaltmak için atacakları ikinci adımdır. Kaldı ki, AB uyum süreci 

çerçevesinde çevre hassasiyeti, çevreye adaptasyon konusunda mevzuat uyumlaştırmaları 

sektör bazlı teknolojik yenilenme ve değişmeler zorunlu olacaktır. İklim afetlerinden 

doğabilecek riskleri ortadan kaldırmak bu riskleri minimize etmek için işletmelerin ve 

devletin yatırım yapması gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede iklim değişikliği 

konusunda toplumsal hareket başlatılmalı (bu mücadele “iklim değişikliği ile mücadele 

haftası”, “iklim değişikliği ile mücadele festivali” vb. isimlerle olabilir) farklı ülkelerden bu 

konunun uzmanları, aktivistleri çağrılmalı o hafta boyunca yoğun olarak “iklim değişikliği” 

ve “iklim değişikliği ile mücadele” konularında yıl boyunca belirli aralıklarla kamu spotu 

yayınlanmalıdır. Devlet yeni çevreci üretim teknolojilerine yönelimi teşvik etmeli, yeni 

çevreci enerji politikalarını desteklemelidir. İklim değişikliği ile mücadele için öneriler 

aşağıda sıralandığı gibidir: 

 Çevreyi kirletmeyen ve atık sularla çalışan motorların kullanılması.

 Rüzgâr ve güneş enerjilerinin kullanımının yaygınlaşması hatta yasa ile en azından iş

yerlerine zorunluluk getirilmesi.

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi.

 Tarımda sürdürülebilirliğin hedeflenmesi.

 Sudaki hidrojeni kullanmak açığa çıkartmak için geliştirilen yeni yöntemlerin

kullanılması.

 Yağmur sularını enerjiye dönüştürebilen güneş panellerinin kullanımının

yaygınlaştırılması.

 Elektriksel açıdan iletken olan plazma temelli enerji dönüştürücülerin kullanılması.

 Isıyı elektriğe dönüştüren buluşların çoğaltılması için bu konudaki projelerin

desteklenmesi.

 Metan gazı salınımının geri kazanılması (gazlaştırma yoluyla atıklardan enerji geri

kazanımı).

 Sera gazının zararlı etkilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmaya çalışılması.

 Bitki örtüsü ve orman gibi sera gazı yutaklarının yaygınlaştırılması ve korunması.

 Kendi enerjisini üreten akıllı binaların, iş yerlerinin inşa edilmesi ve çoğalması.

 Beyaz eşya üretiminde su sarfiyatını, kullanılan enerji miktarını daha da azaltan

süreçlerin geliştirilmesi.

 Duran araçlarda emisyonu sıfırlayan teknolojik yeniliklerin geliştirilmesi.

 İşletmelerin bina tasarım ve teknolojilerini, geleneksel mühendislik yöntemi ile

yapılan hesaplamalarını iklim değişikliğine sebep olmayacak şekilde uyarlamaları

gerekmektedir.
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 Üniversitelerde iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil teknolojilerin geliştirilmesine

yönelik olarak Yeni ve Temiz Enerjiler, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Yeşil

İnovasyon Yönetimi, Enerji Verimliliği Yönetimi gibi dersler programlara

eklenmelidir.

 İşletmelerin su, enerji gibi kaynakların tasarruflu/verimli kullanılması, iklim

değişikliği ile mücadele ve biyoçeşitliliğin korunabilmesi adına ISO 14000-ISO

14001:2015 ve ISO 26000 gibi çevre yönetim sistemleri standartlarını kullanmalarının

yaygınlaştırılması gerekmektedir.

 Türkiye’deki bütün işletmeler karbon salınımlarını kamuoyuna açıklamalı rapor

şeklinde her yıl duyurmalıdır.

Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer enerji gibi yenilenemez kaynakların tükenmeye 

başlaması ve fosil yakıtlarındaki fiyat artışları ve bu kaynakların çevreye verdikleri 

zararlardan dolayı ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim zorunlu hale gelmiştir. 

Yeşil inovasyon yönetimi, akıllı teknoloji ve sistemler kullanarak sera gazı salınımının 

azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atık malzemelerin 

azaltılması yoluyla iklim değişikliği ile mücadele etmede etkin bir yönetim modelidir. Yeşil 

inovasyon yönetimi sayesinde orta ve uzun vadede işletme maliyetleri düşmekte çevre 

yönetimiyle birlikte rekabet avantajı sağlanmaktadır (Yiğit, 2014: 255; Işık ve Barlak, 2018: 

19). 
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TARIM VE ENERJİ SEKTÖRLERİNDEKİ İŞLETMELERDE TİCARİ 

AMAÇLI DRONE KULLANIMI 

Zeliha TEKİN 

Dr. Öğr. Üyesi ,Muş Alparslan Üniversitesi 

 

ÖZET 

İngilizce “erkek arı”, “vızıltı”, “arı vızıltısı gibi sesler çıkarmak” gibi anlamlara gelen drone 

kelimesi “insansız hava aracı” (İHA), “pilotsuz uçabilen araçlar” “insansız hava sistemleri” 

anlamlarında kullanılmaktadır. Dronelar, yer saptama, engelleri algılama, yardım etme, 

teslimat, savunma, denetim yapma işlevleriyle birlikte hobi, profesyonel, askeri ve ticari 

amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Enerji, sigorta, lojistik, tarım, gayrimenkul, inşaat, 

güvenlik, sinema ve fotoğraf (medya-eğlence), telekomünikasyon, madencilik, sağlık, 

savunma, yiyecek-içecek, haritacılık, çevre koruma, basın drone kullanılan alanlar/sektörler 

arasındadır. Dronelar enerji sektöründe, santral muayenesinden kalite ve verimlilik 

değerlemesine, kaçak elektrik kullanımlarının tespitinden büyük tesislerin havadan hızlıca 

kontrol edilmesine ve rüzgâr santrallerinin temizliğine kadar pek çok işte kullanılmaktadır. 

Aynı şekilde drone kullanımının gün geçtikçe yaygınlaştığı tarım sektöründe de mahsulün 

kontrolü, yabancı ot tespiti, topraktaki azot seviyesinin ölçülmesi, su stresi, sera ve 

fidanlıkların izlenmesi, gübreleme, tohum ekme, ilaçlama yapma, fotosentez verimi hakkında 

bilgi sunma ve bitki hastalıklarının tespit edilmesi gibi pek çok kullanım alanları 

bulunmaktadır. Bu çalışmada drone özellikleri üzerinde durulmuş, droneların kullanım 

alanları, tarım ve enerji sektöründeki drone uygulamaları anlatılmış, drone kullanımının tarım 

ve enerji sektöründeki işletmelere faydalarının yanında çevrenin korunması ve enerji 

verimliliği sağlaması gibi faydalar üzerinde de ayrıca durulmuştur. Çalışmada literatür 

taraması yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle tarım ve enerji alanında drone kullanımlarına 

bakılmış, özellikle son beş on yılın dikkat çeken başarılı drone uygulamalarından bazı 

örnekler verilmiştir. Çalışma sonunda, drone kullanımının tarım ve enerji sektöründeki 

işletmelere denetim kolaylığı kazandırdığı, insanların ulaşmasının zor olduğu yer ve bölgelere 

ulaşarak erişim imkânı sunduğu, zaman ve para tasarrufu sağladığı ve verimliliği artırdığı 

ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarım, Enerji, İşletme, Drone. 
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Giriş  

 İlk kez ticari amaçla 1980’li yılların başında Japonya’da pirinç tarlalarını ilaçlamada 

kullanılan dronelar/insansız hava araçları (İHA), günümüzde telekomünikasyon, madencilik, 

sigorta, taşımacılık, güvenlik, sağlık, medya-eğlence, güvenlik, inşaat, tarım, enerji gibi pek 

çok sektör ve işte ticari amaçlı olarak kullanılmaktadır. Droneların iç ve dış mekan kullanımlı 

dronelar, uçak tipi dronler ve helikopter mantığına göre çalışan multi rotor tipi 

(Tricopter,Quadcopter, Hexacopter, Octocopter, V-Tail, X4/X8 Type, Y3/Y6 Type) dronelar 

olmak üzere farklı türleri bulunmaktadır. 

Droneların Özellikleri ve Kullanım Alanları 

 Dronelar hobi, askeri, profesyonel, ticari amaçlar için kullanılabildiği gibi yer belirleme, 

engel algılama, savunma amaçlı, arama-kurtarma/yardım amaçlı, teslimat, çevre koruma 

amaçlı da kullanılabilirler. 

Tablo 1: Droneların Kullanım Alanları/Drone Kullanılan Sektörler 

 Droneların Kullanım Alanları Kullanım Amacı 

1 İnşaat Ortam keşfi ve modelleme yapma, bina kusurları için 

veri toplama, şantiyedeki ilerleme durumunu takip 

etme, mesafe ve yükseklik verilerini görme, alan 

ölçümü ve alan hesaplama, etraf yol ve şantiye 

yolları için veri alınabilir, durum tespiti yapılabilir 

2 Taşımacılık ve Lojistik Kargo, paket, yedek parça ve ürün teslimatı yapmak. 

Tıbbi lojistik desteği sağlama, gıda teslimatı yapmak. 

3 Madencilik Haritalama, yer ölçümü, maden çıkarma desteği, 

planlama, çevresel koruma. 

4 Sağlık Acil ilaç temini, durum tespiti yapmak. 

5 Telekomünikasyon Bakım, optimizasyon çalışmaları, altyapı sorunlarının 

tespiti, telekomünikasyon sinyalleri yayma 

6 Savunma Üzerine makinalı tüfek monte edilmiş uzaktan 

kumandalı drone ile gece ve gündüz operasyon ve 

güvenlik amaçlı kullanım. Deniz savunmasında su 

altı drone kullanımı. 

7 Güvenlik, Denetim-Kontrol Hat ve sahaların izlenmesi, sahil ve sınır gözetimi, 

Trafik ihlallerini tespit etme ve ceza kesme, suçla 

mücadele 

8 Basın (habercilik) ve Medya ve 

Eğlence (radyo, sinema, 

televizyon, reklam) 

Hava fotoğrafçılığı ve çekimi, reklam gönderme, 

reklam mesajları içeren afişler taşıma, eğlence 

gösterileri, özel efektler yaratma, kuklaları kontrol 

etme, drone yarışları 

9 Haritacılık Doğru verileri kısa sürede toplamak, dengesiz 

yamaçlar, madenler ve tehlikeli ulaşım rotalarında 

risksiz, personel güvenliğini sağlayıcı ölçüm 

yapabilme. Hassas veri ve görüntü sağlayarak 

haritalama ve ölçüm yapmak. 
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10 Enerji Denetim, kaçak elektrik kullanımı tespiti, elektrik 

arızalarını tespit etme, elektrik ve su zararlarını tespit 

etme, saha incelemesi yapmak. 

11 Tarım Tek uçuşta 500 dönümlük yer tarayarak 

tarlanın/arazinin herhangi bir yerinde salgın, hastalık 

var mı tespit eder. Sulama yapıldığında su 

birikintisini tespit etme. Sıvı gübrenin ürüne 

verilmesi, ilaçlama yapma, yabancı ot kontrolü 

yapmak. Toprak ve tarla analizi yapmak. İşçilerin 

gözetlenmesi, işçilik ve ilaçlama maliyetlerinin 

azaltılması 

12 Arama-Kurtarma Doğal afet sonrası kayıp ve yaralı olanların tespiti 

(kızılötesi donanım sayesinde vücut sıcaklığından 

tespit edebilme) 

13 Sigorta Risk değerlendirme, risk izleme, hasar talebi, 

dolandırıcılığı önleme 

14 Bilimsel Faaliyetler-Ar-Ge Yapay zekaya dayalı çözümler, faaliyetler 

gerçekleştirmek 

15 Çevreyi ve Yaban Hayatı 

Koruma 

Biyoçeşitlilik haritası çıkarma, yaban hayatı 

envanterinin oluşturulması, av alanlarının ve kaçak 

avlananların tespiti. Çevresel, iklimsel değişimleri 

sensörlü dronelar ile önceden tespit etmede erken 

uyarı sistemi. Yangının yerini tespit etmek, kontrol 

altına almak. 

  

 Tablo 1’den de görüldüğü üzere hemen hemen her sektörde ve hayal gücünüzün 

sınırları dahilinde her alanda drone kullanılmaktadır. 

Tarım Sektöründe/Tarım İşletmelerinde Drone Kullanımı 

 Droneların geçmişi hava balonlarına dayanmaktadır. Uçak teknolojilerindeki 

gelişmelerle beraber insansız uçabilen uçak formları tasarlanmış ve günümüzdeki modern 

drone/ insansız hava araçları (İHA) üretilmiştir. Dronelar başlangıçta askeri amaçla sonraları 

meteorolojik amaçlarla kullanılmıştır. Tek uçuşla beş yüz dönümlük arazi ve tarlaları yüksek 

çözünürlükte görüntüleyebilen droneların tarım faaliyetlerinde kullanımı ise su stresi, yabancı 

ot flora tespiti, bitkilerde hastalık tespiti, işçilerin gözetlenmesi, verim/olgunluk kestirimi 

tarlaların ilaçlanması, gübrelenmesi amaçlıdır (Türkseven vd., 2016: 267). Tarımda uygulama 

alanları günden güne artan droneların sağladıkları avantajlar şunlardır: 

 Zaman tasarrufu sağlaması ve maliyeti düşürmesi 

 İşletme ve üretim/yetiştiricilik kararlarında daha etkili bilgi akışının sağlanması. 

 Daha fazla ve kaliteli ürün alınması 

 Çevre kirliliğinin azaltılması 

 İşletmelerde envanter ve kayıt düzeninin oluşturulması. 
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Şekil 1: Droneların Tarımda Kullanıldığı Alanlar 

Kaynak: Türkseven, S., Kızmaz, M. Z., Tekin, A. B., Urkan, E., Serim, A.T. (2016). Tarımda Dijital Dönüşüm; 

İnsansız Hava Araçları Kullanımı, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 12 (4) 269. 

 

 Çiftçiler, tarım işletmeleri drone sayesinde tarlaları/arazileri hızlı ve kolaylıkla analiz 

edebilmekte, mahsullerin gelişimini takip edip daha fazla verim sağlayabilecekleri alanları 

saptayabilmektedirler. Bununla birlikte sensörlerle donatılmış olan dronelar, bir tarlada 

biriken suyu görüp tarlanın hangi kısımlarının susuz kaldığını tespit ederek su kaynaklarının 

da etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmakta su israfını azaltmakta kurak zararını 

engelleyebilmektedir (www.1000ciftci.com). 3-5 yıl içinde çiftçilerin ve tarım işletmelerinin 

(büyük ve küçük işletmeler) işlerini/faaliyetlerin yürütme biçimlerini tamamen değiştirecek 

gibi gözüken tarımsal dronelar, sorunlu bitkileri gezerken tespit edebilmekte fotoğrafını çekip 

yerini bildirmekte, ürünün fizyolojik gelişimin takip etmede ve fırtına hasarını kontrol etmede 

büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.  Özetle bilgisayar destekli dronelar tarladaki mahsulün 

gelişimini günlük olarak izleyebilmekte, mevsim ve çevre koşullarını değerlendirerek doğru 

zamanda alçak irtifadan engebeli arazilerde bile otomatik ilaçlama yapabilmektedir (Reis, 

2014:1445).  
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Enerji Sektöründe/Enerji İşletmelerinde Drone Kullanımı 

 Dronelar, kış şartlarının ağır geçtiği arazi koşullarının engebeli olduğu bölgelerde 

devrilen ve kopan hatlardaki arızaların yerini ve türünü hızlıca tespit edebilmektedir. Rutin 

bakım faaliyetlerinde (rüzgâr santrali bakımı gibi) kullanılan dronelar, elektrik iletim 

hatlarının ve ana dağıtım merkezlerinde oluşabilecek çatlak, korozyon gibi soruların 

belirlenmesi, kaçak elektrik kullanımlarını da uzaktan tespit edebilmektedir 

(www.haberturk.com). Dronelar ayrıca, güneş enerji santrallerinin muayenesi, rüzgâr 

santrallerinin bakım ve denetim zamanlarında verimliliklerinin ölçülmesi gibi faaliyetlerin 

yanında türbin aksama süresi, bakım kontrolü ve çalışma saatlerini %75’ten fazla 

azaltabilmektedir (www.rembeltech.com). Dronelar ayrıca, üzerine termal kamera monte 

edilerek fazla ısınmış olan arızalı güneş enerjisi panelini tespit ederek arızalı olan panelin 

değiştirilmesini sağlar böylelikle santralin verimi artar, yatırımın geri dönüş süresi kısalır 

(www.imenerji.com). Droneların enerji sektöründeki kullanımında sağladıkları avantajlar 

şunlardır: 

 Yüksek verimlilik 

 Hızlı erişim 

 Düşük denetim süresi 

 Otomasyon 

 Veri tutarlılığı 

 Kaçak elektrik kullanımının tespiti 

 Elektrik arızalarının tespiti 

 En büyük tesislerin bile havadan hızlıca kontrolünün sağlanması 

 Sıcak noktaların taranması, çıplak gözle görülemeyen gaz sızıntıları ve yapısal 

baskıların tespit edilmesi 

             

 

Görsel: Güneş Enerjisi Tarlalarının Bakımında Drone Kullanımı 

Kaynak:https://www.elazigsonhaber.com/teknoloji/gunes-enerjisi-tarlalarinin-bakimi-icin-akilli 

drone-lar-h37609.html 
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 Özellikle son beş-on yılın dikkat çeken başarılı drone uygulamalarından bazı örnekler 

şunlardır (Karaağaç, 2015: 59): 

Shell: 2008 yılında Alaska kıyılarında petrol çıkarma alanının çevresel analizini yapmak için 

Shell firması drone kullanmıştır. 

Deutsche Telekom: 2013 yılından bu yana bakır olan iletişim kablolarını hırsızlardan 

korumak amacıyla drone kullanmaktadır. 

Dicle Elektrik Dağıtım: Dicle Elektrik 2018 yılından beri tarımsal alanlardaki kayıtlı 

olmayan trafoları belirlemek ve kaçak elektrikle mücadelede keşif ve takip amaçlı drone 

kullanmaktadır. 

Sonuç 

Literatürdeki tarım ve enerji sektörlerinde drone kullanımı ile ilgili olan çalışmalar (Reis, 

2014; Karaağaç, 2015; Türkseven vd., 2016) ve bu sektördeki firmaların çalışmaları gözden 

geçirildiğinde ileri teknoloji içeren tarım makinalarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

insansız hava araçlarıyla birlikte çalışmasının bu sektörlerden beklenen verimi daha da 

artıracağını, maliyetleri düşüreceğini, işletmelerde envanter ve kayıt düzeninin 

oluşturulmasından dolayı denetim kolaylığı kazandırabileceğini, yapılan işin süresini 

azaltarak zaman tasarrufu sağlayacağını ve bu sayede çevrenin daha az kirleneceğini 

göstermektedir. 
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Özet 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların insan hayatına girmesi beraberinde 

pek çok değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde artık her biri küçük bir 

cep bilgisayarı özelliğine sahip olan ve içerisinde pek çok özellik barındıran akıllı telefonları 

bireyin yaşamına kolaylıklar sunarken bazen de birtakım sorunların yaşanmasını beraberinde 

getirmektedir. Özellikle, bu kadar kolay erişilebilir bir teknolojiyle sosyalleşme ihtiyaçlarını 

karşılayan bireyler, yüz yüze ilişki kurma konusunda çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Bu 

konudaki çalışmalara ilişkin alan yazın incelendiğinde, dile getirilen sorunların başında 

sosyotelizm gelmektedir.  Sosyotelizm, bireyin herhangi bir ortamda kendisi dışındaki 

bireyler ile iletişim hâlindeyken dikkatini akıllı telefona vermesi, akıllı telefonla ilgilenmesi 

ve algısını kişilerarası iletişimden kaçırması şeklinde ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle 

sosyotelizm; bireylerin etrafındaki kişileri görmezden gelerek, zamanlarını sosyal medyada ya 

da başka bir sohbet programında konuşması gibi faaliyetlerle zaman geçirme durumudur. 

Günümüzde bu problemle en fazla karşı karşıya kalan gruplardan biri de üniversite 

öğrencileridir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon 

ile bu denli ilgilenmelerinde etkili olan temel motivasyonları belirleyerek, bu faktörler 

hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu amaçla pilot çalışma olarak yürütülmesi planlanan 

çalışmada, Chotpitayasunondh ve Douglas (2018) tarafından geliştirilen ve Göksun (2019) 

tarafından Türkçeye uyarlanan ve 15 ifadeden oluşan, „‟Genel Sosyotelist Olma Ölçeği 

(GSO)‟‟ kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda, ölçeğe ilişkin ifadelerin yanı sıra 

katılımcıların sosyo demografik özelliklerini içeren bilgilerine ve bazı spesifik özelliklerine 

ilişkin sorulara da yer verilmiştir. Çalışmaya ilişkin veri matrisinin oluşturulması sürecinde 

yüz yüze anket yöntemi uygulanmış, elde edilen verilerin analizinde SPSS paket 

programından yararlanılmıştır. Çalışma bulguları yardımıyla, genel sosyotelist olma ölçeğine 

ilişkin temel bilgiler verilerek, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak telefonla ilgilenme 

nedenlerinde dikkat çeken faktörlerin önem sırasına göre vurgulanması planlanmaktadır. 

Böylelikle ileride farklı örneklem grupları ve farklı ölçeklerle ilişkilendirilmesi planlanan 

sosyotelizm kavramı hakkında literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyotelizm, Genel Sosyotelist Olma Ölçeği, Akıllı Telefon. 
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1.GİRİŞ

Günümüzde bireylerin sosyal ağlardaki sürekli güncelleme davranışı “Sosyal 

Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu” olarak tanımlanan yeni bir davranışsal bozukluk 

probleminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyotelizm, bireylerin sosyal ortamlarında 

diğer bireylerle iletişim halindeyken dikkatlerini bireye değil de akıllı telefona vermesi, 

karşısındaki kişi ile iletişim kurmak yerine akıllı telefonla ilgilenmesi ve algılarını kişilerarası 

iletişimden kaçırması olarak ifade edilmektedir (Büyükgebiz Koca, 2019). 

Sosyotelizm sözcüğü ilk kez MacGuarie Sözlük‟ün güncellenmesi anında ortaya 

çıkmıştır. İngilizce karşılığı olan Phubbing sözcüğü olan bu kavram; telefon (phone) ve yok 

saymak (snubbing) sözcüklerinin birleştirilmesi sonucunda elde edilmiştir (Karadağ vd. 

2016). 

Sosyotelizm, günümüzde her bireyin yaşadığı ama fark etmediği bir durum haline 

gelmiştir. Özellikle akıllı telefonların bilgisayar özelliği gösteriyor olması ve internete erişim 

imkanını daha da kolaylaştırması sosyotelizm probleminin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. 

Sosyotelizm kavramı akıllı telefonların yapısından dolayı birçok bağımlılığın kesiştiği bir 

rahatsızlıktır. Bireylerin günlük yaşamlarında aktif bir biçimde akıllı telefonu, interneti, sosyal 

medyayı ve dijital oyun gibi uygulamaları kullanması sosyotelizmin kapsamlı bir yapısının 

olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Karadağ vd. 2016). 

Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin sosyotelist 

davranışları sergilemede etkili olan temel faktörleri belirleyerek, belirlenen faktörler ile 

öğrencilerin bazı sosyo demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıkların bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sosyotelizm; bireyin çevresindekileri görmezden gelip, zamanını akıllı telefon 

kullanarak çeşitli dijital uygulamalarda geçirme eylemidir. Genel olarak bu durum bağımlılık 

olarak tanımlanmakta ve sosyal bir davranış bozukluğu olarak da değerlendirilmektedir 

(Orhan Göksün, 2019). Literatürde Sosyotelizm ile ilgili alan yazın incelendiğinde çok fazla 

çalışmaya rastlanılmamaktadır. 

Karadağ vd. (2016), eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 9 öğrenci ile 

gerçekleştirdikleri vaka çalışmasında, sosyotelizm davranışı sergileyen öğrencilerin 

sosyotelizm bağımlılığının nedenlerini ve yaşamlarındaki etkisini incelemiştir. Yapılan vaka 

analizi sonucunda, akıllı telefon kullanımının kişilerarası ilişkileri olumsuz etkilediğini, 

sosyotelistlerin iletişim becerisi açısından yetersizlik yaşadıklarını, akıllı telefonuyla 

ilgilenirken karşıdaki kişi ile göz teması kurmada zorlandıklarını, anlatılanları eksik 

anladıklarını ve bir kısmının kendisini çevresinde olup bitenlere tamamen kapattığı 

bulgularını ortaya çıkarmıştır.  
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Savcı ve Aysan (2017) çalışmalarında internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, 

dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı olmak üzere, dört teknolojik bağımlılığın 

sosyal bağlılık üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır.  Çalışmanın örneklemini son bir 

yıldır internet kullanan, dijital oyun oynayan ve sosyal medya kullanan ve en az bir sosyal 

medya hesabı ve akıllı telefonu olan 201 genç oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda 

internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon 

bağımlılığının sosyal bağlılığı önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca sosyal 

bağlılığın açıklanmasında en güçlü etkinin ise internet bağımlılığı olduğu gözlenmiştir. 

Özgür Güler ve Veysikarani (2019) „‟Nomofobi Üzerine Bir Araştırma: Üniversite 

Öğrencileri Örneği‟‟ başlıklı çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı cep telefonuna olan 

bağımlılıklarını incelemiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf, 

aylık harcama miktarları nomofobik olmaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki 

yaratmazken, öğrenim gördükleri bölüm, günlük olarak toplam telefon kullanma süreleri ve 

gün içerisinde telefonu kontrol etme sıklıklarının ise istatistiksel olarak anlamlı bir etki 

yarattığı dikkat çekmiştir.  

3. AMAÇ VE YÖNTEM

Çalışmanın temel amacı, Çukurova Üniversitesinde eğitim görmekte olan üniversite 

öğrencilerinin sosyotelist davranışı sergilemelerinde etkili olan temel faktörleri belirleyerek, 

belirlenen faktörler ile öğrencilerin bazı sosyo demografik özellikleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığının incelenmesidir. Öğrencilerin sosyotelist 

olma düzeylerini ölçmek amacıyla Chotpitayasunondh ve Douglas (2018) tarafından 

geliştirilen ve Göksun (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan „‟Genel Sosyotelist Olma Ölçeği 

(GSO)‟‟ kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda genel sosyotelist olma ölçeğine ilişkin 

ifadelerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin kişisel bilgilerini içeren sorulara da yer 

verilmiştir. Oluşturulan kişisel bilgi formunda, öğrencilerin yaş, öğrenim gördükleri sınıf, 

günde ne kadar süre akıllı telefon ile vakit geçirdikleri, akıllı telefonu en çok hangi amaçla 

kullandıkları bilgilerine yer verilmiştir. Buna ilaveten öğrencilere, akıllı telefonun şarjının 

bitmesinden duyulan rahatsızlık hissi,  powerbank kullanma durumları, aylık ortalama 

ödedikleri telefon faturaları ve sosyal medya kullanıp kullanmadıkları soruları da 

yöneltilmiştir.   

Araştırmanın örneklem grubunu basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan 

toplamda 160 sayıdaki akıllı telefon kullanıcısı olan öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya 

ilişkin verilerin elde edilmesi sürecinde öğrencilere ankete katılmak isteyip istemedikleri 

sorularak, gönüllülük esasına dayalı olarak yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Verilerin 

analiz edilmesi aşamasında SPSS paket programından yararlanılarak öncelikle tanımlayıcı 

istatistikler yardımıyla çalışma grubunun genel profili oluşturulup sonrasında ise Genel 

Sosyotelist Olma Ölçeğine ilişkin alt boyutları belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Katılımcılara iki bölümden oluşan anket formu uygulanarak, eksik ya da hatalı 
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doldurulmuş olan formlar çalışmadan çıkarılarak, 160 anket formu değerlendirilmeye 

alınmıştır.  

4. BULGULAR

Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinin özetlendiği Tablo 1 

incelendiğinde, katılımcıların %50,625‟i erkek ve %49,375‟i kız öğrencilerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların %34,375‟i 18-20 yaş aralığında, %51,875‟i 21-23 yaş aralığında ve %13,750‟si 

ise 24 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. 

Tablo1. Sosyo-Demografik Özellikler 

Değişken Kategori Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 81 50,625 

Kadın 79 49,375 

Toplam  160 

Yaş 

18-20 yaş grubu 55 34,375 

21-23 yaş grubu 83 51,875 

24 ve üzeri yaş grubu 22 13,750 

Sınıf 

1. sınıf 39 24,375 

2.sınıf 23 14,375 

3. sınıf 43 26,875 

4. sınıf 55 34,375 

Telefonunuz ile günde ne kadar süre 

geçiriyorsunuz? 

1-3 saat arası 78 48,750 

4 ve üzeri saatten fazla 82 51,250 

Telefonunuzu en çok hangi amaçla 

kullanıyorsunuz?  

Eğitim amaçlı  19 11,875 

Gündemi takip etmek için 22 13,750 

Sosyal ağlara bağlanmak 75 46,875 

İletişim ve eğlence amaçlı 44 27,500 

Telefonunuzun şarjının bitmesi sizi rahatsız eder 

mi?   

Evet 126 78,750 

Hayır 34 21,250 

Powerbank kullanıyor musunuz? 

Evet 43 26,875 

Hayır 117 73,125 

Aylık ortalama ödediğiniz telefon faturanız ne 

kadardır? 

20- 35 TL arası 77 48,125 

36- 50 TL arası 51 31,875 

51 TL ve  üzeri 32 20,000 

Sosyal medya kullanıyor musunuz?  

Evet 145 90,625 

Hayır 15 9,375 

Sayfa 293



Çalışmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri incelenmek 

istendiğinde, %24,375‟i birinci sınıf, %14,375‟i ikinci sınıf, %26,875‟i üçüncü sınıf ve 

%34,375‟i ise dördüncü sınıfta olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin gün içerisinde akıllı 

telefonlarıyla geçirdikleri süreler incelendiğinde; 1-3 saat arası geçirenlerin oranı %48,750 

iken dört saat ve üzeri geçirenlerin oranı ise %51,250‟dir. Kullanıcıların büyük bir 

çoğunluğunun (%46,875) akıllı telefonlarını sosyal ağlara bağlanmak için kullandıkları 

gözlenirken bunu  %27,500 ile iletişim ve eğlence amaçlı kullanım, %13,750 ile gündemi 

takip etmek ve  %11,875 ile de eğitim amaçlı ve kullanım takip etmektedir. Katılımcıların 

%78,750‟si akıllı telefonlarının şarjının bitmesinden dolayı rahatsızlık hissederken, 

%21,250‟si ise bu konu hakkında herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. Ayrıca 

katılımcıların %26,875‟i Powerbank kullanırken, %73,125‟i Powerbank kullanmaya gerek 

duymamaktadır. Kullanıcıların %48,125‟i aylık 20-35 TL arasında telefon faturası öderken, 

%31,875‟i 36-50 TL arasında ve %20‟si ise 51 TL ve üzeri telefon faturası ödemektedir. Son 

olarak, çalışmaya katılan akıllı telefon kullanıcılarının %90,625‟i sosyal medya kullanıyor 

iken, %9,375‟i ise sosyal medya kullanmamaktadır. 

Toplamda 15 ifadeden oluşan “Genel Sosyotelist Olma” ölçeğine uygulanan açıklayıcı 

faktör analizi sonucunda, değişkenler arasında yüksek korelasyonlar gözlenmiştir. 160 

üniversite öğrencisinden oluşan örneklemin ve kullanılan değişkenlerin uygunluğuna karar 

vermek amacıyla değerlendirmeye alınan KMO ölçütü ve Barlett Küresellik testi sonuçları ise 

Tablo 2‟de özetlenmiştir. Hesaplanan KMO değeri 0,844 olup, kullanılan örneklemin faktör 

analizi için yüksek oranda uygun olduğuna karar verilmiştir. Öte yandan Bartlett küresellik 

testinde, korelasyon matrisinin birim matrise eşit olduğu yönünde kurulan    hipotezi de 

reddedilerek değişkenler arasındaki korelasyonların da istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 2. KMO ve Barlett Küresellik Testi Sonuçları 
KMO = 0,834 

Barlett Küresellik Testi 

Serbestlik Derecesi = 105 p-değeri = 0,00

Yapılan faktör analizi sonucunda özdeğeri 1‟den büyük olan toplamda üç anlamlı 

faktör elde edilerek, bu üç faktörün toplam varyansı açıklama oranı %57,179 olarak 

belirlenmiştir.  Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin daha iyi yorumlanabilir 

olması için Varimax dik döndürme yöntemi uygulanarak, elde edilen sonuçlar Tablo 3‟te 

özetlenmiştir. Birinci faktöre ait özdeğer 5,299 olup toplam varyansın %21,132‟sini 

açıklamaktadır. İkinci faktöre ait özdeğer 1,863 olup toplam varyansın %18,044‟ünü 

açıklamaktadır. Son faktör olan ve en az açıklama gücüne sahip olan üçüncü faktörün öz 

değeri 1,415 olup bu faktörün toplam varyansı açıklama oranı ise %18,003‟tür. 

Sayfa 294



Tablo 3. Faktörlerin Toplam Varyans Açıklama Tablosu 

Başlangıç Öz Değerler 

Faktörleştirme sonrası 

varyans açıklama oranları 

Rotasyon sonrası varyans 

açıklama oranları 

Faktör Toplam 

Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

 (%) Toplam 

Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) Toplam 

Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

 (%) 

1 5,299 35,326 35,326 5,299 35,326 35,326 3,170 21,132 21,132 

2 1,863 12,420 47,747 1,863 12,420 47,747 2,707 18,044 39,176 

3 1,415 9,433 57,179 1,415 9,433 57,179 2,700 18,003 57,179 

 Elde edilen üç faktör için isim verilme aşamasına gelindiğinde ise, birinci faktörde 

yüksek yüklerle yer alan ifadeler ağırlıklı olarak bireylerin başkaları ile iletişim kurmaktansa 

telefonları ile ilgilenmeyi yeğlemelerine ilişkin bir yargı oluşturduğu için bu faktöre “Kendini 

Yalnızlaştırma” faktörü adı verilmiştir. İkinci faktörde yüksek faktör yüklerine sahip ifadeler 

genel olarak hem kişinin hem de çevresindekilerin telefon ile fazla ilgilendiklerine ilişkin 

ortak bir kanı oluşturması nedeniyle bu faktöre “Problem Farkındalığı” faktörü denilmiştir. 

Son faktör olarak elde edilen üçüncü faktöre ise telefondan yoksun kalma ya da telefonsuz 

kalma korkusu olarak da nitelendirilebilecek ifadeler yüklendiği için “Nomofobi” faktörü 

şeklinde adlandırma yapılması uygun görülmüştür. 

Tablo 4. Özdeğerler, Rotasyonlu Varyans Açıklama Yüzdeleri ve Faktör Yükleri 

Bileşen Faktör Yükü 

Faktör 1: Kendini Yalnızlaştırma (Özdeğer = 5,299; VAY = %21,132) 

Başkalarına odaklanmayı bırakıp telefonumla ilgilendiğimde iyi hissederim. 0,817 

Başkaları ile ilgilenmektense telefonumla ilgilenmeyi tercih ederim. 0,809 

Başkalarındansa telefonumla ilgilendiğimde rahatlarım. 0,792 

Başkalarını görmezden gelip telefonumla ilgilendiğimde stres atarım. 0,612 

Başkalarını rahatsız ettiğini bilsem bile telefonumu kullanırım. 0,589 

Başkaları bana telefonumu bırakmamı ve onlarla konuşmamı söylediğinde sinirlenirim. 0,517 

Faktör 2: Problem Farkındalığı (Özdeğer = 1,863; VAY = %18,044) 

İnsanlar telefonumla çok uğraştığımı söylerler. 0,742 

Telefon kullanımım nedeniyle başkalarıyla tartışıyorum. 0,741 

Telefon kullanımım nedeniyle başkalarıyla konuşma fırsatlarını kaçırdığımın farkındayım. 0,720 

Telefonumu kullanırken kendimi "sadece birkaç dakika daha" diye düşünürken bulurum. 0,566 

Faktör 3: Nomofobi (Özdeğer = 1,415; VAY = %18,003) 

Telefonumu bırakıp çıkamam. 0,777 

Telefonum yanımda olmadığında huzursuz olurum. 0,725 

Telefonumu görebileceğim bir yere koyarım. 0,693 

Telefonumu kontrol etmediğimde önemli şeyler kaçırmaktan korkarım. 0,570 

Telefonumla planladığım zamandan daha fazla ilgilenirim. 0,532 

*: VAY: Varyans Açıklama Yüzdesi 

Faktör analizi sonucunda elde edilen alt boyutların güvenirliliklerini test etmek için 

hesaplanan Cronbach α katsayıları Tablo 5‟te özetlenmiştir. Tablo 5 incelendiğinde Genel 
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Sosyotelist Olma ölçeğinden elde edilen alt boyutlara ilişkin Cronbach α güvenilirlik 

katsayıları 0,736 ile 0,827 arasında değerler almaktadır. Bu değerler oldukça kabul edilebilir 

düzeydedir. Ayrıca Genel Sosyotelist Olma ölçeğinin toplam 15 maddesi için hesaplanan 

güvenilirlik katsayısı ise  0,863 olarak hesaplanmış olup kullanılan ölçeğin tamamının 

güvenilir olduğu söylenebilir.  

Tablo 5. Alt boyutlara ilişkin Cronbach α Güvenirlilik Katsayıları 
Alt Boyut (Faktör) Madde Sayısı α 

Kendini Yalnızlaştırma 6 0,827 

Problem Farkındalığı 4 0,736 

Nomofobi 5 0,758 

Elde edilen toplam üç faktörün cinsiyet, günlük akıllı telefonla geçirilen süre, akıllı 

telefon sarjının bitmesinden rahatsızlık duyulup duyulmaması ve powerbank kullanma 

durumu bakımından anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla bağımsız t –

testi uygulanmıştır.  

Cinsiyet değişkeninin Genel Sosyotelist Olma ölçeğinin alt boyutları bakımından 

anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığına ilişkin sonuçlar Tablo 6‟da yer almaktadır. Tablo 

6 incelendiğinde, cinsiyet değişkeninin elde edilen tüm alt boyutlar için istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle sosyotelist olmanın alt boyutları 

olan kendini yalnızlaştırma, problem farkındalığı ve nomofobi faktörleri kadın ve erkek 

öğrencilerde ortalama olarak anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır. (elde dilen p-değerleri 

sırasıyla = 0,102 - 0,650 - 0,786 > 0,05). 

Tablo 6. Cinsiyetin Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi 
Faktör Grup n Ortalama Standart Sapma t 

Kendini Yalnızlaştırma Erkek 81 1,627 0,698 -1,647

Kadın 79 1,816 0,751 

Problem Farkındalığı Erkek 81 1,987 0,792 -0,455

Kadın 79 2,047 0,869 

Nomofobi  Erkek 81 3,098 0,838 0,273

Kadın 79 3,060 0,924 

Araştırmaya katılan öğrencilerin günlük akıllı telefonla geçirdikleri süre durumlarının 

elde edilen alt boyutlara göre farklılık yaratıp yaratmadığı ilişkin sonuçlar ise Tablo 7‟de yer 

almaktadır. Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların günlük akıllı telefonla geçirdikleri sürenin, 

elde edilen alt boyutlar için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. (elde dilen p-değerleri sırasıyla = 0,380 - 0,112 - 0,104 > 0,05). 

Tablo 7. Telefon ile Geçirilen Süre’nin Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi 
Faktör Grup n Ortalama Standart 

Sapma 

t 

Kendini Yalnızlaştırma 1-3 saat arası 78 1,668 0,695 -0,880

4 saat ve üzeri 82 1,770 0,761 
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Problem Farkındalığı 1-3 saat arası 78 1,910 0,731 1,598 

4 saat ve üzeri 82 2,118 0,905 

Nomofobi 1-3 saat arası 78 2,964 0,840 -1,634

4 saat ve üzeri 82 3,190     0,906 

Katılımcıların telefon şarjının bitmesinden dolayı herhangi bir rahatsızlık duyup 

duymama durumlarının elde edilen alt boyutlara göre farklılık yaratıp yaratmadığına ilişkin 

sonuçlar ise Tablo 8‟de özetlenmiştir. Buna göre telefon şarjının bitmesinden dolayı herhangi 

bir rahatsızlık duyup duymama durumlarının elde edilen tüm alt faktörler için istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığa neden olduğu bulgusu elde edilmiştir (elde dilen p-değerleri 

sırasıyla = 0,019 - 0,007 - 0,000 < 0,05). Tüm alt boyutlar açısından incelendiğinde 

öğrencilerin telefonlarının şarjlarının bitmesinden dolayı anlamlı bir şekilde rahatsızlık 

duydukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 8. Şarjınızın Bitmesi Rahatsız Eder mi? Sorusunun Alt Boyutlar Üzerindeki 

Etkisi 

Faktör Grup N Ortalama Standart 

Sapma 

t 

Kendini Yalnızlaştırma Evet 126 1,791 0,738 2,378 

Hayır 34 1,460 0,638 

Problem Farkındalığı Evet 126 2,109 0,840 2,754 

Hayır 34 1,676 0,697 

Nomofobi Evet 126 3,249 0,817 5,825 

Hayır 34 2,452  0,825 

Telefonlarının şarjlarının bitmesinden anlamlı bir şekilde rahatsızlık duyan 

öğrencilerin, bu duruma bir çözüm önerisi olabilecek, Powerbank kullanıp kullanmama 

durumlarına ilişkin farklılık yaşayıp yaşamadıklarını incelemek adına yapılan t – testi 

sonuçları ise Tablo 9‟da özetlenmiştir. Buna göre Powerbank kullanıp kullanmama 

durumlarının elde edilen tüm alt faktörler için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa neden 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (elde dilen p-değerleri sırasıyla = 0,597 - 0,667 - 0,865 > 

0,05). 

Tablo 9. Powerbank Kullanma Durumunun Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi 

Faktör Grup N Ortalama Standart 

Sapma 

t 

Kendini Yalnızlaştırma Evet 43 1,771 0,812 0,530 

Hayır 114 1,702 0,698 

Problem Farkındalığı Evet 43 2,064 0,908 0,431 

Hayır 117 2,000 0,802 

Nomofobi Evet 43 3,060 0,900 -0,170

Hayır 117 3,087  0,875 

Benzer şekilde kullanıcıların aylık ortalama ödedikleri telefon faturaları tutarı ile 

telefonlarını en çok hangi amaçla kullandıkları değişkenleri ile elde edilen alt boyutlara göre 
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anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği, grup sayısı ikiden fazla olduğu için ANOVA testi 

ile test edilmiştir.  

Akıllı telefon kullanıcılarının aylık ortalama ödedikleri telefon faturaları ile elde edilen 

alt boyutlar açısından anlamlı farkların olup olmadığı ANOVA testi ile test edildiğinde, elde 

edilen bulgular Tablo 10‟da özetlenmiştir.  

Tablo 10. Aylık Ödenen Telefon Faturaları Tutarının Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi 

Faktör      F p-değeri
Kendini Yalnızlaştırma 0,101 0,904 

Problem Farkındalığı 1,005 0,368 

Nomofobi  0,204 0,816 

Tablo 10 incelendiğinde, öğrencilerin aylık ödedikleri telefon faturası tutarlarının 

Genel Sosyotelist Olma ölçeğinin 3 alt boyutunun hiçbiri ile anlamlı bir farklılığa neden 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Böylece öğrencilerin kendini yalnızlaştırma, problem 

farkındalığı ve nomofobi boyutları açısından ödedikleri aylık telefon faturası tutarının anlamlı 

bir etkisi olmadığı söylenebilir. 

Öğrencilere son olarak telefonlarını en çok hangi amaçla kullandıkları sorulmuş ve 

verdikleri yanıt ile elde edilen alt boyutlar üzerinde anlamlı bir etkinin olup olmadığı 

incelenmek istenmiştir. Bu amaçla elde edilen bulgular Tablo 11‟de özetlenmiştir.  

Tablo 11. Telefonunuzu En Çok Hangi Amaçla Kullanıyorsunuz? Sorusunun Alt 

Boyutlar Üzerindeki Etkisi 

Faktör F p-değeri

Kendini Yalnızlaştırma 1,754 0,158

Problem Farkındalığı 1,688 0,172

Nomofobi 5,536 0,001

Tablo 11 incelendiğinde sadece nomofobi alt boyutu açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık dikkat çekerken ilk iki boyut açısından anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Anlamlı farklılık tespit edilen Nomofobi alt boyutu için anlamlı farklılığın 

hangi gruplardan kaynaklandığını belirleyebilmek için öncelikle varyansların homojen olup 

olmadığı Levene testi ile sınanmıştır. Levene testinde hesaplanan  

   olduğundan varyansların homojen olduğuna karar verilmiş ve ikili karşılaştırmalar 

yapılırken, homojen varyanslar söz konusu olduğunda kullanılması uygun olan Bonferroni 

testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 12‟de özetlenmiştir. 

Tablo 12. Nomofobi Alt Boyutu İçin İkili Karşılaştırma Sonuçları 

Faktör Gruplar Anlamlı Farklar 

Nomofobi (1): Eğitim amaçlı 
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(2): Gündemi takip etmek için (3) > (1), (2)

(3): Sosyal ağlara bağlanmak için 

(4): İletişim ve eğlence amaçlı 

Tablo 12 incelendiğinde, telefonunu en çok sosyal ağlara bağlanmak için kullanan 

öğrencilerin, eğitim amaçlı kullanan ve gündemi takip etmek amacıyla kullanan öğrencilere 

nazaran daha fazla nomofobik olma özelliği gösterdiği dikkat çekmiştir. 

5. SONUÇ

Her geçen gün değişmekte ve gelişmekte olan teknoloji ile bireylerin davranışları, 

önem sıralamaları ve değer yargıları da değişim göstermektedir (Büyükgebiz Koca, 2019). 

Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde teknolojinin ve sağladığı imkanların bu denli 

hızlı engellenemez bir şekilde yaygınlaşması aynı zamanda bireylerin kurduğu iletişim 

şeklinde de farklılık yaratmaktadır (Özgür Güler ve Keskin, 2019). Teknolojinin sağlamış 

olduğu imkanlar, bireyleri birbirlerine yaklaştırıyor gibi görünse de, aslında bireyler arasında 

gizli bir iletişim problemleri yaşanmasına neden olmaktadır. 

Yüz yüze iletişim halindeyken bile bireyler istemsizce de olsa cep telefonlarıyla 

ilgilenerek karşılarındaki kişiyi dinlermiş gibi görünürken aslında farklı şeylerle meşgul 

olmaktadırlar. Bu durum „‟sosyotelizm‟‟ olarak ifade edilmektedir.  Sosyotelizmin telefon 

bağımlılığına zemin hazırlayan sosyal bir davranış bozukluğu olduğu bilinmektedir. 

Sosyotelizm, günümüzde her bireyin yaşadığı ancak fark etmediği bir durumdur (Büyükgebiz 

Koca, 2019). Bu araştırmada Çukurova Üniversitesi‟nde öğrenim görmekte olan 160 

öğrencinin sosyotelist davranış sergilemelerinde etkili olan temel faktörler belirlenerek, 

belirlenen alt boyutlar ile katılımcıların bazı sosyo demografik özellikleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı araştırılmak istenmiştir. 15 ifadeden oluşan 

genel sosyotelist olma ölçeğinin; “kendini yalnızlaştırma”, “problem farkındalığı” ve 

“nomofobi‟‟ olarak adlandırılan 3 alt boyutu olduğu belirlenmiştir.  Elde edilen bu alt 

boyutlar ile cinsiyet, günlük akıllı telefonla geçirilen süre, akıllı telefonun şarjının 

bitmesinden rahatsızlık duyulup duyulmama durumu ve powerbank kullanıp kullanmama 

durumları, aylık ödedikleri telefon fatura tutarları ve telefonu en fazla kullanma amaçları gibi 

değişkenler ile anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin cinsiyet, günlük 

akıllı telefonla geçirdikleri süre, powerbank kullanma durumu ve aylık ödedikleri telefon 

faturaları değişkenlerinin Genel Sosyotelist Olma ölçeğinin hiçbir alt boyutu üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten 

öğrencilerin akıllı telefon şarjının bitmesinden rahatsızlık duyulup duyulmama durumu ve 

telefonu en çok kullanma amaçları değişkenlerinin Genel Sosyotelist Olma ölçeğinin alt 

boyutları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu da tespit edilmiştir. 

Çalışmaya katılan akıllı telefon kullanıcısı olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun interneti 

facebook, twitter, instagram gibi sosyal ağlara bağlanmak için kullandığı belirlenmiştir. 
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Bunun yanı sıra; oyun, video, müzik dinlemek gibi iletişim ve eğlence amaçlı kullanmak, 

haber okumak ve gündemi takip etmek ve eğitim amaçlı konularda araştırma yapmak 

amaçları için de kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin 

%90,63 gibi büyük bir çoğunluğunun ise sosyal medya kullandığı da tespit edilmiştir.  

Bu doğrultuda, kitle iletişim aracı olan telefonun, kişilerin yaşamlarının vazgeçilmez 

bir parçası haline gelerek zamanlarının ve yaşamlarının önemli bir bölümünü işgal ettiği 

söylenebilir. Bu araştırma Çukurova Üniversitesi öğrencileri ile çerçevelendirilmiş olup pilot 

bir çalışma olma niteliğindedir. Bu nedenle gelecekte bu konu ile ilgili çalışmalar yapacak 

olan araştırmacılara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda gelecek 

çalışmalarda, ülkemizde ve yurtdışında yaşayan ve eğitimin üst kademesi olan üniversitelerde 

öğrenim gören öğrencilerinin sosyotelist olma düzeyleri karşılaştırılabilir. Ayrıca internet 

sektörünün yoğun ve az kullanıldığı meslekler de belirlenerek, internetin meslekler üzerindeki 

önem düzeyi de araştırılabilir. Çağımızın belki en büyük nimeti olarak addedilen fakat bilinçli 

ve doğru olmayan şekilde kullanımı sonucu bireylerde fiziksel, ruhsal, sosyal ve bilişsel 

anlamda büyük hasarlara neden olabilen internet kullanımının daha bilinçli ve kontrollü 

olarak yapılması gerektiğinin vurgulanarak bu konuda yapılan çalışmaların artmasının faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Göç günümüzde küresel sağlık ve sosyal gelişmenin en önemli belirleyicilerinden biri haline 

gelmiştir. Türkiye son yıllarda Suriye gibi çevre ülkelerde meydana gelen olayların etkisiyle 

birlikte birçok göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum gerek görsel medya gerekse 

yazılı basında göçmen sayısındaki artışın Türk toplumu tarafından hoş karşılanmadığı algısını 

yaratmaktadır. Özellikle Mart 2011‟de Suriye‟de başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin 

tamamına yayılan bir iç savaşa dönüşmüştür. Türkiye, Suriye‟deki iç savaşın yoğunlaştığı 

2012 yılından itibaren, Lübnan, Ürdün, Irak gibi diğer bölge ülkeleriyle birlikte en çok 

Suriyeli sığınmacı kabul eden ülkelerden biri olmuştur. Literatürdeki bazı çalışmalar göçmen 

sayısı artışının ülkelerdeki mutluluğu düşüreceğini iddia ederken diğer bazı çalışmalar ise bu 

artışın bazı faktörler (yabancı iç gücü, alternatif pazarların oluşumu vb.) üzerinden mutluluğu 

arttırabileceğini önermektedir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye‟deki göçmen sayısının 

mutluluk düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2003-2018 arası 

yıllık veriler kullanılarak bağımlı değişken olarak genel mutluluk düzeyi; bağımsız 

değişkenler olarak işsizlik oranı, reel kişi başı gayri safi yurt içi hasıla (KBGSYİH) ve 

göçmen sayısı ile Suriye‟deki iç savaşın başlangıcını gösteren kukla değişkenin yer aldığı 

regresyon modelinin parametreleri tahmin edilmiştir. Modelde yer alan işsizlik oranı ve 

KBGSYİH değişkenleri, sonuçların daha geniş bir perspektiften yorumlanmasını sağlamıştır. 

Türkiye‟deki göçmen sayısı verileri T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web 

sitesinden, genel mutluluk düzeyi verisi ve işsizlik verisi Türkiye İstatistik Kurumu web 

sitesinden, KBGSYİH verileri Eurostat web sitesinden elde edilmiştir. Çalışma sonuçları 

göçmen gruplarının ülkemizdeki istihdamı, barınma olanakları, kalkındırılması gibi konular 

ile bu konularda yapılacak çalışmalara öncü olmakla birlikte ülkemizde uygulanan göçmen 

politikası için yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmen, Mutluluk, İşsizlik. 
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AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUMBER OF IMMIGRANTS ON 

HAPPINESS LEVEL IN TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin GÜLER 

Çukurova University, Department of Econometrics 

Selda SOYGÖZEN 

Çukurova University, Institute of Social Sciences  

ABSTRACT 

Migration has become one of the most important determinants of global health and social 

development. Turkey is home to many immigrants with the impact of events occurring in 

neighboring countries such as Syria in recent years. This situation creates the perception that 

the increase in the number of immigrants is not welcomed by the Turkish society in both the 

visual and print media. The protests that started in Syria in March 2011 turned into a civil war 

that spread throughout the country in a short time. Turkey has been one of the countries that 

received the majority of Syrian refugees along with other regional countries such as Lebanon, 

Jordan and Iraq since 2012, when the civil war in Syria intensified. Some studies in the 

literature suggest that the increase in the number of immigrants has a negative effect on the 

general happiness level, while other studies claim that this increase might have a positive 

impact through some factors like foreign labor, the emergence of alternative markets, etc. 

Therefore, in this study, it is aimed to examine the effect of number of migrants on the 

happiness level for Turkey. For this purpose, the parameters of the regression model, where 

the general happiness level is the dependent and unemployment rate, real per capita gross 

domestic product (GDP), the number of immigrants, and a dummy variable representing the 

start of the civil war in Syria are independent variables, are estimated using annual data for 

the period between 2003 and 2018. Inclusion of the unemployment rate and GDP enabled us 

to interpret the results from a wider perspective. The data on number of immigrants and GDP 

are obtained from Turkish Ministry of Interior Directorate General of Migration 

Administration and Eurostat websites, respectively, while general happiness level and 

unemployment data are obtained from Turkish Statistical Institute website. The results of the 

study leads to the studies about immigrant groups in our country, considering the issues such 

as employment, housing, and development, and guides the immigration policy implemented 

in our country. 

Keywords: Migration, Immigrant, Happiness, Unemployment. 
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1. GİRİŞ

Göç ve göçmen kavramları özellikle Mart 2011‟de Suriye‟de başlayan gösterilerin kısa sürede 

ülkenin tamamına yayılan bir iç savaşa dönüşmesiyle birlikte görsel medya ve yazılı basında 

da daha sık gördüğümüz, Suriye‟de savaşın yoğunlaştığı 2012 yılından itibaren Türkiye‟nin 

en çok göçmen kabul eden ülkelerden biri olmasıyla daha çok tartışılan kavramlar 

olmuşlardır. 

Göç terimleri sözlüğü göç kavramını “uluslararası bir sınırı geçmek veya bir devlet içinde yer 

değiştirmek” olarak tanımlamıştır. Buna göre göç; “süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun 

insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, 

yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler dâhildir” (IOM Uluslararası Göç Örgütü, 

2009). 

Literatürdeki bazı çalışmalar göçmen sayısı artışının ülkelerdeki mutluluğu düşüreceğini iddia 

ederken diğer bazı çalışmalar ise bu artışın bazı faktörler (yabancı iç gücü, alternatif 

pazarların oluşumu vb.) üzerinden mutluluğu arttırabileceğini önermektedir. 

Mutluluk kavram olarak öznel iyi olma hali olarak açıklanmaktadır. Bir birey, yaşamına dair 

olumlu düşünce ve duygularının miktarca üstün olması durumunda kendini öznel olarak iyi 

yani mutlu hissetmektedir. Mutluluk felsefenin olduğu kadar psikolojinin ve sosyal bilimlerin 

de üzerinde uğraştığı bir konu olmuştur. Birçok davranış bilimci insanların ağırlıklı olarak 

doyumsuz ve mutsuz olduğunu düşünmüştür (Diener ve Diener, 1996). 

Son zamanlarda gerek görsel gerekse yazılı basında göçmen sayısındaki artışın Türk toplumu 

ya da toplumun bir kesimi tarafından hoş karşılanmadığına dair haber ya da tartışmalara yer 

verilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada hayatımızın her alanında yer alan göçmenlerin son 

yıllarda ülkemizde artan sayısını da göz önünde bulundurarak, Türkiye‟deki göçmen sayısının 

mutluluk düzeyi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarihte eşine az rastlanan 

boyutlara ulaşan Suriyelilerin yaşadıkları insani dramı, „yakın tarihte yaşanan en büyük göç 

dalgası olarak‟ nitelemektedir” (Erdoğan, 2018). BMMYK‟nın güncel verilerine göre 

Türkiye‟de resmi olarak 3,6 milyonun üzerinde Suriyeli geçici koruma altında bulunmaktadır 

(Birleşmiş Milletler Türkiye Raporu, Kasım 2019) ancak resmi olmayan tahminlere göre bu 

sayının çok daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca paylaşılan verilere göre Türkiye, 

Suriyelilerin yanı sıra Afgan, Iraklı, İranlı, Somalili ve diğer uyruklardan olmak üzere farklı 4 

milyon göçmene ev sahipliği yapmaktadır. (BMMYK, 2019)  
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Göçmenlerin kamp alanları dışında şehirlerde özellikle aynı mahallelere yerleştiği, halk 

arasında “Suriyeli sokağı ya da göçmen sokağı” adı altında kendi ülkelerindeymiş hissini 

yaşayabildikleri lokantaları, dükkânları ve hatta kendi dillerinde yazan tabelaları olan 

toplumdan ayrı kendi bölgelerini yaratma eğilimleri görülmektedir. Bu mahalleler özellikle 

bulundukları ülkenin vatandaşları bakımdan hoş karşılanmamakta ve varlıklarından dolayı 

rahatsızlık hissiyatı yaratmaktadır. 

Suriyeliler, Türklerin kendilerine kucak açtıklarını ve çok iyi ev sahipliği yaptıklarını 

belirttikten sonra, uzayan kalışların ilişkilerini ve duygularını etkilediğini ifade etmektedirler. 

Suriyelilere “sizi en çok rahatsız eden nedir” diye sorulduğunda, “bize „misafir‟ denilmesi” 

şeklinde cevap vermeleri dikkat çekicidir. Zira misafirlik, bir hak değil, ev sahibine bağlı bir 

duygusal durumdur. Bu anlamda özellikle de süre uzarsa, ev sahibinin karşısındakine 

misafirliğini hatırlatması, “haddini bil” anlamına gelmektedir (Erdoğan, 2014). Bu söylemden 

anlaşılacağı üzere Türklerin asıl korkusu göçmenlerin kalıcı hale gelmesidir. Buna ilaveten 

uzayan bu süreç toplumun gerginleşmesine neden olmaktadır. 

Gazi ve Çakı (2019) göçmen ayrımcılığına karşı hazırlanan kamu spotu reklamlarında verilen 

mesajların ortaya konulması amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Son yıllarda göçmen nüfusun 

sürekli olarak artış gösterdiği Şili‟de, Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü tarafından ülkede 

göçmen nüfusa karşı ayrımcılığın yaşanmaması için hazırlanan kamu spotu reklamlarında 

hangi mesajların, ne şekilde verildikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 6 başlık altında kamu 

spotu çalışmaları incelenmiş; düz anlam, yan anlam, mit, mecaz, metonimi şeklinde analiz 

edilmiştir. Türkiye‟deki ulusal çalışmalar içerisinde değerlendirildiğinde, mevcut çalışma 

özgün bir konuyu ele alması bakımından önem taşımaktadır. 

İşçi ve Uludağ (2019) yaptıkları çalışmada yeni medya platformlarından biri olan video 

paylaşım sitesi Youtube‟da yer alan Suriyeliler ile ilgili sokak röportajı içeriklerinin söylem 

analizinin mülteci karşıtı ve destekçisi olarak iki ana başlık altında incelenmesini 

amaçlamıştır. Araştırmada sağduyulu görüşlerin ve sığınmacı destekçisi açıklamaların altında 

yatan sebeplerin daha iyi anlaşılması ve Suriyeli sığınmacıların uyum sürecine katkıda 

bulunulması adına medyada ve politika yapım süreçlerinde bu bakış açısına daha geniş yer 

verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 



 

3. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

 

Çalışmada göçmen sayısının Türkiye‟de yaşayanların genel mutluluk düzeyi üzerindeki 

etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Kurulan modelde bağımlı 

değişken olarak genel mutluluk düzeyi alınmıştır. Modelin ilk bağımsız değişkeni 

Türkiye‟deki göçmen sayısıdır. Buna ilaveten Suriye‟de başlayan iç savaşın ülkemizdeki 

mutluluk düzeyini ne derecede etkilediğini belirlemek amacıyla modele bir kukla değişken de 

eklenmiştir. Ayrıca mutluluğu etkileyebileceği düşünülen işsizlik oranı ve reel kişi başı gayri 

safi yurt içi hasıla (KBGSYİH) değişkenleri modele kontrol değişkeni olarak dahil edilmiştir. 

Regresyon modelinin parametreleri hem tüm değişkenlerin yer aldığı hem de adımsal 

yöntemlerin kullanıldığı iki durum için ayrı ayrı tahmin edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

 

Çalışmada kullanılan regresyon modeli 

 

                             (1) 

 

şeklindedir. Burada bağımlı değişken   genel mutluluk düzeyidir. Bağımsız değişkenler ise 

   göçmen sayısı (ikamet izni almış göçmenler),    işsizlik oranı,    KBGSYİH (2003 

fiyatlarıyla, Euro) ve    Suriye‟deki iç savaşı gösteren kukla değişken (2011 öncesi için 0, 

2011 ve sonrası için 1) şeklindedir. Burada özellikle    ve    katsayılarının anlamlı olup 

olmadıkları araştırılmaktadır.   ‟in anlamlı ve negatif olması durumunda göçmen sayısı 

arttıkça genel mutluluk düzeyinin düştüğü ifade edilebilir. Benzer şekilde   ‟ün anlamlı ve 

negatif olması durumunda Suriye‟deki iç savaşla birlikte Türkiye‟de genel mutluluk 

düzeyinin düştüğü söylenebilir. 

 

Çalışmada 2003 – 2018 yılları arasında yıllık veriler kullanılmıştır. Türkiye‟deki göçmen 

sayısı verileri T. C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden, genel 

mutluluk düzeyi verisi ve işsizlik verisi Türkiye İstatistik Kurumu web sitesinden, KBGSYİH 

verisi Eurostat web sitesinden elde edilmiş ve derlenmiştir. Veriler IBM SPSS Statistics 22 

programıyla analiz edilmiştir. 

 

4. BULGULAR 

 

Modelde yer alan değişkenlere ait özet istatistikler Tablo 1‟de verilmektedir. Buna göre 

incelenen dönemde Türkiye‟de genel mutluluk düzeyinin 50,81 ile 62,10 arasında değiştiği 

(100 üzerinden) ve ortalama mutluluk düzeyinin 57,847 olduğu görülmektedir. 100 üzerinden 

elde edilen bu değerlere bakıldığında anılan dönemde mutluluğun çok da yüksek olmadığı 

ifade edilebilir. Yine Tablo 1‟den ikamet izni almış ortalama göçmen sayısının 313470 

civarında olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı %9,2 ile %14 arasında değişirken KBGSİYH 

ortalaması 4105,491‟dir. 



Tablo 1. Özet istatistikler 

Değişken Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

50,81 62,10 57,847 3,135 

152203 856470 313470,690 194295,443 

9,20 14,00 10,688 1,093 

2227,16 5013,21 4105,491 751,203 

Gerek tüm değişkenlerin yer aldığı gerekse adımsal regresyon yöntemiyle elde edilen modele 

ait parametre tahminleri Tablo 2‟de verildiği gibidir. Tüm değişkenlerin yer aldığı model 

incelendiğinde %5 anlamlılık düzeyinde katsayılardan sadece sabit terimin anlamlı olduğu ve 

modelin anlamlı olmadığı (       ,               ) görülmektedir. Dolayısıyla bu 

modele göre değişkenlerin hiç biri genel mutluluk düzeyini etkilememektedir. Öte yandan 

adımsal regresyon analizi sonuçlarına göre sabit terimin yanı sıra modelde yer alan tek 

değişken KBGSYİH‟dır ( ̂       ,               ).   testi sonuçlarına göre model

%5 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır (       ,               ). 

Her iki model sonuçları bir arada değerlendirildiğinde göçmen sayısı ve Suriye‟deki iç savaşa 

ait kukla değişkenlerin anlamlı olmadığı görülmektedir. Kontrol değişkenlerinden işsizlik 

oranı için de benzer durum söz konusudur. Öte yandan adımsal regresyon sonuçlarına göre 

kontrol değişkenlerinden KBGSYİH‟nın mutluluk üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin 

olduğu söylenebilir. 

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada Türkiye‟deki göçmen sayısının mutluluk düzeyi üzerindeki etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 2003 – 2018 dönemi için yapılan regresyon analizi sonuçları 

incelendiğinde, Türkiye‟deki ikamet izni almış göçmen sayısının ve Suriye‟deki iç savaşın 

ülkemiz genel mutluluk düzeyi üzerinde herhangi anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda gerek görsel gerekse yazılı basında göçmen sayısındaki artışın Türk 

toplumu tarafından hoş karşılanmadığına yönelik ibareler yer alsa da ülkemizdeki göçmen 

sayısının veya Suriye‟de başlayan iç savaşın ülkemizde yaşayan vatandaşların genel mutluluk 

düzeyi üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu algının oluşmasını 

önlemek ve oluşan algıyı değiştirmek adına göçmenlerle ilgili yapılan haberler ve bu 

haberlerin doğruluklarının denetlenmesi önerilebilir. Yine bu amaçla göçmen bireylerin yer 

aldığı “kamu spotu” çalışmalarında, ayrışmak yerine bir arada olmamızın hem bireysel hem 

toplumsal olarak bizi daha ileriye götüreceği vurgusu yapılabilir. Ayrıca yapılacak sosyal 

sorumluluk projeleri yardımıyla bu tip bir ayrışmanın ortadan kaldırılmasına da çalışılabilir. 
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Tablo 2. Regresyon analizi sonuçları 

Katsayı Tam Model Adımsal Regresyon 

 ̂ 63,175 

(2,977) 

[0,013]* 

48,668 

(12,393) 

[0,000]** 

 ̂ -0,00001

(-1,212) 

[0,251] 

– 

 ̂ -0,605

(-0,615) 

[-0,551] 

– 

 ̂ 0,001 

(0,316) 

[0,758] 

0,002 

(2,374) 

[0,032]* 

 ̂ 2,366 

(0,941) 

[0,367] 

– 

0,462 0,287 

 ̂ 2,685 2,740 

2,362 [0,117] 5,635 [0,032]* 

Not: Parantez içindeki değerler t istatistiklerini, köşeli parantez içindekiler p-değerlerini 

göstermektedir. 

*: %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı katsayıyı gösterir. 

**: %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı katsayıyı gösterir. 

Bu bağlamda göçmenlere hastanelerde verilen öncelik hakkının yansımaları düşünüldüğünde, 

bilinçsiz hastane başvurularını ve ilaç kullanımını önlemek adına göçmen denetim birimleri 

oluşturularak bir kontrol mekanizması oluşturulabilir. Yine göçmenlerin ucuz işçi olarak 

çalıştırılması nedeniyle kendi vatandaşlarımızın işsiz kaldığı görüşünü değiştirmek adına, 

toplum olarak işverenlerin göçmenleri sigortasız ve düşük ücretlerle çalıştırmasının önüne 

geçilmelidir. Bu doğrultuda denetim birimleri oluşturulmalı, bu bireylerin bulundukları zor 

durumu fırsata çevirmeye yönelik davranışlara gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu ve 

benzeri şekilde yapılabilecek düzenlemeler göçmenlerin toplumsal kabulünü kolaylaştıracak 

ve böylece hep birlikte daha mutlu yaşamak adına adımlar atılmış olacaktır. 

Öte yandan bu çalışmada veriye ulaşmada yaşanılan zorluklar nedeniyle Türkiye‟deki ikamet 

izni almış göçmen sayısının kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bu sayının toplam göçmen 

sayısını tam olarak yansıtamaması çalışmanın bir kısıdıdır. Buna ilaveten göçmenlerin 

Türkiye‟deki dağılımı iller bazında farklılık göstermektedir. Bu nedenle gelecekte yapılacak 

çalışmalarda il bazında benzer analizler yapılarak özellikle göçmenlerin yoğun olduğu il ya da 

bölgelerdeki farklılaşmalar incelenebilir. 

Sayfa 306



KAYNAKÇA 

BMMYK (2019). “Turkey: Key Facts and Figures, November 2019”. 

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/73154.pdf 

BMMYK. (2019). “Türkiye İstatistikleri”. https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-

istatistikleri 

Diener, E. ve Diener, C. (1996). Most People Are Happy. Psychological Science, 7(3): s. 181-

185 

Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye‟deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum. HUGO 

(Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi). 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/46184  

Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları. 

Gazi, M. ve Çakı, C. (2019). Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü‟nün Göçmen Ayrımcılığına 

Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme. Göç Araştırmaları Dergisi, 5(1), 

50-77.

IOM Uluslararası Göç Örgütü (2009). Göç Terimleri Sözlüğü, 2074-6709. 

İşçi, D. ve Uludağ, E. (2019). Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları 

Üzerine Bir İnceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 3(1), 1-24. 

Sayfa 307

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/73154.pdf
https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri
https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/46184

	
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa




