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KARGO FİRMALARININ İTİBARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ  

Mustafa ALP1  

Nilay KÖLEOĞLU2 

Binnaz ÇINAR3 

 

Öz 

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve müşteri 

memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaca 

ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte’sinde öğrenim gören 280 öğrenciye anke t 

uygulanmıştır. Toplam 245 anket dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, firma 

itibarının müşteri memnuniyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kargo Firmaları, Firma İtibarı, Müşteri Memnuniyeti 

JEL Kodları: C12, L22, M31.  

 

THE INFLUENCE OF REPUTATION OF CARGO COMPANIES ON 

CUSTOMER SATISFACTION  

Abstract 

The main aim of this study is to determine the influence of company reputation on customer satisfaction by examining 

the company reputation and customer satisfaction of cargo companies in terms of university students. In order to 

achieve this aim, 280 students from Balikesir University Necatibey Education Faculty were applied a survey. Totally  

245 questionnaires were analyzed. As a result of the analysis, it has been determined that firm reputation affects 

customer satisfaction positively and significantly. 

Keywords: Cargo Companies, Company Reputation, Customer Satisfaction. 

JEL Codes: C12, L22, M31. 
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Giriş 

Lojistik kavramı ilk kez askeri bir terim olarak 1905 yılında orduların hareketi, gereksinimler inin 

tedariki, malzeme ve personelin taşınması, bakım ve yenilenmesi şeklinde ifade edilmiştir (Kobu, 
2003). Lojistik, günümüzde sadece askeri faaliyetlerle sınırlı kalmayıp, ulusal ve uluslararas ı 
boyutta kültürel, ekonomik ve sosyal hayatta da etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Lojistik 

sektöründe yaşanan hızlı değişimler ve ilerleyen teknoloji lojistik faaliyetlerin önemini ve 
gelişimini arttırmaktadır. Özellikle, hizmet sektörü tüketicilerin talep ve beklentilerine uygun 

kaliteli ve zaman tasarrufu sağlayan müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım izlemektedir. Bu 
yaklaşım rekabet ortamını etkilemektedir. 

Türk Dil Kurumu‘na göre kargo kelimesi, “yük taşıyan uçak veya gemi, bir şirketin taşıdığı yük 

veya posta, bir yerden bir yere yük veya posta taşıyan şirket; uçak, gemi vb. bir taşıtla taşınan eşya, 
yük” şeklinde tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Kargo hizmetleri, temel olarak lojist ik 

eylemler adı altında düşünülebilir (Thai & Grewal, 2005). Kargo hizmetleri, müşterilerin hayatını 
kolaylaştıran önemli aracılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkemizde kargo sektörünün durumu incelendiğinde ise hızlı bir büyüme gözlemlenmekted ir. 

Kargo sektörü 35-40 yıllık genç bir sektör olmasına rağmen, günlük yedi milyon gönderi ile ciddi 
bir talebe karşılık vermektedir. Sektördeki özelleştirme uygulamalarının artması halinde 2020 

yılında kapasitenin ikiye katlanacağı öngörülmektedir. Gelecekte Avrupa ile Asya, Ortadoğu ve 
Kafkasya arasında lojistik merkez olacağı varsayılan Türkiye’de kargo sektörünün önemi 
artacaktır (Kut, 2017). Dünyada ve ülkemizde teknoloji gelişimi ile büyüyen e-ticaretin kargo 

sektörüne etkisi büyüktür. E-ticaretin de etkisiyle ekonomik yapının gelişmesi ve büyümesi 
insanların toplumsal hayatını etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu etkileşim ve değişim neticesinde 
oluşan ihtiyaçlar, kargo hizmet sektörünü canlandırmıştır (Simona & Maggi, 2003). Teknoloji 

kullanımı gençlerde yetişkin bireylere göre daha yüksektir. Dolayısıyla genç nüfus yoğunluğu 
yüksek olan ülkemizde kargo sektörü üzerine yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.  

Kargo firmaları diğer taşımacılık yapan firmalardan farklı olarak, çeşitli alanlarda üretim 
gerçekleştiren kuruluşların ya da insanların ihtiyaçlarını gerekli yerlere ulaştırma konusunda 
yardımcı olurlar. Kargo firmalarının hizmet kalitesinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması 

müşteri memnuniyetini elde etme konusunda yararlı olacaktır. Rekabetin yüksek olduğu bu 
sektörde müşteri memnuniyeti sağlamak firmaların geleceğini belirlemektedir. Paydaşların firma 

hakkındaki değerlendirmeleri olarak da ifade edilen firma itibarı, yoğun rekabet altındaki kargo 
sektöründe araştırılması gereken kavramlardandır (Hume, 2008). 

Kargo firmalarının müşteri gönderi ve alımlarının gerçekleşmesi önem arz ettiğinden, kargo 

taşımacılığı yapan firmaların hizmet kalitesi müşteriler tarafından gözlemlenen önemli 
kıstaslardan biridir. Kargo firmaları, müşterilere güvenilir ve hızlı taşımacılık imkânı sunar ve 

müşteri beklentilerine uygun çözümler üretirler. Müşterilerin gönderim ve alım işlemler ini 
gerçekleştirmesi kargo hizmetlerini kullanmalarına ve hizmetin kalitesi ölçüsünde müşteri 
memnuniyetinin analiz edilmesine yardımcı olur. Firmalar için kargo hizmetleri müşteriler in 

istedikleri ürüne ve istedikleri markaya ulaşmasında ve müşteri memnuniyeti sağlanmasında 
önemli bir unsur olarak değerlendirilir. Firma tarafından verilen hizmet sonucunda müşteri 

memnuniyeti sağlanır ise, müşteriler hizmet esnası ve sonrasında memnuniyetlerini ifade 
edeceklerdir. Müşteri, memnuniyetini ağızdan ağıza iletişim yoluyla, kullandığı ürüne ait internet 
sitesinde veya sosyal medya hesaplarında (İnstagram, Twitter, Facebook vb.) dile getirerek, firma 

hakkında olumlu görüşlerde bulunacaktır. Bu sayede müşteriler, diğer müşterilerin görüşler ine 
kolay ve hızlı bir şekilde ulaşacak, kendi memnuniyetlerini de ağızdan ağıza iletişim ya da 

elektronik olarak paylaşacaktır. Böylece hem diğer hizmet alıcıları tarafından firma tanınacak hem  

http://www.tdk.gov.tr/
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de firma itibarı ve imajı artacaktır. Literatür taraması incelendiğinde kargo firmaları tarafından 
sağlanan hizmetlerin, müşteriler tarafından değerlendirilmesine yönelik araştırmaların az olması, 
bu araştırmanın önemini vurgulamaktadır. Bu sebeple, bu çalışma, üniversite öğrenciler i 

bağlamında kargo firmalarının firma itibarı ve müşteri memnuniyeti açısından irdelenmesi, kargo 
firmalarının hizmet kalitesini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi bakımından önemlidir. Ayrıca 

müşteri memnuniyetinin geliştirlmesi ve iyileştirmesi tekrar satın alma davranışının artacağı 
bilinmektedir ve bu durumda firma itibarı ve imajı üstünde olumlu bir şekilde yansıyacaktır.  
Çalışmanın temel amacı, kargo sektöründe faaliyette bulunan firmaların itibarının müşteri 

memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Buna dayanarak, araştırma kapsamında bir 
model geliştirilmiş ve hipotez test edilmiştir.  

1. Literatür İncelemesi 

1.1.  Firma İtibarı 

İtibar kavramı,”saygı görme, saygınlık, güvenilir olma durumu, değerli, prestij” şeklinde 
tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). Brown & Logsdon (1999) firma itibarını; “dış paydaşların, 

firmanın kendisinden beklentileri ne ölçüde sağladığı, paydaş beklentilerine ne kadar uyum 
sağladığı ve sosyo-politik çevresinde performansını ne derece etkili kullanabildiğine dair uzun 
dönemli toplam görüşleri” şeklinde açıklamışlardır (s. 169). Firma paydaşları (çalışanlar, 

tüketiciler ve yatırımcılar) yatırım yapma kararları, kariyer seçimi ve ürün tercihini firma itibarına 
yönelik gerçekleştirmektedirler (Formbrun & Shanley, 1990, aktaran, Koç, Günalan, Özbek & 

Çinar, 2015). Firma itibarı, farklı perspektiflerde çeşitli şekillerde ifade edilmektedir. Pazarlama 
alanında itibar imaj olarak tanımlarken, muhasebe alanında şerefiye ve sosyolojide prestij olarak 
tanımlanmıştır (Fombrun & Van Riel, 2003). İtibar, firmanın gelişen performansındaki sürekliliğin 

toplam imajıdır (Fombrun & Van Riel, 2003; Argenti & Druckenmiller, 2004; White & Locke, 
1981). 

Firma itibarı; rakipler, müşteriler, endüstri analistleri ve müşterilerin firmayı algılama şeklidir. 

Firmanın finansal durumu, rekabet etiği, stratejileri, personelinin kalitesi, sosyal ve toplumsa l 
sorumlulukları, yönetim kapasitesi, nitelikli iş göreni uzun dönem yatırımlarının değeri, gelişme 

düzeyi gibi faktörlerde müşteriler açısından nasıl algılandığını ifade etmektedir ve bu faktörler ile 
birlikte ölçülmelidir (Mishalisin & Smith, 1997). Firma itibarı, firmanın üretim yaptığı çevre veya 
sunduğu ürün ya da hizmet, faaliyetlerini tanımladığı veya duyurduğu, çalışanların firma içinde ve 

dışında gerçekleşen olaylara nasıl tepki verdikleri olmak üzere faaliyetler çevresinde yer alan her 
şeyi içermektedir. Bu nedenle firma itibarı; güvenilirlik, doğruluk, inanılırlık ve sorumluluk gibi 

ilke ve değerlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır (Carmeli & Tishler, 2005).  

Firma itibarının öneminin farkında olan firmalar, itibarın sağladığı avantajlardan faydalanabilmek 
maksadıyla, güçlü bir firma itibarını oluşturmak için araştırmalar yapmalı ve bunları 

uygulayabilmelidir. Firmalar tarafından öncelikle olarak firma itibarının kısa sürede ve kolay bir 
şekilde kazanılabilecek bir değer olmadığı göz önüne alınmalıdır (Quirke, 2000; Gümüş & Öksüz, 

2009). Firmaların güçlü bir itibara sahip olması, firmanın pazardaki performansı ile firma tutum, 
davranış ve değerler neticesinde ortaya çıkmaktadır. Yapılan itibar ile ilgili araştırma sonuçlar ına 
göre (“Reputation Institute Global Pulse”, 2010), müşteriler firmanın ürün veya hizmetleri ile 

beraber diğer performanslarını da göz önünde bulundurduğu bilinmektedir. İtibarın sağlanmasında  
mükemmelliğe giden yöntem, firmanın ürün ya da hizmetler, liderlik, çalışma ortamı, firmanın 

duygusal çekiciliği, sosyal finansal performans, sorumluluk gibi altı ana madde kriterlerine göre 
belirlenmektedir. Müşteriler, firmanın ürün veya hizmetini kaliteli bulduğu takdirde firmayı 
itibarlı görmeye başlayacaktır (Shapiro, 1983). 

Firma itibarı, firmalar için büyük bir önem arz etmektedir. İtibar sayesinde firmalar maliyetler ini 
azaltır, rekabet avantajı ve sürdürülebilirliği elde eder, finansal çıktıları pozitif şekilde etkiler, 

http://www.tdk.gov.tr/
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müşteri güveni ve bağlılığın sağlanması yönünde artış sağlar ve firmanın başarı yakalamas ında 
önemli bir rol oynamaktadır (Walsh & Beatty, 2007). Olumlu firma itibarı, firmanın performans ını 
etkileyen ve müşterilerle firma arasında başarılı ilişkileri ortaya çıkaran bir faktördür (Ewing, 

Caruana & Loy, 1999). Firma itibarının iyi ve yüksek olması, müşteri için kalitenin daha iyi 
olmasını ifade etmektedir, aynı zamanda memnuniyetsizliği azaltıp, müşteri memnuniyetini 

olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bu durum ise, firma karlılığının daha yüksek düzeyde olacağının 
bir kanıtıdır (Graafland & Smid, 2004; Chun, 2005; Loureiro & Kastenholz, 2011; Saeidi, Sofian, 
Saeidi, Saeidi & Saeidi, 2015).  

1.2. Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti, müşterinin ürün ya da hizmet üzerinden istediğini elde etmesi sonucunda 

olumlu duyguları açıklayan psikolojik bir olgudur (Yen & Su, 2004; Valenzuela & Parraga, 2006; 
Kim vd., 2007; Lengler & Moyano, 2011; Bulut, 2011). Müşteri memnuniyetini daha geniş 

anlamda Oliver (2003) “tatminkârlık ve tatmin olmama seviyeleriyle birlikte, bir ürün ya da 
hizmetin herhangi bir özelliğinden veya tamamen kendisinden, tüketimle ilgili keyif alıcı 
tatminkârlık olgusu” açıklamıştır (s. 46-47). Hizmet sektör alanında memnuniyet ise, “müşteriler in 

bir hizmete yönelik beklentileriyle birlikte hizmet deneyiminin karşılaştırılması neticesinde ortaya 
çıkan, hizmete dair duygusal ve bilişsel tepki” olarak ifade edilmektedir. Müşteri memnuniyeti 

davranış olarak değil, algılama ve beklentilerle birlikte meydana gelen bir duygu olayıd ır 
(Sandıkçı, 2007). 

Firmalar, müşterilerinin beklenti ve şikâyetlerini daha iyi algılayabilmek ve ürün ya da hizmet 

kalitesinin müşteriler tarafından nasıl değerlendirdiğini anlayabilmek için pazar ortamında 
araştırmalar yapmaları gerekmektedir. Rekabetin yoğun olduğu pazar ortamında firmaların başarı 
sağlayabilmesi, müşteri ile arasındaki ilişkinin iyi olmasına ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin 

edebilmesine bağlı olmaktadır (Ofir & Simonson, 2001). Dolayısıyla, müşterinin ürün ve hizmetle 
ilgili deneyimleri beklentilerinden daha yüksek olduğu durumlarda, müşteri memnuniyeti 

sağlanmaktadır (Tolon, 2007, aktaran, Koç, Günalan, Özbek & Çinar, 2015). 

Müşteri memnuniyetinin sağlanması firmalara birden fazla avantaj getirecektir. Örneğin, müşteri 
memnuniyetinin artmasıyla birlikte müşterilerin firmayla ilişki kurması ve devamlılığın 

sağlanması (Morgan & Hunt, 1994; Lee & Heo, 2009), elde edilen tecrübelerin diğer insanlar la 
paylaşılması ve bu sebeple firmanın itibarı için iyi referanslara yer verilmesi (Söderlund, 1998), 

firmaya karşı müşteri sadakatinin yaratılması (Oliver, 2003; Selvi & Ercan, 2006), müşterinin 
firmaya karşı geri bildirimlerinde olumlu düşüncelerin yer alması (Söderland, 1998; Webb & 

Jagun, 1997) ve bunlar sonucunda firma performansında artışların gerçekleşmesi gibi birden fazla 

olumlu ve avantajların yer aldığı görülmektedir. 

Hizmet sektör alanında faaliyetlerini gerçekleştiren firmalar müşteri memnuniyetini elde etmesi, 

rakip firmalara göre daha fazla avantajlı olduklarının göstergesidir. Müşteri memnuniyetinin 
önemli bir verimlilik kriteri olarak var olması, firmalar müşterilerinin yeniden gelmeler ini 
sağlayabilmek amacıyla, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacabilecek faaliyetlere  önem 

vermeleri ve firma içinde görev alan bütün çalışanların müşteri istek ve ihtiyaçlarının tatmin 
edilmesi konusunda çalışmaların gerçekleştirilmesi önemli bir rol oyanayacaktır (Kızgın, 2002; 

Kılıç & Pelit, 2004). 

Müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde çoğunlukla iki yöntem üzerinde durulmaktadır. İlki, 
memnuniyet düzeyinin ölçülmesi için birkaç ifadeden oluşan soruların kullanılmasıdır. Böylece 

müşterilerin ürün ya da hizmeti kullanmasının ardından sorulacak olan birkaç ifadeyle genel 
memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi edinilebilir (Day, 1977). İkinci yöntem ise, müşterinin ürün 

ya da hizmetin çeşitli boyutlarına ilişkin memnuniyet düzeyleri birden çok ifadenin yer aldığı bir 
ölçek aracılığıyla ölçüldükten sonra, ölçeğin ortalaması alınarak genel memnuniyet düzeyi 
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hakkında bilgi edinilebilir (Day, 1997, aktaran, İlban, Bezirgan & Çolakoğlu, 2016). Farklı bir 
araştırmada müşteri memnuniyeti, beş farklı faktör kullanılarak ölçülmüştür. Bunlar; müşterinin 
gelir düzeyi, genel ekonomik istikrar (fiyatlardaki değişim), ekonomik kalite düzeyi, ekonomik 

zenginlik, üretine mal ve hizmetlerdir (Grigoroudis & Siskas, 2003, aktaran, Altan & Engin, 2007). 

1.2.1.  Firma İtibarı ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Yapılan Çalışmalar, Araştırma 

Hipotezi ve Araştırma Modeli 

Bu araştırma için yapılan literatür taraması sonucunda başlıca çalışmalara ait kısa açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 

Firma itibarı ve müşteri memnuniyeti ilişkisini inceleyen Walsh, Dinnie & Wiedmann 462 
cevaplayıcı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında firma itibarı ve müşteri memnuniyeti arasında 

güçlü bir ilişki tespit etmişlerdir (Walsh, Dinnie & Wiedmann, 2006). 2014 yılında Gul tarafından 
firma itibarı, memnuniyet ve güven arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılan çalışma için 
veriler belirlenmiş ve bir marka kullanıcısı üzerinden 150 anket toplanmıştır. Sonuç olarak firma 

itibarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi gözlemlenmiştir (Gul, 2014).  2016 yılında İran’da 
yapılan bir araştırmada 251 Bank Melli müşterisinden toplanan veriler analiz edildiğinde firma 

itibarının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmışt ır 
(Pool, Pool & Taghipourian, 2016). Norveç’te okul itibarının öğrenci velileri üzerindeki etkisini 
ölçmek amaçlı yapılan bir çalışmada ise veli memnuniyetinin okul itibarı üzerinde bir etkisinin 

olduğu ifade edilmektedir (Skallerud, 2011). 2015 yılında Balıkesir ilinde otobüs firma müşteriler i 
üzerinde yapılan bir çalışmada 355 kişi üzerinde bir uygulama yapılmış ve firma itibarının müşteri 

memnuniyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir (Koç, vd., 2015). 

Literatür taramasında incelenen bu çalışmalar neticesinde, aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur.  

H1: Kargo firmalarının sahip olduğu firma itibarının müşteri memnuniyetini anlamlı ve pozitif bir 

şekilde etkilemektedir. 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 

2. Yöntem 

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve 
müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindek i 

etkisinin belirlenmesidir. Teknoloji tabanlı e-ticaret kullanımının etkisinin yüksek olduğu kargo 
sektörü incelendiğinde, kargo firmalarını diğer kullanıcılara göre daha fazla tercih eden genç 

kesim üzerinde yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için ihtiyaç duyulan 
veriler, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden anket 
yöntemiyle toplanmıştır. Örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

araştırma, 280 öğrenci üzerinde Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında yüzyüze anket yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Geri dönüş sağlanan anket forumları arasından eksik ya da hatalı doldurulan, 

aynı seçeneğin işaretlendiği ve sorularda bir kısmının okunmadığı anlaşılan 35 anket formu analiz 
kapsamına dâhil edilmeyerek 245 anket formu ile veriler analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan 
firma itibarı ve müşteri memnuniyet ölçeği 5’li likert ölçeğine göre düzenlenmiştir.  

Araştırmada yer alan değişkenlerin ölçülmesi maksadıyla ayrıntılı bir yazın taraması 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ölçeklerden, uygun olduğu kabul edilen ölçekler bu çalışma için 

FİRMA İTİBARI 
MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ 
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uyarlanmıştır. Bu ölçekler firma itibarı ve müşteri memnuniyetidir. Firma itibarı Casalo, Flavian 
& Guinaliu’dan (2007) alınmıştır ve 5 soru ile ölçülmüştür. Müşteri memnuniyeti ise Swaen ve 
Chumpitaz’ın (2008) araştırmasından alınıp, 4 soru ile ölçülmüştür. Çalışmanın amacına uygun 

olarak hazırlanmış olan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinc i 
bölümünde demografik özelliklere ve hizmet satın alınan kargo firmasına ilişkin bazı temel 

bilgileri ölçmeye dayalı sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise, araştırmanın modelini, 
oluşturan değişkenleri ölçmeye dayalı sorular yer almaktadır. Araştırma kapsamında kullanılan 
firma itibarı ve memnuniyet ölçekleri 5’li likert ölçeğine (Kesinlikle katılmıyorum (1), 

Katılmıyorum (2), Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum) 
göre düzenlenmiştir.  

3. Bulgular 

Araştırmada değişkenler arasındaki korelâsyon değerleri ve tanımlayıcı istatistikler, daha sonra 
ölçeklerin geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi (AFA), güvenilirliliği için ise Cronbach’s Alpha 

katsayısı incelenmiştir. Modeldeki değişkenler arasındaki etkileri tespit etmek için regresyon 
analizi uygulanmıştır. Analizlere ilişkin sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

3.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılanlar demografik açıdan incelendiğinde, %60,4‘ü kadın, %39,6’sı erkek olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların, %74,7’si 18-22 yaş aralığında, %23,7’si 23-27 yaş aralığında ve 
%1,6’sı 28 ve üzeri yaş aralığındadır. Cevaplayıcıların, %20,4’ü 0-499 gelire, %37,6’sı 500-999 
gelire, %26,1’i 1000-1499 gelire ve %15,9’u 1500 ve üzeri aylık gelire sahiptir. Katılımcılar ın 

demografik özelliklerine ilişkin Frekans Analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

Yaş Frekans Yüzde 
Aylık  

Geliriniz 
Frekans Yüzde Cinsiyet Frekans Yüzde 

18-22 183 74,7 0-499 50 20,4 Kadın 148 60,4 

23-27 58 23,7 500-999 92 37,6 Erkek 97 39,6 

28 ve üzeri 4 1,6 1000-1499 64 26,1 Toplam 245 100 

Toplam 245 100 1500 ve üzeri 39 15,9    

   Toplam 245 100    

Tablo 2’de araştırmaya katılan cevaplayıcıların hizmet satın aldığı kargo firmaları ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır. Buna göre, çalışmaya katılan öğrencilerin en fazla Yurtiçi Kargo firmasını tercih 
ettikleri ve en az Sürat Kargo firmasını tercih ettikleri görülmektedir. Bununla birlikte, 
öğrencilerin diğer tercih ettikleri firmalar sırasıyla Aras Kargo, PTT Kargo ve MNG Kargo’dur. 
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Tablo 2: Cevaplayıcıların Hizmet Satın Aldığı Kargo Firmaları 

Kargo Firma İsmi Frekans Yüzde 

Yurtiçi Kargo 104 42,4 

MNG Kargo 31 12,7 

Aras Kargo 47 19,2 

PTT Kargo 46 18,8 

Sürat Kargo 17 6,9 

Toplam 245 100,0 

 

3.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi (AFA) 
kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliği için ise, Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmışt ır. 

Çalışmada faktör analizinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli olan KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) örneklem yeterlilik katsayısı 0,895 ve evren korelâsyon matrisinin birim matris olmadığını 
gösteren Bartlett küresellik testinin p değeri 0,001 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, örnek 

büyüklüğünün yeterli olduğu ve verilerin faktör analizi için uygun olduğu tespit edilmiştir. Tablo 
3’te geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin analiz sonuçları sunulmuştur. 
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Tablo 3: Faktör ve Güvenirlilik Analizi 

Modelde Kullanılan Ölçekler 
Faktör 

Yükleri 
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach’s 

Alpha 

FİRMA İTİBARI 

F1 Hizmet satın aldığım kargo firmas ı, 
müşteriler gözünde iyi bir itibara 
sahiptir. 

0,863 

3,939 43,762 0,839 

F2 Hizmet satın aldığım kargo firmas ı, 
rakiplerinden daha iyi bir itibara 

sahiptir. 

0,810 

F3 Hizmet satın aldığım kargo firmas ı, 
iyi hizmet sunduğu bilinen bir firmadır. 

0,747 

F4 Hizmet satın aldığım kargo firmas ı, 
müşterilerine karşı hakkaniyet li 

davrandığı bilinen bir firmadır. 

0,743 

F5 Hizmet satın aldığım kargo 
firmasının toplumdaki genel imajı 

olumludur. 

0,626 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

MM1 Akraba ve dostlarımı hizmet satın 
aldığım kargo firmasını tercih etmeler i 
konusunda teşvik etmeyi 

düşünmekteyim. 

0,858 

1,595 17,722 0,754 

MM2 Kargo alım/gönderim hizmetler i 

konusunda bir problem yaşasam bile 
hizmet satın aldığım kargo firması ile 
çalışmaya devam ederim. 

0,791 

MM3 Hizmet satın aldığım kargo 
firması, sunduğu hizmetlerin fiyatını bir 

miktar artırsa bile, hizmet almaya 
devam etmeyi düşünüyorum. 

0,691 

MM4 Hizmet satın aldığım kargo 

firmasının sunduğu hizmetler için, rakip 
firmalara göre, daha fazla ödeme 

yapmayı göze alabilirim. 

0,573 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis. 
Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 

Açıklanan Toplam Varyans: 61,484 

Ölçeklerin faktör yapıları tespit edildikten sonra, değişkenler arasındaki korelâsyon, ortalama ve 

standart sapma değerleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 4’te sunulmuştur. Bu 
sonuçlara göre, firma itibarı ve müşteri memnuniyet boyutu (r=0,452, p<0.01) arasında anlamlı bir 
ilişkinin varlığından söz edilebilir. 
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Tablo 4: Değişkenler Arasındaki Korelâsyon Değerleri ve Bazı Tanımlayıcı İstatistikler 

      Değişkenler N Ortalama Std. Sapma (1) (2) 

 (1) Firma İtibarı 245 3,666 0,748   

(2) Müşteri Memnuniyeti  245 2,832 0,881 ,452**  

**Korelâsyonlar 0.01 düzeyinde anlamlı 

3.3. Regresyon Analizi 

Araştırmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişki bir model yardımı ile ele alınmıştır. Model, 
regresyon analizi ile test edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, firma itibarının 

memnuniyeti pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan analiz aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur.  

Tablo 5: Firma İtibarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi 

Model 
Standartlaştırılmış 

Beta 
t Anlamlılık 

Modele 

İlişkin 

Değerler 

B
a
ğ
ım

sı
z 

D
eğ

iş
k

en
 

Firma İtibarı ,452 7,896 0,001* 

R²=0,204 

F=62,347 
Anlam=0,001 

Bağımlı değişken: Müşteri Memnuniyeti  
* 0,01’a göre anlamlıdır. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de kargo taşımacılığı, kargoyu göndericiden teslim alarak kısa sürede alıcıya ulaştırmak 

için yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetler i 
gerçekleştirip, bu faaliyetlerden doğacak sorumluluğu üstlenme şeklinde gerçekleşmekted ir. 
Rekabetin yer aldığı her ortamda olduğu gibi müşteri memnuniyetinin elde edilmesi, kargo 

sektörünün başarısında önemli bir yere sahiptir. Kargo firmaları tarafından sağlanan hizmetler in 
müşterilerin nasıl algıladığı, hizmet iyileştirmelerinin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağının 

anlaşılması gibi müşteri memnuniyeti ile bağlantılı unsurların belirlenmesi, kargo sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar için son derece önemli ve değerlidir (Deniz & Gödekmerdan, 2011; 
Büyükeklik, Özoğlu & Bülbül, 2014; Akbulut, 2016; Gürce & Tosun, 2017). 

Literatür taraması incelendiğinde, bir firmanın sahip olacağı firma itibarının müşteri 
memnuniyetini pozitif bir şekilde etkileyeceğine dair araştırmalar yer almaktadır (Walsh vd., 

2006; Walsh & Beatty, 2007; Loureiro ve Kastenholz, 2011; Saeidi vd., 2015; Sengupta, Balaji & 
Krishnan, 2015). Literatür incelemesi ile bu araştırmanın sonuçları arasında paralelik olduğu 
ortaya çıkmıştır. Yapılan analizler neticesinde, üniversite öğrencilerinin kullandıkları kargo 

firmalarının itibarının müşteri memnuniyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır.  

Araştırma sonucuna göre, kargo sektöründe faaliyette bulunan firmalar, müşteri memnuniyetini 
oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla, firma itibarını ve müşterinin algılayacağı değerler 
(fiyat, kalite, itibar ve imaj) üzerinde durup, karşılaşılan sorunlar için yeni çözümler üretmeler i 

gerekmektedir. Müşteri fikirlerinin ölçülmesiyle elde edilen bilgiler, kargo firmalarının güçlü ve 
zayıf yönlerinin belirlenmesine, müşteri ihtiyacının karşılanıp karşılanmamasının tespitine ve 
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hizmet hatalarının giderilmesine olanak sağlayacaktır. Bu noktada, hizmetin yeniden satın 
alınmasında müşteri memnuniyetinin güçlü bir etkisi olacaktır. Bu sebeple kargo firmalar ının 
itibarlarını artırmada kalitenin yanında müşteri memnuniyeti de dikkate alınmalıdır. Mevcut 

müşterilerini memnun ederek elde tutmak ve sadakatlerini artırmak firmalar için hayati derecede 
önem kazanmaktadır. Bu yeni çözümler ise artan firma itibarı ile birlikte müşteri memnuniyetini 

sağlayacak ve müşterilerin hizmet satın aldığı firmalara karşı bağlılıkları da artacaktır.  

Bu araştırma ile birlikte, araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli öneri ve sınırlılıklar sunulmuştur. 
Araştırmacılar için öneri ve sınırlıklar: 

Araştırma kapsamı, kargo sektörü özelinde gerçekleştirilmiştir. Yapılacak araştırmalarda, bu 
çalışmadaki değişkenler farklı sektörler üzerinde kullanılabilir. Araştırma zaman ve maliyet kısıtı 

sebebiyle kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve üniversite öğrencileri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Literatürde ulaşılan çalışmalarda bu örnekleme yöntemi kullanılmış olmasına 
rağmen tesadüfî örnekleme yöntemlerinden birinin kullanılması sonuçların genellenebilir liği 

bakımından önemlidir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların çeşitli yanlılık 
sorunlarını da beraberinde getirdiği bilinmekte ve bu nokta çalışmanın önemli kısıtlarından biridir.  

Ancak, üniversite öğrencilerinin hem internet alışverişlerini sık kullanmala rından dolayı kargo 
hizmetlerinden faydalanmaları, hem de şehir dışında yaşayan ailelerinden gelen kargolar sebebiyle 
üniversite öğrencilerinin örneklem olarak seçilmesi bu çalışma özelinde doğru olacağı 

düşünülmüştür. Bununla birlikte, hem genç hem de yaşlı bireylerin örneklem olarak seçilerek iki 
kesim üzerinde karşılaştırılma yapılması, bu araştırmada ortaya çıkan bulguların geçerliliği için 

yeni kanıtlar ortaya çıkarabilecektir. Anket toplanması aşamasında belirtilen iki aylık (Ocak-
Şubat) sürecin zaman olarak sınırlı olduğu düşünülmektedir. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan 
araştırmaların daha kapsamlı ve uzun dönemde elde edilecek örneklem ile analizler in 

gerçekleştirilmesi, sonuçların genelleştirilmesi bakımından daha yararlı olacağı söylenebilir.  

Firmalar için öneriler ise şu şekilde sıralanabilir: 

Firmalar kargoyu göndericiden teslim alarak kısa sürede alıcıya ulaştırılması sürecinde 

müşterilerin karşılaştıkları problemlerin çözümüne odaklı tedbirler almalı ve bu tedbirler 
uygulanma aşamasında dikkat edilmelidir. Bu araştırmada firma itibarının müşteri memnuniyetini 

anlamlı bir şekilde etkilediği belirtilmiştir. Buna yönelik olarak, firmalar bu memnuniyetinin 
devam ettirilmesi açısından kargo tesliminde yaşanan aksaklıkları, kargonun hızlı ve zamanında 
müşteriye ulaşmasına önem vermelidir. Buna ek olarak, personel sayısı artırılarak, kargo 

dağıtımlarında daha çok kargo aracı kullanılabilir ve dağıtım ağı genişletilebilir. Böylece 
yaşanacak gecikmelerin önüne geçilebilir. Aynı zamanda firmalar, müşteri istek ve ihtiyaçlar ına 

yönelik eksiklikleri tespit edebilmeli, müşteri ürününe dair özel taşımacılık hizmetleri sunabilme li 
ve hizmet kalitesini artırmalıdır. Firmaların tüm bu uygulamaları gerçekleştirdiği takdirde müşteri 
güvenini kazanacak, müşteri sadakatini artıracak ve firma itibarlarının devamlılığını sağlayacaktır.  
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İŞYERİNDE GEÇİRİLEN SÜRE İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Banu Saadet ÜNSAL AKBIYIK  

Öz 

Bu çalışmanın amacı, işyerinde geçirilen sürenin iş tatmini üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada iş tatmini, 

çalışma ve çalışma koşulları ile finansal ödüllere ilişkin tatmin olarak iki ayrı boyutta ele alınırken, işyerinde geçirilen  

süre, iş yoğunluğu ve çalışma saatleri şeklinde incelenmektedir. Çalışmanın verileri, otel işletmelerinde çalışan 185 

işgörenden toplanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre iş yoğunluğu, çalışma ve çalışma 

koşulları ile finansal ödüllere ilişkin iş tatminini negatif yönde etkilerken, çalışma saatlerinin iş tatmini boyutları 

üzerinde etkisi olmadığı saptanmıştır. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME AT WORK AND JOB SATISFACTION: AN 

EMPIRICAL STUDY 

 

Abstract 

The objective of this study is to examine the relationship between time at work and job satisfaction.  Job satisfaction 

is considered as satisfaction with work and work environment and satisfaction with financial rewards. Time at work 

is examined by working intensity and working hours. Data was collected from 185 hotel employees. Results of 

regression analysis revealed that work intensity is negatively related to satisfaction with work and work environment 

and satisfaction with financial rewards. Moreover there is no relationship between working hours and job satisfaction. 

Keywords: Work Intensity, Job Satisfaction, Working Hours  

JEL Codes: M1, M12 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, banu.unsal@kocaeli.edu.tr  

  ORCID 0000-0002-9941-3993 

  Başvuru Tarihi (Received): 28.05.2018 Kabul Tarihi (Accepted): 21.04.2019 

mailto:banu.unsal@kocaeli.edu.tr


The Relationship Between Time at Work and Job Satıifaction: An Empirical Study 

 

15 
 

Giriş 

İşyerinde geçirilen süre (time at work), istihdam ilişkisinin önemli bir yönünü ve iş yaşamı 
kalitesinin belirlenmesinin anahtar özelliğini oluşturmaktadır (Kalleberg, 2011). Literatürde 
işyerinde geçirilen süre incelenirken iki önemli kavram üzerinde odaklanılmaktadır. Bu kavramlar, 

çalışanın işte ne kadar süre geçirdiği başka bir ifadeyle çalışma saatleri, diğeri ise bu süre zarfında 
ne kadar çaba sarf ettiği yani iş yoğunluğu olarak ele alınmaktadır. Yapılan ampirik çalışmalarda  

çalışma saatlerinin, örgütlerin başarısı için önemli olan iş tatmini, örgüte bağlılık, örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve iş performansı gibi birçok işgören tutum ve davranışına negatif yönde 
etkilediği tespit edilmiştir (Burke & Cooper, 2008; Feldman, 2002; Van der Hulst, 2003). Ayrıca 

literatür incelendiğinde, çalışma saatlerinin işgören sağlığı açısından da incelediği görülmekted ir 
(Sverke, Hellgren & Naswall, 2002). İş yoğunluğu ve fazla çalışmanın işgörenlerde stres (Cheng 

vd., 2005), tükenmişlik (Westman Etzion & Danon, 2001) ve depresyon (Burgard, Brand & House 
2009) ve benzeri olumsuz sonuçlara yol açtığı saptanmıştır. Bununla birlikte çalışma saatleri ve iş 
yoğunluğunun bazı çalışmalarda işgören tutum ve davranışları pozitif yönde etkilediği de 

belirlenmiştir (Burke vd. 2009; Hewlett &  Luce, 2006). 

Çalışma saatleri ve iş yoğunluğunun negatif ya da pozitif sonuçları, çeşitli kişisel ve örgütsel 

faktörlerin etkisi altındadır. Kişi yoğun şekilde çalışmaya karşı istekli ya da kendi ve örgütün 
ihtiyaçlarını karşılamaya motive olduğu durumlarda, iş yoğunluğu, işgören ve işletme için olumlu 
sonuçlar yaratmaktadır (Sparham &  Sung, 2007). Buna rağmen zorlayan, ödül sistemleri olmayan 

örgütlerde iş yükü artıkça, çalışanlar ve işletme için olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kişiler 
artan iş talebi ve stresiyle karşılaştıklarında, iş yoğunluğu algılar ve bunun sonucunda işe ilişk in 

tutumları ve iyilik halleri olumsuz yönde etkilenir (Ogbonnaya & Valizade, 2015). Zaman baskısı, 
aynı anda birçok işin yapılması ve iş akışının çok fazla kesintiye uğraması iş yoğunluğunun 
algılanmasına neden olmaktadır (Chesley, 2014). Söz konusu yoğunluğa cevap verebilmek, 

yüksek düzeyde konsantrasyon, bilişsel esneklik ve beşeri sermayeyi maksimum düzeyde 
kullanabilmeyi gerektirir (Franke, 2015).  Yapılan ampirik çalışmalarda, iş yoğunluğunun 

işgörenlerde stres (Landisbergis vd., 1999), tükenmişlik gibi sorunlara neden olduğu saptanmışt ır 
(Lehlen Steinhauser & Hübner, 2009; Baethge &  Rigotti 2013; Green &  Mcintosh, 2001). Stres 
kaynağı olan iş yoğunluğu, kişinin tüm enerjisini talep eder ve yorgunluğa ve bunun sonucunda 

dikkat eksikliğine yol açmaktadır. (Schaufeli, 2014). Yüksek düzeyde yorgunluk, kaza oranı 
riskini artırmaktadır. Bu doğrultuda, iş yoğunluğu artıkça kazalar, işte yaralanmalar ve ölümler ve 

diğer sağlık problemlerinin de arttığı saptanmıştır (Brown, 2012; Krause, Scherzer &  Rugulies,   
2005). Bu çalışmada artan iş yoğunluğu ve çalışma saatlerinin iş tatmini üzerinde etkisi 
incelenecektir.  

İş tatmininin örgüte bağlılığı, gönüllü işgören devri ve işgören devamsızlığını (Tett &  Meyer, 
1993) işgören performansı (Judge vd., 2001; Schleicher, Watt &  Greguras vd., 2004) ve rol ötesi 

davranışları (Organ &  Ryan, 1995) büyük ölçüde etkilediği de bilinmektedir. Bu doğrultuda, otel 
işletmeleri ile ilgili yazında, iş tatminini etkileyen faktörlerin araştırılması artan bir ilgi odağı 
olmuştur ve iş tatminini etkileyen birçok faktörün veya değişkenin olduğu ortaya konulmuştur 

(Kuşluvan & Kuşluvan, 2005). Otel işletmeleri 7/24 saat hizmet sunan işletmeler olup, işgörenle r in 
çalışma süreleri diğer işletmelere göre farklılık göstermektedir. Gece ve haftasonu çalışmanın 

gerekli olması, müşteri taleplerinin sürekli dalgalanması işgörenlerin uzun süre istihdam 
edilmesini zorlaştırmaktadır. İşgücü devir hızının yüksek olduğu otel işletmelerinde işverenler 

yüksek oranlı işgücü maliyetlerini düşürmek için, çalışanların iş yoğunluklarını ve çalışma 

sürelerini artırmaktadır. Literatürde otel işletmelerinde işyerinde geçirilen sürenin, iş tatmini 
üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bu doğrultuda bu çalışmada, otel 

işletmelerinde çalışanların iş yoğunluğu ve çalışma saatleri ile iş tatmini arasındaki ilişk inin 
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incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada iş yoğunluğu, çalışma saatleri ve iş tatmininin birbirler iyle 
ilişkileri göz önünde bulundurularak literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1 İşyerinde Geçirilen Süre   

İşyerinde geçirilen süreden bahsedildiğinde, iki önemli boyutun ele alındığı görülmektedir. Bunlar 
zaman ve yoğunluk boyutu olarak sıralanmaktadır (Burke vd., 2009;  Kalleberg, 2011).  Zaman 

boyutu işgörenin ne kadar süre çalıştığını, yoğunluk boyutu ise bu süre zarfında ne kadar yoğun 
çaba sarf ettiklerini göstermektedir. Ülkemizde, 4857 sayılı İş Kanununa göre, haftalık çalışma 

süresinin azami 45 saat olduğu belirtilmektedir. Haftalık çalışma sürelerini aşan çalışma da fazla 
çalışma olarak açıklanmaktadır. 

Literatürde yoğunluk boyutu diğer ifadeyle, iş yoğunluğu kavramının tam olarak açıklanamad ığı 

ve konuyla ilgili kapsayıcı bir teorinin bulunmadığı görülmektedir (Burke, Koyuncu, Fiksenbaum 
&  Acar, 2009). Farklı disiplinler iş yoğunluğunu açıklarken, farklı teorilerden yararlanmaktad ır  

(Green, 2004; Hewlett & Luce, 2006; Hochschild, 1997). İş yoğunluğu işte gösterilen çaba ile 
ilişkilendirilmektedir (Burke vd., 2009). Bu doğrultuda yapılan ampirik çalışmada Green (2001) 
iş yoğunluğunu belirlemek için, çalışmaya katılan katılımcıların, işte gösterdikleri çabanın, beş yıl 

önce gösterdikleri çabayla karşılaştırmalarını istemiş ve çabanın değişim miktarı üzerinde 
durmuştur. Green ve McIntosh (2001) yaptıkları çalışmalarında, iş yoğunluğunda fazla bir değişim 

olmadığını belirtmelerine rağmen, özel sektörde kamu sektörüne göre, teknoloji kullanılan işlerde 
ve sendikalaşmanın az olduğu ülkelerde işte gösterilen çabanın giderek arttığını ifade etmişlerd ir. 
Öte yandan, Burchell ve Fagan (2004) iş yoğunluğunu, işin hızı ile açıklamışlardır. Çalışmalar ında 

Avrupalı çalışan işgörenlerin 1991 yılına göre, 2001 yılında daha yoğun çalıştıklar ını 
belirtmişlerdir. 

Boxall ve Macky (2014) yaptıkları çalışmalarında, iş yoğunluğunu çalışma saatleri açısından ele 
almasına rağmen bunun yeterli olmayacağını ifade etmişlerdir. İş yoğunluğu, normal çalışma 
saatlerinde iş ile ilgili taleplerinin artması ve söz konusu taleplerden dolayı kişinin çalışma dışı 

kalan zamanını da çalışma zamanı olarak değerlendirmesi gerekliliğini içermektedir. Literatürde 
kişilerin iş yoğunluğuna ilişkin algılarının da önem kazandığı görüşü ön plana çıkmaktadır. 

Çalışanların bazıları artan iş yükünü yoğun iş olarak değerlendirirken, bazıları yapılan iş için iş 
yoğunluğunun uygun bir seviyede olduğunu düşünür ve iş yoğunluğu algılamayabilir (Zeytinoğlu 
vd., 2007). Çalışanların hangi amaçla uzun saatler çalıştığının farklılık göstermesi, çalışanların iş 

yoğunluğunu ne dereceye kadar algıladıklarına etki etmesi, iş yoğunluğuna ilişkin sübjektif 
değerlendirmelerinde üzerinde durulması gerekliliğini göstermektedir. Bu çalışmada yoğun 

çalışmanın belirlenmesinde, işgörenlerin iş yoğunluğuna ilişkin algılarına ve çalışma saatlerine 
odaklanılması uygun görülmüştür. 

1.2. İşyerinde Geçirilen Süre ve İş Tatmini İlişkisi 

İşyerinde geçirilen süre ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesinde çalışma saatiyle birlikte, 
kişinin çalıştığı saatlerde çok fazla iş yükü olduğunu algılaması, evde çalışmaya devam etme 

zorunluluğu hissetmesi ya da çalışmak istediğinden daha fazla çalışmasının da etki ettiği ileri 
sürülmektedir (Boxall & Macky 2014). Ayrıca iş yoğunluğunun öncüllerinin belirlenmesinde, 
araştırmacıların kişisel ve örgütsel faktörler odaklandıkları görülmektedir (Burke vd., 2010). 

Kişisel faktörler insan sermayesi (eğitim seviyesi, iş tecrübesi, örgütsel kıdem vb.), kişilik 
özellikleri (işkolik, demografik özellikler vb.) olarak açıklanmaktadır. Örgütsel faktörler ise, 

örgütsel değerler, işletme büyüklüğü, işletmenin ait olduğu sektör, teknoloji kullanımı olarak 
sıralanmaktadır. İş yoğunluğunun, işgörenin tutum ve davranışlarında olumlu ya da olumsuz 
etkisinde söz konusu kişisel ve örgütsel faktörler rol oynamaktadır. Kişi yoğun şekilde çalışmaya 

karşı istekli ya da kendi ve örgütün ihtiyaçlarını karşılamaya motive olduğu durumlarda, iş 
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yoğunluğu, işgören ve işletme için olumlu sonuçlar yaratmaktadır (Sparham  & Sung 2007). Buna 

rağmen zorlayan, ödül sistemleri olmayan örgütlerde iş yükü artıkça işgören ve işletme için 
olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar artan iş talebiyle ve stresiyle karşılaştıklarında, iş 

yoğunluğu algılar ve bunun sonucunda işe ilişkin tutumları ve iyilik halleri olumsuz yönde 
etkilenir (Ogbonnaya  & Valizade, 2015).  

İş tatmini bu çalışmanın odaklandığı iş yoğunluğunun önemli sonuçlardan biridir. İş tatmini 

çalışanın işi hakkında hissettiği duyguları ifade eden bir kavram olup, iş tatmini yaratan dokuz 
faktör bulunmaktadır (Spector, 1996). Her bir faktörün iş tatmininin oluşumuna katkısı olmakla 

beraber hangi faktörün etkisinin daha fazla olduğu, bireyden bireye, toplumdan topluma ve 
kültürden kültüre çeşitlilik göstermektedir (Keser, 2014). Zeytinoğlu vd. (2007) yaptıklar ı 
çalışmalarında iş tatmini yaratan dokuz faktörü, finansal ödüllerden tatmin ile çalışma ve çalışma 

koşullarından tatmin şeklinde iki temel boyuta ayırmışlardır. Bu çalışmada, iş tatminini belirleyen 
bu iki temel faktör üzerinde durulmaktadır. 

Literatürde, çalışma saatleri ve iş yoğunluğu ile iş tatmini arasındaki ilişkide birbiriyle çelişen 
sonuçlara ulaşıldığı da görülmektedir. Haftada 70 saattin üzerinde çalışan yöneticilerin (Hewlett  
&  Luce, 2006), başka bir çalışmada ise 61 saatin üzerinde çalışan kadın ve erkek yöneticiler inin 

iş tatminlerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (Brett & Stroh, 2003). Burke vd. (2009) 
Türkiye’de üretim sektöründe çalışan üst düzey yöneticiler üzerinde yaptıkları çalışmalarında da, 

iş yoğunluğunun iş tatminini olumlu yönde etkilediğini saptamışlardır. Kişilerin terfi almasıyla 
birlikte iş yoğunluğu artmasına rağmen, üst düzey yöneticilerin özellikle işten elde etikleri 
ödüllerin ve işinin anlamlı olduğu duygusunun yüksek düzeyde olması iş tatminini olumlu yönde 

etkilediği saptanmıştır.  

Otel işletmelerinde yaşanan temel istihdam problemleri olarak ele alınan kayıtdışı istihdam, 

sezonluk istihdam, yüksek işgücü devri, uzun çalışma süreleri, düşük ücretler ve fiziksel güç 
gerektiren ağır çalışma koşulları, artan iş talepleri çalışanların iş yoğunluğu ve çalışma süreleri 
giderek artmaktadır. İşverenler için çalışanların iş yüklerini artırmak veya ücretlerini ödemeden 

fazla çalışma yaptırmak kısa vadede karlı bir durum olarak görülmektedir. İşverenler yeni işgören 
istihdam etmenin maliyetlerine katlanmak yerine, çalışanların iş yoğunluğunu artırmayı 

hedeflemektedirler (Brown, 2012). Söz konusu bu koşulların, otel işletmelerinde çalışanların iş  
tatminine olumsuz yönde etki edeceği ileri sürülebilir (Okumuş vd., 2010; Kuşluvan & Kuşluvan, 
2000). 

Literatürde iş yoğunluğu, düşük seviyede iş tatmini ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. İş 
yoğunluğu arttıkça, çalışanın iş tatmininin olumsuz yönde etkileneceği ileri sürülmektedir (Brown, 

2007; Green, 2004; Zeytinoğlu vd., 2007). Tüm bunlar doğrultusunda, iş yoğunlukları ve çalışma 
saatlerinin yüksek olduğunu düşünen turizm sektöründe çalışan işgörenlerin, iş tatminler inin 
düşük olması beklenmektedir.  

H1: Algılanan iş yoğunluğu, çalışma koşullarına ilişkin tatmini negatif yönde etkiler. 

H2: Çalışma saatleri, çalışma koşullarına ilişkin tatmini negatif yönde etkiler 

H3: Algılanan iş yoğunluğu, finansal ödüllere ilişkin tatmini negatif yönde etkiler. 

H4: Çalışma saatleri, finansal ödüllere ilişkin tatmini negatif yönde etkiler. 

2.Yöntem 

2.1.Uygulama Alanı 

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmışt ır. 

Araştırmanın verileri, İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel çalışanlarından toplanmışt ır.  
İstanbul İl ve Kültür Turizm Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiye göre, il sınırlarında toplam 114 
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adet beş yıldızlı otel bulunmaktadır. Otel işletmelerinin insan kaynakları birimiyle yapılan telefon 
görüşmelerinde çalışmaya katılmaları yönünde ikna edilemeye çalışılmıştır. Çalışmaya 20 otel 
katılmayı kabul etmiştir. Söz konusu otellere anket formları, çalışmanın amacını ve sadece 

akademik amaçla kullanacağına dair bilgilerin içerdiği onay formu ile birlikte zarf içinde 
bırakılmıştır. Yirmi otele toplam 260 anket dağıtılmıştır. 260 anket formunda 213 tane geri dönüş 
olmuştur. Geri dönüşü sağlanan 213 anket formundan 185 tanesi analiz yapılmak için uygun 

bulunmuştur. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması, 8.71 standart sapma ile 28.18’dir ve yaşları 
22 ile 61 arasında değişmektedir. Katılımcıların yarısından fazlasını (%62) erkek işgörenler 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların örgütsel kıdemlerinin ortalaması, 4.20 standart sapma 
ile 6.62 yıldır ve örgütsel kıdemleri 1 ila 30 yıl arasında değişmektedir. Eğitim düzeyle r i 
incelendiğinde ise lise ve ilköğretim mezunlarının % 66.1 ile ilk sırada yer aldığı görülürken, lisans 

ve lisans mezunu olanlar % 23.9 ile takip etmektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçekler, araştırmacı tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmişt ir. 

Çevrilen bu ölçekler, başka bir araştırmacı tarafından İngilizceye geri çevrilmiştir. Ölçeklerin 
orijinalleri ile çevrilen Türkçe ölçekler, araştırmacı tarafından karşılaştırılarak gereken 
düzeltmeler yapılmış ve bir anket formu oluşturulmuştur. 

2.2.Ölçüm Araçları 

2.2.1.İş Yoğunluğu Ölçeği 

Araştırmaya katılan işgörenlerin iş yoğunluğunu belirlemek için Denton, Zeytinoğlu, Davies ve 
Lian (2002) tarafından geliştirilen iş yoğunluğu ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu ölçekte, yedi ifade 
bulunmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelere verilen yanıtlar, 5’li likert ölçeğinde düzenlenmişt ir. 

Ölçeğin değerlendirilmesi, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1, “kesinlikle katılıyorum” 
seçeneğine 5 puan verilerek yapılmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere, “İşimin temposu çok hızlı” 

ifadesi örnek olarak gösterilebilir. Ölçeğin alfa güvenilirlik katsayısının 0.83 olduğu saptanmışt ır. 
Ayrıca çalışma saatleri de “haftada kaç saat çalışmaktasınız?” sorusuyla ölçümlenmiştir. 

2.2.2.İş Tatmini Ölçeği 

Araştırmaya katılan işgörenlerin iş tatminlerini ölçmek için Spector (1997) tarafından geliştir ilen 
iş tatmini ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçekte iş tatmini, dokuz farklı değişkenle incelenmekted ir. 

Söz konusu boyutlar, ücret ve ücret artışları, terfi fırsatları, ilk üst, ek ücret, kurallar ve 
uygulamalar, iş arkadaşları, işin özelliği, örgüt içi iletişimden tatmin olarak sıralanmaktadır. Bu 
çalışmada iş tatmini belirlenmesinde kullanılan dokuz değişkeni, iki temel boyutta incelenecek tir : 

Söz konusu boyutlar, finansal ödüllerden tatmin, çalışma ve çalışma koşullarından tatmin olarak 
sıralanmaktadır. Bu doğrultuda işgörenlerden, iş tatminlerini ölçekte bulunan 36 ifadeye göre 

değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçekte yer alan ifadelere verilen cevaplar, 5’li likert ölçeğinde 
düzenlenmiştir. Değerlendirmeler, “kesinlikle katılmıyorum” seçeneğine 1, “kesinlik le 
katılıyorum” seçeneğine 5 puan verilerek gerçekleştirilmiştir. Ölçekte. finansal ödüllerden tatmini 

ölçmek için, ücret, terfi fırsatları ve ek ödemelerden tatmin ilişkin ifadeler incelenmiştir. Ölçekte 
yer alan ifadelere, “Yaptığım işin karşılığında adil bir ücret aldığımı düşünüyorum” ifadesi örnek 

olarak gösterilebilir. Finansal ödüllerden tatmini ölçeğinin alfa güvenirlik katsayısının 0.83 olduğu 
saptanmıştır. Çalışma ve çalışma koşullarından tatmini ölçmek için ilk üst, kurallar ve prosedürler, 
örgüt içi iletişim, çalışma arkadaşları, yapılan işten tatmine ilişkin ifadeler incelenmiştir. Çalışma 

ve çalışma koşullarından tatmin ölçeğinin alfa güvenirlik katsayısının 0.86 olduğu tespit edilmişt ir.  

2.2.3.Kontrol Değişkenleri 

Bu çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi kontrol değişkenleri olarak ele alınmışlardır. Cinsiyet 
değişkenine ait veriler, erkek=0 ve kadın=1 şeklinde kodlanmıştır. Eğitim seviyesine ait veriler, 
lisans ve lisansüstü=0 ve lise ve ilköğretim=1 şeklinde kodlanmıştır. Yaş, cinsiyet ve eğitim 

seviyesinin kontrol değişkenleri olarak incelenmelerinin nedeni, daha önce yapılan çeşitli 
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çalışmalarda yaş, kıdem ve eğitim seviyesinin iş tatmini ile ilişkili olduğu saptanmıştır. (Hayes 

vd., 2006; Zeytinoglu vd., 2007). Bu amaçla söz konusu değişkenlerin, bağımlı değişken olan iş 
tatmini üzerinde etkili olabilecekleri düşünülerek yapılacak analizlerde kontrol edilmesi uygun 

görülmüştür. 

3.Bulgular 

3.1.Hipotez Testleri 

Çalışmada ileri sürülen hipotezlerin test edilmesinde, çoklu regresyon analizinden yararlanılmışt ır. 
Analizler gerçekleştirilmeden önce regresyon analizinin yapılabilmesi için gereken normallik, 

varyansların homojenliği ve doğrusallık varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığı test edilmişt ir. 
Histogram ve olasılık (P-P plots) grafikleri, serpme grafiği (scatter plots) incelenerek söz konusu 
varsayımların doğrulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca regresyon analizine ilişkin önemli 

varsayımlardan biri olan çoklu bağlantı koşulu varyans artış faktörü (VIF) değerlerine bakılarak 
incelenmiştir. Regresyon analizinde, varyans artış faktörü (VIF) değerinin 10’dan küçük olması 

gerekir. VIF değerlerinin 1.067 ile 1.117 arasında değişmekte olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda 
çoklu bağlantı şartının sağlandığı söylenebilir (Çokluk, Şekercioğlu  & Büyüköztürk, 2012). 
Araştırmanın değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler arası korelasyon 

değerleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, iş yoğunluğu ile 
çalışma ve çalışma koşullarından tatmin arasında istatiksel açıdan anlamlı fakat düşük düzeyde 

negatif bir ilişki ( r.-209; p< .05) olduğu saptanmıştır.  

Tablo 1: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arası Korelasyon Değerleri 
 

 

Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla, iki ayrı regresyon analizi yapılmıştır. Her 

bir regresyon analizinde, iş yoğunluğu ve çalışma saatleri bağımsız değişken, cinsiyet, yaş ve 
eğitim ise kontrol değişkenleri olarak analize sokulmuştur. Bağımlı değişkenler ilk regresyon 

analizinde, çalışma koşullarına ilişkin tatmin, ikinci regresyon analizinde finansal koşullara ilişk in 

Değişken O rt St. 

Sapma 

1 2 3 4 5 6 7 

Cinsiyet - - 1 -.096 .207* -.174 .042 .019 .121 

Yaş 32.3 8.26 -.096 1 .201* .099 -.066 .120 .145 

Eğitim - - .207* .201* 1 .132 .213* -.100 -.049 

İş Yoğ. 3.64 .86 -.174 .099 .132 1 .233** -.209* -.094 

Haftalık Çalışma S. 54.8 8.90 .042 -.066 .213* .233** 1 -.164 .195* 

Çalışma ve Çalışma Koşullarından 

Tatmin 

3.64 .51 .010 .120 -.100 .-209* -.164 1 .651** 

Finansal Ödüllerden Tatmin 3.01 .78 .121 .145 -.049 -.094 .195* .651** 1 

N=184 *p≤.05, **p≤.01, *** p≤.001, 
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tatmin olarak sıralanmaktadır. Söz konusu regresyon analizlerinin sonuçları Tablo 2’de 
gösterilmektedir. 

Cinsiyet, yaş ve eğitimin kontrol değişkenleri, iş yoğunluğu ve çalışma saatlerinin bağımsız 

değişken, çalışma ve çalışma koşullarına ilişkin tatmin ise bağımlı değişken olarak analize 
sokulduğu ilk regresyon analizinde modelin istatistiki olarak anlamlı çıktığı görülmektedir (R²= 
.041, p <.05). Kontrol değişkenleri cinsiyet, yaş ve eğitimin çalışma koşullarına ilişkin tatmin 

üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı saptanmıştır. Tablo 2’de sadece iş yoğunluğunun, çalışma ve 
çalışma koşullarından tatmini negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir (β= -

.208, p< .05). Bu doğrultuda H1 hipotezi kabul edilmesine rağmen H2 hipotezi ret edilmiştir. 

Cinsiyet, yaş ve eğitimin kontrol değişkenleri, iş yoğunluğu ve çalışma saatlerinin bağımsız 
değişken, finansal koşullardan tatminin ise bağımlı değişken olarak analize sokulduğu ikinci 

regresyon analizinde modelin istatistiki olarak anlamlı çıktığı görülmektedir (R²= .033, p<.05). 
Kontrol değişkenleri cinsiyet, yaş ve eğitimin finansal koşullardan tatmin üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmadığı saptanmıştır. Tablo 2’de sadece iş yoğunluğunun ise finansal koşullardan tatmini 
negatif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir (β= -.111, p< .05). Bu doğrultuda H3 
hipotezi kabul edilmesine rağmen H4 hipotezi ret edilmiştir. 

Tablo 2: Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 Bağımlı Değişkenler 

Kontrol Değişkenleri Çalışma ve Çalışma Koşullarından 

Tatmin 

Finansal Ödüllerden Tatmin 

Cinsiyet .055 .164 

Yaş  .153 .185 

Eğitim -.143 -.120 

Bağımsız Değişkenler   

İş Yoğunluğu -.208* -.111* 

Çalışma Saatleri -.092 -.166 

R² .041* .033* 

N=184 *p≤.05, **p≤.01, *** p≤.001,  

 

4. Sonuç 

Örgütler açısından ele alındığında iş yoğunluğunun beklenen en önemli olumlu sonuçlarından 

birinin verimlilik olduğu ifade edilebilir. Örgütler işgörenlerin iş yoğunluğunu artırarak, sahip 
oldukları insan sermayesini maksimum düzeyde kullanarak verimliliği ve karlılığı artırmayı 
hedeflemektedirler (Brown, 2012). İş yoğunluğunun çalışan açısından da önemli sonuçlara yol 

açtığı belirtilebilir (Green, 2001). Yapılan ampirik çalışmalarda iş yoğunluğunun artmasının, iş 
tatmini, örgüte bağlılık, olumlu rol ötesi davranışları ve iş performansı gibi birçok tutum ve 

davranışı etkilediği saptanmıştır. Farklı örgütsel kademeler ve farklı sektörlerde iş yoğunluğunun 
işgören tutum ve davranışına etkisi tutarlılık göstermemektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada da iş 
yoğunluğunun otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş tatminine etkisi ele alınmaktadır. İş 
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tatminin incelenmesinde iki temel boyuta odaklanılmaktad ır. Söz konusu boyutlar çalışma ve 

çalışma koşullarından tatmin ve finansal ödüllerden tatmin olarak incelenmektedir. Çalışma ve 
çalışma koşullarından tatmin, iletişim, işin kendisi, iş arkadaşları, kurallar ve prosedürler, ilk üstün 

desteği ve takdir boyutları ile ölçülürken, finansal ödüllerden tatmin ise, ücret, ek ödemeler ve terfi 
boyutları ile ölçümlenmiştir.  

Literatür incelendiğinde iş yerinde geçirilen sürenin işgörenin tutum va davranışlara olan etkisinde  

sadece çalışma saatlerinin değişken olarak kullanılmasına birtakım eleştiriler getirild iği 
görülmektedir. İşyerinde geçirilen süre ölçümlenmesinde sadece nicel boyutun başka bir ifadeyle 

çalışma saatleri açısından incelenmesinin yetersiz kaldığı ileri sürülmektedir (Boxall & Macky, 
2014). Bu doğrultuda işyerinde geçirilen sürenin ölçümlenmesinde, çalışanın işte ne kadar süre 
geçirdiği başka bir ifadeyle çalışma saatleri, diğeri ise bu süre zarfında ne kadar çaba sarf ettiği 

yani iş yoğunluğu ele alınmıştır. Buna göre iş yoğunluğu ve çalışma saatlerinin iş tatmini 
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Literatür incelendiğinde iş yoğunluğu ile iş tatmini arasındaki ilişkide tutarlı sonuçlar 
rastlanmamaktadır. Üretim sektöründe çalışan yöneticiler üzerinde yapılan çalışmalarda, iş 
yoğunluğunun ve çalışma saatlerinin artmasının, iş tatminini arttırdığı belirtilmektedir (Burke, 

vd.,2009). Kişilerin terfi almasıyla birlikte iş yoğunluğu artmasına rağmen, üst düzey yöneticile r in 
özellikle işten elde etikleri ödüllerin ve işinin anlamlı olduğu duygusunun yüksek düzeyde olması 

iş tatminini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Buna rağmen hemşireler ve herhangi bir örgütte 
en az altı aylık kıdeme sahip olan işgörenler üzerinde yapılan çalışmalarda ise iş yoğunluğunun iş 
tatminini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (Boxall & Macky, 2009; Zeytinoğlu, vd., 2009). 

Otel işletmelerinde gerçekleştirilen bu çalışmada yapılan analizler sonucunda, iş yoğunluğunun 
çalışma ve çalışma koşullarından tatmini ve finansal koşullardan tatmini anlamlı ve negatif yönde 

etkilediği saptanmıştır. Bu doğrultuda otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin iş yoğunluk la r ı 
arttığını algıladıklarında, çalışma ve çalışma koşullarından tatmini ve finansal ödüllerden 
tatmininin azaldığı ifade edilebilir.  

Bununla birlikte iş yoğunluğunun nicel boyutu olan çalışma saatleri, çalışma ve çalışma 
koşullarından tatmin ve finansal koşullardan tatmini etkilemediği saptanmıştır. Tahmin edilenin 

aksine çıkan bu durum, otel işletmelerinde algılanan iş yoğunluğunun iş tatminini daha güçlü bir 
şekilde açıkladığını göstermektedir. Ayrıca otelcilik sektörü denildiğinde uzun çalışma saatlerinin 
işin bir parçası olduğunu kabul edilir olması, uzun çalışma saatlerinin iş tatmininin her iki 

boyutunu etkilememe nedeni olarak ileri sürülebilir.  

Çalışmanın, gerek literatüre gerek uygulamaya katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. Buna göre 

çalışmanın teoriye sağladığı yararlardan biri, otelcilik sektöründe algılanan iş yoğunluğunun 
çalışma ve çalışma koşullarından tatmin ve finansal ödüllerden tatmini azalttığı ampirik düzeyde 
doğrulanmasıdır. Bu doğrultuda yöneticiler, işgörenlerin iş yoğunluğunu dikkate alarak, işleri 

tasarlamalı, görev dağılımı ve vardiya düzenlemeleri yapmaları sonucuna varılabilir. Bu 
çalışmanın literatüre diğer bir katkısı da, işte geçirilen sürenin ölçümlenmesinde hem nitel hem de 

nicel boyutunun birlikte ele alınmasıdır.  

Çalışmada elde edilen bulgular, birtakım kısıtların varlığı doğrultusunda ele alınmalıd ır. 
Araştırmada verilerin toplanmasında sadece İstanbul’da yer alan beş yıldızlı otel işletmeler inin 

işgörenlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Farklı örneklemlerde yapılacak araştırmalarla farklı 
sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle genelleme yapılması uygun değildir. Özellikle bu araştırma 

varsayımının diğer sektörlerdeki farklı örneklemlerde yapılacak çalışmalarla desteklenmesi 
gerekmektedir. Çalışmada kesitsel araştırma yönteminin benimsenmiş olması, boylamsa l 
araştırmaya yer verilmemiş olması başka bir kısıtı temsil etmektedir.  Ayrıca çalışmanın diğer bir 

kısıtı, verilerin toplanmasında kolayda örnekleme yönteminden yararlanıldığından sadcce 
araştırmacının ulaşabildiği kişilerin çalışmaya katılması sağlanmıştır. 
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Son olarak algılanan iş yoğunluğunda kişilik ve örgütsel faktörlerin etkili olduğu ileri 
sürülmektedir (Burke vd., 2010). Uzun saatler çalışmayı tercih eden kişilerin, iş yoğunluğundan 
ziyade farklı nedenlerle de uzun saat çalışmayı tercih ettikleri belirlenmiştir (Drago, Wooden  &  

Black,  2009). Örneğin yapılan ampirik bir çalışmada, işkolik olan kişilerin işyerinde geçirdik le r i 
sürenin hem nicel hem de nitel olarak arttığı saptanmıştır (Ng vd., 2007).  Bu değişkenle r in 
biçimlendirici değişken olarak ilerideki yapılacak çalışmalarda ele alınabilir. 
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İÇECEK İMALATI SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISI VE YOĞUNLAŞMA DÜZEYİ: 

TÜRKİYE’NİN İLK 1000 SANAYİ KURULUŞU ÜZERİNE BİR UYGULAMA  

Yunus EDİZ  

Kübra ÖNDER  

Öz 

Yoğunlaşma, bir endüstrideki kaynak ve faaliyetler toplamının büyük çoğunluğunun bu toplama sahip olan veya 

kontrol eden birimlerin çok azı tarafından sahiplenilmesi veya yönetilmesidir. Endüstrideki yoğunlaşmayı ölçen 

endekslerin amacı da bu ekonomik büyüklüklerin, endüstrideki firmalar arasında nasıl dağıldığını ölçerek endüstride 

rekabetin ne düzeyde olduğunu belirleyip, endüstrinin yapısı hakkında bilgi vermektir. Gıda ve içecek maddeleri 

yaşamsal öneme sahiptir ve ertelenemez bir ihtiyaç olmaları nedeniyle de arzının devamlılığı zorunludur. Dolayısıyla 

içecek sektörü ülke ekonomileri için stratejik düzeyde önemli bir sektördür. Bu çalışmanın amacı, diğer sektörlerden 

yapısal olarak farklı olan ve insan sağlığı için önemli bir yere sahip olan içecek sektörünü piyasa yapısı ve yoğunlaşma 

düzeyi açısından incelemektir. Çalışmada, İstanbul Sanayi Odası’nın yayınladığı ilk 1000 sanayi kuruluşu içerisinde 

yer alan içecek sanayi kuruluşları ele alınmış olup, firmalara ait 2006-2016 dönemlerine ait yıllık net satış rakamları 

kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen k-firma Yoğunlaşma, Herfindahl-Hirschman, Entropi, Hall-

Tideman ve Rosenbluth ve Kapsamlı Yoğunlaşma  Endeksleri değerlerine göre, Türkiye içecek sektörünün 

oligopolistik bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İçecek Sektörü, Yoğunlaşma Oranı, Piyasa Yapısı 

JEL Kodları: D22, D40, L10 

 

MARKET STRUCTURE AND CONCENTRATION LEVEL OF BEVERAGE 

MANUFACTURING SECTOR: AN APPLICATION ON THE FIRST 1000 INDUSTRIAL 

ENTERPRISES OF TURKEY 

Abstract 

Concentration is the domination or management of the vast majority of total resources and activities in an industry by 

very few of the units that own or control this total. The aim of the indexes that measure con centration in the industry 

is to measure how these economic magnitudes are distributed among firms in the industry and to determine the level 

of competition in the industry and to inform about the structure of the industry. As food and beverages have a vital 

need and the continuity of their supply is a must. Therefore, the beverage sector is an important sector at a strategic 

level for the countries’ economies. The aim of this study is to examine the beverage industry, which is structurally 

different from other sectors and has an important place in human health, in terms of market structure and concentration 

level. In the study, beverage industrial enterprises included in the first 1000 industrial enterprises published by the 

Istanbul Chamber of Industry were addressed and annual net sales figures for the period 2006-2016 belonging to the 

firms were used. As a result of the analysis conducted, according to concentration indexes values, it has been seen that 

Turkish beverage sector has an oligopolistic structure. 
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Giriş 

Günümüzde çeşitli sektörlerdeki firmalar, mevcut karlarını artırmak, maliyetlerini düşürmek ve 

piyasa paylarını genişletmek için faaliyetlerde bulunarak piyasalardak i rekabetçi yapının 
aksamasına neden olabilmektedirler.  Bunu gerçekleştirebilmek için de ölçek ekonomilerinden 

yararlanmak, mal farklılaştırmasına gitmek, firmalar arasında anlaşmalar yapmak ve çeşitli 
pazarlama teknikleri (reklam faaliyetleri gibi) uygulamak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır lar 
(Polat, 2007). Dolayısıyla piyasa düzenleyici ve politika yapıcıları, piyasalardaki aksaklığın ne 

derecede olduğunu belirleyip bu doğrultuda önlemler alarak piyasadaki rekabeti iyileştirmek için 
çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. En sık başvurulan yöntemlerden birisi Yapı-Davranış-

Performans (Structure-Conduct-Performance SCP) Paradigması kapsamında k-firma Yoğunlaşma 
Endeksi (𝐂𝐑𝐤) ve Herfindahl-Hirschman Endeksidir (HHI) (Önder, 2016). Son zamanlarda bu 

endekslere ilave olarak Rosenbluth Endeksi (RI), Entropi Endeksi (EI) ve Kapsamlı Yoğunlaşma 
Endeksi (CCI) gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

Yoğunlaşma endeksleri kolay hesaplanmasının yanında piyasa yapısının belirlenmesinde pratik ve 

yararlı bilgiler sunarak piyasanın ne kadar rekabetçi olduğu konusunda ipuçları vermektedir. 
Piyasada faaliyet gösteren firma sayısının fazla olması ve bu firmaların piyasa payları açısından 

birbirine yakın büyüklükte olmaları yoğunlaşma oranını azaltır ve rekabeti artırır. Piyasa da 
rekabetin yüksek olması neticesinde firmaların piyasadaki değişkenleri etkileme kabiliyet i 
azalmaktadır. Bu nedenle piyasadaki rekabetin belirlenmesinde yoğunlaşma oranının ölçülmes i 

önem arz etmektedir (Durukan ve Hamurcu, 2009). 

Barınma, beslenme ve giyinme insanların yaşamlarını idame edebilmeleri için karşılanması 

gereken vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Bu nedenle konut, tekstil ile birlikte gıda ve içecek imalat ı 
sektörleri ülke ekonomileri için stratejik düzeyde öneme haizdir. Gıda ve içecek maddeleri 
yaşamsal öneme sahip olmalarının yanı sıra ertelenemez bir ihtiyaç olmalarından dolayı arzının 

devamlılığı gerekmektedir. Ayrıca gıda ve içecek imalatı sektörünün insan sağlığı ile bire bir 
ilişkili olduğu için kalite standartlarına uyulması önemli bir gerekliliktir. Bu özellikleri nedeniyle 

gıda ve içecek imalatı sektörü diğer sektörlerden yapısal olarak ayrılmaktadır. 

İçecek imalatı sektörünün yoğunlaşma düzeyi ve piyasa yapısının analiz edildiği bu çalışmada, 
sektörde faaliyet gösteren firmaların tespit edilmesinde; Avrupa Topluluğu Ekonomik 

Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’nın 11 nolu  (İçeceklerin imalatı)  kodu ve 
Birleşmiş Milletler Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC 

Rev.2)’nın 313 nolu (İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)) kodundan yararlanılmıştır. Sektörün 
ihracat ve ithalat faaliyetleri konusunda bilgi verilirken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ekonomik 
faaliyet kod sınıflandırması olan Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu (GTIP) kod 

sınıflandırmasından yararlanılmıştır. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan sektörlere 
yönelik ithal ve ihraç maddeleri dikkate alınarak çalışmaya dahil edilen firmaların yeknesaklığını 

sağlamak adına 2207 ve 2209 kodlu ürünler çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Çalışmanın ilk bölümünde, yoğunlaşma endeksleri hakkında teorik bilgiler verilmiş, ikinc i 
bölümünde yoğunlaşmanın tanımına ve yoğunlaşmayı etkileyen etmenlere değinilmiştir. Üçüncü 

bölümde, içecek sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve öneminden bahsedilmiş, dördüncü 
bölümde ise ulusal ve uluslararası literatürde farklı sektörleri ele alarak bu sektörlere yönelik 

yoğunlaşma ve piyasa yapısını inceleyen çalışmalara yer verilmiştir. Takip eden bölümde Türkiye 
içecek sektörünün yoğunlaşma düzeyi ve piyasa yapısı yoğunlaşma endeksleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Son bölümde ise çalışma sonucu elde edilen ampirik bulgular sonucu sektör hakkında 

değerlendirmeler yapılmış ve sektöre yönelik önerilerde bulunulmuştur. 
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1. Yoğunlaşma Endeksleri 

Yoğunlaşma endeksleri piyasaya giriş veya çıkışlarda, piyasadaki birleşmeler ve faaliyet ler 
neticesinde piyasa yapısında meydana gelen değişiklikleri hesaplayıp söz konusu piyasadaki 

rekabetin ne yönde değiştiğini göstermektedir. Ayrıca yoğunlaşma endeksleri vasıtasıyla piyasa 
yoğunlaşmasını hesaplamak ve hesaplama için verilere ulaşmak kolaydır. Tüm bu avantajlardan 
dolayı politika yapıcıları, iktisat politikası oluştururken bu endekslerden de yararlanmaktadır lar 

(Demirel, 2014; Türkiye Bankalar Birliği [TBB], 2012). Örneğin ülkemizde dahil olmak üzere 
dünyada ki birçok ülkede rekabeti düzenleyen kurumlar, anti-tröst yasaları uygula rken 

yoğunlaşma endekslerinden yararlanmaktadır. 

Yoğunlaşma düzeyini ölçen endeksler başlangıçta tek yöntem olan yoğunlaşma eğrisinden (k-
firma Yoğunlaşma Endeksi) türetilmişlerdir. Zamanla türeme yöntemleri ve endeks sayılar ı 

artmıştır. Endeksler teorik yapıları itibariyle birbirlerinden farklılık göstermelerine rağmen 
hiçbirisi diğerinden mutlak üstün değildir. Farklı durumlara göre endekslerin avantajları ortaya 

çıkmaktadır. k-firma Yoğunlaşma (CRk) ve Herfindahl-Hirschman (HHI) endeksleri veri elde 
edilmesi ve hesaplama kolaylığı nedeniyle en fazla kullanılan endekslerdir (Demirel, 2014). 

Basit hesaplanabilirliği ve veriye erişimdeki kolaylığı nedeniyle en çok kullanılan yoğunlaşma 
endekslerinden birisi k-firma Yoğunlaşma Endeksidir (CRk). Bu endeks, n tane firmanın olduğu 

bir endüstride k tane en büyük firmanın endüstrideki toplam payını göstermektedir. 

𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

         0 ≤ 𝐶𝑅𝑘 ≤ 1            (𝑆𝑖 ≤ ⋯ ≤ 𝑆𝑘 ≤ ⋯ ≤ 𝑆𝑛)                                                    (1) 

Denklem (1)’de CRk, endüstrideki k sayıda firmanın yoğunlaşma oranını; k, endüstrideki lider 

firma sayısını; Si, i’ninci firmanın pazar payını göstermektedir. k-firma Yoğunlaşma Endeksi 

genellikle 4 veya 8 firma için hesaplanmaktadır. Endeks sıfır ile yüz arasında değerler almaktad ır. 
Hesaplanan endeks değerinden piyasanın hangi rekabet yapısında olduğunu belirlemek için belirli 

kriter aralıkları vardır. Hesaplanan değerin yüzdesel ifadesinde endeksin %30 ve altında değerler 
alması (CRk ≤ 30), düşük düzeyde yoğunlaşma ve rekabetçi bir yapı; %30 ile %50 arasında 

değerler alması (30 ≤ CRk ≤ 50), orta düzeyde yoğunlaşma ve monopolcü rekabet; %50 ile %70 

arasında değerler alması (50 ≤ CRk ≤ 70), yüksek düzeyde yoğunlaşma ve oligopolistik yapı ve 
son olarak %70’in üzerinde olması (CRk ≥ 70), çok yüksek düzeyde yoğunlaşma ve monopolis t ik 

bir piyasa yapısı olduğunu ifade etmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2017). 

Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), ilk olarak 1945’de Hirschman tarafından ortaya atılmış 
daha sonra 1950’de Herfindahl’ın bireysel çalışmalarıyla geliştirilmiştir (Önder, 2016). CRk 

yoğunlaşma endeksinin aksine HHI, endüstrideki tüm firmaları hesaba katmaktadır. Kısaca ifade 

etmek gerekirse, endeks her bir firmanın piyasa paylarının karelerinin toplamı olarak 
tanımlanmaktadır. Si, i’ninci firmanın piyasa payını göstermek üzere endeks aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                                (2) 

HHI endeksinde piyasa payı büyük olan firmalara daha fazla ağırlık verilmektedir. 𝑆𝑖, yüzde pay 

olarak alındığında endeks 0 ile 10000 arasında değerler almaktadır. Endeks, eğer endüstride 

monopol durumda tek firma varsa endeks 10000 değerini almakta, sonsuz sayıda eşit büyüklük te 
firma varsa endeks 0 değerini almaktadır. Ayrıca 1000’in altındaki endeks değerleri rekabetçi 
piyasayı, 1000-1800 arasındaki değerler orta derece yoğunlaşmış piyasayı ve son olarak 1800’ün 

üzerindeki değerler ise yüksek yoğunlaşmış piyasa durumunu ifade etmektedir (Demirel, 2014; 
Özütürk, 2005). 
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Piyasa yoğunlaşmasını ölçen diğer endeksler Hall-Tideman ve Rosenbluth Endeksleridir. M. Hall 
ve N. Tideman (1967) ve Rosenbluth (1961) tarafından ortaya atılan bu endeksler birbirler ine 
benzer endekslerdir. Hall-Tideman endeksi, firmaların piyasa payını, büyüklük sırası ile 

ağırlıklandıran bir endekstir. Bu yüzden endüstriye giriş çıkışlarda ve endüstrideki firma 
birleşmeleri sonucu oluşan etkileri endeks sonucuna yansıtmaktadır. Buna ek olarak firmalar ın 

piyasa payı sıralamadaki yeri ile ağırlıklandırıldığı için endeks değerinin küçük firmalara olan 
hassasiyeti de artmış olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle HHI (Herfindahl-Hirschman Endeksi)’dan 

farklıdır. HHI, ağırlıklandırmayı firma sayısından ziyade firma pazar payına önem vererek  
hesaplamaktadır (Demirel, 2014). 

𝐻𝑇𝐼, 𝑅𝐼 = 1 (2 ∑ 𝑖𝑆𝑖) − 1

𝑛

𝑖=1

⁄                                                                                                                    (3) 

Denklem (3)’de, n, firma sayısını; i, firmaların büyükten küçüğe sıralanırken yeri; Si, i’ninc i 

firmanın piyasa payıdır. Endeks 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Endüstride eşit büyüklük te 
sonsuz sayıda firma varsa endeks değeri 0’a yaklaşmakta; endüstride bir tane tekel konumunda 

firma varsa 1’e yaklaşmaktadır. 

Rosenbluth Endeksi (RI) sıralama yaparken en küçük firmadan başlamaktadır. Bu nedenle küçük 

firmaların piyasa payı dağılımına duyarlıdır. Hall-Tideman Endeksi ve Rosenbluth Endeksi 
arasındaki tek fark firma sıralamasının farklı olmasıdır (Demirel, 2014). 

Bir diğer yoğunlaşma endeksi Horvath’ın Kapsamlı Yoğunlaşma Endeksidir (CCI). Horvath 
(1970) tarafından geliştirilen endekste firmaların pazar büyüklüğü ve pazar büyüklüğünün 
dağılımı arasındaki ilişkileri araştırmaya yönelik çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. CCI, HHI’yı 

temel alarak geliştirilmiştir. Bu nedenle CCI sadece firmaların pazar payı ile değil, payları 
arasındaki yapısını da dikkate almaktadır. Kapsamlı olarak nitelendirilmesinin sebebi de bundan 

dolayıdır. Endeks endüstrideki her bir firmanın oransal büyüklüğünü diğer firmaların oransal 
büyüklük toplamı ile ağırlıklandırmaktadır (Horvath, 1970; Marfels, 1971; Türkiye Bankalar 
Birliği, 2012). 

𝐶𝐶𝐼 = 𝑆1 + ∑ 𝑆𝑖
2

𝑛

𝑖=2

(1 + (1 − 𝑆𝑖))                                                                                                            (4) 

Denklem (4)’de 𝑆1, sektördeki en büyük firmanın pazar payı ile diğer firmaların pazar paylarının 

ağırlıklı toplamını göstermektedir. Endeks monopol piyasası durumunda 1; piyasada sonsuz sayıda 
eşit büyüklükte firma olduğunda ise 0 değerini almaktadır. CCI, yoğunlaşmayı ve dağılımı 

gösterdiğinden dolayı küçük firmaların faaliyetleri sonucu piyasa yapısındaki değişiklikleri göz 
ardı etmemekte, dağılıma etkilerinden dolayı büyük firmaları hafife almamaktadır (Bikker ve 

Haaf, 2002). 

İlk olarak Theil (1967) tarafından ortaya atılan daha sonra Horowitz ve Horowitz (1968) tarafından 
yapılan çalışmalar ile Entropi Endeksi (EI) yaygınlık kazanmıştır. Endeks endüstrideki firmalar ın 

paylarındaki eşitsizliği, sayılarını ve büyüklüklerini dikkate almaktadır (Demirel, 2014; Türkiye 
Bankalar Birliği, 2012). 

𝐸𝐼 = − ∑ 𝑆𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                                    (5) 

EI, diğer endeksler gibi 0 ile 1 arasında olmayıp, en küçük değeri olan 0 ile en büyük değeri olan 

𝑙𝑜𝑔2𝑛 değerleri arasındadır. Yine diğer endekslerden farklı olarak endüstri rekabetinin türünü 
belirleyen değerlerin yönü farklıdır. Endeks 0 değerini aldığında piyasa monopol konumunda tek 
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firmanın olduğunu; 𝑙𝑜𝑔2𝑛 değerini aldığında ise piyasada sonsuz sayıda eşit büyüklükte firmalar ın 

olduğunu ifade etmektedir. 
Entropi Endeksini firmaların piyasa paylarının birbirine yakınlığı ve firmaların sayısı 

etkilemektedir. Firmaların piyasa payları yakınlaştıkça endeksin değeri ve piyasa rekabeti artar, 
yoğunlaşma oranı ise azalır. Firma sayısı arttığında ise yine endeksin değeri ve piyasa rekabeti 

artar yoğunlaşma azalır (Horowitz ve Horowitz, 1968). Dolayısıyla firma sayısı sabit olması 
koşuluyla, firmaların piyasa paylarında eşitsizlik artarsa endeksin değeri azalır (Bikker ve Haaf, 
2002). Bu nedenle de piyasada firma birleşmesi olduğunda yeni firmanın piyasa payının 

diğerlerine göre durumu ve firma sayısındaki bir azalmanın yarattığı etkiler endekste hesaba 
katılmaktadır (Demirel, 2014). 

2. Yoğunlaşma ve Yoğunlaşmayı Etkileyen Unsurlar 

Yoğunlaşma, bir piyasadaki kaynak ve faaliyetler toplamının büyük çoğunluğunun bu toplama 
sahip olan veya kontrol eden birimlerin çok azı tarafından sahiplenilmesi veya yönetilmesidir. Bu 

nedenle piyasadaki firma sayısı ve piyasadaki faaliyet ve kaynakların firmalar arasında nasıl 
dağıldığı yoğunlaşma düzeyi açısından önemlidir. Endüstride faaliyet gösteren firma sayısı 

azaldığında veya firmalar arasında büyüklük açısından nispi fark arttığında, yoğunlaşma düzeyinin 
arttığını söylemek mümkündür. Piyasadaki kaynaklar ve faaliyetlerden kasıt ise genel olarak 
çalıştırılan emek gücü, satışlar, elde edilen gelir ve firmaların sahip oldukları varlıklard ır. 

Piyasadaki yoğunlaşmayı ölçen endekslerin amacı da bu ekonomik büyüklüklerin, örneğin 
satışlardan elde edilen gelirin piyasadaki firmalar arasında nasıl dağıldığını ölçerek piyasada 

rekabetin ne düzeyde olduğunu belirleyip, piyasanın yapısı hakkında bilgi vermektir (Yıldır ım, 
Eşkinat ve Kabasakal, 2005). 

Piyasadaki var olan koşullardaki farklılıklar nedeniyle çeşitli piyasa türlerinin oluştuğu ekonomik 

ortamda, piyasa oyuncularının davranışları farklılık göstermekte ve bu nedenle de yoğunlaşmaya 
yol açan etmenler değişmektedir. Bu etmenlerin nispi ağırlığı piyasadan piyasaya değişebileceği 

gibi, zaman içinde de farklılaşabilmektedir. Yoğunlaşmaya yol açan başlıca etkenler; ölçek 
ekonomileri, endüstriye giriş engelleri, firma birleşmeleri, ekonomik büyüme, yeni teknolojiler in 
geliştirilmesi, reklamlar, ekonomik ve hukuki düzenlemelerdir (Hatırlı, 2014). 

Ölçek ekonomileri birçok araştırmacı tarafından yoğunlaşmayı etkileyen bir unsur olarak 
düşünülmektedir. Ölçek ekonomileri kavramı, üretim ölçeğinin büyüdükçe uzun dönem ortalama 

maliyetlerde azalma olacağını ifade etmektedir. Firmaların ölçek ekonomileri yoluyla sağlamış 
oldukları avantajlarla maliyetleri düşmekte, verimlilikleri artmakta ve böylece üretim hacimler ini 
daha fazla artırabilmektedirler. Bu nedenle bu firmaların piyasa paylarında artış gerçekleşmek te 

ve piyasa yoğunlaşma derecesi de artmaktadır (Davut, 1994). 

Piyasa yoğunlaşma oranı üzerinde etkili olan bir diğer faktörde endüstriye giriş engellerid ir. 

Endüstriye giriş engeli, endüstrideki mevcut firmaların, piyasaya yeni girecek firma lar ı 
engellemek için fiyat politikalarını uzun dönem ortalama maliyetlerinin biraz üzerinde 
belirlemeleridir. Bu davranış endüstrinin oligopol karakter sergilemesine sebep olup, yoğunlaşma 

oranının korunmasına sebep olmaktadır. Bu duruma ek olarak endüstrideki bir veya birkaç 
firmanın giriş engeli neticesinde sahip oldukları avantajları endüstrideki diğer firmalarla rekabette 

de kullanmaları durumunda yoğunlaşma oranı etkilenmektedir (Bain, 1968). 

Firmaların aralarındaki rekabeti azaltıp karı artırmak amacıyla birleşmeleri ve buna benzer 
yöntemler seçmeleri de yoğunlaşmayı etkileyen bir faktördür (Utton, 1970). 

Yoğunlaşma oranını etkileyen bir başka faktör ise piyasaların veya ekonominin büyümesid ir. 
Piyasaların veya ekonominin devamlı büyümesi durumunda firmalar bu büyümenin gerisinde 

kalıyorsa yoğunlaşma oranının düşmesi beklenir. Bu ilişkinin ters yönde çalıştığı, yani 
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yoğunlaşmanın piyasa ve ekonominin büyümesini etkilediği de belirtilmektedir (Bain, 1968; Low, 
1970). 

Araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde bulunma sonucu üretim teknolojisinde gelişme ler le, 

ürün çeşitliliğinde ve üretim miktarında artış, üretim maliyetlerinde düşüş veya belirli girdiyle 
daha fazla çıktı elde etme, ayrıca üretimde rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Bu faaliyetler sonucu 

teknolojide hızlı ilerlemeler ve uluslararası rekabet bazı firmaları diğer firmalara göre rekabet 
açısından üstün kılmaktadır.  Bu durum, imkanı olan firmaların daha fazla teknoloji üretmesine ve 
Ar-Ge yatırımı yapmasına neden olmaktadır. Fakat rekabetçi piyasada Ar-Ge faaliyetleri için 

imkanları yeterli olmayan küçük firmalar zamanla Ar-Ge faaliyetinde bulunan firmalarla rekabet 
edemeyip ya küçülmekte ya da piyasa dışında kalmaktadır. Böylece piyasa yoğunlaşması, Ar-Ge 

faaliyetlerinde bulunup teknolojik üretim yapan firmalar lehine artmaktadır (Önder, 2016). 

Yoğunlaşmayı etkileyen bir diğer etmen ana girdinin kontrolü ve yasal engellerdir. Bir ürünün 
üretiminde ana girdinin tek firma tarafından veya piyasadaki hakim firma tarafından kontrol 

edilmesi ve yine bir ürünün üretiminin patent ve telif hakkının tek bir firmaya verilmesi de 
yoğunlaşmayı etkilemektedir (Hatırlı, 2014). Ayrıca firmaların ürünlerini geniş alıcı kitlele re 

tanıtıp empoze eden reklamlar ve devletlerin uyguladıkları etkin olmayan politikala rda 
yoğunlaşmayı artırırken, piyasadaki rekabeti düzenleyici ve denetleyici yasal uygulamala rda 
yoğunlaşmanın azalmasında etkilidir. 

3. İçecek Sektörünün Türkiye’deki Yeri ve Önemi 

Türkiye’nin farklı coğrafi yapıya sahip olması içecek ürünleri imalatı açısından bazı avantajlar ı 

ortaya çıkarmaktadır. Coğrafi çeşitliliğin verdiği avantajlar ile Türkiye içme suyu ve maden suyu 
açısından zengin kaynaklara sahiptir. Türkiye Alp-Himalaya kuşağında bulunması nedeniyle 
maden suları açısından büyük potansiyele sahiptir (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016). Ayrıca yine 

coğrafi ve iklim çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle içecek üretiminde kullanılan tarımsa l 
girdilerin yelpazesi ve kalitesi üst düzeydedir. İçecek sektörü üzerine coğrafi yapının sağladığı bir 
diğer avantaj ise Türkiye’nin doğal güzellikleri nedeniyle turizm cenneti olmasıdır. Başta güneş 

turizmi olmak üzere diğer turizm çeşitlerinde de 2011’den beri Türkiye’ye (2016’daki başta Rusya 
krizi olmak üzere terör olayları gibi bazı olumsuz gelişmeler hariç) 30 milyonun üzerinde turist 

gelmekte ve bu sayı her yıl artmaktadır (https://www.tursab.org.tr, 19.05.2018). Turist sayısındak i 
bu artışın yanında Türkiye’nin nüfusunda da yaşanan artışlar nedeniyle içecek sektörü ürünler ine 
talep giderek artmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; içecek imalatı sektörünün 2009 yılında üretim değeri 
4,8 milyar TL olup, toplam imalat sanayi üretim değeri içerisinde %1,15’lik paya sahiptir. Tablo 

1’de de görüleceği üzere ilerleyen yıllarda içecek imalat sanayi üretim değeri sürekli artış 
göstererek 2015 yılında 9,1 milyar TL’ye ulaşırken, toplam imalat sanayi üretim değeri 
içerisindeki payı azalarak %0,85 seviyesine gerilemiştir. Bunun sebebi yıllar itibariyle toplam 

imalat sanayi üretim değerindeki artışın içecek sanayi üretim değerinden daha hızlı artmasıdır.  
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Tablo 1 : Toplam İmalat Sanayi ve İçecek İmalat Sanayinin Üretim Değeri (TL) 

Yıllar İçecek İmalat Sanayi Toplam İmalat Sanayi 
İçecek İmalatının % 

Payı 

2009 4.839.985.131 420.380.698.940 1,15 

2010 5.507.646.950 524.468.955.103 1,05 

2011 6.315.184.679 696.363.747.424 0,90 

2012 6.549.723.890 750.397.994.743 0,87 

2013 7.052.663.189 854.138.422.485 0,82 

2014 8.110.967.515 956.835.716.011 0,84 

2015 9.117.105.173 1.062.739.078.304 0,85 

Kaynak: (TÜİK, 2018) 

Toplam imalat sanayi ve içecek imalatı sanayinin faktör maliyetleriyle katma değeri 2009-2015 
dönemleri arasında (içecek imalatı sanayinin 2013 yılındaki hafif düşüşü hariç) sürekli artış 
göstermiştir. 2009 yılında 1,2 milyar dolar katma değer yaratan içecek imalatı sanayisi %56,3’lük 

artış göstererek 2015’de 2 milyar doları geçmiştir. Toplam imalat sanayide ise 2009 da 84,7 milyar 
olan katma değer %168’lik artışla 2015’da 227,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemler 

arasında toplam imalat sanayindeki katma değer artışı, içecek imalatı sanayindeki katma değerin 
artışından yüksek olduğu için 2009’da içecek imalatının toplam imalat sanayi içindeki payı %1,51 
iken, ilerleyen yıllarda düşüş göstererek 2015 yılında %0,88 düzeyine gerilemiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Toplam İmalat Sanayi ve İçecek İmalat Sanayinin Katma Değeri (TL) 

Yıllar İçecek İmalat Sanayi Toplam İmalat Sanayi 
İçecek İmalatının % 

Payı 

2009 1.285.418.297 84.735.484.301 1,51 

2010 1.412.194.354 99.228.887.745 1,42 

2011 1.472.015.639 128.950.258.765 1,14 

2012 1.562.154.240 132.597.776.199 1,17 

2013 1.499.536.218 162.584.366.288 0,92 

2014 1.760.190.676 184.945.861.516 0,95 

2015 2.010.233.815 227.523.898.247 0,88 

Kaynak: (TÜİK, 2018) 

Üretim değeri ve katma değerde olduğu gibi toplam imalat sanayi ve içecek sanayideki ciro 2009-
2015 dönemleri arasında devamlı artış göstermiştir. 2009’da 4,9 milyar dolar olan içecek imalat 

sanayi cirosu, %87,4 artış göstererek 2015 yılında 9,2 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Toplam 
imalat sanayi cirosu ise 2009’da 449,4 milyar dolar iken, %150 artış göstererek 1,1 trilyon dolar 

seviyesine ulaşmıştır. İçecek imalatı sanayinin cirosunun toplam imalat sanayi cirosu içerisindek i 
payı 2009 yılında %1,09 iken, ilerleyen yıllarda içecek imalatı sanayideki ciro artış hızının toplam 
imalat sanayindeki ciro artış hızından yavaş olduğu için sürekli azalmış, 2015 yılında %0,81 

düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3 : Toplam İmalat Sanayi ve İçecek İmalat Sanayinin Cirosu (TL) 

Yıllar İçecek İmalat Sanayi Toplam İmalat Sanayi 
İçecek İmalatının % 

Payı 

2009 4.921.411.818   449.456.575.288 1,09 

2010 5.537.349.774 552.775.110.637 1,00 

2011 6.227.748.918 732.943.360.329 0,84 

2012 6.593.807.716 796.967.603.559 0,82 

2013 7.196.158.306 898.090.902.690 0,80 

2014 8.259.684.995 1.013.257.058.357 0,81 

2015 9.223.184.675 1.125.350.236.725 0,81 

Kaynak: (TÜİK, 2018) 

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından her yıl yayımlanan işyeri ve istihdam istatistikler ine 
göre içecek imalat sanayinde faaliyet gösteren işyeri sayısı 2010 yılında 563 iken, ilerleyen yılla rda 

devamlı artış göstererek 658 düzeyine ulaşmıştır. İstihdamda ise yine yıllar itibariyle artış olduğu 
görülmektedir. Fakat 2016 yılında, 2015 yılına göre istihdamda düşüş olduğu görülmekted ir. 
Bunun sebebi 2016 yılında turizm sektöründeki olumsuz gelişmeler nedeniyle başta alkollü 

içecekler kategorisinde olmak üzere sektörde üretimin bir önceki yıla göre %1,5 düşmesid ir 
(Türkiye İş Bankası, 2017). 

Tablo 4 : 2010-2016 İçecek İmalat Sanayinin İşyeri ve İstihdam Sayısı 
Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İşyeri 563 578 605 640 641 648 658 

İstihdam 11.836 12.252 12.656 13.727 14.523 15.104 14.695 

Kaynak: (Sosyal Güvenlik Kurumu [SGK], 2018) 

Türkiye’nin içecek sanayi ürünleri ihracatı içerisinde alkolsüz içecekler önemli yer tutmaktad ır. 
2017 yılında meşrubat ürünleri ihracatından 162 milyon dolar olmak üzere, mineral ve gazlı 
içeceklerde ise 66,2 milyon dolarlık ihracat ile toplamda alkolsüz içecekler kaleminden 229 

milyon dolarlık döviz girdisi elde edilmiştir. Türkiye’nin alkolsüz içecek ihracatında ilk sırada 
26,7 milyon dolar ile Irak yer almaktadır. Irak’ı 24 milyon dolar ile Almanya, 23,6 milyon dolar 

ile Birleşik Arap Emirlikleri izlemektedir. 
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Tablo 5 : Türkiye'nin İçecek İmalatı Sektöründe Başlıca Ürünler Bazında İhracatı  

GTIP Ürün Adı 
2016 2017 

Ton Bin $ Ton Bin $ 

2202 Meşrubat 230.553 134.446 290.077 162.788 

2201 Mineral ve Gazlı İçecekler 407.571 64.184 425.055 66.294 

 Alkolsüz İçecekler 638.124 198.650 715.132 229.082 

2208 Distile Alkollü İçkiler* 6.799 40.351 6.871 41.530 

2203 Biralar 58.979 37.168 57.357 34.759 

2204 Şaraplar 4.171 10.125 4.228 9.762 

2206 Diğer Fermente Alkollü İçkiler** 64 335 125 566 

2205 Aramontize Şaraplar 6 34 5 35 

 Alkollü İçecekler 70.019 88.013 68.586 86.652 

Toplam Alkollü ve Alkolsüz İçecekler 708.143 286.663 783.718 315.734 

Kaynak: (İnternational Trade Center [TradeMap]) 

* Distile alkollü içkiler:  Kanyak,  viski, brendi,  ardıç aromalı içkiler,  cin, rom,  votka, likör, rakı ve diğer.  
** Diğer fermente alkollü içkiler: Köpüren şarap, vermut ve diğer. 

Türkiye’nin alkollü içecekler kategorisinde 2015 yılına kadar bira en fazla ihracatı yapılan ürün 
iken, 2015’den sonra yerini distile alkollü içkilere bırakmıştır. Bunun sebebi içerde bira üzerine 
yüksek vergi ve düzenlemelerin gelmesi, dışarıda ise terör olayları ve özellikle 2016 yılında 

yaşanan Rusya krizi nedeniyle birayı daha fazla tüketen Rus turistlerin Türkiye’ye gelmemesid ir 
(http://www.businessht.com.tr, 30.05.2018). Distile alkollü içecekler içerisinde yer alan ve alkollü 

içecekler grubunda fazla ihracatı yapılan rakı ise yurt dışında yaşayan Türk ve komşu ülke 
vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde tüketilmektedir. 2017 yılında 41,1 milyon dolar olan rakı 
ihracatında en büyük payı 16,2 milyon dolar ile Almanya (%39), daha sonra ise 14,9 milyon dolar 

ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) (%35) almaktadır.  

Şarap İhracatı ise biradaki duruma benzer şekilde son yıllarda azalmış olup, 2017 yılında 9,7 
milyon dolar düzeyinde ihracat yapılmıştır. Şarap ihracatının en fazla yapıldığı ülke ise 1,8 milyon 

dolar ile KKTC’dir. 

2017 yılında Türkiye’nin alkollü alkolsüz içecek ihracatı toplamı 2016 yılında göre yaklaşık %10 

artarak 315 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Yapılan bu ihracatta ilk sırada 42,4 milyon dolarla 
Almanya yer almaktadır. Almanya’yı 39,5 milyon dolar ile Irak ve 35,3 milyon dolar ile KKTC 
takip etmektedir. 

Tablo 6’da Türkiye’nin içecek imalatı sektörünün ithalat rakamları incelendiğinde alkollü 
içeceklerin ithalatının, alkolsüz içecekler ithalatına göre miktar olarak az ama değer olarak fazla 

olduğu görülmektedir. Son yıllarda içme suyu ve maden suyu ithalatı ağırlıklı olarak ülkemizdek i 
yabancı turistlerin tüketimi için ithal edilmektedir (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016). 2017 yılında 
74,1 milyon dolar düzeyinde alkolsüz içecek ithalatı yapılmış olup, en fazla ithalat 34,7 milyon 

dolar ile Avusturya’dan yapılmıştır. 

 

                                                                 
 2207 ve 2209 GTIP kodlu ürünler alkollü ve alkolsüz içecek kalemleri içerisinde yer almasına rağmen Türkiye 

Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı raporlarında kapsam dışı bırakıldığı için bu çalışmada da kapsam dışı bırakılmıştır.  
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Tablo 6 : Türkiye'nin İçecek İmalatı Sektöründe Başlıca Ürünler Bazında İthalatı 

GTIP Ürün Adı 
2016 2017 

Ton Bin $ Ton Bin $ 

2202 Meşrubat 66.120 71.794 70.796 72.114 

2201 Mineral ve Gazlı İçecekler 4.166 2.518 3.251 2.063 

 Alkolsüz İçecekler 70.286 74312 74.047 74.177 

2208 Distile Alkollü İçkiler 11.051 98.122 13.609 127.074 

2203 Biralar 7135 9.176 7.129 10.121 

2204 Şaraplar 2.040 7.024 2.430 8.093 

2206 Diğer Fermente Alkollü İçkiler 709 1.524 70 160 

2205 Aramontize Şaraplar 62 127 152 349 

 Alkollü İçecekler 20.997 115.973 24.020 145.797 

Toplam Alkollü ve Alkolsüz İçecekler 91.283 190.285 98.067 219.974 

Kaynak: (İnternational Trade Center) 

Türkiye’nin en fazla ithal ettiği distile alkollü içecekler içerisindeki viski ithalatı 2017 yılında 89,5 
milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, bu ithalatın 68,2 milyon doları (%76) İngiltere’den ve 

20,1 milyar doları (%22) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’den yapılmıştır. Viskiden sonra en 
fazla ithal edilen bir diğer ürün ise 16,6 milyon dolar ile votkadır. Votkanın en fazla ithal edildiği 
ülkeler ise, 6,6 milyon dolar (%40) ile İsveç ve 5 milyon dolar (%30) ile İtalya’dır. Türkiye’nin 

bira ithalatı 2017 yılında 10,1 milyon dolar olmuştur. Biranın en fazla ithal edildiği ülkeler; 3,2 
milyon dolar (%31) ile Meksika, 2,1 milyon dolar (%21) ile Almanya ve 1,8 milyon dolar (%18) 

ile Hollanda olmuştur. 2017 yılı itibariyle şarap ithalatı ise 8 milyon dolar seviyes inde 
gerçekleşmiş olup, en fazla ithalat 2,7 milyon dolar (%34) ile İtalya’dan yapılmıştır. İtalya’yı ise 
2,6 milyon dolar (%33) ile Fransa izlemektedir. 

Türkiye’nin alkollü ve alkolsüz içecek ithalatı 2017 yılında 2016 yılına göre miktar olarak 
artmasına rağmen değer olarak azalmıştır. 2016 yılında 190,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen 

ithalat değeri 2017 yılında 219,9 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. 2017 yılındaki ithalatın en fazla 
yapıldığı ülke 74,6 milyon dolar (%33,6) ile İngiltere olmuştur. Bu ülkeyi 34,8 milyon dolar (%15) 
ile Avusturya takip etmektedir. 

4. Literatür Taraması 

Literatürde çeşitli sektörlerde yoğunlaşma düzeyinin ve rekabet yapısının belirlenmesine yönelik 

yerli ve yabancı birçok ampirik çalışma mevcuttur. Çalışmalarda genellikle k-firma Yoğunlaşma 
Endeksi (CRk) ve Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) gibi yoğunlaşma endeksleri kullanılırken, 

bir kısım çalışmalarda ise tek denklem, eşanlı denklem sistemi ve panel veri yöntemler ini 
kullanarak piyasanın yoğunlaşma düzeyi ve rekabet yapısı analiz edildiği görülmektedir. İçecek 

sektörü üzerine ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde sektörün yoğunlaşma düzeyi ve 
piyasa yapısı üzerine yapılan bir çalışma bulunmadığı, yerli literatürde ise sektörün genellikle gıda 
sektörü ile birlikte ekonomik durumu hakkında çalışmalar yapıldığı görülmektedir (Akın, 2012; 

Çukurova Kalkınma Ajansı, 2015; T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016; T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, 2013). 

Tablo 7’da çeşitli sektörlerde yoğunlaşma düzeyini ve piyasa yapısını analiz eden yerli ve yabancı 
ampirik çalışmalara yer verilmiştir. 
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Tablo 7 : Çeşitli Sektörlerde Yoğunlaşmanın Analiz Edildiği Yerli ve Yabancı Ampirik Çalışmalar 

Yazar Bulgular Yöntem 

Önder (2016) Türkiye bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller sektörü, 1997-

2014 dönemi verileri kullanılarak k-firma Yoğunlaşma, 

Herfindahl-Hirschman, Rosenbluth ve Entropi Endeksleri ile 

analiz edilmiştir. k-firma Yoğunlaşma Endeksine göre 

endüstride yüksek düzeyde yoğunlaşmanın olduğu; 

Herfindahl-Hirschman, Rosenbluth ve Entropi Endeksleri 

analizi sonucuna göre ise endüstride monopolcü rekabet ile 

oligopolcü rekabet arasında bir piyasa yapısının olduğu tespit 

edilmiştir. 

k-firma Yoğunlaşma, 

Herfindahl-Hirschman, 

Rosenbluth ve Entropi 

Endeksleri 

Demirel (2014) Türkiye’deki bankacılık sektörüne ait 2000-2013 yıllarının 

çeyrek dönemlik toplulaştırılmış makro verileri kullanılarak 

arz ve talep ilişkilerini ifade eden iki denklemin olduğu 2-

SLS (iki aşamalı en küçük kareler yöntemi) kullanılarak eş -

anlı tahmin edilmiştir. Amprik uygulamada Bresnahan-Lau 

Modeli kullanılmış olup, çalışmanın sonucunda ise Türkiye 

bankacılık sektörünün pazar gücü 0,11, piyasa yapısı ise 

tekelci rekabet olarak tespit edilmiştir. 

Bresnahan-Lau Modeli 

Polat (2007) Türkiye’deki çimento sektörünün piyasa yapısını analiz 

etmek için yapılan çalışmada 2001-2005 dönemi verileri 

kullanılmıştır. Analizde k-firma yoğunlaşma oranı (CR), ve 

HHI Endeksleri kullanılmıştır. CR’ye göre endüstri 

monopolcü ve oligopolcü rekabet arasında yer alırken, HHI 

Endeksine göre ise, endüstride daha rekabetçi bir yapının var 

olduğu tespit edilmiştir. 

k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

HHI Endeksi 

Kaynak ve Ari 

(2011) 

Türk otomotiv sektörünün 2003-2011 dönemlerine ait 

firmaların satış rakamları kullanılarak yapılan analizde; yerli 

binek araç ve hafif ticari araç piyasa yapısı için orta düzeyde 

yoğunlaşma, monopolcü piyasa yapısı sonucu elde edilirken, 

ithal binek ve ithal hafif ticari araç piyasasında düşük 

seviyede yoğunlaşma tespit edilmiştir. 

k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

HHI Endeksi 

Aktaş ve 

Yurdakul (2001) 

Türkiye’deki ve dünyadaki un sektörünün 1985-1997 dönem 

verileri ile k-firma Yoğunlaşma ve Herfindahl-Hirschman 

Endeks yöntemlerine göre analiz edilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda sektörde düşük yoğunlaşmanın olduğu tespit 

edilmiştir. 

k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

HHI Endeksi 

Pehlivanoğlu ve 

Tekçe (2013) 

İstanbul Ticaret Odası verilerinden yararlanılarak 1993-2011 

yılları arasında Türkiye elektrik enerjisi piyasasında faaliyet 

gösteren firmaların net satışlarını baz alarak analiz yaptıkları 

çalışmada; sektörün yoğunlaşma düzeyinin yüksek, rekabet 

yapısının ise kuvvetli olduğu ve rekabet yapısının 

oligopolistik olduğu tespit edilmiştir. 

k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

HHI Endeksi 

Taru ve Lawal 

(2011) 

Çalışmada Nijerya’daki perakende ve toptan patates 

piyasasının yoğunlaşma düzeyi, gini katsayısı ve lorenz 

eğrisi ile analiz edilmiştir. Piyasanın yüksek yoğunlaşma 

düzeyine ve oligopolistik bir yapıya sahip olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Gini Katsayısı, Lorenz Eğrisi 
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Nolan, Santos ve 

Shi (2012) 

Çalışmada 2002-2009 dönemleri arasında ABD mısır 

piyasasının yoğunlaşma ve üretkenlik düzeyini 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda yoğunlaşma ile 

rekabetçi yapı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 

k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

HHI Endeksi 

Sung (2014) OECD ülkelerinin 1998-2014 dönem verileri kullanılarak 

mobil iletişim piyasasının yoğunlaşma düzeyi analiz 

edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre ülkelerin mobil 

iletişim sektörlerinde yoğunlaşma oranının çok yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Regresyon analizi 

Yuping (2010) Çalışmada, Çin inşaat sektörü k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı yöntemleri ile analiz 

edilmiştir. Sektörde yoğunlaşma oranının düşük olduğu 

tespit edilmesine rağmen, yoğunlaşma oranının yükseldiği de 

gözlenmiştir. 

k-firma Yoğunlaşma Endeksi, 

Gini Katsayısı, Lorenz Eğrisi 

Silk ve King 

(2008) 

ABD reklam ajansları ve pazarlama hizmetleri sektörleri 

HHI Endeksi ile yoğunlaşma düzeyleri incelenmiş, 

çalışmanın sonucunda yoğunlaşma düzeyinin yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

HHI Endeksi 

5. Araştırmanın Kapsamı ve Ampirik Çalışmanın Sonuçları 

5.1. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın konusu olan içecek sektörü, imalat sanayinin alt dallarından birisidir. Araştırmanın 
kapsamı içecek sektöründe faaliyet gösteren İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan 

Türkiye’nin en büyük ilk 1000 firması arasında yer alan firmalardan oluşmaktadır. Araştırmada 
kullanılan veri seti içecek sektöründeki firmaların 2006-2016 dönemlerine ait yıllık net satış 
rakamlarından ibarettir. Türkiye’nin en büyük ilk 1000 firması arasında yer alan ve içecek 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların belirlenmesinde; Avrupa Topluluğu Ekonomik 
Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’nın 11 nolu  (İçeceklerin imalatı)  kodu ve 
Birleşmiş Milletler Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC 

Rev.2)’nın 313 nolu (İçki Sanayi (Alkollü ve Alkolsüz)) kodundan yararlanılmıştır. 

5.2. Ampirik Çalışma Sonuçları 

İçecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların yoğunlaşma oranları CRk, HHI, EI, HTI-RI, ve CCI 
ile hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucu elde edilen değerler Tablo 8’de gösterilmiştir.  
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Tablo 8 : İçecek İmalatı Sektöründe Yoğunlaşma Oranları 

Yıllar Firma Sayısı 𝐂𝐑𝟒 𝐂𝐑𝟖 HHI EI HTI-RI CCI 

2006 6 0,90 - 2908 2,0906 0,301 0,730 

2007 9 0,82 0,98 2499 2,4435 0,236 0,635 

2008 10 0,82 0,96 2607 2,4438 0,233 0,637 

2009 13 0,78 0,91 2429 2,6621 0,213 0,598 

2010 13 0,74 0,89 2117 2,8443 0,182 0,556 

2011 12 0,76 0,91 2184 2,7686 0,184 0,567 

2012 10 0,80 0,95 2613 2,4708 0,225 0,632 

2013 12 0,72 0,90 2109 2,8337 0,175 0,553 

2014 12 0,69 0,89 1991 2,8344 0,173 0,509 

2015 12 0,69 0,89 1980 2,9233 0,161 0,535 

2016 12 0,69 0,89 1921 2,9542 0,159 0,527 

Tablo 8’de büyüklük sıralaması dikkate alınarak ilk dört firmanın net satışlarının toplamının 
piyasadaki tüm satışlara oranını gösteren CR4 yoğunlaşma oranı değerleri incelendiğinde; 2006 

yılında net satış rakamlarının %90’ı ilk dört firmada yoğunlaştığı görülmektedir. Yoğunlaşma 
düzeyinin bu kadar yüksek çıkmasında tablodan da görüleceği üzere 2006 yılında sektörde 6 

firmanın faaliyet gösteriyor olması büyük etkendir. Takip eden yıllarda sektörde faaliyet gösteren 
firma sayısında artışlar olmakla beraber yoğunlaşma oranında da düşüşler görülmektedir. 2014 

den itibaren CR4 yoğunlaşma oranı 2015 ve 2016’da da %69 olarak gerçekleşmiştir. Hesaplanan 
CR4 değerleri, TÜİK (2017)’in CRk kriterleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde, net satış 

rakamları baz alınarak hesaplanan CR4 oranının %70’in hemen altında olduğu ve sektörde yüksek 

düzeyde yoğunlaşma olduğu dolayısıyla da piyasadaki rekabetin oligopolistik yapı sergiled iği 
görülmektedir. CR8 değerleri incelendiğinde; 2006 yılında sektörde 6 firma faaliyet gösterdiği için 

hesaplanamamıştır. CR8 değeri ilk yıllar %90’ın üzerinde iken, ilerleyen yıllarda özellikle son üç 

yılda %90’ın altına düşmüş olduğu görülmektedir. CR8  yoğunlaşma oranı değerlerinin çok yüksek 

düzeyde yoğunlaşma oranını ve tekelci rekabet yapısını ifade etmektedir. 

Tablo 8’de HHI Endeksi ile yapılan analiz sonuçları incelendiğinde; k-firma Yoğunlaşma 
Endekslerinde olduğu gibi ilk yıllarda sektörde yoğunlaşmanın yüksek olduğu ilerleyen yılla rda 

(2012’deki yüksek artış hariç) yoğunlaşmanın düştüğü ve rekabette artışın olduğu görülmekted ir. 
HHI Endeksi 2016 yılında 1921 değerini almış olup, bu endeks kriterine göre sektörde yüksek 

yoğunlaşmanın ve rekabet yapısının da oligopolistik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Piyasadaki yoğunlaşma ve rekabetin türünü belirleme açısından diğer endekslerden farklı olan 
Entropi Endeksinde, 0’a yaklaşan değerler yoğunlaşmanın arttığı ve rekabetin azaldığını ifade 

etmektedir. Tablo 8’de endeksin değerleri incelendiğinde; 2006’da 2,0906 olan değer artış 
göstererek 2016 yılında 2,9542 değerine ulaşmıştır. Bu analizden sektörde yoğunlaşmanın 

azaldığı, rekabetin arttığı sonucu çıkarılmaktadır. 

RI ve CCI analiz sonuçları incelendiğinde, diğer endeks sonuçlarında olduğu gibi araştırmanın 
kapsadığı 2006-2016 döneminin başında yoğunlaşmanın yüksek olduğu, takip eden yılla rda 

(2012’deki yüksek artış hariç) azalma trendine girerek yoğunlaşmanın azaldığı rekabetin ise arttığı 
görülmektedir. 
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İSO tarafından istatistikleri yayınlanan Türkiye’nin en büyük ilk 1000 firması arasından derlenip 
piyasa yoğunlaşması ve rekabet yapısı analiz edilen içecek sektörünün, Tablo 8’de de görüldüğü 
üzere tüm endeks analizleri tutarlı sonuçlar vermiş olup, sektörde yüksek yoğunlaşma ve rekabet 

yapısının ise oligopolistik olduğu tespit edilmiştir. 

6. Sonuç 

Çalışmada, Türkiye’nin en büyük ilk 1000 sanayi kuruluşu arasında içecek sektöründe faaliye t 
gösteren firmaların yoğunlaşma düzeyi ve rekabet yapısı 2006-2016 dönemleri arasında net satış 
rakamları baz alınarak analiz edilmiştir. Analizde kullanılan endeks yöntemleri dikkate 

alındığında; içecek sektörünün 2006 yılında tüm endekslerde yüksek yoğunluk derecesine sahip 
olduğu, takip eden yıllarda yoğunlaşmanın azalış trendine girdiği, 2012 yılında ani bir artıştan 

sonra tekrar azalış trendini sürdürdüğü görülmektedir. CR4 yoğunlaşma oranı 2016 yılında, 2006 
yılına göre %21 oranında düşüş göstererek yüksek olan yoğunlaşma düzeyi düşmüş ve rekabet 

yapısında bu dönemler arasında iyileşmeler olduğu söylenebilir. Bu sonuçtan sektördeki lider dört 
firmanın dönemler arasında yıllar itibariyle piyasa paylarının azaldığı ve rekabetin arttığı 
söylenebilir. CR8 yoğunlaşma oranı açısından sektör değerlendirildiğinde ise 2006-2016 

dönemleri arasında %9 düşmüş olmasına rağmen yoğunlaşmanın yüksek kaldığı söylenebilir. HHI 

Endeksinde ve diğer endekslerde de aynı durum söz konusudur.  

Gıda ve içecek ürünleri yaşamsal öneme sahip olması, ertelenemez bir ihtiyaç olması ve insan 
sağlığı ile birebir ilişkili olması nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin önemi daha da 

artmaktadır. Gıda ve içecek ürünlerinin yaşamsal önemi ve ertelenemez ihtiyaç olmaları fiyat 
esnekliklerinin düşük olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu sektörlerdeki yapay fiyat artışlar ı 

veya fiyat rekabetinin olmaması direkt olarak hane halklarının alım gücünü azaltıp, refahını 
düşürücü etkide bulunacağı söylenebilir. Yine bu sektörlerin insan sağlığı ile olan kuvvetli 
ilişkisinden dolayı rekabet konusunda alınacak önlemlerin önemi bir kat daha artmaktadır.  

İçecek sektörünün diğer sektörlerle önemli bağlantıları sektörün ekonomik etkilerinin geniş 
olduğu söylenebilir. İçecek sektörü üretim sürecinde hammadde, ara malı, makine teçhizat gibi 

ihtiyaçları nedeniyle tarım ve diğer sanayi sektörlerinden talepte bulunurken, üretim sürecinden 
sonra ise pazarlama ve dağıtım gibi ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla hizmetler ve lojistik sektörlerine 
talep yaratmaktadır. Keza turizm ve eğlence sektörlerine de ciddi ürün arzında bulunmaktad ır . 

İçecek sektörünün diğer sektörlerle olan bu bağlantısı sektörlerdeki üretim ve istihdam gibi 
ekonomik faaliyetleri etkileyerek ülke ekonomisini etkileyebileceği söylenebilir. 

İçecek sektörünün yukarıda söz edilen hem yaşamsal hem de ekonomik etkilerinden dolayı bu 
sektördeki ekonomik işleyişin sağlıklı olması önem arz etmektedir. Sektörde ekonomik işleyiş in 
düzgün olabilmesi için kaynakların etkin kullanılabilmesi, üretim faktörlerinden en verimli bir 

şekilde faydalanılması ve nihai tüketicilerin düşük fiyata mal ve hizmet satın alınması ancak piyasa 
rekabetinin korunması ve iyi bir rekabet ortamının var olması ile mümkün olabilmekted ir. 

Dolayısıyla sektörde rekabetin yerleşmesi ve işleyiş sürecinin devamlılığında devlete önemli 
görevler düşmektedir. Rekabet Kurumu ve benzeri kuruluşlar, piyasaları alanında uzman kişiler le 
analiz ederek üretici ve tüketicinin zarar görmesine mani olacak her türlü rekabet karşıtı 

faaliyetlere ciddi yaptırımlar uygulamalı. Rekabeti artırıcı yönde piyasaya yeni firmalar ın 
girmesini sağlayacak teşvik sistemi oluşturulmalı, kaliteyi ve verimliliği artıran ve olumsuz 

çevresel etkileri azaltan Ar-Ge çalışmaları yapılmalı, ayrıca 4054 sayılı rekabet kanunu yeni 
gelişen sürece uygun bir şekilde güncellenmelidir. 
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TÜRKİYE’DE KAMU EĞİTİM HARCAMALARININ CİNSİYETE GÖRE İŞGÜCÜ 

KATILIMINA ETKİSİ 

Emel Yıldız  

Nural Yıldız  

Öz 

Sivil nüfusun ne kadarının çalışmak istediğini gösteren işgücüne katılım oranının yüksek olması, ekonominin üretim 

gücünü arttırarak, büyümesine ivme katmaktadır. Türkiye’de, Mart 2017 itibarıyla işgücüne katılım oranı kadınlarda 

% 32,9 iken, erkeklerde % 71,9’dur. Türkiye,  kadınların işgücüne katılım oranı açısından 138 ülke içinde, 125. sırada 

yer almaktadır. 

Türkiye’de kamu eğitim harcamaları ile kadınların ve erkeklerin iş gücüne katılımları arasındaki ilişkiyi ortaya 

koyabilmek amacıyla yapılan bu çalışmada 2006-2016 dönemine ilişkin aylık veriler, VAR modeli ile incelenmiştir. 

Sonuç olarak, kamu eğitim harcamalarındaki artışın,  kadınların erkeklere göre daha yüksek oranda  işgücüne 

katılımlarını sağladığı, erkek işgücündeki değişimin de eğitim harcamaları üzerindeki etkisinin görece daha fazla 

olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kamu harcamaları, eğitim, cinsiyet, işgücüne katılım, büyüme. 

JEL Kodları: I25, I28, E24 

 

THE EFFECT OF PUBLIC EDUCATION EXPENDITURES IN TURKEY ON LABOR 

FORCE PARTICIPATION ACCORDING TO THE GENDER  

Abstract 

That the heightness of labor force participation rate showing that how much of the civilian population wants to work 

give acceleration to the growth of the economy by increasing its production power. The labor force participation rate 

in Turkey as of March 2017 is 32.9% for women and 71.9% for men. Turkey ranks 125th among 138 countries in 
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Giriş  

Üretim faktörlerinin fiili olarak üretime katılmasına istihdam denilmektedir. İstihdam kavramı 
bütün üretim faktörlerini içerse de, daha çok işgücünün üretime katılması anlamında 

kullanılmaktadır. Çünkü, işgücü istihdam edildiğinde, diğer üretim faktörlerinin de istihdam 
edildiği varsayılmaktadır (Yıldırım, Karaman, & Taşdemir, 2013). İstihdam ülkelerin gelişmiş lik 
düzeylerinin temel belirleyicisidir. Ekonomik büyüme ve kalkınma açısından, ülkelerin sahip 

oldukları üretim faktörleri miktarından çok, sahip olunan üretim faktörlerinin yüksek düzeyde 
istihdamının ve etkin kullanımlarının başarılmış olması önem taşımaktadır.  

Ülkelerin farklı kişi başına gelir düzeyine sahip olmalarının nedenleri arasında farklı işçi başına 
hâsılaya ve farklı işgücüne katılım oranına (işçi sayısı/nüfus) sahip olmaları yer almaktadır. Bir 
ekonomide çeşitli nedenlerle mevcut çalışabilir nüfusun tamamı işgücüne katılmıyor olabilir. Bu 

durum üretime katılıp, ekonomik değer ve gelir yaratacak işgücü potansiyelinin 
kullanılamamasına, dolayısıyla da büyüme ve refah kayıplarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Bir başka ifade ile ekonomik büyüme için daha çok üretmek, üretmek için de üretim faktörler ini 
daha çok ve daha verimli şekilde istihdam etmek gerekmektedir. Dolayısıyla, hâsıla açısından 
büyük ülke (large country) olmak, kişi başına hasıla açısından zengin ülke (rich country) olmak 

ve nüfusu kalabalık ülke (populous country) olmak farklı anlamlar taşımaktadır. (Ünsal,2016 ).  

Kaynakların tam ve etkin kullanımı üzerine kurulan büyüme ve kalkınma politikalarının önündeki 

en büyük engellerden biri, yüksek işsizlik sorunu kadar işgücüne katılım oranının düşük olmasıd ır. 
İşsizlik günlük hayatta ve literatürde sıklıkla dile getirilen bir problem olsa da, işgücüne katılım 
oranının düşük olması genellikle ihmal edilen bir konudur.  Ekonomik büyümeyi hızlandırmak 

için toplumların çağdaş bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamaya yönelik eğitim faaliyetleri arttırılsa 
da eşitsizlikler ya da bireylerin işgücü dışında kalmayı tercih etmeleri, insan gücünün atıl 

kalmasına dolayısıyla da ülkenin üretim, gelir, büyüme potansiyellerindeki kayıplara yol 
açmaktadır. Böylece bireysel kayıplar, toplumsal refah kayıplarına da neden olmaktadır.   

Amacı refahı en üst düzeye ulaştırmak ve yaygınlaştırmak olan hükümetler, bu amacı 

gerçekleştirebilmek için eşitsizlikleri en alt düzeye indirgemek durumundadırlar. Eğitim gelir 
kazanma ve istihdam kabiliyetini arttırmanın yanında, toplumsal modernleşmeyi sağlayarak da 

yüksek refah düzeyinde eşitliğin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Eğitime erişim kadar, 
eğitimle kazandırılan beceriler ve becerilerin ekonomik değer kazandırma yönü, kişisel geliş im, 
sosyal bütünleşme, işgücüne yüksek katılım gibi unsurları da eğitim yatırımlarının etkinliğini 

ortaya koymaktadır. Bu açıdan beşeri sermaye yatırımı olarak değerlendirilen kamu eğitim 
harcamaları, doğrudan beşeri sermaye birikimini sağlayarak, uzun dönemli büyümeyi de 

desteklemektedir (Blankenau & Simpson, 2004).  

Gelişmekte olan ülkelerin başlıca ekonomik özellikleri arasında büyük ölçekli işsizlik, düşük kişi 
başına gelir, gelir dağılımı eşitsizlikleri gibi sorunlar (Ison & Wall, 2007), kültürel ve siyasal 

özellikleri arasında ise eğitim düzeyinin düşük olması, kadınların toplum içinde ikinci planda 
kalması (Savaş, 1986) gibi problemler yer almaktadır. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki 

konumları, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirilse de, neredeyse her ülkede genel 
anlamda erkeklerin gerisinde kaldıkları bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte son yarım asırda pek 
çok ülkede kadınların işgücüne katılımındaki gelişme, işgücü arzının ve ekonomik büyümenin 

artmasına önemli katkılar sağlamaktadır (Çatalbaş, 2015). Eğitim düzeyinin yükselmesi, nitelik l i 
kadın işgücünün istihdam edilebilirlik fırsatını arttırıp, çalışma koşullarının iyileşmes ini 

sağlayarak, işgücüne katılım oranlarının da yükselmesinde etkili olmaktadır.  

Ülkemizde 1980’lerin sonlarında kadınların işgücüne katılım oranları, kırdan kente göçle sürekli 

düşüş göstermiştir. Kırdan kente göç eden kadınların eğitim düzeyinin düşüklüğü,  toplumsa l 

cinsiyete dayalı iş bölümü,  ataerkil aile yapısı, ücret düzeyinin düşük olması, çocuk-yaşlı bakım 
hizmetlerindeki yetersizlikler ve genel işsizlik oranının yüksek olması yanında kadınların ikincil 
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işgücü olarak görülmesi gibi nedenler kadınların işgücüne katılımını düşüren etkenler olarak öne 
çıkmaktadır. Bu açıdan işgücüne katılım oranı ekonomik olduğu kadar, toplumsal özelliklerin ve 

politika uygulamalarının yansıması şeklinde yorumlanabilmektedir. Genel olarak kadın ve 
erkeklerin işgücüne katılımlarını etkileyen en önemli faktörler ise, eğitim ve toplumsal eşitsizlik ler 

olarak ifade edilebilmektedir. Eğitim düzeyinin artması, eşitsizlikleri azaltmakta ve iş hayatına 
katılıma ilişkin engellerin ortadan kalkmasına katkı sağlamaktadır.   

 Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artmasında ve sürdürülebilir kalkınmayı başarabilmes inde 

güçlü yanını oluşturan çalışabilir nüfusunun işgücüne katılımının en yüksek oranda sağlanması 
önem taşımaktadır. Eğitim ile işgücünün niteliğinin artması yanında, nüfusun yarısını oluşturan 

kadınların da erkek işgücü ile beraber daha yüksek oranda istihdam edilmesi Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu büyüme hareketine ivme kazandıracaktır.   

 Literatürde eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme ve işsizlik ilişkisi sıklıkla ele alınmışsa da, 

bu çalışmada kamu eğitim harcamalarının cinsiyete göre işgücü katılımına etkisinin karşılaştırma lı 
olarak ortaya konması amaçlanmıştır.  Bu amaçla yapılan çalışmanın ilk bölümünde işgücüne 

katılım, eğitim ve cinsiyet eşitsizliği ilişkisi ele alınmış, ikinci bölümde teorik literatür incelenmiş, 
üçüncü bölümde Türkiye’de kamu eğitim harcamaları ve cinsiyete göre işgücüne katılım ilişk is i 
VAR modeliyle analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.   

1. İşgücüne Katılım, Eğitim ve Cinsiyet Eşitsizliği İlişkisi  

Faal nüfus, bir ekonominin çalışma çağındaki nüfusudur. Faal nüfustan aklen ve bedenen 

çalışamaz durumda olanlar ile kendi arzularıyla çalışmamayı tercih edenler dışında kalan nüfus 
‘işgücü’ olarak ifade edilmektedir. İşgücü, çalışma isteği ve gücünde olan, geçer ücreti kabul eden 
ve çalışma yeterliliği olan nüfusu göstermektedir. İşgücünün iş bulabilme durumu da makro 

ekonomik sistemin en önemli başarı ölçütlerinden biridir (Bocutoğlu, 2011). Diğer taraftan işgücü 
katılım oranı, sivil nüfusun ne kadarının çalışmak istediğini göstermesi açısından önemli bir veridir  

Ekonomik ve toplumsal nedenler işgücüne katılım oranını belirlerken, iş bulmaktan ümid ini 
kesmiş kişilerin cesareti kırılmış işgücü (Discouraged workers) olarak iş aramaktan vazgeçmeler i, 
cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar aleyhindeki koşullar gibi nedenler işgücüne katılım oranının 

azalmasına yol açabilmektedir.  İşgücüne katılım oranının düşük olması ekonomilerde; kişiler in 
çalışmaları halinde gerçekleştirecekleri üretimin ve elde edebilecekleri kazançların kaybı anlamına 

gelmektedir. Bu durum bireysel kayıpların yanı sıra Gayri Safi Hâsıla Açığına (GDP gap) , 
dolayısıyla toplumsal düzeyde ekonomik büyüme ve refah kayıplarına yol açmaktadır. Sosyal 
maliyet olarak da boşanma, bağımlılık ve suç işleme oranlarının artması, ahlaki değerlerin çökmesi 

ve toplumsal huzursuzluğun artması gibi sorunlara neden olmaktadır (Ünsal, 2017). Bu olumsuz 
koşullar bugünün olduğu kadar, gelecek kuşakların refahını da aşağı çekecek etkilere yol 

açmaktadır. 

Mesleki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği, gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere tüm dünyada emek 
piyasalarının yaygın bir özelliğidir ve kadınların uygulayabileceği işleri sınırlarken, kayıt dışı 

sektör de dâhil olmak üzere olumsuz şartlarda çalışmalarına neden olmaktadır (World  Bank [WB], 
2001). Uzun süreli işsizler, engelli işsizler, göçmenler ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların iş 

piyasasına dâhil olup, kolay iş bulmalarını sağlamaya yönelik aktif istihdam politikaları arasında 
niteliği yükseltecek eğitim programları önem taşımaktadır (Sohlman & Tumham, 1994).  

Eğitim, yoksul nüfusun nitelik ve yeteneklerini geliştirerek hem moral yönünden iyi 

hissetmelerine, hem de nitelikli ve yüksek ücretli iş bulabilmelerine olanak sağlamaktadır (Yüce, 
2002). Eğitim düzeyi arttıkça kişinin iş bulma ihtimaliyle beraber işgücü içinde kalma süresi de 

yükselmektedir. Aynı zamanda bireyin iş hayatına katılma olasılığı artarken, çalışma yaşamında 
iş değiştirme sayısı da azalmaktadır. Tüm bu sonuçlar eğitimin, bireysel kazançları arttırmas ına 
katkı sağlamaktadır (Saxton, 2000). Eğitim düzeyi arttıkça, teknolojik gelişmeler sonucu daha 
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geniş iş imkânlarının doğması yoluyla da işsizlik azalmaktadır (Mcconnell & Brue, 1989). Ayrıca, 
eğitimli bireylerin istihdamı, işletmeler açısından da verimliliği arttırıcı katkılara kaynak 
oluşturmaktadır. 

WB (2001), gelişmekte olan ülkelerde son yarım asır boyunca kadın eğitim seviyelerinin önemli 
ölçüde geliştiğini bu sayede kadınların ortalama ömürlerinin 15-20 yıl arttığını, erkeklerle 
kıyaslandığında kadınların dezavantajlı olmayı sürdürse de eğitim gibi birçok alanda farklılıklar ın 

daraldığını ortaya koymaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre de 1975-95 
yılları arasında kadınların işgücüne katılım oranı büyük oranda artmış,  bu dönemde erkeklerin 

katılımı gelişmekte olan ülkelerin çoğunda azalırken, bu süreçte kadınlardaki artış, erkeklerdeki 
azalışı telafi etmiştir (Stotsky, 2006).  

2000 yılında, 189 ülkenin yetkilileri, Birleşmiş Milletler önderliğinde toplanarak, mutlak 

yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak,  herkesin temel eğitim almasını sağlamak, kadınlar ın 
konumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek gibi temel amaçları olan 

Binyıl Kalkınma Hedeflerini kabul etmişlerdir. Bu çerçevede Türkiye Binyıl Kalkınma Hedefleri 
Raporu (2010)’nda; coğrafi ve toplumsal cinsiyet farklılıklarına ilişkin eşitsizliklerin, belirtilen 
hedeflere ulaşılmasında sorun teşkil ettiğine ve en önemli sorunun da kadının Türkiye’de karar 

alma süreçleri ve iş gücü piyasasına katılımına ilişkin olduğu ifade edilmiştir (Devlet Planlama 
Teşkilatı [DPT], 2010).  

1980’li yıllarda küresel boyutta kadınların istihdama katılım oranlarının yükseldiği belirlenmiş 
olsa da,  iş gücü piyasalarında işin kalitesi, koşulları ve ücreti ile ilgili olarak cinsiyetler arasınd a 
önemli farklar olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de,  kadınların kentsel yaşamda, dikkat çekici 

ölçüde düşük iş gücüne katılımı öne çıkmaktadır. Kadınlarda işgücüne katılım oranı Mart 2017 
itibarıyla % 32,9 iken, erkeklerde % 71,9’dur. ( Türkiye İstatistik Kurumu [Tüik], 2017). 

Ülkemizde kadınların eğitim düzeyi ve iş gücüne katılım oranları arasında pozitif yönlü güçlü 
etkileşim vardır. 

 Kamu eğitim harcamaları bireylerin gelir kazanma ve istihdam kabiliyetlerini arttırmanın yanında, 

büyüme ve kalkınmanın da dinamiğini oluşturmaktadır. Eğitim ve istihdamdaki gelişmele r in 
kalkınmayı desteklemesine karşın, cinsiyet eşitsizliği de refah kayıplarına yol açarak, çözüm 

bekleyen toplumsal bir sorun olma özelliği taşımaktadır.    

2. Teorik Literatür 

Kamu harcamalarının iktisadi faaliyetlere olumlu veya olumsuz yönde etkilerinin olduğuna 

yönelik çalışmalar bulunmaktadır. 

Literatürde, kamu kesiminin, piyasa ekonomisinin yerini almasıyla ekonomik büyümenin ve 

verimliliğin yavaşladığını, dolayısıyla olumsuz etkilere yol açtığını savunan görüşler (Gwartney, 
Holcombe & Lawson, 1998) yanında, kamu harcamalarının ekonomik büyümeyi hızlandır ıc ı 
etkisini vurgulayan çalışmalar da bulunmaktadır.  Dünya genelinde, yaygın eğilim eğitim 

harcamalarının sürdürülebilir büyümenin temeli olduğu yönündedir (Blankenau & Simpson, 
2007).  

Keynesyen ekolde, kamu harcamalarının ekonomik büyüme ve kalkınmanın motor gücü olduğu 
kabul edilmektedir (Ram, 1986). Wagner Kanunu ekonomik büyüme nedeniyle kamu 
harcamalarının arttığını savunurken; Keynes kamu harcamalarının artmasından dolayı ekonomik 

büyümenin gerçekleştiğini ileri sürmüştür (Arısoy, 2005). Eğitim harcamaları geliri artan 
bireylerin eğitime daha çok vakit ve kaynak ayırabilmeleri nedeniyle daha çok talep görmekte, 

dolayısıyla da daha çok yatırımı gerektirmektedir.   

Yatırımların büyümeye ve kalkınmaya sağladığı katkılar yanında, bu katkıların bireyler arasında 
nasıl paylaşıldığı, herkese eşit ulaşıp ulaşmadığı ve yatırımların doğrudan etkileri yanında, hangi 

http://www.tuik.gov.tr/
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dolaylı etkileri yarattığı da önemli bir konudur. Eğitim ve sağlık gibi yarı kamusal nitelik tek i 
hizmetlere yönelik kamu harcamalarından özellikle yoksul kesimlerin faydalanması 

amaçlanmaktadır (Campano & Dominck,2006,). Ücret kazanma kapasitesini arttıran, eşitsizlik ler i 
gideren, büyümeyi hızlandıran ve toplumun niteliğini geliştiren özelliği eğitimin politika yapıcılar ı 

tarafından en önemli araç olarak algılanmasına yol açmaktadır. (Tsakloglou & Cholezas, 2005). 
Gelirlerin daha yüksek düzeyde eşitlenerek gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesinde eğitim 
temel araçlardan biri olarak görülmektedir.  

Lucas(1988) ve Rebelo(1991)’nun geliştirdiği İçsel Büyüme Teorileri, beşeri sermaye ve fizik i 
sermaye ayrımı yaparak; beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki önemine vurgu 

yapmışlardır. Lucas, bireyin beşeri sermaye olarak gelişiminin, kendi verimliliği yanında diğer 
üretim faktörlerinin verimliğini de arttırdığını ifade etmiştir (Lucas,1988).  

Ampirik literatürde kamu eğitim harcamaları ile büyüme, işsizlik gibi konular sıklıkla ele 

alınmışsa da, kamu eğitim harcamaları ile cinsiyete göre işgücüne katılım arasındaki ilişk iye 
yönelik çalışmaların sınırlı olduğunu söylemek mümkündür.   

Glomm ve Ravikumar tarafından kamu ve özel eğitim harcaması ayrımıyla yapılan uzun dönemli 
büyüme ve gelir eşitsizliği üzerinde eğitim harcamalarının etkilerinin araştırıldığı çalışmada, kamu 
eğitim harcamalarının gelir eşitsizliğini daha hızlı azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Glomm & 

Ravikumar, 1992).  

Bir başka çalışmada,  Kasa ve Alptekin 2000 – 2013 döneminde Türkiye’de kadınların eğitim 

düzeylerine göre işgücüne katılımlarının büyüme üzerindeki etkilerini VAR modeli ile 
araştırmışlardır. Sonuç olarak, büyüme üzerinde en az etkiye sahip olanların okuma yazma 
bilmeyen kadınlar olduğu ortaya konmuştur (Kasa & Alptekin, 2015).  

Kaya, Kaygısız ve Altuntepe, “Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi 
Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı çalışmalarında 1990-2013 dönemindeki yıllık verilerle birim 

kök testi ADF ve Granger nedensellik testi yapmışlardır. Çalışmada kamu harcamalarından 
istihdama doğru bir nedensellik ilişkine rastlanmayıp, istihdamdan cari harcamalara doğru bir 
nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir (Kaya, Kaygısız & Altuntepe, 2015).  

3. Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamaları ve Cinsiyete Göre İşgücüne Katılım İlişkisi 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından ülkelerin makro ekonomik çevreleri, işgücü piyasalar ının 

etkinliği, sağlık ve temel eğitim gibi on iki başlıktan oluşan kriterlerle değerlendirildiği Küresel 
Rekabet Raporuna göre; Türkiye, orta öğretim ve yükseköğrenimde kayıt oranlarını artırarak, 
yükseköğretimde yetenekli işgücünün kurulması ile önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu 

gelişmelerin yanında eğitim kalitesi ve iş başında eğitim yatırımları ise Türkiye’nin zayıf yönleri 
olarak önemini korumaktadır. Türkiye, kadınların işgücüne katılım oranı açısından 138 ülke 

içinde, 125. sırada yer almaktadır (World Economic Forum [WEF], 2016).  

Türkiye’de kamu eğitim harcamalarında önemli artışlar olsa da, küresel ekonomide rekabet 
edebilmek için özellikle kadınların işgücüne katılımlarının iyileştirilmesi ve eğitimin kalites inin 

geliştirilmesi öncelikli sorunlar olarak öne çıkmaktadır. 
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Tablo 1:  2006-2016 Yılları Türkiye’de MEB Eğitim Harcamaları İle Kadın ve Erkek İşgücü Sayıları 

Yıllar 

MEB Eğitim Harcamaları 

( 1000 TL) 

Erkek İşgücü 

15+yaş   (1000 kişi) 

Kadın İşgücü 

15+yaş   (1000 kişi) 

2006 17 677 049 16 836 5 916 

2007 21 890 510 17 098 6 016 

2008 24 193 693 17 476 6 329 

2009 27 973 065 17 898 6 851 

2010 30 413 334 18 257 7 383 

2011 35 318 624 18 867 7 858 

2012 41 349 652 19 147 8 192 

2013 47 748 464 19 597 8 674 

2014 53 958 739 20 057 8 729 

2015 62 247 769 20 453 9 225 

2016 73 956 020 20 899 9 637 

Kaynak: (T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve TÜİK verilerinden derlenmiştir.)  

Tablo 1’de de görüldüğü gibi 2006-2016 yıllarında MEB eğitim harcamaları ile birlikte erkek ve 

kadın işgücünde de artış olmuştur. Kadınların 2006-2016 yılları arasında işgücündeki artış %62,8 
iken, erkeklerde bu oran %24 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de 2006 yılında erkeklerde % 69,90 olan işgücüne katılım oranı, kadınlarda  % 23,60 iken 
Mart 2016’da kadınlarda % 35,3’e, erkeklerde % 70’e yükselmiştir. İşgücü 2017 Mart döneminde 
bir yıl öncesine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, işgücüne katılma oranı 

ise 0,9 puan artarak %52,2 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,4 puanlık artışla %71,9, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %32,9 olarak ölçülmüştür 

(TÜİK, 2017). Erkekler için de düşük sayılacak işgücüne katılım oranının arttırılması, kadınlar ın 
da daha çok işgücüne katılımının sağlanması ve aktif istihdam politikaları ile desteklenmesi 
halinde artan istihdam düzeyinin, Türkiye’de ekonomik ve toplumsal birçok sorunun 

giderilmesine katkı sağlayacağı ifade edilebilir.  

Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü istatistiklerine göre; 2006 Yılında işgücüne dâhil olmayan 

yaklaşık 19 milyon kadın nüfusunun; 12 milyonu ev işleriyle meşgul olmayı, 1.5 milyonu da 
eğitim/öğretimi işgücüne dahil olmama nedeni olarak belirtmişlerdir. 2016 yılı verilerinde ise ev 
işleriyle meşgul olma nedeni düşerken, eğitim/öğretim nedeninde ise artış ortaya çıkmıştır. Sayısal 

olarak işgücüne dâhil olmayan kadınlarda artış olsa da ev işlerinin gerekçe olarak 
gösterilmesindeki azalışa karşılık eğitim/öğretim cevabındaki artış dikkat çekicidir.  

4. Veri ve Yöntem  

Bu çalışmada, Türkiye’de kamu eğitim harcamaları ile kadınların ve erkeklerin işgücüne 
katılımları arasındaki ilişki 2006:01-2016:12 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılarak VAR 

modeli yardımıyla incelenmiştir. Bu doğrultuda “eğitim harcamaları” değişkenine ait veriler, genel 
bütçeli idarelerden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bütçe giderlerinden 

oluşmaktadır. Bu değişkenle ilgili veriler T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 
Müdürlüğü’nden, kadın işgücü sayısı ve erkek işgücü sayısı değişkenleine ait veriler ise Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) internet sitesinden alınmıştır. Her üç değişkene ait serilere logaritmik 

dönüşüm uygulanmış ve analizde serilerin logaritmik biçimleri kullanılmıştır. Serilerin 
grafiklerinin incelenmesi sonucunda bütün serilerde mevsimsel dalgalanmalar olduğu görülmüş, 

bu nedenle serilere Census-X12 yöntemi ile mevsimsel düzeltme yapılmıştır.  
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Ele alınan dönemde ortalaması ve varyansı sistematik bir değişme göstermeyen veya periyodik 
dalgalanmalar içermeyen bir serinin durağan olduğu kabul edilmektedir. Burada stokastik Yt 

sürecinin ortalamasının ve varyansının zaman içinde değişmeyip sabit olması, bu sürece ait 
kovaryansın da geçmişten bağımsız olması halinde sürecin durağan olduğu varsayılmaktad ır 

(Granger & Newbold,  1977). Modelde yer alan değişkenlere ilişkin zaman serilerinin durağanlık 
düzeyleri incelenmiştir. Çalışmada serilerin durağanlıklarının incelenmesinde Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinden faydalanılmıştır. ADF birim 

kök testinde kullanılan geniş model aşağıdaki gibidir:  

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑇 + 𝛿. 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖∆𝑌𝑡−𝑗+1 + 휀𝑡
𝑝
𝑖=2                                                                              (1) 

Modelde gecikme sayısı p ile gösterilmekte ve sıklıkla kullanılan bilgi kriterler ince 
belirlenmektedir. ADF birim kök testi, bu denklemin en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilerek 

𝛿’nin tahmin değeri ve standart hatasının bulunmasına dayanmaktadır. Buradan 𝜏 test istatist iği 
hesaplanarak, karar aşamasında 𝜏 test istatistiği farklı örnek büyüklüklerine göre düzenlenen kritik 

değerlerle mukayese edilmektedir. Bu aşamada 𝜏 test istatistiğinin mutlak değeri kritik değerden 

yüksekse, ilgili zaman serisinin durağan olmadığını iddia eden temel hipotez reddedilmektedir.  

ADF birim kök testindeki Denklem (1) PP birim kök testinde de kullanılmaktadır. PP birim kök 

testinin ADF birim kök testine göre üstün tarafları, ortaya çıkması muhtemel yüksek mertebeli 
otokorelasyon probleminin gecikmeli terimlerin farklı varyasyonlarının modele ilave edilmes iyle 
yapılan düzeltmelerle ele alınması ve t-istatistiğinde değişiklik yapmasıdır (Awan, Anjum & 

Rahim, 2015).  

ADF ve PP birim kök testlerinde temel hipotez ve karar verme süreci aynıdır.  

Bu doğrultuda eğitim harcamaları (Leh), kadın işgücü (Lk) ve erkek işgücü (Le) değişkenle r ine 
uygulanan ADF ve PP birim kök testlerine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir.  

Birim kök testi sonuçlarında eğitim harcamaları (Leh) ile erkek işgücü (Le) değişkenler inin 

düzeyde durağan ( I(0) ), kadın işgücü (Lk) değişkeninin ise düzey değerinin birim köklü olduğu 
ve birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği (I(1)) görülmektedir. Ele alınan dönemde bu 

değişkenler arasındaki ilişkiler değişkenlerin durağan hallerinin yer aldığı VAR modeli vasıtasıyla 
araştırılmıştır. 

Tablo 2: ADF Ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

 ADF Kritik Değerler 

%  1 %  5 %  10 

Leh -5,27* (2) -4,03 -3,44 -3,14 

Le -4,85* (2) -4,03 -3,44 -3,14 

Lk -1,92 (0) -4,03 -3,44 -3,14 

ΔLk  -11,12* (0) -3,48 -2,88 -2,57 

 PP Kritik Değerler 

%  1 %  5 %  10 

Leh -10,48* (3) -4,03 -3,44 -3,14 

e -4,54* (0) -4,03 -3,44 -3,14 

Lk -2,11 (4) -4,03 -3,44 -3,14 

ΔLk  -11,13* (3) -3,48 -2,88 -2,57 

Açıklama: Parantez içindeki değerler gecikme uzunluklarını göstermektedir. ADF birim kök testinde maksimum 

gecikme uzunluğu 12 alınarak optimal gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriteri (SIC)’ne göre belirlenmiştir. PP birim 

kök testinde ise optimal gecikmeler Newey-West tahmincisine göre otomatik olarak belirlenmiştir. Her iki test için; 

paket program tarafından gösterilen ve MacKinnon (1996)’da yer alan kritik  değerlere göre (*) %1 önem düzeyinde 

istatistiksel anlamlı olduğunu göstermektedir. Modelde yer alan deterministik bileşenler (sabit ve trend) söz konusu 

zaman serilerinin zaman yolu grafiklerine bakarak belirlenmiştir. 
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Makroekonomik zaman serilerinin analizinde kullanılan yöntemlerden birisi olan vektör 
otoregresif (VAR) modeller, makroekonomik zaman serilerinin açıklanmasında normal dağılmış 
hatalara dayanan ve çoğunlukla tercih edilen bir modeldir. Çünkü VAR modellerinin esnekliği, 

kestirimin kolaylığı modelin makroekonomik verilere uygunluk sağlaması öne çıkan özelliklerid ir. 
Ayrıca koentegrasyon özelliği ile veriler içerisinde uzun ve kısa dönem bilgilerinin birleştirilerek 
kullanılmasını sağlamaktadır (Juselius, 2006).  

Granger nedensellik testi, etki-tepki fonksiyonlarının incelenmesi ve varyans ayrıştırmas ı 
işlevlerini sağlamak amacıyla VAR modelleri çoğunlukla tercih edilmekle beraber oluşturulan 

modelinin tahmin edilmesiyle elde edilen parametrelerin doğrudan yorumu pek anlamlı 
olmayabilmektedir (Greene, 1997).   

VAR modeline dayalı Granger nedensellik analizi iki değişkenin arasındaki ilişkinin varlığını ve 

varsa ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Analizde kullanılan değişkenler 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmaması halinde ilişkinin yönünü belirlemek için durağan 

serilere Granger Nedensellik Testi uygulanabilmektedir. Buna göre x ve y gibi iki değişken olduğu 
varsayımı altında, x değişkenine ait bilgilerin modele eklenmesi y değişkeninin öngörüsüne katkı 
sağlıyorsa, x değişkeni y değişkeninin nedeni olarak belirlenmekte ve nedenselliğin yönü x 

değişkeninden y değişkenine doğru olmaktadır. Granger nedensellik analizi için regresyon 
ilişkileri aşağıdaki gibi tahmin edilmektedir (Granger, 1969).  

 𝑌𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖𝑌𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛼2𝑖 𝑋𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + 휀1𝑡                                                                             (2) 

𝑋𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑖𝑋𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽2𝑖𝑌𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1 + 휀2𝑡                                                                                (3) 

Gecikme uzunluğu p, değişkenler arasında tahmin edilen standart VAR modelindeki bilgi kriterler i 
kullanılarak belirlenmektedir. Bu aşamada modeldeki bağımsız değişkenin gecikme li değerlerinin 

katsayılarının, belirli bir anlamlılık düzeyinde grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı test 
edilmektedir. Burada modelde yer alan değişkenlerin grup halinde F-istatistiğine bakılarak karar 
verilmektedir (Granger, 1969).  

Varyans ayrıştırmasındaysa, değişkenlerin her birinin varyansında ortaya çıkan değişmeler in 
yüzde kaçının kendi gecikmesi, yüzde kaçının diğer değişkenler tarafından açıkland ığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla değişkenlerin içsel ya da dışsal oluşlarını da açıklamaktadır. Bir başka 
anlatımla “varyans ayrıştırması, her bir değişkenin öngörü hata varyansını değişkenlere 
paylaştırarak şokların değişkenlere olan etkilerini oransal olarak ölçmede kullanılmaktad ır. ” 

Varyans ayrıştırmasında şokların oransal öneminin ortaya konması amaçlanmaktadır (Warne, 
2000).  

Bu doğrultuda ele alınan dönemde durağan serilerle oluşturulan VAR modelleri üzerinden 
analizler yapılmış ve eğitim harcamalarıyla, kadın işgücü ve erkek işgücü arasındaki ilişk iler 
analiz edilmiştir. VAR modellerinde uygun gecikme uzunluğu belirlenirken, çeşitli gecikme 

uzunluklarında bilgi kriterlerinin aldığı değerler göz önüne alınarak, optimum gecikme uzunluğu 
Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) bilgi kriteriyle tespit edilmiştir. Aynı zamanda yapılan testlerle 

modelin uyumu da analiz edilmiş, modelin durağanlığıyla ilgili AR karakteristik polinomunun ters 
köklerinin birim çember içerisinde bulunup bulunmadığı, LM Otokorelasyon Testi ile modelde 
otokorelasyon olup olmadığı ve White Testi yardımıyla da değişen varyans sorunu olup olmadığı 

incelenmiştir. Daha sonra uygun VAR modeli üzerinden Granger Nedensellik Testi ve varyans 
ayrıştırma analizi gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim harcamaları değişkeninin düzey değeri ile kadın işgücü değişkeninin birinci farkının yer 
aldığı VAR modelinde uygun gecikme uzunluğu AIC bilgi kriterine göre 7 olarak belirlenmişt ir. 
Modelin gecikme uzunluğu seçimi ile ilgili tablo, çalışmanın ekler kısmındaki Ek-1’de 

gösterilmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan VAR(7) modeli tahmin sonuçları Ek-2’de verilmişt ir. 
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Ayrıca modelin durağanlık ve kararlılık koşullarını sağladığı tespit edilmiştir. Buna göre uygun 
VAR modeli üzerinden gerçekleştirilen Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 3: VAR Granger Nedensellik Testi Sonuçları  

 Ki-Kare sd Olasılık 

𝑳𝒆
𝒉 

→ ∆𝑳𝒌 17,07** 7 0,0169 

∆𝑳
𝒌 

→ 𝑳𝒆𝒉 12,19* 7 0,0943 

Açıklama: (*) %10 önem düzeyinde, (**) %5 önem düzeyinde ve (***) %1 önem düzeyinde istatistiksel anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

VAR Granger nedensellik testi ile eğitim harcamaları değişkeninden kadın işgücü değişkenine 

doğru %5 anlamlılık düzeyinde tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.  

Analizin devamında eğitim harcamaları ve kadın işgücü değişkenleri ile oluşturulan uygun VAR 
modeli üzerinden gerçekleştirilen varyans ayrıştırma analizi ile elde edilen değerler Tablo 4’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 4: Varyans Ayrıştırması Sonuçları  

Periyod ∆Lk’nin Varyans Ayrıştırması Leh’nın Varyans Ayrıştırması 

Leh  ∆Lk  Leh  ∆Lk  

 1    0.067494    99.93251    100.0000    0.000000  

 2    1.949959    98.05004    99.41489    0.585105  

 3    4.415162    95.58484    97.05020    2.949804  

 4    7.760307    92.23969    96.09234    3.907657  

 5    7.827587    92.17241    94.88879    5.111211  

 6    7.833943    92.16606    93.49017    6.509834  

 7    10.14665    89.85335    91.95417    8.045826  

 8    11.05236    88.94764    90.27722    9.722781  

 9    11.24437    88.75563    89.59612    10.40388  

 10    11.20284    88.79716    89.22262    10.77738  

 

Kadın işgücü değişkeninin varyans ayrıştırması sonuçlarına göre, gecikmeli olarak üçüncü 
dönemde kadın işgücündeki değişimlerin yaklaşık % 4,4’ü eğitim harcamalarındaki değişimler 

tarafından açıklanırken bu oran ilerleyen dönemlerde belirgin bir şekilde artmış ve onuncu 
dönemde yaklaşık %11,2’ye kadar yükselmiştir.   

Ayrıca, kadın işgücündeki değişimlerin büyük oranda kendisi tarafından açıklandığı 

görülmektedir. Eğitim harcamaları değişkeninin varyans ayrıştırma sonuçları, kadın işgücü 
değişkeninin varyans ayrıştırma sonuçlarına büyük oranda benzemektedir. Ancak eğitim 

harcamalarının kadın işgücü üzerindeki etkisi görece olarak daha fazladır.  

Diğer taraftan, eğitim harcamaları ile kadın işgücü değişkenleri için etki-tepki fonksiyonlar ına 
bakıldığında (Grafik 1); eğitim harcamalarına verilecek bir standart sapmalık şoka kadın işgücü 

değişkeninin verdiği tepkinin her dönemde istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmekted ir. 
Aynı şekilde, kadın işgücündeki bir şoka eğitim harcamaları değişkeninin verdiği tepki de her 

dönemde istatistiksel olarak anlamsızdır. Varyans ayrıştırmada elde edilen sonuçlar dikkate 
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alındığında, etki-tepki fonksiyonlarında elde edilen bulgularla büyük oranda örtüştüğü 
söylenebilmektedir. 

Grafik 1: Etki-Tepki Fonksiyonları (Değişkenler: Leh ve Lk) 

 

Eğitim harcamaları ile erkek işgücü değişkenlerinin düzey değerlerinin yer aldığı VAR modelinde 
ise uygun gecikme uzunluğu AIC bilgi kriterine göre 3 olarak belirlenmiştir. Modelin gecikme 
uzunluğu seçimi ile ilgili tablo, çalışmanın ekler kısmındaki Ek-3’de gösterilmektedir. Ancak, 

VAR(3) modelinde otokorelasyon probleminin olduğu tespit edilmiş, VAR(4) modelinin ise  
durağanlık ve kararlılık koşullarını sağladığı görülmüştür. Bu doğrultuda oluşturulan VAR(4) 

modeli tahmin sonuçları Ek-4’de verilmiştir. Buna göre, VAR(4) modeli üzerinden 
gerçekleştirilen Granger nedensellik testi ile elde edilen değerler Tablo 5’de sunulmuştur. 

 Tablo 5: VAR Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 Ki-Kare  sd Olasılık 

𝐿𝑒ℎ →  𝐿𝑒 18,87*** 4 0,0008 

𝐿𝑒    →  𝐿𝑒ℎ 29,01*** 4 0,0000 

Açıklama: (*) %10 önem düzeyinde, (**) %5 önem düzeyinde ve (***) %1 önem düzeyinde istatistiksel anlamlı 

olduğunu göstermektedir. 

VAR Granger nedensellik testi ile elde edilen bulgular, eğitim harcamaları ile erkek işgücü 
değişkenleri arasında %1 anlamlılık düzeyinde çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya 

koymuştur.   

Analizin devamında eğitim harcamaları ve erkek işgücü değişkenleri ile oluşturulan uygun VAR 
modeli üzerinden gerçekleştirilen varyans ayrıştırma analizi sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.  

 Tablo 6: Varyans Ayrıştırması Sonuçları 
Periyod Le’nin Varyans Ayrıştırması Leh’nın Varyans Ayrıştırması 

Leh Le Leh Le 
1  0.525685  99.47432  100.0000  0.000000 
2  0.362718  99.63728  97.41574  2.584264 
3  2.515053  97.48495  96.23334  3.766659 
4  7.745881  92.25412  93.30210  6.697897 
5  9.481662  90.51834  89.51378  10.48622 
6  11.85994  88.14006  85.90873  14.09127 
7  12.97127  87.02873  82.49650  17.50350 
8  13.89900  86.10100  79.24199  20.75801 
9  14.52871  85.47129  76.46250  23.53750 
10  15.10645  84.89355  73.87380  26.12620 

Erkek işgücü değişkeninin varyans ayrıştırması sonuçlarına göre, eğitim harcamalarının erkek 
işgücündeki değişimler üzerindeki etkisi gecikmeli olarak üçüncü dönemden sonra 

belirginleşmektedir. İlerleyen dönemlerde erkek işgücündeki değişimin yaklaşık %15’i eğitim 
harcamalarındaki değişimler tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca, erkek işgücündeki değişimler in 
büyük oranda kendisi tarafından açıklandığı görülmektedir. Eğitim harcamaları değişkeninin 
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varyans ayrıştırma sonuçlarına bakıldığında ise, gecikmeli olarak dördüncü dönemde eğitim 
harcamalarındaki değişimlerin yaklaşık % 6,7’si erkek işgücündeki değişimlerle açıklanırken, bu 

oran ilerleyen dönemlerde artarak onuncu dönemde yaklaşık %26,1’e kadar yükselmiş t ir. 
Dolayısıyla erkek işgücündeki değişimin eğitim harcamaları üzerindeki etkisi görece daha fazlad ır.  

Grafik 2: Etki-Tepki Fonksiyonları (Değişkenler: Leh ve Le) 

 

Eğitim harcamaları ile erkek işgücü değişkenleri için etki-tepki fonksiyonlarına bakıldığında ise 
(Grafik 1); eğitim harcamalarına verilecek bir standart sapmalık şoka erkek işgücü değişkeninin 
üç dönem gecikmeli olarak pozitif tepki verdiği ve bu tepkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Yani, eğitim harcamalarındaki bir artışın erkek işgücü sayısını gecikmeli olarak 
arttırdığı söylenebilmektedir. Diğer yandan, erkek işgücündeki bir şoka eğitim harcamalar ı 

değişkeninin verdiği tepkinin de gecikmeli olarak ortaya çıktığı ve tepkinin pozitif olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır.  

5. Sonuç 

İşsizlik sorunu yanı sıra işgücüne katılım oranının erkeklerde ve görece olarak kadınlarda düşük 
olması, Türkiye’nin büyüme ve refah kayıplarının önemli nedenlerinden biridir.  Türkiye’de 

çalışabilir durumda olan nüfustan işgücüne katılanların oranı 2017 Mart döneminde, genel olarak 
%52,2 düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu dönemde erkeklerde işgücüne katılma oranı %71,9 
olup, kadınlarda %32,9 olarak tespit edilmiştir. Özellikle kadınların iş gücü piyasasına katılımı ile 

ilgili bu düşük oran Türkiye’yi küresel rekabet indeksinde 138 ülke içinde 125. sıraya 
yerleştirmektedir. Dolayısıyla, kadınların işgücüne katılım oranlarının bu denli düşük olması 
ekonominin üretim, gelir, tasarruf gibi göstergelerindeki kayıpların yanı sıra küresel rekabet 

gücünü de zayıflatıcı etki yaratmaktadır. 

Kamu eğitim harcamalarının cinsiyete göre işgücüne katılımını nasıl etkilediğini ortaya 

koyabilmek amacıyla yapılan bu çalışmada, kamu eğitim harcamalarının kadın işgücü üzerindek i 
etkisinin görece olarak daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim harcamalarının artması 
daha çok kişinin eğitim hizmetlerine ulaşabilmesini sağlarken, eğitim düzeyi artan ebeveynler in 

daha çok gelir elde etmelerine ilişkin olarak çocuklarına yaptıkları eğitim harcamaları da artış 
göstermektedir. Aynı zamanda bireylerin eğitim düzeyleri arttıkça, iş bulabilme ve gelir elde 

edebilme kapasitelerinin artması da eğitim talebinin artmasına neden olmaktadır.              

Çalışmada elde edilen,  erkek işgücündeki değişimin eğitim harcamaları üzerindeki etkisinin 
görece daha fazla olduğu bulgusu da, artan hane halkı geliri ve eğitim talebi ilişkisini doğrular 

nitelikte yorumlanabilir. Yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, kamu eğitim harcamalarının da 
artması yönünde baskı yaratarak bir döngü oluşturmaktadır. Eğitim düzeyinin artması, kadınlar ın 

eğitime ve işgücüne daha çok katılabilmelerini sağlarken, kadınlar aleyhine yaşanan eşitsizlik 
problemlerin giderilmesinde de etkili olmaktadır.   

Eğitim nüfusun ve işgücünün niteliğini arttırarak, toplumda ve işgücü piyasalarında var olan 

cinsiyete dayalı eşitsizliklerin giderilmesinde de katkı sağlamaktadır. Nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların daha çok işgücüne katılımlarının sağlanması, ekonomik ve sosyal olarak ülkenin 
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kalkınmasına da ivme kazandıracak, aksi halde ise emeklerinin ekonomik değerleri olmayacak, 
bireysel ve toplumsal refah kayıplarına neden olacak ve bu sorun gelecek kuşaklara da 
yansıyacaktır. 

Kamu eğitim harcamaları eşitlik, istihdam, yenilikçilik ve yaratıcılık çerçevesinde şekillendirilip, 
yaygınlaştırıldıkça toplumsal dönüşüme ve gelişmelere daha yüksek oranlarda katkı sağlayacaktır. 
Bunun için meslek eğitimine önem verilmesi, piyasanın ihtiyacına cevap verebilecek nitelik te 

bireyler yetiştirilmesi, özellikle kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın örgütlenmeler inin 
sağlanması yolunda politikalar uygulanabilir.  
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EKLER 

EK 1: VAR Modeli Gecikme Uzunluğu Seçimi (Değişkenler: (Leh ve ∆Lk) 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  334.3370 NA   1.54e-05 -5.403854 -5.358127 -5.385280 

1  539.0611  399.4616  5.90e-07 -8.667660 -8.530480 -8.611938 

2  567.2928  54.16811  3.98e-07 -9.061671 -8.833038 -8.968801 

3  582.3853  28.46716  3.32e-07 -9.242037  -8.921951*  -9.112019* 

4  583.9323  2.867638  3.46e-07 -9.202151 -8.790612 -9.034985 

5  589.8907  10.85106  3.35e-07 -9.233995 -8.731003 -9.029681 

6  595.4627  9.966137  3.27e-07 -9.259555 -8.665110 -9.018093 

7  601.4460   10.50737*   3.17e-07*  -9.291805* -8.605907 -9.013195 

8  602.1234  1.167535  3.35e-07 -9.237779 -8.460427 -8.922021 

       
       
 

EK 2: VAR Modeli Tahmin Sonuçları (Değişkenler: (Leh ve ∆Lk) 

 

 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 03/05/19   Time: 22:55 

 Sample (adjusted): 2006M09 2016M12 

 Included observations: 124 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    LEHSA DLKSA 

   
   LEHSA(-1)  0.033517 -0.023360 

  (0.09246)  (0.01564) 

 [ 0.36250] [-1.49399] 

   

LEHSA(-2)  0.246277  0.028919 

  (0.09026)  (0.01526) 

 [ 2.72862] [ 1.89472] 

   

LEHSA(-3)  0.282940  0.039078 

  (0.09372)  (0.01585) 

 [ 3.01891] [ 2.46565] 

   

LEHSA(-4) -0.022248 -0.007688 

  (0.10026)  (0.01696) 

 [-0.22189] [-0.45342] 

   

LEHSA(-5)  0.111301 -0.021316 

  (0.09265)  (0.01567) 

 [ 1.20136] [-1.36053] 

   

LEHSA(-6)  0.144501 -0.038407 

  (0.09289)  (0.01571) 

 [ 1.55557] [-2.44494] 

   

LEHSA(-7)  0.204493  0.022636 

  (0.09567)  (0.01618) 

 [ 2.13749] [ 1.39913] 

   

DLKSA(-1)  0.454038  0.017188 

  (0.56010)  (0.09472) 

 [ 0.81064] [ 0.18147] 
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DLKSA(-2)  0.934065  0.065206 

  (0.54891)  (0.09282) 

 [ 1.70167] [ 0.70246] 

   

DLKSA(-3) -0.892958  0.077302 

  (0.54889)  (0.09282) 

 [-1.62683] [ 0.83280] 

   

DLKSA(-4)  0.334394  0.007550 

  (0.55483)  (0.09383) 

 [ 0.60269] [ 0.08047] 

   

DLKSA(-5)  0.717066 -0.046025 

  (0.54923)  (0.09288) 

 [ 1.30559] [-0.49554] 

   

DLKSA(-6)  0.886254  0.013722 

  (0.55042)  (0.09308) 

 [ 1.61013] [ 0.14742] 

   

DLKSA(-7)  0.524706 -0.071177 

  (0.53737)  (0.09087) 

 [ 0.97644] [-0.78326] 

   

C  0.025115  0.005139 

  (0.18334)  (0.03100) 

 [ 0.13698] [ 0.16574] 

   
    R-squared  0.984248  0.141971 

 Adj. R-squared  0.982224  0.031766 

 Sum sq. resids  0.331043  0.009467 

 S.E. equation  0.055110  0.009319 

 F-statistic  486.4702  1.288243 

 Log likelihood  191.4506  411.8263 

 Akaike AIC -2.845977 -6.400425 

 Schwarz SC -2.504814 -6.059261 

 Mean dependent  14.95857  0.004047 

 S.D. dependent  0.413348  0.009471 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  2.64E-07 

 Determinant resid covariance  2.04E-07 

 Log likelihood  603.3187 

 Akaike information criterion -9.247076 

 Schwarz criterion -8.564750 

   
   EK 3: VAR Modeli Gecikme Uzunluğu Seçimi (Değişkenler: (Leh ve Le) 

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0  331.8633 NA   1.68e-05 -5.320376 -5.274888 -5.301897 

1  723.4008  764.1295  3.23e-08 -11.57098  -11.43451* -11.51554 

2  730.3958  13.42590  3.08e-08 -11.61929 -11.39184 -11.52689 

3  741.4183   20.80053*   2.75e-08*  -11.73255* -11.41413  -11.60320* 

4  743.2744  3.442848  2.85e-08 -11.69797 -11.28858 -11.53167 

5  744.9957  3.137260  2.96e-08 -11.66122 -11.16085 -11.45796 

6  746.5051  2.702218  3.08e-08 -11.62105 -11.02970 -11.38083 

7  748.7725  3.986244  3.17e-08 -11.59310 -10.91078 -11.31593 

8  753.4049  7.994637  3.14e-08 -11.60330 -10.83000 -11.28917 
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EK 4: VAR Modeli Tahmin Sonuçları (Değişkenler: (Leh ve Le) 

 Vector Autoregression Estimates  

 

 Date: 03/05/19   Time: 23:04 

 Sample (adjusted): 2006M05 2016M12 

 Included observations: 128 after adjustments  

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   

 LEHSA LESA 

   

   

LEHSA(-1)  0.033039  0.005312 

  (0.08762)  (0.00440) 

 [ 0.37709] [ 1.20796] 

   

LEHSA(-2)  0.182407  0.011956 

  (0.08545)  (0.00429) 

 [ 2.13462] [ 2.78743] 

   

LEHSA(-3)  0.188660  0.009073 

  (0.08337)  (0.00418) 

 [ 2.26287] [ 2.16818] 

   

LEHSA(-4) -0.038097 -0.007756 

  (0.08556)  (0.00429) 

 [-0.44525] [-1.80581] 

   

LESA(-1)  3.254232  0.928268 

  (1.77571)  (0.08913) 

 [ 1.83264] [ 10.4149] 

   

LESA(-2) -0.759411  0.173871 

  (2.34268)  (0.11759) 

 [-0.32416] [ 1.47865] 

   

LESA(-3)  0.498521 -0.338630 

  (2.18061)  (0.10945) 

 [ 0.22862] [-3.09386] 

   

LESA(-4)  0.871073  0.122341 

  (1.61660)  (0.08114) 

 [ 0.53883] [ 1.50772] 

   

C -28.54001  0.847498 

  (5.43265)  (0.27268) 

 [-5.25343] [ 3.10799] 

   

   

 R-squared  0.984022  0.998465 

 Adj. R-squared  0.982948  0.998362 

 Sum sq. resids  0.367604  0.000926 

 S.E. equation  0.055580  0.002790 

 F-statistic  916.0884  9676.683 

 Log likelihood  192.9537  575.9130 

 Akaike AIC -2.874276 -8.858016 

 Schwarz SC -2.673743 -8.657483 

 Mean dependent  14.93621  9.841610 

 S.D. dependent  0.425624  0.068929 
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 Determinant resid covariance (dof adj.)  2.39E-08 

 Determinant resid covariance  2.07E-08 

 Log likelihood  769.2040 

 Akaike information criterion -11.73756 

 Schwarz criterion -11.33650 
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KARAHALLI’DA AHŞAP TAVANLI BİR CAMİ: KAVAKLI KÖYÜ CAMİ 

Serap ERÇİN KOÇER
 

Öz 

Uşak, Ege Bölgesi’nin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan küçük bir yerleşim yeridir. Geçmişte birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan bölge, farklı dönemlere ait sayısız tarihi eseri bünyesinde barındırmaktadır. 
Araştırma konumuzu oluşturan ahşap tavanlı cami bu eserlerden birisidir. Uşak İlinin güneybatısında 
bulunan Karahallı İlçesi’ne bağlı bir köy olan Kavaklı Köyü’nde bulunan cami, kitabesine göre XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Yapı; plan ve ahşap örtüsü ile özgünlüğünü korumaktadır. Bu 
çalışma ile amaçlanan tarihe tanıklık etmiş olan Kavaklı Köyü Camisi’nin belgelenmesini sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Uşak, Karahallı, cami, ahşap, tavan, 

A WOODEN ROOFED MOSQUE IN KARAHALLI: KAVAKLI VILLAGE MOSQUE 

Abstract 

Uşak is a small settlement located in the inner western Anatolia part of Aegean Region.The region was 
home to many civilizations in the past, has countless historical artifacts from different periods. The wooden 
roofed mosque that forms our research topic is one of these works. The mosque in Kavaklı Village, which 
is a village that is loyal to the Karahallı County being in the southwestern of Usak Province, is dated to the 
second half of the XIX. century accocding to the its epitaph. The structure protects its originality with the 
plan and the wooden cover. The purpose of this study is to document the Kavaklı Village Mosque bearing 
witness to the history. 

Keywords: Uşak, Karahallı, mosque, wooden, ceiling 
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Giriş 

Uşak, İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında geçit görevi üstlenmiştir. XI. yüzyıldan itibaren 

Türk hâkimiyetine giren Uşak, Bizans ve Selçuklular arasında sürekli el değiştirmiştir. Uzun bir 
süre Germiyanoğulları hâkimiyetinde daha sora ise Osmanlı Devleti idaresinde kalmıştır (Çakır, 
2012). Uşak, 1867 yılına ait kayıtlarda Hüdavendigar Vilayeti’nin Kütahya Sancağı’na bağlı bir 

kaza olarak geçmektedir. (Çakmak, 2015). Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde 1953 yılına 
kadar bu durumun devam ettiği bilinmektedir. (Sezen, 2006). Kayıtlarda Uşak’ın Cumhuriye t 

devrinde 9 Ocak 1953 tarihli ve 6129 sayılı kanun ile vilayet olduğu geçmektedir. (Tutsak, 2001). 
1908 yılına ait kayıtlarda nahiye olarak geçen Karahallı, 1953 yılındaki aynı kanun ile vilaye t 
haline getirilen Uşak İli’ne bağlı ilçe statüsüne getirilmiştir. (Özav & Kaya, 2008). 

Uzun bir geçmişe sahip olan Uşak’ın adı ile ilgili günümüze kadar farklı rivayetler süregelmişt ir. 
Araştırmalarda Uşak adının daha önce Anadolu’da Türklerden önce yaşayanlara ait bir ad olmadığı 

ve Türkçe bir ad olmadığı ifade edilmektedir. (Tutsak, 1998). Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ise 
Uşak için “…şehrin suyu ve havasının letâfetinden mahbûb ve mahbûbesine sınır olmadığından 
âşıkları çoktur. Onun için uşşak (âşıklar) şehri derler” ifadesi yer almaktadır. (Evliya Çelebi, 

2017). Şehirde mahbûb ve mahbubelerin çokluğundan yani muhabbet edilenlerin, sevilenler in 
çokluğundan bahsedilmektedir. (Devellioğlu, 2013). Uşak’a 62 km. mesafede bulunan Karahallı 

İlçesi’nin adı ise XVI. yüzyıl kayıtlarında Kara Halillü olarak geçmektedir. (Gökçe, 2002).  

1. Kavaklı Köyü Cami 

Kavaklı Köyü; Uşak İli’nin güneybatısında bulunan Karahallı İlçesi’ne bağlıdır. Nüfus yoğunluğu 

oldukça az olan köyün camisi, köyün hemen girişindeki köy odasının batısında yer almaktad ır. 
Yapı hafif eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Kuzey, doğu ve batı yönlerinde avlu duvarı ile 

çevrili olan yapı, kuzey – güney doğrultuda kareye yakın dikdörtgen bir kütleden oluşmaktad ır. 
Caminin kuzeybatısında bulunan minare yapıya 1987 yılında eklenmiştir. Yapının harimi ve son 
cemaat yeri içten ahşap tavanla, dıştan ise dört yöne eğimli galvaniz malzeme ile örtülüdür.(Sözen 

& Tanyeli 2001). (Plan ) 

Plan 1: Kavaklı Köyü Cami Planı (Çizim S.E.KOÇER) 
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Yapıda inşa malzemesi olarak moloz taş kullanılmış fakat daha sonra yapının beden duvarlar ı 

tamamen sıva ile kapatılmıştır. Sonradan yapıya eklenen minarenin şerefe altı mukarnaslı olup 

kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı bünyesinde üç kitabe bulunmaktadır. Kitabelerden ilki 

harim kapısı üzerinde, diğer iki kitabe güney beden duvarının doğu ve batı köşelerinde yer 

almaktadır. Harim kapısı üzerindeki kitabeden yapının H. 1290/ M.1872 – 1873 yıllarında vefat 

eden İbrahim ve Osman adlı kişiler tarafından inşa edildiği yazmaktadır. (Fotoğraf 1 – 2 – 3). 

Fotoğraf 1:  Kavaklı Köyü Cami Harim Kapısı Üzerindeki Kitabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harim kapısı üzerinde bulunan kitabenin metni ve transkripsiyonu şöyledir; 

-Ol nedir gerek dünyayı omuzunda 

kulun -Ol nedir cuş edup dört harfte ak -

Ol nice canları onlara yakan -Sahibi 

keder ol kendisi nedir -Ustası İbrahim ve 

Osman -Sene 1290 

 

Fotoğraf 2 – 3:  Kavaklı Köyü Cami Güney Duvarında Yer Alan Kitabeler 
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Yapının güney duvarında yer alan kitabelerin üzeri sıvandığı için tam olarak okunamamaktad ır. 
Batıdaki ve harim kapısı üzerinde yer alan kitabede H. 1290/ M. 1872-1873 tarihi yazılıdır. Batı 
aksta yer alan kitabede; 

 

- “……………………….  

- ……………………….  

- Osman ve …. Evlad …  

- ….Ruhuna …………...  

- Sene 1290” yazılıdır. 

 

Yine güney duvarının doğu köşesinde yer alan kitabe batı köşesindeki kitabede olduğu 

gibi tam olarak okunamamaktadır. Doğusundaki kitabede; 

 

- “Hüvel Hallakül baki  

- Ziyaredden murad evvel  

- Duadır…………………  

- ………………………...  

- Sene 1315” yazılıdır. 

 

Bu kitabenin, metninden dolayı bir mezar taşı kitabesi olduğu ve kitabede yazan H. 1315/ M. 1897 

tarihi yapıyı yaptıran ustanın ölüm tarihi olduğu düşünülmektedir. Kitabenin ait olduğu mezar 
günümüze gelememiştir. Yok olan mezar kitabesinin onarımlar sonrasında yapı bünyesine dahil 

edildiği muhtemeldir. 

Kareye yakın dikdörtgen planlı yapının hariminde kuzey – güney cephelerinde aynı aks üzerinde 
olmayan iki, doğu ve batı cephelerinde ise birer alt pencere açıklığı bulunmaktadır. Alt pencere 

açıklıklarının tamamı boyuna dikdörtgen formdadır. Alt pencerelerin dışında doğu ve batı beden 
duvarlarında bir, mihrap duvarında ise iki tepe penceresi yer almaktadır. Tepe pencereleri 

bilinmeyen bir tarihte örülerek kapatılmıştır. (Fotoğraf 4 – 5 – 6). Yapının kuzey cephesinde son 
cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri tavanı ahşap kirişlerin kuzey – güney doğrultuda 
yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Ahşap tavanın ağırlığı duvarlara ve ahşap direklere 

bindirilmiştir. Tavanın ağırlığını taşıyan ahşap direklerin ikisi beden duvarına bitişik diğer ikisi 
ise serbest olarak düzenlenmiştir. Ahşap direklerin kirişlerle birleştiği yerde dikdörtgen formlu dış 

bükey yine ahşap malzemeden yastıklar söz konusudur. Son cemaat yerinin batı duvarında ise 
yukarı doğru daralan dikdörtgen bir niş bulunmaktadır. (Fotoğraf 7). 
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Fotoğraf 4 – 5: Kavaklı Köyü Cami Kuzeydoğu ve Batı Cepheleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 6:  Kavaklı Köyü Cami Güney Cephe Fotoğraf 7:  Kavaklı Köyü Cami Son Cemaat Yeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbadete açık olan yapının harimine kuzey cephenin ortasında yer alan iki kanatlı ahşap kapıdan 
girilmektedir. Günümüzde kahverengi ve mavi ile boyanmış olan ahşap kapının iki kanadında da 

simetrik olarak ele alınan geometrik şekiller söz konusudur. Yine bu geometrik şekillerin üzerinde 
metal kapı halkaları yer almaktadır. (Fotoğraf 8). Kare planlı ibadet mekanının örtüsü ahşaptır. 

Ahşap tavan, kuzey yönden ikisi duvara bitişik üçü serbest olmak üzere beş ahşap direğin ve 
duvarların yardımıyla taşınmaktadır. Bu beş ahşap direk aynı zamanda kuzeyde yer alan kadınlar 
mahfilinin de taşıyıcısı konumundadır. Son cemaat yerinde olduğu gibi ahşap direklerin yastıklar ı 

dikdörtgen formlu olup dış bükey dilimlere sahiptir. Harimi örten tavana çıtalar çakılarak 
kafesleme yöntemiyle süsleme elde edilmeye çalışılmıştır. Çıtaların üzerinden ise kuzey – güney 

doğrultuda kalın ahşap kirişler geçmektedir. Kuzey – güney yönlü ahşap kirişlerin aralarına doğu 
– batı doğrultusunda daha küçük boyuttaki kirişler yerleştirilmiştir. Harimin örtüsünün doğu ve 
batısındaki kirişler tek bindirmeli, ortadaki bölüm ise çift bindirmeli olarak ele alınmışt ır. 

(Fotoğraf 9 - 10). 
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Fotoğraf 8: Kavaklı Köyü Cami Harim Kapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 9 – 10: Kavaklı Köyü Cami Harimi ve Son Cemaat Yeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihrap, kıble duvarında eksenin doğusunda yarım daire formludur. Herhangi bir süsleme 
unsurunun yer almadığı mihrabın kavsarası kademeli olarak ele alınmıştır. Yapının ahşap minber i 

ise mihraba nazaran daha hareketlidir. Minberin aynalık kısmında ince çıtalarla oluşturulan kare 
şekillerin yanı sıra korkuluğunda kare ve baklava dilimleri halinde süslemelere yer verilmişt ir. 

Harimin güneydoğu köşesinde dikdörtgen biçimli vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Mihrapta olduğu 
gibi özgününde taş malzemeden yapılan vaaz kürsüsü günümüzde ahşapla kaplanmıştır. (Fotoğraf 
11 – 12 – 13). Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili olup, bu bölüme kuzeybatıdaki ahşap 

merdivenle çıkılmaktadır. Ahşap direkler üzerine oturan kadınlar mahfilinin örtüsü harim 
örtüsünün devamı şeklindedir. Kadınlar mahfilinin ahşap korkuluklarında “S” ve “C” kıvrımlar ı 

kullanımıyla hareketlilik kazandırılmıştır. (Fotoğraf 14). 
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Fotoğraf 11 – 12: Kavaklı Köyü Cami Mihrap ve Minberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 13 – 14: Kavaklı Köyü Cami Vaaz Kürsüsü ve Kadınlar Mahfili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Değerlendirme 

Ahşap, dini ve sivil mimaride çok fazla tercih edilen bir malzeme olarak karşımıza çıkmaktad ır. 

Taş malzemeye nazaran gerilme gücünün fazla olması, daha hafif ve işlenmesinin daha kolay 
olması ahşabın tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Özellikle ahşap malzemenin örtü ve taşıyıc ı 
unsur olarak yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. (Kuran, 1972). Ahşap tavanlı ve ahşap 

direkli camilerin çıkışı olarak Hz. Muhammed’in evi kabul edilmektedir. (Kuran, 1972). 

Türk mimarlık tarihinde ahşap tavanlı ve ahşap direkli cami yapma geleneği Karahanlı ve Gazneli 
dönemlerinde başlayıp Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılarda da devam etmiştir. Bu yapı 

grubunun ilk örneklerini Anadolu’da XII. – XIII. yüzyıllarda görmekteyiz. Bilinen en eski tarihli 
ahşap tavanlı ve ahşap direkli camiler arasında Konya - Sahip Ata (Larende) Cami (1258) (Duran, 
1988), Afyon Ulu Cami (1272) (Deniz, 1988), Sivrihisar Ulu Cami ( 1275) (Deniz, 1988), 
Beyşehir Eşrefoğlu Cami (Denktaş, 2004), Ankara Arslanhane Cami (1289-1290) (Öney, 1990) 
sayılabilir. 
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Ahşap tavanlı ve ahşap direkli cami ve mescit yapma geleneği Anadolu’da farklı bölgelerde farklı 
zaman dilimlerinde varlığını sürdürmüşlerdir. Manisa – Ali Bey Cami (1418) (Acun, 1999), 
Eskiciler (Şah) Mescidi (1413-1514) (Çal, 2000), Burhan ( Torunoğlu) Mescidi ( 1473) (Çal, 

2000), Esen Bey Mescidi ( 1479-1480) (Çal, 2000), Sır Ali Cami (XV. yy) (Çal, 2000), Arapalanı 
( Defterdar Mahmut Efendi) Cami (1582) (Acun, 1999), Babakale Ulu Cami ( 1728-1729) (Uysal, 

2014), Burdur- Dengere Köyü Cami (Eroğlu, 2013), Eşmekaya Ulu Cami ( XVII-XVIII. yy) 
(Deniz, 1988), Denizli – Baklan Boğaziçi Kasabası Eski Cami (XVIII. yy sonu) (Çakmak, 1995), 
Kütahya Özbek Cami (XVIII. yy. sonu) (Özkan, 2011), Yozgat Başçavuşoğlu Cami (1801) (Acun, 

2016), Sivrihisar Elmalı Cami (1834-1835) (Parla, 2010), Aydın- Kuyucak Kayran Cami (1838) 
(Cömertler Aktuğ & Pektaş, 2016), Sarayönü Pir Hüseyin Bey Cami ( 1892) (Duran, 1988), 

Bademli-Kılcızade Mehmet Ağa Cami (1898) (Kuyulu, 1994), Tokat- Hoca Ahmed Cami (XIX. 
Yy. sonları) (Atak, 2016), Salihli Damatlı Köyü Eski Cami (XIX. yy.), Pınarbaşı Methiye Köyü 
Cami (1902) (Denktaş, 2004), Dazkırı İdris Köyü Cami (1913) ( Algaç, 2017), Bozkır-Üçpınar 

Bucağı Dereiçi Köyü Cami (XX. yy. başları) (Önge, 1971) ahşap tavanlı ve ahşap direkli camiler 
arasında yer almaktadır. 

Çalışma konumuzu oluşturan Kavaklı Köyü Cami’nin bulunduğu Uşak bölgesinde de benzer 
örneklerle karşılaşılmaktadır. Uşak merkezde inşa edilen ve XVI. yüzyıla tarihlenen Kara Ali 
Cami (İnce, 2004), 1891-1892 yıllarına tarihlenen Yamanlarlı Cami (İnce, 2004) bu gruba dâhil 

olan örnekler arasındadır. Banaz İlçesi’ne bağlı Ahat Köyü’nün 1785 yılına tarihlenen camisinde 
de ahşap tavan örtü sistemi söz konusudur. Tavanın ortasında oluşturulan sekizgenin içine 

sembolik bir kubbe yerleştirilmiştir. XIX. yüzyıla ait Kaylı Köyü Cami ve Yeşilyurt Köyü Camisi 
ahşap tavanlı olup ortada yine sembolik kubbe ele alınmıştır. Camiler üst örtüleri dıştan Mars ilya 
kiremitleri ile kaplıdır. Yeşilyurt Köyü Camisinin diğerlerinden farkı ise harimin beden 

duvarlarında ve sembolik kubbesinde kalem işi bezemeler bulunmaktadır. Ayrıca ahşap malzeme 
kullanımı konusunda da yine bölgedeki diğer yapılardan ayrılmaktadır. Caminin batısında yer alan 
minare ahşaptandır. Günümüzde ibatede kapalı olan yapı ve minaresi yıkılma tehlikesi ile karşı 

karşıyadır. Sivaslı İlçesi’ne bağlı Hacımköyü Camisi de ( XVI. yy) bu grupta yer alan bir başka 
örnektir. Köy camisinin harimi dört ahşap direk ile mihraba dik üç sahına ayrılmıştır. Orta sahın 

tavanı Kavaklı Köyü Cami’nde olduğu gibi çift bindirmeli, yan sahınlar ise tek bindirmelidir. Yapı 
dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Kökez Köyü Cami ( XVI. yy), Hanoğlu Köyü Cami (XIX. yy.), 
Akarca Köyü Cami ( XIX. yy) (Gürsoy, 2017) ahşap tekne tavan uygulamasının olduğu camilerd ir. 

Hanoğlu Köyü Camisi’nin tavanı Hacımköy Camisi’nde olduğu gibi tavan dört ahşap direk 
tarafından taşımaktadır. 

3. Sonuç 

Uşak Karahallı İlçesi Kavaklı Köyü Cami, tek mekanlı, kare planlı ve üç bölümlü son cemaat yeri 
ile yalın bir yapıdır. Yapının inşasında moloz taş malzeme kullanılmıştır. Kavaklı Köyü 

Camisi’nin son cemaat yerinin örtüsü, örtüyü taşıyan yapı elemanlarında, harim tavanında, 
kadınlar mahfili ve mahfilin taşıyıcı direklerinde, minberde ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapılan 

arazi çalışmasında Uşak’a bağlı diğer ilçe ve köylerdeki camilerde de ahşap malzemenin fazla  
kullanıldığı görülmüştür. Dini mimarinin dışında geleneksel Türk evlerinde de ahşap tercih edilen 
bir malzeme olmuştur. Uşak’ta ahşabın bu kadar çok kullanılmış olması bölgenin ormanlık bir 

alana sahip olmasına bağlamak mümkündür. 

Herhangi bir araştırma konusu olmayan Kavaklı Köyü Cami, ahşap tavanlı ve ahşap direkli 

camilerin Anadolu’daki geç dönem örnekleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile Kavaklı 
Köyü Cami’nin kitabelerinin okunması, plan çizimi ve fotoğraflanmasıyla belgelenmesi 
amaçlanmıştır. 
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TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS 

DEĞERLENDİRMESİ: XELKT ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

 

Aygülen KAYAHAN KARAKUL  

Gizem ÖZAYDIN  

Öz 

Karar verme süreci alternatiflerin, belirli koşullar altında amaca en uygun ya da uzlaşık olanının seçilmesidir. Karar 

verme, özellikle birden çok kritere göre yapılıyorsa ancak sayısallaştırılmış uygulamaları da içeren algoritmalar 

eşliğinde gerçekleştirildiğinde nesnel ve bilimsel bir temele dayandırılmış olur. Özellikle 20. Yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren geliştirilmiş olan Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ekonomik ve finansal sorunları da içeren  

çeşitli konularda seçim, sıralama ya da gruplama amaçlarına ulaşmak için, optimum çözümün nasıl bulunacağına ışık 

tutan  ve karar vericilere yardımcı olan yöntemlerdir. Özellikle belirsizlik içeren ekonomik ve finansal konularda 

verilen kararların matematiksel olarak uygulamasının yapılması oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı; 21. Yüzyılın  

en önemli enerji kaynaklarından birisi olan elektrik sektöründe faaliyet gösteren ve hisseleri Borsa İstanbul’da işlem 

gören firmaların finansal performanslarına göre sıralamasının yapılmasıdır. Araştırmada Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılmış olup, 8 firma, 7 finansal oran kullanarak iki yönteme göre 

de sıralanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Finansal performans, XELKT, TOPSIS, VIKOR 

JEL Kodları: C44, G11, L25 

 

FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION BY USING TOPSIS AND VIKOR 

METHODS: AN APPLICATION ON XELKT 

Abstract 

Decision-making process, is the selection of the best or compromise of the alternatives. Decision Making can be  

conducted objectively and scientifically if and only  if it has been carried out with the quantitative applications and 

algorithms, especially under multiple criteria. Multicriteria Decision Making process that has emerged in the last 

quarter of 20th century, enlightens the choice, ranking and grouping problems to reach the optimum solution including 

many issues as well as economic and financial ones, and helps to decision makers. Morover the mathematical 

applications of decision making in economic and financial issues is very important, since they include indefinity. T he 

purpose of this research is to rank the firms that are registered toStock Market İstanbul in Turkey and operate in the 

electricity sector, which is the most important energy source in the 21st century, according to their financial 

performances. The multicriteria decision methods TOPSIS and VIKOR has been employed and 8 firms has been 

ranked according to 7 financial ratios. 

Keywords: Financial Performance, XELKT, TOPSIS, VIKOR 

JEL Codes: C44, G11, L25 

 

 

 

                                                                 
 Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı,  

ORCID 0000-0002-8310-1709 
  Sorumlu Yazar (Corresponding Author): aygulen.kayahan@ikc.edu.tr 
 Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü,  

ORCID 0000-0002-3266-4413 

   Başvuru Tarihi (Received): 06.09.2018 Kabul Tarihi (Accepted): 21.04.2019 

mailto:aygulen.kayahan@ikc.edu.tr


Financial Performance Evaluation by Using TOPSİS and VİKOR Methods: An Application on XELKT  

 

69 
 

Giriş 

İnsanlar günlük hayatta birçok konuda karar vermektedir. Bir karar verme sorununun var olması 
için; birden çok davranış şeklinin olması ve her bir davranışın sonuçlarının farklı olması 

gerekmektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi durumunda karar vericiler problemin yapısını bir 
modelle ortaya koyarlar. Karar modelinin yapısını alternatifler ve kriterler oluşturur. Çok kriterli 

Karar Verme (ÇKKV) teknikleri ölçüt sayısı ve alternatif sayısı fazla olan problemlerde en iyi ya 
da uzlaşık çözümü elde etmek için çelişen kriterleri dengeleyerek alternatifleri sıralayabilen, 
gruplandırabilen ya da bu alternatifler arasında seçim yapmaya yardımcı olan tekniklerdir (Paksoy, 

2017).  

Seçim, sınıflama ve sıralama olmak üzere üç temel başlıkta incelenebilen ÇKKV problemler i 

(Turan, 2015), özellikle iktisat ve işletme alanlarında geleneksel yöntemlerle sezgilere ve 
deneyimlere dayalı olarak yapılan karar verme sürecinin rasyonalize edilerek, matematikse l 
işlemlere dayandırarak nesnel ve kabul edilebilir, yinelenebilir ve doğruluğu test edilebilir 

yöntemlere gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda özellikle karar verici konumunda 
olan, çeşitli alternatifler arasından en uygun olanı seçme konumunda olan kişiler için bu kararların 

temelini teşkil eden yapıları da ortaya koymalarına olanak sağlamaktadır.  

Öte yandan işletmelerin finansal kararlarını kârlılık odaklı olmaktan “değer” maksimizasyonu 
odaklılığına doğru yöneltmeleri sonucunda işletmelerin belirli kriterlere göre değerinin 

belirlenmesi çalışmalarının yapılması son yıllarda akademik çalışmalarda sıklıkla ele alınan bir 
konu haline gelmiştir (Feng ve Wang, 2000; Feng ve Wang, 2001; Yurdakul ve İç, 2003; Akkaya, 

2004; Sekreter, Akyüz ve Çetin, 2004; Kalogeras, Baorakis, Zoponidis ve Dijk, 2005; Bo ve 
Haidong, 2008; Wang, Chang, Anh ve Chang, 2010; Kim ve Jung, 2011; Kıran-Bulgurcu, 2012; 
Perçin ve Aldolou, 2018; Perçin ve Sönmez, 2018). Bu çalışmalar bilimsel değerlerinin yanısıra 

finansal piyasalardaki gelişmelere paralel olarak para ve sermaye piyasalarında yatırım kararı 
veren yatırımcılara da ışık tutmaktadır. Firmaların mâli performanslarına ilişkin yapılacak bir 
“değer” belirleme çalışması ya da belirli firmaları belirli kriterlere göre sıralama çalışmas ının 

yapılması bireysel ve kurumsal yatırım kararlarının alınmasına yardımc ı olacaktır. Bu araştırmanın 
amacı ÇKKV yöntemleri kullanılarak Borsa İstanbul’da (BIST) 2017 yılında elektrik üzerine 

faaliyetleri bulunan 8 şirketin önceden belirlenen kriterlere göre mâli performanslarına ilişkin bir 
sıralama yapmaktır. 

1. Kuramsal Çerçeve 

Elektrik enerjisi pek çok kaynaktan üretilebilmektedir. Türkiye’de elektrik üretiminde kullanılan 
kaynaklar, 2016 yılı itibari ile üretimdeki paylarına göre doğalgaz (%32), hidrolik barajları (%18), 

ithal kömür (%17), linyit kömürü (%14), göl ve akarsular (%7), rüzgâr (%6), taşkömürü-asfa lt it 
(%2), jeotermal (%1,76), yenilenebilir atık kaynaklar (%0,86), sıvı yakıtlar ve güneş (%0,70) tir 
(TEİAŞ, 2018).  

Elektrik enerjisi hanelerde kullanımının yanısıra sanayide de sıkça kullanılmakta, elektriğe olan 
talep her geçen gün artmaktadır.  Türkiye 2015 yılında 229,2 TWh elektrik enerjisi tüketmiş, 

böylece dünya elektrik enerjsisi tüketiminin %1,02’si; 35 üyesi bulunan OECD ülkelerindek i 
toplam tüketimin %2,23’ü Türkiye’de gerçekleştirilmiştir (Internatonal Energy Agency, 2017: 60-
68’den hesaplanmıştır). 

Elektrik Enerjisi dünyadaki enerji kaynakları arasında son yıllarda artan oranlarda 
kullanılmaktadır ve 2040 yılına kadar toplam enerji tüketiminin % 40’ını karşılayarak enerji 

sağlamada petrolün payına eşdeğer hale gelecektir (Dünya Enerji Konseyi, 2017). Türkiye’nin 
elektrik enerjisi bağlantı gücünün kapasitesi 2016 için 78.599 MW’dir. Bu değer 2017’de 82.312 
MW’a yükselmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2017). Bu artış sektördeki hızlı büyümeye işaret 

etmektedir. 
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Elektrik enerjisi sektörünün diğer sektörlerdeki üretim için enerji kaynağı olarak kullanılmasından 
doğan önemi, elektrik enerjisi üretimi ve tüketimine ilişkin istatistiksel verilerin yanı sıra elektrik 
enerjisi üretim ve dağıtım alanında faaliyet göstermekte olan işletmelere ilişkin bir değerlend irme 

ve karşılaştırma çalışmasının da yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu değerlend irme 
çalışmalarının birisi de şirketlerin mâli performanslarının değerlendirilmesidir. Literatürde 

elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mâli performanslarını karşılaştıran bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı kamu sektörünün yanı sıra özel 
sektör tarafından da gerçekleştirilmektedir.  Türkiye’de elektrik enerjisi alanındaki bağlantı gücü 

kapasitesinin %23,4’ü kamu tarafından %76,6’sı özel sektör tarafından karşılanmakta olup, 2018 
yılı itibari ile elektrik üretim, iletim ve  dağıtım alanında faaliyet gösteren 304 adet şirket 

bulunmaktadır (Enerji Bakanlığı, 2018; Enerji Atlası, 2018).  Bu şirketlerden 8 tanesinin hisseler i 
2017 yılında  BIST’de işlem görmüştür. Bu şirketlerin mâli performanslarının karşılaştırma lı 
olarak değerlendirilmesi sektörde finans alanındaki karar vericilere yol gösterici olacaktır.  

Çalışma giriş, kuramsal çerçeve, literatür taraması, metodoloji, uygulama ve sonuçların yorumlar ı 
olmak üzere altı bölümden meydana gelmektedir. Bundan sonraki bölümlerde öncelikle ÇKKV 

teknikleri kullanılarak yapılmış olan performans değerlendirme çalışmalarını içeren literatür 
taraması verilmiştir. Sonraki metodoloji bölümünde  çalışmada kullanılan yöntemler açıklanmışt ır. 
Uygulama bölümünde araştırmadan elde edilen bulgular verilmiş, son bölümde ise çalışmanın 

sonuçlarına ilişkin yorumlar verilmiştir.  

2. Literatür Taraması 

ÇKKV tekniklerinin temeli olarak görülen matematiksel tekniklerin kullanımı 1700’lü yılla ra 
kadar dayanmaktadır. Söz konusu teknikler Benjamin Franklin (1706-1790), Marquis de 
Concordet (1743-1794), Francis Edgeworth (1845-1926) ve Vilfiredo Paredo (1848-1923) gibi 

araştırmacıların ortaya koyduğu eserlerinde geçmektedir. Alandaki gelişmeler geçtiğimiz yüzyılda 
ise Frank P. Ramsey (1903-1908), Leonard Savage (1917-1971), Jon von Neuman (1903-1957), 
Oscar Morgenstern (1903-1957), John Nash (1928-2015), Paul Samuelson (1915-2009), Ward 

Edwards (1927-2005), Herbert A. Simon (1916-2001)  gibi pekçok iktisatçı, matematikçi ve diğer  
disiplinlerden bilim insanlarının çalışmalarının üzerinde yükselmiştir (Turan, 2015). Özellik le  

askerî kaynakların amaca en uygun olarak dağıtımı problemlerinin çözümlerinden esinlene rek 
geliştirilen matematiksel tekniklerdeki “optimizasyon” amacında ortaklaşan ÇKKV yöntemler i 
pek çok toplumsal, finansal ve ekonomik sorunun çözümüne ışık tutmuştur. 

ÇKKV yöntemleri kullanılarak pek çok karar problemine ilişkin araştırma yapılmıştır. Örneğin 
Adıgüzel (2009) Personel Seçiminin AHP ile belirlenmesi; Yavuz (2012) Öğretmenlerin Otomobil 

seçiminde etkili olan faktörlerin AHP ile belirlenmesi; Demiroğlu ve Eleren (2014) Lojistik Köy 
Bölgelerinin AHP ve Promethee ile seçimi, Soba, Şimşek, Erdin ve Can (2016) doktora 
programlarına öğrenci seçiminin AHP temelli Vikor yöntemi ile belirlenmesi; Erdem, Gencer, 

Atmaca, Karaca ve Aydoğan (2014) Türkiye’de eenerji santrallerinin AHP ile seçimi; Keçek ve 
Yüksel (2016) AHP ve Promethee ile akıllı telefon seçimi; Öztürk ve Çekerol (2016) Anadolu 

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürosu yeri seçiminin AHP ile belirlenmesi çalışmalar ını 
gerçekleştirmişlerdir.  Çalışmanın bu bölümünde ÇKKV yöntemlerinden faydalanarak son 
yıllarda yapılmış olan  finansal performans değerlendirmesine ilişkin karar problemlerine ilişk in 

çalışmalar ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Feng ve Wang (2000) Tayvan’da 1987’de yapılan yeniden düzenlemeler ve 1997 Asya Ekonomik 

krizi sonrasında oldukça rekabetçi hale gelen havayolu taşımacığı alanında faaliyet gösteren 
şirketlerin performanslarını analiz etmeyi amaçlamıştır.  Çalışmada alternatif olarak beş şirket ele 
alınmış, kriter olarak ise 6 ana sınıfta gruplanan toplam 63 kriter ele alınmıştır.  GİA yöntemi ile 

temsil edici 15 kriter belirlenmiş ve 5 havayolu taşımacılığı şirketinin performansları bu kriterlere 
göre sıralanmıştır.  
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Feng ve Wang (2001) başka bir çalışmalarında Tayvan’da taşımacılık sektöründeki finansla ilişk ili 
olan performans değişkenlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmacılar toplu taşıma otobüs 

şirketlerinin performansını üretim, pazarlama ve uygulama alanlarında üçe ayırmışlar ve  bu 
alanlardan 16 temsil edici değişken seçerek TOPSIS yöntemini uygulamışlardır. Sonuçta dört 

otobüs şirketinin finansal performanslarını sıralamışlardır. 

Yurdakul ve İç (2003) otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve hisseleri İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem  gören  şirketlerin mâli performanslarını 4 yıllık dönem için 

değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmada kriter olarak kullanılan  7 finansal oran  alternat if 
olarak ele alınan 5 şirket bulunmaktadır. Çalışmada yöntem olarak TOPSIS kullanılmış ve söz 

konusu şirketler 1998-2001 yıllarını kapsayan 4 yıl için mâli performanlarına göre 
derecelendirilmiştir.  

Sekreter, Akyüz ve İÇetin (2004) gıda sektöründe faaliyet gösteren ve hisseleri İMKB’de işlem 

gören şirketlerin mâli performanslarını, şirketlerin kredibilite skorları üzerinden değerlendirmeyi 
amaçlamıştır.  Bağımlı değişken olarak kredibilite skorunu kullanmışlar, bağımsız değişken olarak 

ise firmaların finansal tablolarından elde edilen çeşitli finansal oranları kullanmışlardır.  Bu 
finansal oranların ağırlıklarını AHP ile belirlemişlerdir. Araştırmacılar çalışmalarında 17 oran 
kullanmış, alternatif olarak ise 21 şirketi ele almış ve geliştirdikleri model sonrasında şirketleri A,  

B, C, D ile temsil edilen farklı hiyerarşik kredibilite gruplarına ayırmışlardır.  

Akkaya (2004) Türkiye’deki bir havayolu firmasının performansını ölçmeyi amaçladığı 

çalışmasında,  havayolu taşımacılığı alanında sıkça kullanılan 63 göstergeyi GİA yöntemini 
kullanarak temsil edici 13 göstergeye indirmiştir. Sonrasında TOPSIS yöntemi ile havayolu 
firmasının performansını belirlemiş ve havayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren diğer 

firmalar için örnek bir performans değerlendirme yapmıştır. 

Kalogeras, Baorakis, Zoponidis ve Dijk (2005)  çalışmalarında Yunanistan’daki tarım ve gıda 

ekonomisi alanlarındaki girişimlerin  karar verme problemlerine sayısal bir yöntem kullana rak 
katkıda bulunmayı amaçlamışlardır. Araştırmada tarımsal gıda şirketlerinin performanslar ına 
ilişkin pekçok finansal oranı ele alarak Temel Bileşenler Analizi ile temsil edici 11 finansal oran 

belirlemişler ve 5 yıllık dönem için PROMETHEE-II kullanılarak 12 şirketi mâli performans ına 
göre sıralamışlardır.  

Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2008) araştırmalarında Türkiye’deki ticari bankaların performanslar ını 
sıralamayı amaçlamışlardır. Araştırmalarında 10 kriter ve 13 alternatifi VIKOR yöntemi 
kullanarak performanslarına göre sıralamışlardır.  

Eleren ve Karagül (2008) araştırmalarında, bir ekonominin performans göstergelerine ilişkin 7  
değişkeni ele alarak Türkiye ekonomisinin 1986-2006 dönemi içindeki performanısını belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Performansa ilişkin belirledikleri fonksiyondaki değişkenlerin ağırlıklar ını 
ekonomik bir krizde üstlenecekleri rolü dikkate alarak belirlemişler ve söz konusu yıllar içindek i 
Türkiye ekonomisinin performansını TOPSIS yöntemi kullanarak sıralamışlardır.  

Bülbül ve Köse (2009)  Türkiye’de gıda, içki ve tütün sanayisinde faaliyet gösteren ve İMKB’ye 
kayıtlı olan şirketlerin finansal performanslarını belirlemeyi amaçlamışlardır.  Çalışmalarında 8 

finansal oran kullanılarak 19 şirketi TOPSIS yöntemi ile 2005-2008 dönemindeki finansa l 
performanslarına göre sıralamışlardır.  

Özer, Öztürk ve Kaya (2010) Türkiye’de gıda ve içecek sektöründe faaliyette olup, hisseler i  

İMKB’de 2007–2008 yılları arasında işlem gören şirketlerin finansal verilerini analiz ederek 
sektördeki etkinliklerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmalarında işletmeler in 

performanslarını VZA yöntemi ile belirlemişler ardından aglomeratif tabloları kullanarak  2007-
2008 yıllarındaki rasyo değişkenlere göre birbirine benzeyen şirketleri tespit etmişlerd ir. 
Araştırmacılar daha sonra TOPSIS yöntemi kullanarak söz konusu şirketleri finansa l 
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performanslarına göre sıralamışlar ve her üç yöntemden elde ettikleri sonuçlar ı 
karşılaştırmışlardır.  

Demireli (2010) Türkiye’de hizmet veren sermayesi kamuya ait üç banka olan Türkiye 

Cumhuriyeti Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın  
2001-2007 yılları arasındaki 7 yıllık dönemdeki performanslarını belirlemeyi amaçlamışt ır. 
Araştırmacı kriter olarak 10 adet finansal oran kullanmış ve TOPSIS yöntemi ile her kritere eşit 

ağırlık vererek bankaları performanslarına göre sıralamıştır.  

Yükçü ve Atağan (2010) bir şirkete bağlı olan Antalya, İstanbul ve İzmir’de bulunan üç otel 

işletmesinin performanslarını belirlemeyi amaçlamışlardır. 4 finansal oranı kriter olarak alan 
araştırmacılar TOPSIS yöntemi kullanarak otel işletmelerini finansal performanslarına göre 
sıralamışlarıdır.  

Wang, Chang, Anh ve Chang (2010) çalışmalarında; Vietnam borsasında işlem gören 13 işletmeyi 
finansal performanslarına göre sıralamayı amaçlamışlardır. Araştırmacılar 6 adet finansal oran 

(varlık karlılığı, sermaye karlılığı, cari oran, hisse başına getiri, net kar marjı oranı ve stok devir 
hızı) kullanarak, TOPSIS yöntemi ile şirketleri finansal performanslarına göre sıralamışlar ve  
TOPSIS yönteminin işletmelerin finansal performansının değerlendirilmesi ve yatırımcılar ın 

portföy oluşturmasında yararlı olabileceği ifade edilmiştir.  

Özgüven (2011) perakendecilik sektöründe olan ve Ekonomist Dergisi’nin 2009 yılında yaptığı 

bir araştırmaya göre ilk on sıralaması içinde bulunan üç şirketin 2005-2009 yılları arasındaki 
finansal performansını değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmasında 5 finansal oranı dikkate alarak 
TOPSIS yöntemi ile şirketleri finansal performanslarına göre sıralamıştır.  

Kim ve Jung (2011) çalışmalarında; Kore borsasında işlem gören 8 işletme üzerinde 16 adet 
finansal kriter ile faktör analizi yapmış ve ardından TOPSIS yöntemi ile sıralama yapmışlard ır. 

Araştırmacılarfinansal oranların sonuçları arasındaki korelasyon ilişkisinin düşük çıktığını görmüş 
ve  TOPSIS yönteminin yatırım alternatiflerinin seçiminde yeterli bir yöntem olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Atmaca (2012) Türkiye’de spor işletmelerine ilişkin performans değerlendirmesi yapmayı 
amaçlamıştır. Araştırmasında İMKB’de işlem gören dört spor şirketinin 2003-2010 yıllar ı 

arasındaki finansal performansını TOPSIS yöntemi kullanılarak değerlendirmiştir.  

Kıran-Bulgurcu (2012) BIST’de teknoloji alanında kayıtlı olan firmaların finansa l 
performanslarını 2009-2011 dönemini kapsayan üç yıl için değerlendirmeyi amaçlamışt ır. 

Araştırmasında 10 finansal oranı kriter olarak ele almış ve TOPSIS yöntemi ile 13 şirketi 
performanslarına göre sıralamıştır.  

Özden, Başar ve Kalkan (2012) çimento sektöründe faaliyette olup hisseleri İMKB’de işlem gören 
şirketlerin finansal performanslarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarında 8 finansal oran 
kullaranak VIKOR yöntemi uygulamışlar ve 16 çimento şirketini 2011 yılındaki finansa l 

performanslarına göre sıralamışlardır.  

Uygurtürk ve Korkmaz (2012) Türkiye’deki ana metal sanayi alanında olup hisseleri İMKB’de 

işlem gören şirketlerin 2006-2010 dönemindeki performanslarını sıralamayı amaçlamış lar ; 
araştırmalarında kriter olarak 8 finansal oran ve alternatif olarak 13 firmayı ele alarak TOPSIS 
yöntemi ile sıralama geçekleştirmişlerdir.  

Temizel ve Bayçelebi (2016) Dokuma Giyim Eşyası ve Deri İmalat sektöründe faaliyet gösteren 
ve hisseleri BIST’de işlem gören işletmelerin finansal performanslarını değerlendirmeyi 

amaçlamışlardır. Çalışmalarında BIST’de kayıtlı olan işletmelerden veri setine ulaşabildik ler i 
15’ii üzerinde araştırma yapmışlardır. İşletmelerin 2011-2014 yıllarını kapsayan dört yıllık 
dönemdeki performanslarını 8 finansal oran kullanarak TOPSIS yöntemi ile sıralamışlardır.  
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Tayyar ve Gökakın (2017) BIST Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketler in 
performanslarını değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmacılar çalışmalarında 4 ana oranda 

grupladıkları 8 alt oranı kriter olarak almış, ve 21 şirket için VIKOR ve GİA yöntemleri ile  
performans sıralaması yapmış ve iki yönteme göre elde ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır.  

Perçin ve Aldolou (2018) Türkiye’deki havayolu şirketlerinin performansını belirlemeye dönük 
bir model geliştirmeyi amaçlamışlardır. Borç ödeyebilirlik, verimlilik ve üretkenlik başlıklar ında 
grupladıkları 14 finansal kriterin ağırlığını bulanık AHP kullanrak belirlemişler ve bulanık 

TOPSIS kullanarak iki alternatifi finansal performansına göre sıralamışlardır.  

İç, Tekin, Pamukoğlu ve Yıldırım (2018) Türkiye’de 24 sektörde faaliyet gösteren yıllık net satış 

tutarı 25 Milyon TL’nin üzerinde olan büyük ölçekli firmaların performans değerlendirmes ine 
dönük bir model geliştirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmalarında 4 başlıkta grupladıkları 12 
finansal oranı kriter olarak kullanmışlardır. Araştırmalarında TOPSIS, VIKOR, GİA ve MOORA 

yöntemlerine göre teknoloji alanındaki 13 şirketi sıralamışlar şirketlerin gerçek Pazar 
performansları ile elde ettikleri performans sıralarını Spearman’ın Sıra İlişkisi Testini kullana rak 

sıralama tutarlılığı ölçülmüşler en iyi sonucu TOPSIS yönteminin verdiğine kanaat getirmişlerd ir.  

Perçin ve Sönmez (2018) araştırmalarında 2016 yılında hisseleri BIST’de işlem gören 5 Türk 
Sigorta şirketinin performanslarını, finansal oranları kullanarak Bütünleşik Entropi Ağırlık ve 

TOPSIS yöntemleri ile analiz etmişler ve performanslarına göre şirketleri sıralamışlardır. Gıda ve 
içecek alanlarında BIST’e kayıtlı olan şirketlerin 2008-2014 dönemi için  finansa l 

başarısızlıklarını ölçmeyi amaçlamışlardır. Araştırmalarında 18 şirketin finansal başarısızlığını 
AltmanZ score yöntemi ile belirlemiş, sonrasında finansal başarılarını da VIKOR yöntemi ile 
belirlemiş elde ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır.  

Karaoğlan ve Şahin (2018) çalışmalarında Kimya Petrol Plastik sanayisinde yer alıp hisseler i 
BIST’de işlem gören şirketlerin performanslarını değerlendirmeyi amaçlamışlard ır. 

Araştırmalarında üç başlık altında grupladıkları 15 kriterin ağırlıklandırılmasını 7 uzman görüşü 
alarak AHP ile gerçekleştirmişlerdir. Alternatif olarak ele aldıkları 24 şirketi finansa l 
performanslarına göre VIKOR, TOPSIS, GİA ve MOORA yöntemleri kullanarak sıralamışlar ve 

elde ettikleri farklı sıralamaları karşılaştırmışlarıdır.  

3. Araştırmanın Metodolojisi 

3.1. Veri Seti 

Çalışmaya, 2017 yılını kapsayacak şekilde dahil edilen, hisse senetleri BIST’de işlem gören 8 
şirketin isimleri ve kodları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Analiz Kapsamındaki Şirketler 

 Kod                      Şirket Ünvanı 

1 AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 

2 AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 

3 AKSUE AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 

4 AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 

5 BMELK BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞ. İNŞAAT TUR.VE TİCARET A.Ş. 

6 ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 

7 ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 

8 ZOREN ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 

Kaynak: (Kamuyu Aydınlatma Platformu, 2018) 

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a14184e9cf01419bffce0b5a69
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a241733d42014179341a147ddb
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a140f2ed7201413a20480e0851
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a240e95dc90140edf072ef0165
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a246b4c5a90147f8ed32b0722f
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e696c01416edd70713183
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a140f2ed7201412c19687407a7
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Araştırmanın değişkenleri olan şirketlere ilişkin finansal oranlar hesaplanırken, Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nun (KAP) resmi internet sitelerinde yayınlanan yıllık mâli tablolardan 
bilanço ve gelirlere ilişkin veriler kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan finansal oranlar, şirketlerin borç ödeme güçlerini, finansa l yapılarını, 
kârlılıklarını ve varlıklarının verimli ve ekonomik bir şekilde kullanımı konusunda bilgiler içeren 
oranlardan seçilmiştir. Bu finansal oranlar Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar 

Kodlar                    Finansal Oranlar 

K1 Cari Oran Dönen Varlıklar/ KVYK 
K2 Kaldıraç Oranı (K.V.Y.K + U.V.Y.K.) / Aktif Toplamı 

K3 Finansman Oranı Öz kaynaklar / (K.V.Y.K. + U.V.Y.K) 
K4 Aktif Devir Hızı Oranı Net Satışlar / Aktif Toplamı 

K5 Öz Sermaye Devir Hızı Oranı Net Satışlar / Öz kaynaklar 
K6 Satış Karlılığı Net Dönem Karı / Net Satışlar 
K7 Öz Sermaye Karlılığı Net Dönem Karı / Öz kaynaklar 

Çalışmada seçilen oranlardan cari oran, işletmelerin likit varlıklarını ifade eden dönen varlıklar 

toplamının ödeme süresi bir yıldan daha az olan varlıklar toplamına oranıdır. Kaldıraç oranı ve 
finansman oranı ise finansal yapı oranları sınıfında yer alarak, bir şirketteki varlıkların ne kadarının 

borçlar ile finanse edildiğini saptamaya yardımcı olur (Çabuk, 2013). Varlık kullanım 
oranlarından; aktif devir hızı oranı işletmenin aktif varlıklarının ne kadar katı miktarda satış 
yaptığını gösterirken, öz sermaye devir hızı oranı da öz kaynakların ne ölçüde verimli 

kullanıldığının tespit edilmesini sağlar. Satış ve öz sermaye kârlılığı, işletmenin faaliyet alanında 
ne ölçüde etkin olduğunun nihai bilgisini veren kârlılık oranlarındandır (Yükçü, 1999). 

3.2.TOPSIS Yöntemi 

TOPSIS Yöntemi, Tayvanlı matematikçiler Ching-Lai Hwang ve Paul Yoon’un 1980 yılındak i 
çalışmaları temel alınarak Chen ve Hwang  (1992) tarafından geliştirilmiştir. TOPSIS “Technique 

for Order Preference by Similarity to Ideal Solution” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktad ır. 
Mühendislikte coğrafi bilgi sistemleri, insan kaynaklarında personel seçimi, tedarikçi seçimi, 

kuruluş yeri belirleme, su kaynaklarının yerlerinin modellenmesi gibi içinde seçim ve sıralama 
problemi bulunan her alana uygulanabilir. Karmaşık algoritmalar ve modeller içermediği için 
uygulama basamakları kolayca anlaşılabilir. Yöntem öz olarak alternatiflerle kriterler arasındaki 

ilişkileri sayısallaştırarak geometrik düzlem üzerinde Öklid uzaklığı ile ilişkilendirir. En 
uygun(ideal) çözüm ve en kötü (negatif ideal) çözüm noktaları düzlemde işaretlenerek öyle bir 

çözüm noktası önerilir ki bu nokta en uygun çözüme en yakın, en kötü çözüme de olabilecek en 
uzak noktadır. 

TOPSIS yönteminin işlem basamakları aşağıda verilmiştir (Shih, Shyur  and Lee (2007;Wang, 

Chang, Anh ve Chang, 2010; Özdemir, 2015; Perçin ve Sönmez 2018). 

1. Karar Matrisi (A)’nın Oluşturulması: m karar birimi sayısını n, karar kriteri sayısını 

ifade etmek üzere  (mxn) boyutlu A karar matrisi oluşturulur.  

2. Standart Karar Martisi (R)’nin Oluşturulması: A matrisi kullanılarak matris içindek i 
herbir elemana eşitlik (1)’deki işlem uygulanarak yeni bir R matrisi elde edilir. 

 𝑟𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑘
2𝑚

𝑘=1

                                                                                                                                  (1) 
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3. Ağırlıklı Standart Karar Matrisi V’nin Oluşturulması: ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1  = 1 koşulunu sağlayan 

önceden belirlenmiş ağırlıklar olan 𝑤𝑖’lerle  R matrisinin elemanları çarpılarak V matris i 

oluşturulur.  

4. İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Oluşturulması: Karar kriteri maksimizasyon yönlü 

yani fayda kriteri olduğunda birinci koşula; minimizasyon yönlü yani maliyet kriteri olduğunda 
ikinci koşula göre seçimler yapılarak eşitlik (2) ve eşitlik (3)’de verilen m elemanlı ideal çözüm 
kümesi yani 𝐴+ ve negatif ideal çözüm kümesi 𝐴− kümesi oluşturulur. 

𝐴+ =  {(𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑣𝑖𝑗 : 𝑗 ∈ 𝐼) ; (𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑣𝑖𝑗  𝑗 ∈ 𝐼)}                                                                                    (2) 

 𝐴− =  {min
𝑖

𝑣𝑖𝑗 : j ∈ 𝐼) ; (max
𝑖

𝑣𝑖𝑗  𝑗 ∈ 𝐼)}                                                                                     (3)            

5. 𝑺+ve 𝑺− Ayrım Ölçülerinin Hesaplanması: 

Öklid geometrisindeki uzaklık formülünden yararlanarak geliştirilmiş olan eşitlik (4)’teki formül 

ile 𝑆 + ve 𝑆 −   ayrım ölçüleri hesaplanır.  

𝑆𝑖
+ =  √∑ ((𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖

+))2𝑛
𝑖=1                                                                                                       (4) 

𝑆𝑖
− =  √∑ ((𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖

−))2𝑛
𝑖=1                                                                                                               (5) 

6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması: 

0 ≤ 𝑐𝑖
∗  ≤ 1 ve 1 e yakınlık ideal çözümü, 0’a yakınlık negatif ideal çözümü temsil etmek üzere, 

eşitlik (6)’da verilen değer hesaplanarak 1’e yakın olan alternatifin en uygun alteratif olduğu, 
diğerlerinin de 1’den uzaklıklarına göre sıralanabileceği yorumları yapılır.  

𝑐𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
++𝑆𝑖

−                                                                                                                                         (6) 

3.3. VIKOR Yöntemi 

VIKOR yöntemi,  1998 yılında  Yugoslav kökenli Serafim Opricovic tarafından ortaya atılmış 

olup (Opricovic ve Tzeng, 2004) Sırpça’da “Çok Ölçütlü Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm” 
anlamına gelen (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) kelimelerinin baş 
harflerinden oluşmaktadır.  Bu yöntem uzlaşık yani bir alternatif üzerinde ortak bir kabul sağlayan 

çözümün bulunması esasına dayanarak alternatifleri sıralar. Bu sıralama, çoğunluğun en çok  
faydası, karşıt olanların ise en az pişmanlığı sağlanacak şekilde gerçekleştirilir (Opricovic ve 

Tzeng, 2004). VIKOR yönteminin işlem basamakları aşağıda verilmiştir (Opricovic ve Tzeng, 
2004; Opricovic ve Tzeng, 2007; Kuzu 2015). 

1. En İyi ve En Kötü Kriter Değerlerinin Belirlenmesi: Her bir kriter için en iyi (𝑓𝑖
∗) ve en kötü 

(𝑓𝑖
− ) değerleri eğer kriter fayda kriteri ise eşitlik (7)-(8)’e göre; eğer kriter maliyet kriteri ise 

eşitlik (9)-(10)’a göre belirlenir. 

 𝑓𝑖
∗ =  max

𝑖
𝑥𝑖𝑗                                                                                                                               (7)                                                            

𝑓𝑖
− =  min

𝑖
𝑥𝑖𝑗                                                                                                                                (8) 

𝑓𝑖
∗ =  min

𝑖
𝑥𝑖𝑗                                                                                                                                 (9) 

𝑓𝑖
− =  max

𝑖
𝑥𝑖𝑗                                                                                                                             (10) 
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2. Normalize Matrisin Oluşturulması: mxn boyutlu R normalize karar matrisi, elemanları eşitlik 
(11)’de verilen formülle hesaplanarak oluşturulur. 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑓𝑗

∗−𝑥𝑖𝑗

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑗

−                                                                                                                               (11) 

3. Normalize Matrisin Ağırlıklandırılması: 𝑤𝑗 kriter ağırlıkları olmak üzere normalize karar 

matrisi R’nin elemanları eşitlik (12)’deki gibi, 𝑤𝑗’ler ile çarpılarak ağırlıklandırılmış normalize 

karar matrisi V oluşturulur.  

𝑣𝑖𝑗 =  𝑟𝑖𝑗.𝑤𝑗                                                                                                                            (12) 

4. 𝑺𝒊 𝒗𝒆 𝑹𝒋 Değerlerinin Hesaplanması: 𝑆𝑖  𝑣𝑒  𝑅𝑗  değerleri İ = 1,2,…,J için  eşitlik (13) ve 

eşitlik (14)  kullanılarak hesaplanır.  

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗.𝑛
𝑖=1 𝑟𝑖𝑗                                                                                                                      (13) 

𝑅𝑗 = max
𝑗

𝑣𝑖𝑗                                                                                                                          (14) 

5. 𝑸𝒊  Değerlerinin Hesaplanması: 𝑄𝑖  değerleri tüm i = 1,2,…,J için eşitlik (15) kullanılarak 

hesaplanır. 

𝑄𝑖  =  
𝑣.(𝑆𝑖 −𝑆∗)

(𝑆− −𝑆∗)
+  

(1−𝑣).(𝑅𝑖−𝑅∗)

(𝑅−−𝑅∗)
                                                                                                   (15)  

Burada 𝑆 ∗ =  min
İ

𝑆𝑖    ;  𝑆 − = max
𝑖

𝑆𝑖     ;    𝑅
∗ =  min

İ
𝑅𝑖     ; 𝑅− = max

𝑖
𝑅𝑖  olarak 

tanımlanmıştır. “v” kriterlerin çoğunluğunun ağırlığını, yani maksimum grup faydasını 

göstermektedir; (1-v) ise karşıt fikrin olası en az pişmanlık durumunun sayısal ifadesid ir. 
Sıralama konusundaki uzlaşma  “çoğunluk oyu” ( v > 0,5) ile , “görüş birliği” (v = 0,5) ile veya 

“karşı çıkış”(v<0,5) ile sağlanabilir.  

6. Alternatiflerin Sıralanması ve Koşulların Kontrol Edilmesi: 𝑆𝑖 , 𝑅𝑗 ve 𝑄𝑖 değerleri küçükten 

büyüğe sıralanarak alternatifler arasındaki sıralamanın belirlendiği üç sıralama listesi elde 

edilir. Sıralama işleminin sonunda sıralamanın doğruluğunu test etmek için minimum 𝑄𝑖 

değerini alan alternatifin aşağıdaki iki koşulu sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.  

Koşul 1: “Kabul Edilebilir Avantaj”: Qi değerleri artan şekilde sıralandığında  ilk sırada yer alan 

alternatif 𝐴1  ve ikinci sırada yer alan alternatif 𝐴2  olmak üzere, kabul edilebilir avantaj  eşitsizlik 

(16) da verilen koşula bağlıdır.  

𝑄(𝐴2) − 𝑄(𝐴1) ≥ 𝐷𝑄                                                                                                                    (16) 

𝐷𝑄 parametresi alternatif sayısına bağlı olarak eşitlik (17) ile hesaplanır. 

𝐷𝑄 =
1

𝑚−1
                                                                                                                                       (17) 

Koşul 2: “Kabul Edilebilir İstikrar”: 𝑄𝑖 değerleri artan şekilde sıralandığında en küçük olan 𝐴1  

alternatifi, hem S, hem de R sayıları dikkate alınarak artan şekilde sıralandığında da minimum değer 
alıyorsa en iyi alternatiftir. Bu durumda uzlaşık çözüm karar vermede istikrarlıdır. Yukarıda 
belirtilen iki koşuldan bir tanesi sağlanmadığında uzlaşık çözüme şöyle ulaşılır: 

Kabul edilebilir istikrar koşulunun ihlal edilmesi durumunda, 𝐴1  ve 𝐴2 alternatiflerinin ikisi de 

uzlaşık ortak çözüm olarak alınır.  

Kabul edilebilir avantaj koşulunun ihla l edilmesi durumunda,  𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚  alternatiflerinin hepsi 

en iyi ortak çözümdür. Üst sınır değeri olan m, eşitsizlik (18)’e göre belirlenir. 

𝑄(𝐴𝑚) − 𝑄(𝐴1) < 𝐷𝑄                                                                                                                 (18) 
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4. Uygulama:  

Çalışmanın bu bölümünde analiz kapsamına alınan 8 şirketin önce TOPSIS ardından VIKOR 

yöntemi kullanılarak 2017 yılına ilişkin performansları belirlenmiştir. Öncelikle her iki yöntemde 
de kriterlerlerin nasıl ağırlıklandırılacağına karar verilmelidir. Kriter ağırlıklarının tespitinde farklı 

uygulamaların olduğu görülmektedir. Deng, Yeh ve Willis (2000) ile başlayan kriter ağırlıklar ının 
eşit belirlenmesine yönelik çalışmaları Feng ve Wang (2001), Soba ve Eren (2011), Özden, Başar 
ve Kalkan (2012), Demireli (2010), Kiran-Bulgurcu (2012),  Taşabat ve Cinemre (2015) takip 

etmiştir. Feng ve Wang (2001) tarafından yapılan çalışmada birçok alt kriterden oluşan üç ana 
kriter belirlenerek eşit ağırlık uygulanmıştır. Soba ve Eren (2011) tarafından yürütülen çalışmada ; 

Feng ve Wang (2001)’ın çalışmasına ek olarak bir şirketin yıllara göre performans sıralaması eşit 
kriter ağırlıkları kullanılarak hesaplanmıştır.  

Bu araştırmada da literatürdeki çalışmalar dikkate alınarak 7 kriter de 1/7 oranı ile yani % 14,28 

ile eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. Araştırmada kullanılan kriterler ağırlıkları Tablo 3’te 
verilmiştir. 

Tablo 3: Kriter Ağırlıkları 

KODLAR KRİTERLER AĞIRLIKLAR 

K1 Cari Oran 0,1428 

K2 Kaldıraç Oranı 0,1428 

K3 Finansman Oranı 0,1428 

K4 Aktif Devir Hızı Oranı 0,1428 

K5 Öz sermaye Devir Hızı Oranı 0,1428 

K6 Satış Karlılığı 0,1428 

K7 Öz sermaye Karlılığı 0,1428 

4.1.TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesine İlişkin Bulgular:  

4.1.1. Karar Matrisinin Oluşturulması: Çalışmada 8 alternatif (şirketler) ve 7 kriter (finansa l 

oranlar) bulunmaktadır. Böylece (8x7) boyutlu  Karar Matrisi Tablo 4’deki gibi oluşturulmuştur.  

Tablo 4: Karar Matrisi (A) 

2017 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

AKENR 0,287 0,689 0,452 0,320 1,029 -0,284 -0,292 

AKSEN 0,687 0,680 0,471 0,691 2,158 0,108 0,234 

AKSUE 0,231 0,626 0,597 0,099 0,265 -1,425 -0,377 

AYEN 0,725 0,816 0,226 0,206 1,117 0,075 0,084 

BMELK 0,086 0,566 0,767 0,029 0,067 -5,235 -0,350 

ENJSA 0,845 0,684 0,463 0,664 2,099 0,080 0,168 

ODAS 0,628 0,842 0,188 0,345 2,180 0,202 0,440 

ZOREN 0,075 0,851 0,175 0,343 2,301 0,013 0,031 

4.1.2. Standart Karar Matrisinin Oluşturulması: Eşitlik (1) yardımı ile karar matrisinde yer 

alan ilgili sütun değerlerinin herbiri,  kareleri toplamının kareköküne bölünmesiyle karar matris i 
standart hale getirilmiş, standardize karar matrisi Tablo 5’te verilmiştir.  
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Tablo 5: Standart Karar Matrisi (R) 

2017 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

AKENR 0,191 0,336 0,346 0,279 0,222 -0,052 -0,366 

AKSEN 0,458 0,331 0,361 0,603 0,466 0,020 0,293 

AKSUE 0,154 0,305 0,458 0,086 0,057 -0,262 -0,474 

AYEN 0,483 0,397 0,173 0,180 0,241 0,014 0,105 

BMELK 0,057 0,276 0,588 0,025 0,014 -0,963 -0,439 

ENJSA 0,563 0,333 0,355 0,580 0,453 0,015 0,211 

ODAS 0,418 0,410 0,144 0,302 0,470 0,037 0,553 

ZOREN 0,050 0,414 0,134 0,300 0,496 0,002 0,038 

4.1.3. Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin Oluşturulması: Standardize edilmiş karar matrisinin 
elemanları ağırlık vektörü 𝑤𝑖𝑗 ile çarpılarak Ağırlıklı Standart Karar Matrisi Tablo 6’daki gibi 

oluşturulmuştur. 

Tablo 6: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi (V) 

2017 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

AKENR 0,027 0,048 0,049 0,040 0,032 -0,007 -0,052 

AKSEN 0,065 0,047 0,052 0,086 0,066 0,003 0,042 

AKSUE 0,022 0,044 0,065 0,012 0,008 -0,037 -0,068 

AYEN 0,069 0,057 0,025 0,026 0,034 0,002 0,015 

BMELK 0,008 0,039 0,084 0,004 0,002 -0,137 -0,063 

ENJSA 0,080 0,048 0,051 0,083 0,065 0,002 0,030 

ODAS 0,060 0,059 0,021 0,043 0,067 0,005 0,079 

ZOREN 0,007 0,059 0,019 0,043 0,071 0,000 0,005 

4.1.4. İdeal 𝐴+ve Negatif İdeal (𝐴−) Çözümün Belirlenmesi 

𝐴+  ve 𝐴− kümeleri eşitlik (2) ve eşitlik (3) kullanılarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

𝐴+= { 0,080 ; 0,059 ; 0,084 ; 0,086 ; 0,071 ; 0,005 ; 0,079  } 

𝐴−= { 0,007 ; 0,039 ; 0,019; 0,004 ; 0,002 ; -0,137 ; -0,068 } 

4.1.5. Ayrım Ölçülerinin Hesaplanması 

𝑆 +  ve 𝑆 −kümeleri eşitlik (4) ve eşitlik (5) kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

𝑆 += {0,159 ; 0,053  ; 0,192  ; 0,113  ; 0,240  ; 0,061  ; 0,079  ; 0,130 } 

𝑆 − = { 0,144  ; 0,217  ; 0,112  ; 0,179  ; 0,065  ; 0,214  ; 0,225  ; 0,176 } 

4.1.6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

𝑐𝑖 değerleri eşitlik (6) kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

C = { 0,476  ; 0,804  ; 0,368  ; 0,613  ; 0,213  ; 0,779  ; 0,739  ; 0,576 } 

 Böylece elde edilen performans değerleri ve sıraları Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Şirketlerin Performans Değerleri ve Sıralamaları 

Şirket C  Sıra 

AKENR 0,476 6 

AKSEN 0,804 1 

AKSUE 0,368 7 

AYEN 0,613 4 

BMELK 0,213 8 

ENJSA 0,779 2 

ODAS 0,739 3 

ZOREN 0,576 5 

Tablo 7’ye göre  söz konusu şirketlerin performans sıraları dikkate alındığında en iyi performans ı 

gösteren şirketin AKSEN olduğu görülmektedir. Bu şirketi sırasıyla  ENJSA, ODAS, AYEN, 
ZOREN, AKENR, AKSUE ve son sırada BMELK izlemektedir. 

4.2.VIKOR Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirmesine İlişkin Bulgular:  

4.2.1. En İyi ve En Kötü Kriter Değerlerinin Belirlenmesi: Eşitlik (7)-(10) kullanılarak en iyi 

(𝑓𝑖
∗) ve en kötü (𝑓𝑖

− ) değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.  

              fi
∗ = { 0,845 ; 0,851 ; 0,767 ; 0,691 ;  2,301 ; 0,202 ; 0,44 } 

              fi
− = { 0,075 ; 0,566 ; 0,175 ; 0,029 ; 0,067 ;  -5,235 ;  -0,377 } 

4.2.2.Normalize Matris: Eşitlik (11) kullanılarak normalize matris Tablo (8)’deki gibi 

oluşturulmuştur:  

Tablo 8: Normalize Karar Matrisi 

2017 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

AKENR 0,287 0,689 0,452 0,320 1,029 -0,284 -0,292 

AKSEN 0,687 0,680 0,471 0,691 2,158 0,108 0,234 

AKSUE 0,231 0,626 0,597 0,099 0,265 -1,425 -0,377 

AYEN 0,725 0,816 0,226 0,206 1,117 0,075 0,084 

BMELK 0,086 0,566 0,767 0,029 0,067 -5,235 -0,350 

ENJSA 0,845 0,684 0,463 0,664 2,099 0,080 0,168 

ODAS 0,628 0,842 0,188 0,345 2,180 0,202 0,440 

ZOREN 0,075 0,851 0,175 0,343 2,301 0,013 0,031 

4.2.3. Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi: Eşitlik (12) kullanılarak ağırlıklı normalize karar 

matrisi Tablo 9’daki gibi oluşturulmuştur: 

 

 

 

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
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Tablo 9: Ağırlıklı Normalize Karar Matrisi 

2017 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

AKENR 0,104 0,081 0,076 0,080 0,081 0,013 0,128 

AKSEN 0,029 0,086 0,072 0,000 0,009 0,002 0,036 

AKSUE 0,114 0,113 0,041 0,128 0,130 0,043 0,143 

AYEN 0,022 0,018 0,130 0,105 0,076 0,003 0,062 

BMELK 0,141 0,143 0,000 0,143 0,143 0,143 0,138 

ENJSA 0,000 0,084 0,073 0,006 0,013 0,003 0,048 

ODAS 0,040 0,005 0,140 0,075 0,008 0,000 0,000 

ZOREN 0,143 0,000 0,143 0,075 0,000 0,005 0,072 

4.2.4. 𝐒𝐢  𝐯𝐞 𝐑 𝐣 Değerlerinin Hesaplanması: Her bir karar noktası için eşitlik (13) ve eşitlik (14) 

kullanılarak hesaplanan Si  ve Rj değerleri Tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10: 𝑆𝑖 ve 𝑅𝐽  Değerleri 

Şirket 𝑆𝑖 𝑅𝐽  

AKENR 0,819 0,128 

AKSEN 0,356 0,086 

AKSUE 0,997 0,143 

AYEN 0,609 0,130 

BMELK 1,131 0,143 

ENJSA 0,358 0,084 

ODAS 0,407 0,140 

ZOREN 0,652 0,143 

4.2.5.𝑸𝑱 Değerlerinin Hesaplanması: Si  ve Rj değerlerinin hesaplanmasının ardından eşitlik (15) 

kullanılarak  QJ değerinin belirlenmesinde  S∗= 0,227 , S−= 0,850 , R∗=0,084 ve R−= 0,143 

değerleri grup faydası olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. Eşitlik (15)’de “v” değerleri sırasıyla 

0;  0,25 ; 0,5 ; 0,75 ve 1 olarak alınmış ve elde edilen Q değerleri Tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11: Farklı v Değerleri için 𝑄𝐽 Değerleri 

 𝑄𝐽  (v=0) 𝑄𝐽  (v=0,25) 𝑄𝐽  (v=0,50) 𝑄𝐽  (v=0,75) 𝑄𝐽  (v=1) 

AKENR 0,747 0,695 0,643 0,591 0,539 

AKSEN 0,031 0,026 0,021 0,017 0,012 

AKSUE 1,000 0,944 0,888 0,833 0,777 

AYEN 0,792 0,670 0,548 0,426 0,304 

BMELK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ENJSA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ODAS 0,947 0,727 0,506 0,285 0,065 

ZOREN 1,000 0,834 0,669 0,503 0,338 

 

4.2.6.Alternatiflerin Sıralanması ve Koşulların Kontrol Edilmesi: Her alternatif için 

hesaplanan  𝑆𝑖  ,𝑅𝑗ve farklı v’ler için  𝑄𝐽  değerlerinin artan sıralamasına  göre yapılan sıralama 

listeleri Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12: 𝑆𝑖  , 𝑅𝑗 ve Farklı v’ler için 𝑄𝐽  Değerlerine Göre Sıralama Listesi 

𝑆𝑖 Değerlerine 

Göre Sıralama 

𝑅𝑗Değerlerine 

Göre Sıralama 

𝑄𝐽 Değerlerine Göre Sıralama 

𝑄𝐽  (v=0) 
𝑄𝐽  

(v=0,25) 

𝑄𝐽  

(v=0,50) 

𝑄𝐽  

(v=0,75) 

𝑄𝐽  

(v=1) 

ENJSA ENJSA ENJSA ENJSA ENJSA ENJSA ENJSA 

AKSEN AKSEN AKSEN AKSEN AKSEN AKSEN AKSEN 

ODAS AKENR AKENR AYEN ODAS ODAS ODAS 

AYEN AYEN AYEN AKENR AYEN AYEN AYEN 

ZOREN ODAS ODAS ODAS AKENR ZOREN ZOREN 

AKENR AKSUE/ 

BMELK/ 

ZOREN 

AKSUE/ 

BMELK/ 

ZOREN 

ZOREN ZOREN AKENR AKENR 

AKSUE   AKSUE AKSUE AKSUE AKSUE 

BMELK   BMELK BMELK BMELK BMELK 

Koşul 1: Alternatif sayısı j=8 olduğu için eşitlik (17) yardımıyla D(Q) = 0,1428 olarak 

bulunmuştur. 

v = 0 durumu için 0,031- 0  < 0,1428  

v = 0,25 durumu için 0,026-0 < 0,1428  

v = 0,5 durumu için 0,021-0 < 0,1428  

v = 0,75 durumu için 0,017-0 < 0,1428  

v = 1 durumu için 0,012-0 < 0,1428 

Böylece hiçbir v değeri için  𝑄(𝐴2) − 𝑄(𝐴1) ≥ 𝐷(𝑄) eşitsizliği yani Koşul 1 sağlanmamaktad ır. 

Bu durum çözüm kümesinin tek bir elemandan oluşmadığını, uzlaşık çözüm kümesinin birinci ve 
ikinci sıradaki alternatifleri içerecek şekilde en az iki elamandan oluşacağını gösterir.  

Koşul 2: (𝐴1) alternatifi  yani ENJSA, 𝑆𝑖 ve 𝑅𝑖 değerleri artan şekilde sıralandığında her ikisinde 
de ilk sırada yer almaktadır. En az birinde ilk sırada yer alması yeterlidir.  Kullanılmış olan her v 

değeri için Koşul 2 sağlanmıştır. ENJSA’dan başka Koşul 2’yi,  kullanılan v değerleri için 
sağlayan diğer alternatifler Tablo 12’nin birinci, ikinci ve dördüncü satırındaki alternatiflerdir. Bu 

alternatifler yatırımda istikrar şartını sağlamaktadır.  

Belirtilen iki koşuldan biri sağlanmadığında eşitsizlik (18) kullanılarak üst sınır olan m hesaplanır 
ve kabul edilebilir avantaj yaratılmış olur. Koşul 1 sağlanmadığından eşitsizlik (18) kullanıla rak 

m için üst sınır  şu şekilde belirlenmiştir: v = 0 ; v = 0,25 ; v  = 0,50 ; v = 0,75 değerleri için 
𝑄(𝐴2) − 𝑄(𝐴1) ≤ 𝐷(𝑄)   koşulu sağlanmakta ancak 𝑄(𝐴3) − 𝑄(𝐴2) ≤ 𝐷(𝑄) koşulu 

sağlanmamaktadır. Bu durumda  bu v değerleri için üst sınır m=2’dir ve uzlaşık çözüm kümesi 
{𝐴1 ,  𝐴2 } olarak belirlenir.  
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v=1 durumunda ise 𝑄(𝐴2) − 𝑄(𝐴1) ≤ 𝐷(𝑄) ve 𝑄(𝐴3) − 𝑄(𝐴2) ≤ 𝐷(𝑄) koşullar ı 
sağlanmaktadır. Ancak  𝑄(𝐴4) − 𝑄(𝐴3) ≤ 𝐷(𝑄) koşulu sağlanmamaktadır. Bu durumda v=1 için 

üst sınır m=3’dür ve uzlaşık çözüm kümesi {𝐴1 ,𝐴2  ,𝐴3} olarak belirlenir.  

VIKOR yönteminin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlara göre v=0;  v=0,25;  v=0,50 ve v=0,75 
değerleri için ENJSA ve AKSEN en iyi uzlaşık çözümdür. v = 1 değeri için ise ENJSA, AKSEN 

ve ODAS en iyi uzlaşık çözümdür. 

5. Sonuç 

TOPSIS ve VIKOR performans belirleme çalışmaları da dahil olmak üzere pek çok karar 

probleminin çözümünde kullanılan yöntemlerdendir.  Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 
TOPSIS yöntemi kullanıldığında BIST XELKT endekslerinde 2017 yılında kayıtlı olan elektrik 

şirketlerinin performanslarına göre sıralamasının P(x) performans fonksiyonunu göstermek üzere;  

P(AKSEN)>P(ENJSA)>P(ODAS)>
 P(AYEN) >P(ZORLU)>P(AKENR)>P(AKSUE) >P(BMELK) 

olduğu görülür. VIKOR yöntemi kullanıldığında  v=0;  v=0,25;  v=0,50 ve v=0,75  için ENJSA 

ve AKSEN en iyi uzlaşık çözümdür. v= 1 için ENJSA, AKSEN ve ODAS en iyi uzlaşık çözümdür.  
Şirketlerin farklı v değerleri için performanslarına göre sıralanması aşağıdaki gibi elde edilmiştir: 

v=0 olması durumunda:  

P(ENJSA)≅P(AKSEN)>P(AKENR)>P(AYEN) > 

P(ODAS)>P(ZOREN)≅P(AKSUE) ≅P(BMELK) 

v=0,25 olması durumunda: 

P(ENJSA)≅ P(AKSEN)>P(AYEN) > P(AKENR)> 

P(ODAS)>P(ZOREN)>P(AKSUE) >P(BMELK) 

v=0,50 olması durumunda:  

P(ENJSA)≅ P(AKSEN)>P(ODAS)>P(AYEN)> 

P(AKENR)>P(ZOREN)>P(AKSUE) >P(BMELK) 

v=0,75olması durumunda:  

P(ENJSA)≅ P(AKSEN)>P(ODAS)>P(AYEN) > 

P(AKENR)>P(ZOREN)>P(AKSUE) >P(BMELK) 

v=1 olması durumunda: 

P(ENJSA)≅ P(AKSEN)≅P(ODAS)>P(AYEN) > 

P(ZOREN)>P(AKENR)>P(AKSUE) >P(BMELK) 

Sıralamadaki farklılıklar farklı v değerlerinin ele alınmasının yanısıra TOPSIS ve VIKOR 

yöntemlerinin kullandığı algoritmaların farklılığından kaynaklanmaktadır. Oppricovic ve Tzeng 
(2004) iki yöntemi karşılaştırdıkları araştırmalarında iki yöntemin de “ ideale yakınlık” üzerine 
odaklandığını, ancak VIKOR yönteminin ideal çözüme “yakınlığı” sıralama indeksi ile; TOPSIS 

yönteminin ise seçilen alternatifin ideal çözüme “en yakın”, negatif ideal çözüme “en uzak” olan 
mesafelerle belirlediğini ifade ederler. TOPSIS yöntemi iki referans noktası vermekte ancak bu 

noktalara uzaklıkların göreli önemini dikkate almamaktadır. Ayrıca VIKOR yöntemi doğrusal 
normalizasyon yaparken, TOPSIS yöntemi vektör normalizasyonu yapmaktadır.  

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e696c01416edd70713183
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e696c01416edd70713183
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e696c01416edd70713183
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e696c01416edd70713183
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a2416e696c01416edd70713183
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a1422d98690142bceaa31957cf
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Bu araştırma iki farklı ÇKKV tekniği kullanılarak yapılmış ve farklı durumlar için BIST XELKT’e 
kayıtlı şirketlerin 2017 yılındaki finansal performansına ilişkin 6 adet sıralama listesi sunmuştur. 

Bu bağlamda araştırma sonuçlarının gerek alandaki araştırmacılara gerekse elektrik sektöründeki 
uygulayıcılara ışık tutması beklenmektedir.  
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ağız ve diş sağlığı merkezlerinin bazı finansal oranlar 

baz alınarak finansal performanslarının değerlendirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında örneklem seçilmemiş olup 

Türkiye’de faaliyet gösteren 126 ağız ve diş sağlığı merkezi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın  verileri 2016 yılın ı 

kapsamaktadır. Çalışmada verileri analiz etmek için Ms. Excel programı kullanılmıştır. Analizde kullanılan finansal 

performans göstergeleri ise TC Sağlık Bakanlığı Verimlilik Karne Gösterge Kartlarının Mali Hizmetler Yönetimi 

Bölümü’nden seçilmiştir. TOPSIS yöntemiyle değerlendirilen karar kriterleri; toplam tahakkuk gelirleri/toplam gider, 

global bütçe dışı diğer tahsilat/global bütçe dışı diğer tahakkuk, tahakkukların muhasebeleştirilmesi süresi, net 

borç/net hizmet tahakkuk tutarı şeklindedir. Çalışmada yapılan analizler sonucunda ideal finansal performansa en 

yakın ağız ve diş sağlığı merkezi 1603530 ID numaralı birim olurken bunu 986730 ID numaralı birim izlemiştir. 
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THE ASSESSMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ORAL AND DENTAL 

HEALTH CENTERS IN TURKEY 

Abstract 

The aim of this study was to assess financial performance of all public oral and dental health centers that operating in  

Turkey based on some financial ratios. In order to achieve this aim, TOPSIS method which is one of the methods of 

multiple criteria decision making was used. The sample was not selected in the study, 126 oral and dental health 

centers operating in Turkey were included in the study. The data of the study covers 2016 year. The data were analyzed 

by Ms. Excel program. The financial performance indicators used in the analysis were selected from the Financial 

Services Management Department of the Ministry of Health Productivity Indicator Cards.  Decision criteria evaluated 

by TOPSIS method; total accrue income/ total expense, global non-budget other collections/ global non-budget other 

accrue, accrues accounting period, net debt / net service accrue. As a result of the analyzes carried out in the study, 

the oral and dental health center that closest to the ideal financial performance was found as the 160530 ID unit, 

followed by the 986730 ID unit. 
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Giriş 

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde sağlık hizmetlerinin herkes tarafından 
erişilebilir olması ve çeşitli sağlık göstergeleri açısından belirli eşiklerin aşılmış olması önemli 

konulardır. Bireylerin sağlığı bütüncül olarak düşünüldüğünde, ağız ve diş sağlığının yaşam 
kalitesinde ve genel sağlık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ağız ve diş 
sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ise ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) önemli roller 

üstlenmektedir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne (1983) göre ADSM, “Diş 
hekimliğinin tüm branşlarında koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile ayaktan veya 

gerektiğinde yatarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra ileri tetkik ve 
tedavilerin de uygulandığı, en az 10 ünit kapasiteli, idari ve mali bakımdan kendilerine bağlı diş 
tedavi ve protez merkezleri ile diş poliklinikleri de açılabilen müstakil sağlık kurumlarıdır”  

şeklinde tanımlanmaktadır. 

2016 yılı sağlık istatistikleri yıllığına göre Sağlık Bakanlığı’nın 130 ve özel sektörün de 73 ağız 

ve diş sağlığı merkezi bulunmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2018). Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
birlikte ADSM’lere yapılan yatırımlar artmış, diş üniti başına düşen nüfus 2002 yılından 2016 
yılına gelindiğinde yaklaşık 61 binden 8 bine düşmüştür. Aynı dönemde ADSM’lere yapılan 

müracaat sayılarında hizmete erişimin kolaylaşması ile birlikte yaklaşık 8 kat artış yaşandığı 
görülmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik yapılan kaynak artırımları bu kurumlar ın 

performansının değerlendirilmesi ve yönetimini daha da önemli hale getirmiştir.  

Tüm işletmeler için olduğu gibi ADSM’ler için de sınırlı kaynakları en etkili ve verimli şekilde 
kullanmak sunulan hizmetin sürekliliği için önemlidir. Bu nedenle işletmelerin benzer girdi ve 

çıktılara sahip organizasyonlarla kendilerini kıyaslaması, sektör içerisinde kendi performans ını 
sürekli olarak izlemesi yönetsel ve finansal açıdan başarı şansını artıracaktır.    

Performans, amaçlı ve planlı faaliyetler sonucunda ulaşılanı nicel ve nitel olarak belirleyen bir 
kavram olarak tanımlanmakta ve mutlak ya da göreli olarak açıklanabilmektedir. Hizmette 
etkinlik, üretimde verimlilik ve tutumluluk, genel anlamda performansı ifade etmektedir (Kubalı, 

1999). Finansal performans ise, işletmelerin parasal politikalarının ve faaliyetlerinin sonuçlarının 
ölçülmesi olarak tanımlanmaktadır. Finansal performans ile işletmelerin finansal pozisyonu, 

yatırımlarının verimliliği ve işletmenin risk derecesi belirlenebilmektedir (Uygurtürk ve Korkmaz, 
2012).  

Performans ölçümü, kurumların ya da birimlerin önceden tanımlanmış hedeflere ulaşmalar ını 

sağlamak amacıyla örgütsel faaliyetleri izlemek ve kontrol etmek için kullanılan bir araçtır  
(Brignall ve Ballantine, 1996). Performans, gerçekleştirilen aktivitelerin etkililik (effectiveness) 

ve verimlilikleri (productivity) değerlendirilerek ölçülmektedir (Neely vd., 1995). Finansal 
performans ölçümü ise, işletmelerin ekonomik amaçlarının gerçekleştirilme derecesini ifade 
etmektedir. Finansal performans ile işletmelerin performansına bütünsel bir bakış açısı 

sağlanabilmektedir (Özçelik ve Kandemir, 2015). 

Finansal performans yönetim sürecinin karar aşamasında pek çok alternatif bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda sadece finansal tablolardan elde edilen oranların kullanılması yeterli olmamak la 
birlikte genellikle çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV) kullanılmaktadır (Avcı ve İşlek, 
2017). ÇKKV yöntemleri, karmaşık karar problemlerini bilimsel ve analitik bir çerçevede ele 

alarak karar vericiye çözüme ulaşmasında yardımcı olmaya çalışan prosedürler bütünü olarak 
ortaya çıkmıştır (Ömürbek ve Kınay, 2013). ÇKKV yöntemlerinden birisi olan TOPSIS ise, karar 

problemlerinin çözümünde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı da, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ağız ve diş sağlığı merkezler inin 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu verimlilik karnesinde yer alan finansa l 

oranlar baz alınarak finansal performanslarını değerlendirmektir. 
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1.Literatür Taraması 

TOPSIS yöntemi ile çeşitli sektörlerde yer alan işletmelerin etkinlik ve finansal performans ının 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar olmasına rağmen sağlık sektöründe görece daha az 

uygulama mevcuttur. Orçun ve Eren (2017) Borsa İstanbul’da işlem gören teknoloji firmalar ının 
mali performansını TOPSIS yöntemi ile değerlendirmiştir. Firmaların finansal başarı sıralamas ının 

elde edildiği çalışmada bu başarı sırası ile borsa getiri sıralaması arasında ilişki bulunamamışt ır. 
Soba ve Eren (2011) ise şehirlerarası otobüs sektöründe finansal ve finansal olmayan oranları 
kullanarak TOPSIS analizi ile bir uygulama yapmıştır. Akyüz, Bozdoğan ve Hantekin (2011) bir 

anonim şirketin on yıllık finansal performansını değerlendirerek en başarılı olduğu yılı tespit 
etmiştir. Yükçü ve Atağan (2010) dört farklı finansal performans ölçütünü TOPSIS analizi ile tek 

bir değere indirgeyerek işletme performansını değerlendirmiştir. TOPSIS yöntemiyle kurumsa l 
performans değerlendirmesi yapılabildiği gibi bireysel performans değerlendirmesinde de 
kullanım alanı mevcuttur. Palamutçuoğlu, Çavuşoğlu ve Palamutçuoğlu (2017) bir otomotiv 

üretim firmasındaki çalışanların performansını TOPSIS analizi ile değerlendirmiş ve gelenekse l 
yöntemlere göre daha doğru sonuçlar verebileceği sonucuna ulaşmıştır.  

Sağlık sektöründe TOPSIS yönteminin uygulama alanları incelendiğinde Akyüz ve Kılınç’ ın 
(2016) kuruluş yeri seçiminde bu yöntemden faydalandığı görülmektedir. Rađenović ve 
Veselinović (2017) AHP ve TOPSIS yöntemlerini birleştirerek sağlık yönetim bilgi sistemler inin 

etkinliğini değerlendirmiştir. Islıcık ve Yar (2018) oran analizleri aracılığıyla ADSM’lerin coğrafi 
bölgelere göre finansal performansını değerlendirmiştir. Çalışma neticesinde ADSM’lerin kısa 

vadeli borçlarını karşılayabilecek düzeyde işletme sermayesine sahip olduğu ancak öz 
kaynaklarının yetersiz ve net kâr marjının negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. ADSM’lerin 
etkinliğinin incelendiğinde başka bir çalışmada Şahin ve İlgün (2018) diş sağlığı hizmetler inin 

etkinliğini veri zarflama analizi ile değerlendirmiştir. Çalışma neticesinde Türkiye’deki 81 ilin 
32’sinde ölçek etkin şekilde hizmet sunulduğu tespit edilmiştir.  

2. Yöntem 

Çalışma kapsamında örneklem seçilmemiş olup Türkiye’de faaliyet gösteren 126 ağız ve diş 
sağlığı merkezi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu 

Hastaneler Kurumu İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkanlığı’ndan izin alınarak temin 
edilmiştir ve Ocak 2016-Aralık 2016 arası dönemleri kapsamaktadır. Çalışma kapsamında 
kurumların isimleri kullanılmamış olup kurum numaraları ile analizler gerçekleştirilmişt ir. 

TOPSIS yöntemiyle değerlendirilen karar kriterleri ve bu kriterlerin Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü tarafından kullanım amaç ve tanımları şu şekildedir: 

 Toplam Tahakkuk Gelirleri / Toplam Gider: Hizmet sunumu için katlanılan ve her ay düzenli 
olarak ödenmesi gereken sabit giderler (yemek, temizlik, laboratuvar, görüntüleme hizmet 

alımları, elektrik, su, yakacak, maaş ve ek ödeme vb.) ile değişken giderlerin (demirbaş, cihaz, 
ilaç, tıbbi malzeme ve kırtasiye vb.) ne kadarının sağlık hizmeti üretimiyle oluşan gelirler le 
karşılanabildiğini ifade etmektedir. Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında 

elde edilen gelirlerin, hizmet sunumu için katlanılan toplam giderlerin asgari oranda 
karşılanması amacıyla hazırlanır. 

 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk: Sosyal güvenlik 
kurumu haricinde tahakkuk ettirilen gelirleri ve tahsilatının gerçekleştirilme oranını ifade 

etmektedir. Global bütçe dışı diğer tahakkukların (özel sigortalar, turizm, gerçek kişi vb.) 
artırılmasını ve tahsilatının takibini teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

 Tahakkukların Muhasebeleştirilmesi Süresi: Muayene kabulü yapılmış mal ve hizmet 

alımlarına ait ödeme emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilerek kayıtlara 
alınma süresini ifade etmektedir. Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü hizmet 

ve malın muayene kabulü ile muhasebe kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme 
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emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak 
amacıyla kullanılır. 

 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı: Sağlık tesisinin finansal riskini değerlendiren orandır. 

Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen net hizmet tahakkuk tutarı 
ile kurum borçlarının ödenebilme gücünün değerlendirilmesidir. 

Bu karar kriterleri çok kriterli karar verme yöntemleri ile kamu sağlık kurumlarında finansa l 
performans değerlendirmesi çalışmalarında ilk kez kullanılmaktadır. Birinci ve ikinci kriter için 
ideal çözüm, maksimum değerlere yakınlık ile belirlenirken; üçüncü ve dördüncü kriter açısından 

değerlendirme, minimum değerlere yakınlık ile yapılmaktadır. Analizde kullanılan finansa l 
performans göstergeleri TC Sağlık Bakanlığı Verimlilik Karne Gösterge Kartlarının Mali 

Hizmetler Yönetimi Bölümü’nden seçilmiştir. Mali hizmetler yönetimine ilişkin toplam 10 adet 
performans göstergesi bulunmaktadır. Bu göstergeler içerisinden veri setine ulaşılabile n ve tüm 
karar birimleri için verisi temin edilebilen değişkenler seçilmiştir. Değerlendirilen birimlerin kar 

amacı gütmeyen kamu kurumları olmasından dolayı finansal yönetim başarısını ortaya koyacak 
olan bu değişkenler tercih edilmiştir. Çalışmanın verileri ise MS. Office Excel Programı ile analiz 

edilmiştir. Veri analizinde kullanılan yöntem, TOPSIS yöntemi başlığı altında detaylı olarak 
açıklanmaktadır. 

2.1. TOPSIS Yöntemi 

Karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerden birisi olan TOPSIS, alternatifler arasından en 
uygun olanın seçilebilmesine olanak tanıyan bir tekniktir (Özdemir, 2015). Hwang ve Yoon (1981) 

tarafından geliştirilmiş olan teknik, adını Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. Yöntemin en uygun alternatifi belirleme 
stratejisi, karar noktasının ideal çözüme en yakın ve aynı zamanda negatif ideal çözüme de en uzak 

olma kuralına dayanmaktadır. TOPSIS yönteminin uygulama aşamaları aşağıdaki gibid ir 
(Dumanoğlu ve Ergül 2010); 

Adım 1. Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisi, karar verici tarafından araştırma amacına uygun olarak m*p boyutunda satırlarda 
karar noktalarının; sütunlarda ise faktörlerin yer aldığı bir matristir.  

Aij=  (

𝑎11 𝑎12 … . 𝑎1𝑝

𝑎21 𝑎22 … . 𝑎2𝑝

… . … . … . … .
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … . 𝑎𝑚𝑝

) 

Adım 2. Normalize Matrisin Elde Edilmesi 

Karar matrisi içerisinde yer alan değerler  

𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

                                (1) 

formülünde yer alan işlemlere tabi tutularak aşağıdaki gibi normalize matris elde edilir.  

N= (

𝑛11 𝑛12 … . 𝑛1𝑝

𝑛21 𝑛22 … . 𝑛2𝑝

… . … . … . … .
𝑛𝑚1 𝑛𝑚2 … . 𝑛𝑚𝑝

)                             (2) 

 

 



The Assessment of Financial Performance of the Oral and Dental Health Centers in Turkey 

 

91 
 

Adım 3. Ağırlıklandırılmış Normalize Matrisin Elde Edilmesi 

Karar vermede kullanılan faktörlerin verilecek kararda eşit öneme sahip olmaması durumunda 
normalize edilmiş matrise ait her bir değer araştırmacı tarafından belirlenmiş olan wi gibi bir 

değerle ağırlıklandırılır. wi değerlerinin toplamı 1’e eşit olacak şekilde verilecek kararda önemi 
daha yüksek olan faktörlere daha yüksek oranların verilmesi sağlanır. Ağırlıklandırma işlemi 

yöntemin sübjektif tarafını oluşturmaktadır. nij değerleri ile wi ağırlıkları çarpılarak 
ağırlıklandırılmış normalize matris (V matrisi) aşağıdaki gibi elde edilir. 

V= (

𝑤1𝑛11 𝑤2𝑛12 … . 𝑤𝑛𝑛1𝑝

𝑤1𝑛21 𝑤2 𝑛22 … . 𝑤𝑛𝑛2𝑝

… . … . … . … .
𝑤1𝑛𝑚1 𝑤2 𝑛𝑚2 … . 𝑤𝑛𝑛𝑚𝑝

)ij = (

𝑣11 𝑣12 … . 𝑣1𝑝

𝑣21 𝑣22 … . 𝑣2𝑝

… . … . … . … .
𝑣𝑚1 𝑣𝑚2 … . 𝑣𝑚𝑝

)             (3) 

Adım 4. İdeal (A+) ve Negatif İdeal (A-) Çözüm Değerlerinin Elde Edilmesi 

İdeal çözüm, değerlendirilen faktörlerin maksimizasyon ya da minimizasyon şeklinde 

kurgulanmasına göre farklılaşmaktadır. Faktör için arzu edilen değer en yüksek olması ise ideal 
çözüm ağırlıklandırılmış faktörlerin en büyüklerinden seçilerek oluşturulacaktır. Aynı mantık la 

faktör için arzu edilen değer en düşük olması ise ideal çözüm ağırlıklandırılmış faktörlerin en 
küçüklerinden seçilerek oluşturulacaktır. İdeal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde 
gösterilmiştir. 

İdeal çözüm değerleri 

A+={maxj 𝑉𝑖𝑗 |  𝑗 = 1, … . , 𝑝; 𝑖 = 1, … . . ,𝑚} ve A+={v1
+,v2

+, …., vn
+}                                       (4) 

Negatif ideal çözüm değerleri: 

A- {minj 𝑉𝑖𝑗 |  𝑗 = 1,… . , 𝑝; 𝑖 = 1, … . . , 𝑚} ve A- {v1
-, v2

-, …., vn
-}                        (5) 

Adım 5. İdeal ve Negatif İdeal Noktalara Olan Uzaklık Değerlerinin Elde Edilmesi 

Öklid uzaklık yöntemi kullanılarak ideal ve negatif ideal noktalara olan uzaklık değerleri 
hesaplanır. Uzaklık hesaplamasında; 

𝑑𝑖𝑗= √∑(𝑥𝑖𝑘
𝑘=1

𝑝

− 𝑥𝑗𝑘)2                      (6) 

formülünden yararlanılır. Bu formül ile ideal çözüme en yakın öklidyen mesafe ile negatif ideal 

çözüme en uzak öklidyen mesafe tespit edilmeye çalışılır.   

xik: i. gözlemin k. değişken değerini ifade etmektedir.  

xjk: j. gözlemin k. değişken değerini ifade etmektedir. 

p: değişken sayısını ifade etmektedir. 

İdeal uzaklık hesaplamasında; 

𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗

𝑗=1

𝑛

− 𝑣𝑗
+)2                      (7) 

Negatif ideal uzaklık hesaplamasında; 

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗

𝑗=1

𝑛

− 𝑣𝑗
−)2                      (8) 

formülleri kullanılarak karar noktası sayısı kadar Si
+ ve Si

- elde edilir. 



Türkiye’deki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Finansal Performans Değerlendirmesi 

 

92 
 

Adım 6. İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

Her bir karar noktasının ideal ve ideal olmayan (negatif ideal) noktalara uzaklıklarından 
yararlanarak ideal çözüme göreli yakınlığı hesaplanır. İdeal çözüme göreli yakınlık C i

+ simgesi ile 

ifade edilir. Sıfır ile bir arasında bir skora sahip olan bu değer “1” olması durumunda ideal çözüme 
mutlak yakınlığı ifade ederken, “0” olması durumunda ise negatif ideal çözüme mutlak yakınlığı 
ifade etmektedir.  

𝐶𝑖
+ =  

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+                       (9) 

formülü aracılığıyla ideal çözüme göreli yakınlık hesaplanmaktadır. 

3.  Analiz ve Bulgular 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Finansal performans değerlendirmesi için kullanılacak faktörler ve çalışma kapsamında 
değerlendirilen kurumların ID numaraları Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1:  Karar Matrisi  

Kurum ID 

Top. Tahakkuk Geliri 

/Top Gider 

(Fayda) 

Global Bütçe Dışı Diğer 

Tahsilat/ Global Bütçe 

Dışı Diğer Tahakkuk 

(Fayda) 

Tahakkukların 

Muhasebeleştirilme 

Süresi 

(Maliyet) 

Net Borç / Net Hizmet 

Tahakkuk Tutarı 

(Maliyet) 

33305 0,99 0,88 5,52 0,96 

40875 1,06 0,85 6,71 1,87 

48770 0,96 0,87 0,35 0,73 

50805 1,32 0,69 4,7 1,12 

51045 1,13 0,67 3,21 1,23 
57875 1,19 0,92 2,93 1,29 

63215 1,07 0,7 3,47 0,98 

63635 1,05 0,93 3,91 1,22 

70550 1,2 0,78 1,56 0,73 

72890 1,07 0,86 4,78 0,47 
877920 1,04 0,69 14,63 1,36 

879280 1,08 0,63 5,11 0,85 

879830 1 0,99 4,88 0,94 

880200 1,2 0,31 6,62 -0,14 
881260 1,09 0,75 5,65 1,43 

885260 1,07 0,73 3,74 0,9 

885835 1,04 0,73 8,12 0,91 

886220 1,09 0,9 5,6 1,15 

886785 1,17 0,13 3,63 1,1 
887255 1,05 0,84 5,97 0,78 

888215 1,04 0,18 4,37 1,21 

888820 1,05 0,88 4,96 1,23 

889275 1,12 0,84 2,99 0,87 

890345 0,96 0,98 4,8 1,67 
915855 1,08 0,92 3,29 1,37 

939430 1,03 0 3 0,77 

939435 1,03 0,12 1,94 0,69 

939600 1,14 0,86 8,42 0,28 

939615 1,07 0,98 4,96 0,26 
940590 1,02 0,96 2,75 0,94 

940880 1,14 0,53 2,68 0,36 

970630 1,11 0,1 6,51 0,83 

979830 1,16 0,86 11,28 0,46 

979835 0,96 0,47 7,27 1,24 
980850 1,2 0,83 7,16 0,83 

983155 1,07 0,76 5,49 0,83 

985870 1,05 0,55 8,34 0,92 

986720 1,11 0,42 5,24 0,29 

986730 1,2 0,99 1,8 0,45 
986740 1,07 0,84 3,07 0,63 
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1013755 1,14 0,99 2,66 0,44 
1016895 1,18 0,52 8,19 -0,29 

1020465 1,04 0,26 4,85 0,91 

1020470 1,09 0,89 3,91 0,46 

1044480 1,1 0,51 7,29 0,64 

1044485 1,03 0,79 4,93 0,97 
1044495 1,25 0,61 6,69 0,72 

1072550 0,84 0,93 4,11 1,34 

1072555 1,06 0,88 5,48 0,63 

1072560 1,08 0,81 7,01 0,91 

1072570 1,17 0,98 4,28 0,5 
1072575 1,09 0,79 2,38 0,89 

1102425 1,16 0,49 1,36 0,39 

1102430 1,05 0,95 6,95 1,03 

1102435 1,12 0,99 3,48 0,83 

1102440 1,25 0,67 4,43 0,64 
1102445 1,09 0,94 1,94 0,88 

1106860 1,24 0,88 7,89 0,69 

1106865 1,08 0 9,44 0,93 

1107225 0,95 0,89 5,54 0,52 

1116255 0,93 0,78 12,57 1,04 
1116585 1,14 0,92 4,52 0,53 

1116590 0,95 0,71 4,69 2,1 

1116595 1,02 0,84 6,25 1,31 

1116600 1,09 0,94 2,35 1,14 

1116605 0,97 0,86 2,4 1,5 
1116610 1,07 0,93 4,61 0,37 

1116615 0,87 0,85 1,55 1,51 

1131660 1 0,69 4,01 1,43 

1131675 1,03 0,85 3,22 0,78 
1230530 0,95 0,85 3,2 0,33 

1230535 0,96 0,9 2,4 1,2 

1230565 1,09 0,99 3,6 0,71 

1273965 1,21 0,7 1,75 0,65 

1392590 1,09 0,83 7,1 1,01 
1407705 1 0,96 2,13 1,1 

1445270 1,08 0,3 6,15 1,06 

1554815 0,94 0,85 5,13 1,43 

1570870 1,07 0,9 3,67 0,93 

1570895 1,29 0,87 7,05 0,5 
1588200 1,11 0,78 8,27 1 

1588210 1,14 0,61 7,5 1,18 

1588215 1,11 0,98 8,05 1,13 

1589045 1 0,8 2,34 0,93 

1589050 1,17 0,81 3,5 0,89 
1598500 0,95 0,75 7,02 1,47 

1603525 1,23 0,99 2,64 0,83 

1603530 1 0,99 2,13 0,36 

1603535 1,1 0,88 1,27 0,64 

1616770 1,03 0,68 3,32 1,91 
1616775 1,04 0,23 4,98 0,74 

1617930 1,02 0,85 2,05 0,76 

1619340 1,07 0,99 12,24 1,03 

1619355 1,06 0,92 10,74 1,02 

1622195 0,99 0,99 6,34 0,79 
1622200 1,12 0,72 1,07 0,75 

1647960 0,12 0,05 7,11 -0,9 

1647970 1,09 0,84 1,82 1,41 

1647975 1,1 0,94 4,62 0,77 

1697450 1,03 0,93 1,83 1,48 
1701555 0,97 0,88 2,25 1,27 

1725485 1,05 0,79 4,39 1,15 

1752565 1 0,91 6,98 0,93 

3516475 0,9 0 9,18 1,75 

3548100 1,02 0,76 2,96 0,87 
3569215 1,06 0,84 6,75 1,05 

3632365 1,07 0,83 5,42 0,49 
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3648235 1,05 0,97 3,48 1,42 
3759295 1,05 0,77 7,07 1,04 

3759510 0,94 0,57 2,33 0,55 

3760245 1,13 0,9 3,63 0,77 

3760460 1,1 0,94 6,03 0,83 
3810160 1,07 0,85 2,64 1,44 

3885690 1,13 0,96 3,68 0,62 

3944885 1,2 0,93 3,46 0,67 

3955120 0,96 0,29 3,29 0,58 

4003235 1,07 0,49 4,23 0,67 
4015425 1,14 0,04 6,03 0,43 

4029400 1,14 0,96 5,95 0,41 

4056365 0,93 0,99 2,54 0,96 

4064855 0,93 0,65 6,33 1,43 

4077125 1,03 0,85 1,44 1,84 
4108065 1,04 0,85 4,4 0,56 

4147790 1,31 0,94 5,12 0,84 

4199890 1,14 0,65 4,64 0,85 

4221255 1,13 0,97 5,63 1,86 

Adım 2: Normalizasyon İşlemi 

Karar matrisinde yer alan değerlerin adım 2’de yer alan formül aracılığıyla normalizasyon işlemi 
gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2: Normalizasyon İşlemi 

Kurum ID 
Top Tahakkuk Geliri/ 

Top Gider 

Global Bütçe Dışı Diğer 

Tahsilat/ Global Bütçe Dışı 

Diğer Tahakkuk 

Tahakkukların 

Muhasebeleştirilme 

Süresi 

Net Borç / Net Hizmet 

Tahakkuk Tutarı 

33305 0,9801 0,7744 30,4704 0,9216 
40875 1,1236 0,7225 45,0241 3,4969 

… … … … … 

4199890 1,2996 0,4225 21,5296 0,7225 

4221255 1,2769 0,9409 31,6969 3,4596 

√∑ 𝑎𝑚
𝑖=1 ij

2 

 12,04031 8,886259 61,3455 11,29173 

Tablo 2’de elde edilen değerler üzerinden 𝑎ij / (√∑ 𝑎𝑚
𝑖=1 ij

2 ) formülü aracılığıyla normalize edilmiş matris 
oluşturulur. 

Tablo 3: Normalize Edilmiş Matris 

Kurum ID 
Top Tahakkuk 

Geliri/Top Gider 

Global Bütçe Dışı Diğer 

Tahsilat/ Global Bütçe Dışı 

Diğer Tahakkuk 

Tahakkukların 

Muhasebeleştirilme 

Süresi 

Net Borç / Net Hizmet 

Tahakkuk Tutarı 

33305 0,082224 0,099029 0,089982 0,085018 
40875 0,088038 0,095653 0,10938 0,165608 

… … … … … 

4199890 0,094682 0,073147 0,075637 0,075276 

4221255 0,093851 0,109157 0,091775 0,164722 

Maksimum 0,109632 0,111408 0,238485 0,185977 
Minimum 0,009967 0 0,005705 -0,0797 

Adım 3: Normalize Edilmiş Matrisin Ağırlıklandırılması 

Analiz kapsamında kullanılan değerlendirme faktörlerinin her birine eşit derecede önem verildiği 
için her biri 0,25 ağırlık katsayısı ile çarpılmıştır. Bu işlem, ağırlıklandırma yapılmaması ile aynı 
sıralamayı vermesine rağmen sayısal değerler farklılaşmaktadır.  
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Tablo 4: Ağrırlıklandırılmış Normalize Matris 

Kurum ID 
Top Tahakkuk 

Geliri/Top Gider 

Global Bütçe Dışı Diğer 

Tahsilat/ Global Bütçe Dışı 
Diğer Tahakkuk 

Tahakkukların 

Muhasebeleştirilme 
Süresi 

Net Borç / Net Hizmet 
Tahakkuk Tutarı 

33305 0,020556 0,024757 0,022496 0,021254 

40875 0,022009 0,023913 0,027345 0,041402 

… … … … … 
4199890 0,023670 0,018287 0,018909 0,018819 

4221255 0,023463 0,027289 0,022944 0,041181 

Maksimum 0,027408 0,027852 0,059621 0,046494 

Minimum 0,002492 0,000000 0,001426 -0,019926 

Ağırlık katsayıları ile çarpım neticesinde yeni maksimum ve minimum değerleri elde edilmiştir.  

Adım 4: İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerlerinin Elde Edilmesi 

Ağırlıklandırma işleminden sonra dördüncü adım olarak ideal ve negatif ideal değerlerinin 

hesaplanması işlemine geçilmiştir.  

Tablo 5: İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri 

 

Top Tahakkuk Geliri/ 

Top Gider 

Global Bütçe Dışı 

Diğer Tahsilat/ Global 

Bütçe Dışı Diğer 

Tahakkuk 

Tahakkukların 

Muhasebeleştirilme 

Süresi 

Net Borç / Net 

Hizmet Tahakkuk 

Tutarı 

İdeal Çözüm Değerleri 
0,006852 0,006963 0,000357 -0,004982 

Negatif İdeal Çözüm Değerleri 
0,000623 0,000000 0,014905 0,011624 

Adım 5: İdeal ve İdeal Olmayan Noktalara Olan Uzaklıkların Elde Edilmesi 

Her bir karar birimine ait ideal uzaklıklar Si
+ formülü aracılığıyla hesaplanarak Tablo 6’da 

sunulmaktadır.  

Tablo 6: İdeal Uzaklıkların Hesaplanması 

Kurum ID 
Top Tahakkuk 

Geliri/ 

Top Gider 

Global Bütçe Dışı 
Diğer Tahsilat/ Global 

Bütçe Dışı Diğer 

Tahakkuk 

Tahakkukların 
Muhasebeleştirilme 

Süresi 

Net Borç / Net 
Hizmet Tahakkuk 

Tutarı 

 

Toplam 

 

S i+ 

33305 0,000047 0,000010 0,000444 0,001696 0,002196 0,046864 

40875 0,000029 0,000016 0,000672 0,003761 0,004478 0,066915 

… … … … … … … 
4199890 0,000014 0,000091 0,000306 0,001501 0,001912 0,043730 

4221255 0,000016 0,000000 0,000463 0,003734 0,004213 0,064907 

Her bir karar birimine ait negatif ideal uzaklıklar adım Si
- formülü aracılığıyla hesaplanarak Tablo 

7’de sunulmaktadır.  

Tablo 7: Negatif İdeal Uzaklıkların Hesaplanması  

Kurum 

ID 

Top Tahakkuk 

Geliri/ 

Top Gider 

Global Bütçe Dışı 

Diğer Tahsilat/ 

Global Bütçe Dışı 
Diğer Tahakkuk 

Tahakkukların 

Muhasebeleştirilme 

Süresi 

Net Borç /  

Net Hizmet 

Tahakkuk Tutarı 

Toplam Si- 

33305 0,000326 0,000613 0,001378 0,000637 0,002955 0,054356 

40875 0,000381 0,000572 0,001042 0,000026 0,002020 0,044950 

… … … … … … … 

4199890 0,000449 0,000334 0,001657 0,000766 0,003206 0,056624 
4221255 0,000440 0,000745 0,001345 0,000028 0,002558 0,050576 
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Her bir karar birimi için ideal ve negatif ideal uzaklıkların hesaplanmasından sonra ideal çözüme 
göreli yakınlık hesaplanarak performans sıralamasında kullanılacak Ci

+ değerleri hesaplanır. 

Adım 6: İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

Si
- / (Si

+ + Si
-) formülü aracılığıyla ideal çözüme yakınlık skoru hesaplanır. Elde edilen C i

+ 
değerleri sonuç tablosunda gösterilmektedir.  

Tablo 8: Sonuç Tablosu 

Kurum ID S i
+ S i

- Ci
+ 

33305 0,046864 0,054356 0,537008 
40875 0,066915 0,044950 0,401823 

… … … … 

4199890 0,043730 0,056624 0,564245 

4221255 0,064907 0,050576 0,437954 

Ci
+  değerleri her bir ağız ve diş sağlığı merkezinin analize dahil edilen finansal göstergeler 

açısından göreceli performans sıralamasını vermektedir. Karar birimlerinin finansal performans 
sıralaması Tablo 9’da gösterilmektedir. 

Tablo 9: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Performans Sıralaması 

Kurum ID Ci
+ 

1603530 0,708893 

986730 0,705191 

1013755 0,691865 
…. …. 

1116255 0,358796 

877920 0,291019 

3516475 0,27642 

Ci
+değeri en yüksek karar birimi yani ideal finansal performansa en yakın ağız ve diş sağlığı 

merkezi 1603530 ID numaralı birim olurken, bunu 986730 ID numaralı birim izlemiştir. Tablo 
9’da diğer karar birimleri de skor değerlerine göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.  

3.2. Duyarlılık Analizi 

Çalışma kapsamında finansal performans değerlendirmesi için kullanılan göstergelere eşit ağırlık 

verildiği için her biri 0,25 katsayısı ile çarpılmıştır. Ancak bu göstergelere önem dereceleri 
bakımından farklı ağırlık skorları verildiğinde sırlama sonucu farklılaşabilmektedir. Bu çalışma 
kapsamında analize dahil edilen TC Sağlık Bakanlığı Verimlilik Karne Göstergelerinin Bakanlık 

tarafından belirlenmiş gösterge puanları şu şekildedir: 

- Top Tahakkuk Geliri/Top Gider: 200 

- Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat/ Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk: 50 
- Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi: 125 
- Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı: 100 

Bu puanlar baz alınarak birinci gösterge için (0,421052632), ikinci gösterge için (0,105263158), 

üçüncü gösterge için (0,263157895) ve dördüncü gösterge için (0,210526316) ağırlık katsayısı 

kullanılarak Tablo 10’da yer alan yeni sıralama elde edilmiştir. 

Yeni ağırlık skorları ile yapılan analiz neticesinde C i
+ skorlarının genel olarak artış gösterdiği ve 

sıralamanın farklılaştığı görülmektedir. 986730 numaralı ADSM yine aynı sırada kalırken 877920 
numaralı ADSM bir basamak daha gerileyerek son sıraya düşmüştür. 1102425 numaralı ADSM 

ise 126 birim içerisinde ilk sıraya sahip olmuştur. 
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Tablo 10: Yeni Ağırlık Skorları İle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Performans Sıralaması 

Kurum ID Ci
+ 

1102425 0,74414 

986730 0,739161 
940880 0,724605 

…. …. 

1116255 0,361039 

3516475 0,359575 

877920 0,323782 

4. Sonuç 

Sağlık kurumlarının rekabet güçlerini arttırabilmeleri ve devamlılıklarını sağlayabilmeleri için, 
performans değerlendirmesi yapmaları ve buna bağlı olarak daha etkin ve verimli karar süreçlerini 

gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir (Samut, 2014). Performans ölçüm sisteminin temel 
amacı, sürekli iyileştirme ve kurumsal performansı artırmaktır. Başarı elde etmek için uygun 
faktörleri (alt ve daha alt faktörler) seçmek, uygun bir niceliksel ölçüm çerçevesi kullanmak ve 

uygulamalar için açık metodolojik adımlar kullanmak kritik önem taşımaktadır (Saygılı vd., 2017). 
Sağlık sektöründe önemli bir yeri olan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin performanslar ının 

değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için de çeşitli analizler yapılarak mevcut 
durumun ortaya konulması önemlidir.  

Bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kamu ağız ve diş sağlığı merkezlerinin bazı finansa l 

oranlar baz alınarak finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 
karar kriterleri olarak; toplam tahakkuk gelirleri/toplam gider, global bütçe dışı diğer 

tahsilat/global bütçe dışı diğer tahakkuk, tahakkukların muhasebeleştirilmesi süresi, net borç/net 
hizmet tahakkuk tutarı oranları dikkate alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ideal finansa l 
performansa en yakın ağız ve diş sağlığı merkezi 1603530 ID numaralı birim olurken bunu 986730 

ID numaralı birim izlemiştir. Değerlendirme kriterlerinin ağırlık skorlarında gösterge puanları baz 
alınarak yapılan değişiklikler ile sonuç sıralamasının değiştiği ve 1102425 ID numaralı birimin ilk 
sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde ADSM’ler gelir yaratma gücü, bu 

gelirlerle giderlerini karşılayabilme kapasitesi ve parasal faaliyetlerini zamanında 
muhasebeleştirebilme yeteneği en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır. 

Sonuç olarak finansal performansı değerlendirmede kullanılan yöntemlerden birisi olan TOPSIS 
yöntemi ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinin performanslarının değerlendirilerek, yürütülecek 
politikalarda yol gösterici bulgulara erişilebileceği ortaya koyulmuştur.  

Yürütülen bu çalışma, ulusal literatürde çok kriterli karar verme yöntemlerinin ADSM’lerin 
finansal performansını değerlendirmek amacıyla kullanıldığı ilk çalışma olma özelliğini 

taşımaktadır. Bu çalışmada ADSM’lerin finansal performansı seçilmiş olan dört değerlend irme 
kriteri açısından incelenmiştir. Farklı kriterlerin tercih edilmesi ve bu kriterlere ait farklı ağırlık 
katsayılarının kullanılması ulaşılan sonucu değiştirebilecektir. Çalışma kapsamında kullanılan 

değerlendirme kriteri sayısının dört ile sınırlı kalması çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktad ır. 
Çalışmada ayrıca sadece kamuya bağlı ADSM’ler değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu alanda 

çalışma yürütecek araştırmacıların hem özel sektör hem de kamu sektörü için ortak 
kullanılabilecek değerlendirme kriterlerini kullanarak çok kriterleri karar verme yöntemler iyle 
finansal performans değerlendirmesi yapması daha makro düzeyde bütüncül sonuçlar elde 

edilmesini sağlayacaktır.    
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PLANLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR AÇISINDAN  

TÜRKİYE VE İNGİLTERE ÖRNEĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  
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Ruşen KELEŞ  

Yeşim ALİEFENDİOĞLU  

 
Öz 

Hızlı nüfus artışı ve kentleşme, imar sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Türkiye’de imar uygulamalarından  

kaynaklanan sorunların çözümünde bir yol haritası oluşturabilmek amacıyla İngiltere ve Türkiye örnekleri 

incelenmiştir. İmar planlarının uygulama araçları ile karşılaşılan sorunlar, İmar Kanunu, 1982 Anayasa’sı, Şehir ve 

Ülke Planlaması Kanunları gibi farklı yasal düzenlemeler kapsamında, değerlendirilmiştir. Planlamanın İngiltere’de 

çok ayrıntılı ve uzun bir süreçte yapılması nedeniyle sorunların daha az görüldüğü, Türkiye’de ise planların daha kısa 

vadeli olduğu saptanmıştır. İngiltere’de halk katılımının planlamanın tüm aşamalarında sağlandığı,  vergilendirme ile 

rantın önüne geçilmiş olduğu ve plan değişikliklerinin oldukça zor gerçekleştirilebildiği görülmüştür. Yüksek 

mahkeme kararlarına konu uyuşmazlıklar incelenerek uygulamadaki eksiklikler tespit edilmiş ve çözüm yolları 

aranmıştır. Yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucu Türkiye’de imar uygulamalarından doğan değer artışının  

vergilendirilmesi, halkın planlama konusunda bilinç seviyesinin yükseltilerek katılımının her aşamasında sağlanması, 

plan tadilatlarının mümkün olduğunca azaltılması ve mevzuat birliğinin oluşturulması neticesinde mevcut sorunların 

çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır. 
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Giriş 

Kentlerin ve kent planlamasının ortaya çıkışı sanayileşmenin gelişmes ine paralel olarak bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. Tüm dünyada nüfus artışı ile birlikte kentleşme ve küreselleşme toplumsa l 

sorunları da beraberinde getirmiş, Türkiye’de de hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak gelişen 
hızlı kentleşme hukuki ve siyasi açılardan güncelliğini koruyan olgular olarak yer almıştır.  Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye örneğinde de kentleşme hızı her geçen yıl artmakta ve yetersiz alt 
yapı ile kötü yapılaşma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yeterli verilere ve araştırma la ra 
dayanmadan yapılan imar planları ne yazık ki kısa sürede istenilen amaçtan uzaklaşarak ihtiyaç la ra 

cevap vermekten yoksun kalmaktadır. Yapılan plan değişiklikleri de planların kesinliğine olan 
inancı sarsmakta ve toplumda af beklentisi sonucu, kaçak yapılaşma gibi hukuka aykırı oluşumlar 

ortaya çıkmaktadır.  

İmar planlarının yapılması ve uygulanması aşamaları her ülkede farklı şekillerde görülmekted ir. 
Yerleşmiş plan düzen ve denetim mekanizmasının var olduğu, gelecek için öngörülü planlamanın 

yapıldığı ülkelerde, rant gibi haksız değer artışlarının varlığından söz edilememekted ir. 
Planlamaya ilişkin bilincin sağlanabilmesi için bu konuda açık ve güvenilir yasal düzenlemeler in 

bulunması zorunlu görülmektedir. Şöyle ki; mülkiyet hakkının yasalarla korunduğuna ve imar 
uygulamalarında adil davranıldığına olan inanç, bu konuda ortaya çıkan ihtilafları da zaman içinde 
azaltarak yok edebilecektir. 

Çalışmanın amacı, örnek ülke olarak ele alınan İngiltere ve Türkiye arasındaki farklılıklar ın 
incelenmesi, sorunların saptanması ve çözümüne ilişkin bir yol haritası çizebilmektir. Bu amaçla, 

İngiltere ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunlar incelenerek, planlamada karşılaşılan 
sorunlar farklı uygulama örnekleri dikkate alınarak saptanmaya çalışılmıştır. Sorunların tespiti ve 
çözümü aşamasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla, uygulama ve düzenleme açısından 

Türkiye’den farklı uygulamaları ile dikkat çeken İngiltere ülke örneği olarak seçilmiştir.  

Planlama ve sonrasında yaşanan sorunlar incelenirken; 3194 sayılı İmar Kanunu, 1982 TC 
Anayasası ve İngiltere’nin Şehir ve Ülke Planlaması Kanunu gibi kanunlar taranarak bu 

kanunlarda yer alan hükümler ve uygulamaları değerlendirilmiştir. Türkiye ve İngiltere’de imar 
planlarının uygulama araçları ve planlamadan kaynaklanan sorunlar yüksek mahkeme kararlarında 

da incelenmiş ve yorumlanmıştır.  

Türkiye’de planlamadan kaynaklanan sorunlar, uzun vadeli çözüm arayışlarının olmaması 
nedeniyle, gündemdeki yerini korumaktadır. Planlamanın sadece mekânsal boyutu ile değil aynı 

zamanda sosyolojik, ekonomik ve çevresel boyutları ile de bir bütün olduğunu gözden kaçırmamak 
gerekliliği ile birlikte,  yetkin kişiler tarafından hazırlanan planlar ile gerçek anlamıyla 

planlamanın özüne inilmesinin sağlanacağı da gözardı edilmemelidir. Kamulaştırma gibi 
toplumun hassas olduğu mülkiyet hakkına ilişkin uygulamalarda değer takdiri belirleyici rol 
oynamaktadır. Adil ve gerçeğe uygun olarak değer takdir edilmesinin birçok sorunun çözümünü 

de beraberinde getirdiği dikkati çekmektedir. Planlama süreci ve sonrasında halkın ihtiyaç lar ı 
dikkate alınarak uzun vadeli ihtiyaçları karşılayabilecek planların yapılabilmesi ve plan 

değişikliklerinin önüne geçilebilmesi çok önemlidir. Çalışmanın sonuç bölümünde planlamada 
karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları tartışılarak imar uygulamaları sonucunda oluşan değer 
artışlarının vergilendirilmesi, planlamanın her aşamasında halk katılımının sağlanması ile halkın 

planlama ve korumaya ilişkin bilincinin artırılması gibi konularda öneriler geliştirilmiştir.  

1. Türkiye’de Planlama ve Karşılaşılan Sorunlar 

İmar planları, imar uygulaması yapılacak yerlerde yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini,  
yolları, gelecekteki kullanım amaçlarını, büyüme ve gelişme fonksiyonlarını gösteren haritalar 
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olarak kısaca tanımlanabilse de imar planları ve işlevleri için bu tanım oldukça yetersiz 
kalmaktadır. Tarihten bu zamana değin imar planları kentlerin gelişiminden halkın sosyal ve 
ekonomik gelişimine kadar birçok noktada belirleyici rol oynamaktadır. 

Keleş (20014) şöyle demişti:  

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkileri yerel yönetimlere bırakılmış, ancak uzun 
vadede bilinçsiz politikalar ve Kanun’daki eksiklikler nedeniyle imar planlama süreci 
Türkiye’de bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan belki de en önemlisi 
rant kavramıdır. Rantın başlıca kaynağının sahibine sınırsız bir ayrıcalık tanıyan arsa  
olduğu söylenebilir. Taşınmaz malikinin ilerde oluşabilecek değer artışlarından 
faydalanabilmek için elindeki arsa ve araziler üzerlerinde bir şey yapmaksızın boş 
bekletmesi arsa spekülasyonu olarak tanımlanabilir. (s.144) 

Ökmen ve Yurtsever (2010) kentsel değer artışı hakkında şöyle demişlerdir:   

Rant gelirlerinin tam olarak vergilendirme kapsamına alınamayışı ve tapu kayıtlarında 
gayrimenkul değerlerinin gerçek değerleriyle yansıtılamaması nedeniyle imar planlarından 
kaynaklanan değer artışının tam olarak belirlenememesi de sorunlara neden olmaktadır. 
Birçok ülkede belediyelerin gelir kaynaklarının büyük bir miktarı taşınmazlar üzerinden 
aldıkları vergilerden oluşmaktadır. Kentsel değer artışı, sadece tarım arazilerinin imara 
açılarak konut, ticaret ve sanayi alanlarında dönüştürülmesi ile değil, bununla birlikte, 
kentsel dönüşüm planlamaları sonucu taşınmazların, belediyece yapılan parklar, bahçeler, 
cadde düzenlemeleri ile değerinin artmasıyla da ortaya çıkmaktadır. (s.62) 

Türkiye’de bazı uygulamalar ile oluşan rant kamuya geri kazandırılmaya çalışılsa da bu konuda 
tam anlamıyla başarıya ulaşılamamaktadır. İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasında alınan 
DOP, rantın bir kısmının kamuya aktarılması olarak değerlendirilse de aslında bu alanlar halkın 

ihtiyacı doğrultusunda ve halkın kullanımı için değerlendirilmekte ve hatta devlete ek maliyet ler 
yüklemektedir. Bu nedenle, DOP uygulaması kentsel toprak rantının kamuya kazandırılmas ı 
konusunda yetersiz kalmaktadır. Aynı şekilde, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan değer artış 

kazancı da ihtiyaçlara cevap verememektedir. Öncelikli olarak imar planlarında değişiklik 
yapılması mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. İmar uygulamaları sonucunda oluşacak değer 

artışlarının vergilendirilmesi de çözümün bir parçası olarak değerlendirilebilir. Satış işlemler inin 
gerçek satış değerlerini yansıtmaması karşılaşılan sorunlardan biri olduğundan gerçek satış 
değerlerinin beyan edilmesini sağlayarak bu yönde bir vergilendirme yoluna gidilmesi de 

önemlidir. Kent arazilerinin mümkün olduğunca kamu mülkiyetinde kalması da, çözüm için 
bulunan cevaplardan biri olabilir. İngiltere örneğinde olduğu gibi birçok ülkede kent araziler inin 

çoğunluğunun özel mülkiyette olmaması rant oluşumunu da azaltmaktadır. Belediyeler in 
ellerindeki taşınmazları elden çıkartmaya ve bu usulle kazanç elde etmeye çalışması, bu çözüm 
yolunun Türkiye’de işlevini giderek yitirmekte olduğunu göstermektedir. 

İmar ve planlama konuları birçok mevzuatta farklı düzenlemelere tabidir (Abacıoğlu, 2016). 
Kurumların bağlı olduğu farklı yasal düzenlemelerin de birbirleriyle çelişmesi sonucunda farklı 

kararlar alınmakta, kurumlar arasında meydana gelen anlaşmazlıklar süreçlerin uzamasına ve yasal 
olmayan uygulamaların engellenmesinde kurumların etkisiz kalmasına neden olmaktadır. Birçok 
kurumun birden fazla düzenlemeyle yetkilendirilmiş olması, büyük sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Tarım arazilerinin kentsel kullanıma açılması, kıyıların imara açılması, 2B araziler i 
söz konusu sorunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Tarım arazileri, hızla büyüyen kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen rant nedeniyle zamanla çok 
daha değerli bir hale gelmiştir. Verimli tarım arazilerinin korunabilmesi için 2005 yılında 5403 
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Tarım Topraklarının Amaç Dışı 

Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. 5403 Sayılı Kanun’un 13. maddesinde mutlak 
tarım arazilerinin tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı, ancak söz konusu kuralın bazı 
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istisnaları olabileceği ve bunların sınırları belirtilmektedir. Mutlak tarım arazileri, özel ürün 
arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma 
projelerine uyulması kaydı ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilmekted ir. 

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla, ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve 
özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılabilmektedir. Kanun’daki düzenlemelere karşın, 

belediye başkanlıklarının çevre düzeni plan notlarını esas alarak tarımsal niteliği korunacak 
alanlarda tarımsal amaçlı yapı adı altında tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına izin 
verdikleri, özel idare müdürlüklerinin de Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’ni gerekçe göstererek 

köy yerleşik alanı tespiti yaptıkları ve tarımsal amaçlı yapı adı altında yapılaşmaya izin verdikler i 
görülmektedir. Bu tür düzenlemelerde her ne kadar kamu yararının korunması amaç edinilmiş olsa 

da, söz konusu amaçtan sapmalar olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. İmar planlarında yapılan 
değişiklikler ve imar affı düzenlemeleri sonucunda kentlerdeki gayrimenkullerin değerleri önemli 
ölçüde etkilenmektedir.  

Keleş (1989) kamu yararı kavramını şu şekilde açıklamıştır:  

Kamu yararı kavramı dar ve geniş olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. Buna göre 
kamu yararının geniş anlamı toplum yararı ile ifade bulmakta ve anayasaların dayandığı 
toplumsal ve siyasal değerlerle ilgili, aktörel bir kavram olarak görülmektedir. Dar anlamda 
kamu yararı ise kamulaştırma işlemlerinde alınan kamu yararı kararı örneğinde olduğu gibi 
mülkiyet hakkının sınırlanması ve hakkın özüne yapılan müdahalelerde bir ölçü olarak 
kullanılan teknik bir terim olarak değerlendirilmektedir. (s.57) 

Kıyıların imara açılması, karşılaşılan bir diğer sorundur. Kıyıların düzenlemelere aykırı 

kullanılarak korunmaması da karşılaşılan sorunlardan bir başkasıdır (Keleş & Mengi, 2014, s.110).  

Çelik (2015) şöyle demişti:  

3830 Sayılı Kanun’a ilişkin 30.3.1994 tarih 21890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
değişikliğe göre; sahil şeridinin ilk 50 metrelik kısmında kıyıda yapılabilecek yapılarla 
birlikte yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras alanları ve rekreaktif alanların 
yer alabileceği belirtilmiştir. Sahil şeridinin ikinci 50 metrelik bölümünde; kıyıyı doldurma 
ve kurutma yolu ile kazanılan arazilerde yapılacak yapılarla toplumun birlikte 
yararlanmasına açık olma şartı ile kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen duş, 
gölgelik, soyunma kabini,  kafe-bar, pastane, lokanta, çay bahçesi, açık spor alanları, spor 
tesisleri, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar alanı, el sanatları ürünlerinin 
satılabildiği alanı 20 metrekareyi geçmeyen sergi ve satış ünitelerinin bulunduğu 
günübirlik turizm tesisleri ve kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak amacı ile lojman, 
konaklama vb. tesisler içermemek üzere inşa edilebilecek karakol ve bu gibi güvenlik 
yapılarının yer alabileceği belirtilmiştir. (s.2) 

Altıntaş (2007) şöyle demişti:  

3621 sayılı Kıyı Kanunu 5. maddesine göre, kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır 
ve herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. 50 metre olan sınır uluslararası 
geçerliliği olan bir sınırdır ve bu düzeyin altına düşürülmemelidir. Aksi takdirde, kıyı 
yağması olarak nitelendirilen deniz, göl ve akarsu kıyılarında taşınmaz mal sahibinin özel 
mülkiyetinde yapılar yaparak, bu doğal kaynaklardan karşılık ödemeksizin yararlanmasını 
engellemek oldukça zor olacaktır. Kıyılarda; turizm, orman, tarihi sit ve özel çevre 
alanlarından birkaçının bulunması durumlarında merkezi yönetim birimleri karşı karşıya 
gelmekte ve sonucunda bir yetki karmaşası ortaya çıkmaktadır. (s.117) 

Yalçın ve Ercoşkun (2014) ormanların imara açılmasını şu şekilde açıklamışlardır:   

Ormanların imara açılması ve bu bağlamda 2B arazileri sorunlar arasında oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır. Dünyada ormanların mülkiyeti çoğunlukla devlete veya diğer kamu 
kurumlarına ait olmakla birlikte yetki devlete aittir. Devlet, orman yöneticilerini orman 
arazilerinin planlanması, izlenmesi, idare edilmesi ve korunması yönünde görevlendirse 
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de, bazı durumlarda bu denetim yetkisi yetersiz kalmaktadır. Ormanların yerleşime veya 
tarıma açılması gibi sebeplerle devlet ormanları azalmaya başlamıştır. (s.34) 

6292 Sayılı Kanun kapsamında 2/B arazilerinin hak sahiplerine bedeli karşılığında satışında satış 

bedeli de büyük tartışmalar yaratmış ve belirlenen bedeller yüksek bulunarak itirazlara konu 
olmuştur. 6831 sayılı Orman Kanunu çevresel faktörlere zarar vermeyen ve daha verimli kültür 
arazisi haline getirilmesi uygun görülen ormanların, orman rejimi dışında çıkarılmasına ilişk in 

hüküm getirmiştir. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına tescil 
edilecek yerlerde tarım arazisi, bağ, bahçe vs. şeklindeki zilyetliğin bu yerlerde mülkiye te 

dönüşmesi için, zilyedin orman köyü nüfusuna kayıtlı olması ve 5 yıl orada ikamet etmesi şarttır. 
Yapılaşmış yerlerde de 5 yıllık ikamet ve nüfusa kayıt koşulu konulmuştur. Söz konusu madde ile 
orman sayılan yerlerden, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar 

görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen 
orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle örtülü yerlerden tarım alanlar ına 

dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen 
bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; çeşitli tarım alanları veya otlak, 
kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, 

kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları, orman sınırları dışına 
çıkartılmaktadır. Ayrıca aynı Kanun’un 16. 17. ve 18. maddeleri de orman alanlarının imara 

açılmasına olanak sağlayan diğer maddeler arasındadır. 

Orman alanları incelenirken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramının ele alınmas ında 
fayda vardır. Hukuki açıdan, ÇED melez bir hukuki süreç olarak tanımlanmaktadır, çünkü çevre 

ve idare hukukuna eşit bir yakınlıkta durmaktadır (Saygılı, 2007, s.314). 2872 sayılı Çevre Kanunu 
1983 yılında çıkartılmış ve bu kanunun 10. maddesi ile çevresel etki değerlendirmesi raporları 

zorunlu tutulmuş ve bu konuda yönetmelik çıkartılmasına hükmedilmiştir. ÇED Kanunda şu 
şekilde tanımlanmaktadır; “Gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve 
olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar 

vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji 
alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve 

kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.” Ancak, 1993 yılına kadar geçen 10 yıllık süre içerisinde 
yönetmelik çıkartılamamıştır. Bu süre içindeki uygulamalar ne yazık ki, ÇED dışında bırakılarak 
oldubittiye getirilmiştir. 1993 yılından sonraki dönem için de ÇED başvurularının çok büyük bir 

kısmı için ÇED raporu alınmasına gerek yoktur şeklinde görüş mütalaa verilmiştir. 2006 yılında 
Çevre Kanunu’nda yapılmış olan değişiklik ile Stratejik ÇED kavramı ortaya çıkmışt ır. 

Yönetmeliğe göre stratejik ÇED, “Onaya tâbi plân ya da programın onayından önce plânlama veya 
programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plân ve programa entegre 
edilmesini sağlamak, plân ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar 

vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren 
çevresel değerlendirme çalışmalarıdır.” İlgili Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin 

2. maddesinde söz konusu yönetmelik hükümlerinin imar planlarına uygulanmayacağ ı 
belirtilmiştir. Bu düzenleme ile imar planlarının uygulama dışı bırakılması tartışmalı bir konu 
halini almıştır. İmar planları bu yönüyle denetim dışı bırakılmaktadır. Stratejik Çevresel 

Değerlendirme Yönetmeliği 08.04.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 
amacı, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı 

sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlend irme 
sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olarak belirlenmiştir. İmar planlar ı 
yine uygulama dışı bırakılmış ve böylece ranta zemin oluşturabilen planlama denetim dışında 

tutulmuştur. 

Gecekondulaşma ise uzun zamandır çözülemeyen sorunlardan biri olmuştur. Gecekondu, imar ve 

yapı yasalarına aykırı olarak başkasına ait arsa ve araziler üzerinde ve arsa sahiplerinin izinler i 
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olmaksızın yapılmış yapılar olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 2014, s.365). Gecekondulaşma 
sorunu Türkiye’de daha çok konut sorunu olarak görülmüş ve bu yönde çözümler bulunmaya 
çalışılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası büyük bir problem olarak ortaya çıkan gecekondulaşma için 

birçok kanun çıkarılmış, ancak her kanundan sonra, hedeflenenin aksine artan oranlarla devam 
etmiştir. Konut Müsteşarlığı’nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de, kentsel (il ve ilçe 

merkezleri) yerlerdeki konut stoğunun ortalama yüzde 62’si ruhsatlı olup, sadece yapı kullanım 
izinleri dikkate alındığında, bu oran yüzde 33’e kadar düşmektedir. İstanbul Teknik Üniversites i 
(İTÜ) TÜBİTAK Konut Araştırmaları Ünitesi tarafından yapılan araştırmada gecekondu sayısının 

2 milyona yükseldiği ve bunların büyük kısmının da İstanbul’da bulunduğu belirtilmektedir.  

 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 5. maddesi, gerekli görüldüğü takdirde belediye lerin özel 

mülkiyetteki arazi ve arsaları kanunda belirtilen amaçlarda kullanmak üzere, Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığının izni ile sahipleriyle anlaşarak satın alabileceklerini veya kamulaştırabilecekler ini 
içermektedir. Birçok gecekondu sahibi bu maddeden yola çıkarak gecekondularını yüksek 

fiyatlarla satma çabası içindedirler. Kentte arsa arzının oldukça düşük olması nedeniyle planlama 
çerçevesinde de gecekondu alanlarına ihtiyaç duyulmakta ve yüksek kamulaştırma bedelleri 

ödenmektedir. Gecekondu sorunu beraberinde yeni çözüm arayışları getirmiştir. Kentsel dönüşüm 
bu kapsamda yeni bir alternatif sunmaktadır. 2012 yılında çıkarılmış olan 6306 Sayılı Kanun’la 
afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

verilmiştir. Ancak bu uygulama yerel yetkililer ve Bakanlık arasında çift başlılığı ortaya 
çıkarmıştır. Kentsel dönüşüm gibi özellikle halk katılımının sağlanmasının gerekli olduğu 

uygulamalarda yerel yönetimlerin daha yüksek oranda başarı sağlayacakları düşünülmekted ir. 
Birçok kentsel dönüşüm projesi kötü planlama nedeniyle ileride yaşanacak sorunların temelini 
atmaktadır. Sadece kanunlar çerçevesinde düzenlemelerle değil, aynı zamanda ekonomik ve 

ideolojik anlamda sorunlara yanıt bularak ve halkın katılımını sağlayarak çok geniş bir çerçevede 
düzenlemeler yapılmalıdır. Dönüşümde mevcut yaşam koşulları, kültürel ve sosyal alışkanlık lar ı 
da dikkate alınarak planlar yapılmalıdır. Projeler, iş imkanlarına erişim, çok katlı yapılarda yaşam, 

komşuluk ilişkileri gibi unsurlar değerlendirilerek gerçeğe dönüştürülmelidir. Aksi takdirde 
dönüşüm alanlarına uyum sağlanmasında sıkıntılar yaşanacaktır. Özellikle halkın talep ve 

ihtiyaçlarının saptanması konusunda yerel yönetimlerin daha etkili olduğu görülmektedir. Kamu 
tarafından yürütülen projelerde de güven unsuru daha ön planda yer almakta olup, özel sektör 
eliyle yürütülen projelerde kar beklentisi gecekondu sahiplerinde endişe yaratmakta ve gereken 

katılımın sağlanmasının önüne geçmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2014 tarihli kararı ile Afet Riski Altındaki Alanlar ın 

Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 Sayılı Kanun’un birçok maddesi iptal edilmiştir. İlgili iptal 
kararı, Türk Hukuku açısından önemlidir. Kanun’un 3. maddesi gereğince, riskli olduğu düşünülen 
binalarla ilgili tespit çalışması, bina sahipleri tarafından yaptırılmadığı takdirde, ilgili Bakanlık söz 

konusu risk tespiti çalışmasını yaptırıp ücret ve masrafını hak sahiplerinden talep edebilme 
hakkına sahip iken Anayasa Mahkemesi, kanunun bu hükmünü mülkiyet hakkına aykırı bularak 

iptal etmiştir. 6306 Sayılı Kanun’un 3/ 7. fıkrasında yer alan hükme göre; “Riskli yapı olmamasına 
rağmen, proje bütünlüğü açısından kentsel dönüşüm alanına dahil edilmesi gereken diğer binalar” 
sağlam olmasına rağmen, proje bütünlüğü gerekçesiyle kentsel dönüşüm yasası kapsamına 

alınabilmekte iken, Anayasa Mahkemesi, mülkiyet hakkına aykırı olan bu maddeyi de haklı olarak 
iptal etmiştir. 6/ 9. maddesinde yer alan; Bakanlığın veya Belediyenin kentsel dönüşüm yasası 

kapsamında aldığı, yıkım kararları, riskli yapı veya riskli alan kararı, çoğunluğun kararı ile 
yapılabilecek satış işlemleri ve diğer her türlü İdari tasarrufa karşı açılan davalarda İdare 
Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararı vermesi mümkün değildir.  

İdarece alınan karar açıkça hukuka aykırı dahi olsa, bu yanlışlığın düzeltilmesi için, ortalama 5 yıl 
süren yargılama sürecinin sonucunun beklenmesi gerekmekteydi. Hak arama özgürlüğü ile ilgili 

Anayasa maddesi ve yönetimin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlı olması 
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kuralı ile de bağdaştırılamamaktadır (Keleş, 2016, s.427). Anayasa Mahkemesi, Evrensel Hukuk 
Prensiplerine, Anayasa’ya ve Mülkiyet Hakkına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmes i’ne 
açıkça aykırı olan bu madde hükmünü de iptal etmiştir. 6/10. maddesinde yer alan ve bu kanuna 

göre yapılacak her türlü tebligat, kişinin MERNİS sisteminde yer alan adresine gönderilmek le 
tebliğ edilmiş sayılmaktaydı. Buna göre kişi adreste bulunmasa veya taşınmış dahi olsa, tebligat 

yapılmış kabul edilecekti. Mülkiyet hakkını ilgilendiren bir konuda böyle bir uygulamanın 
yapılmış olması elbette birçok mağduriyeti de beraberinde getirmektedir ve bu nedenle de iptal 
edilmiştir, zira mülkiyete ilişkin böyle bir kısıtlama getirmesi kabul edilebilir bir durum değild ir. 

8. maddesinin 1. fıkrasını da Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir. İptal edilen düzenlemede, kentsel 
dönüşüm uygulamaları sırasında yapılacak her türlü mal alım ve yapım işlerinde acele ihale 

yönteminin uygulanacağına dair hüküm yer almaktadır. Söz konusu iptal kararı, kamu 
kaynaklarının kullanılmasında devletin zarar görmemesi açısından önemlidir. 9. maddesinin ise 
neredeyse tamamı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal edilen düzenlemede, 

kentsel dönüşüm kanunu uyarınca yapılacak işlemlerin ve imar planlarının, İmar Kanunu, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Orman Kanunu ve Mera Kanunu gibi birçok yasal 

düzenlemeden istisna tutulduğu belirtilmektedir. Bu madde ile kentsel dönüşüm uygulamas ı 
yapılan bölgelerde, imar katsayıları ve imar kurallarına uymak zorunlu tutulmamıştır. Hatta, 
Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırı olarak inşaat yapılabilmektedir. Bu maddeler ile imar 

düzenlemesi ve kentsel dönüşüm bahane edilerek yapılacak kanunsuz yapılaşmaların önü 
açılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin kararları hukuki açıdan oldukça önemlidir ancak iptal 

edilmiş olan birçok madde daha sonra başka kanunlarla tekrar uygulama alanı bulmuştur. 
Görüldüğü üzere her ne kadar hukuka aykırı ve imarın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik 
kanun maddeleri iptal edilse de zaman içerisinde tekrar yürürlüğe girebilmektedirler. 

2. İmar Planları ve Uygulamaları Açısından Türkiye- İngiltere Karşılaştırması 

İmar planları ve uygulamaları açısından İngiltere örneği incelendiğinde; 1970’li yıllar ın 
ortalarında çok ayrıntılı bilgiler içermesi,  uzmanlık istemesi ve devlet bürokrasisinin doğrudan 

etkili olması gerekçesiyle planlamaya ilişkin olumsuz görüşlerin dile getirilmeye başlandığı ve 
ileriki tarihlerde de eleştirilerin devam ettiği görülmektedir (Altaban, 1990, s.177). İngiltere ’de 

2011 yılındaki reform niteliği taşıyan Yerellik Kanunu ile elli iki sayfalık tek doküman olan Ulusal 
Planlama Politikası Çerçevesi’ne (National Planning Policy Framework- NPPF) dönüştürüldüğü, 
2012 yılında yapılan ilgili son düzenlemenin de oldukça karışık ve uzun olduğu eleştirisine maruz 

kaldığı (Cullingworth vd, 2015, s.11) dikkati çekmektedir. Ülkedeki mekânsal planlama her açıdan 
özel mülkiyet haklarıyla da yakından ilişkili olup (Booth, 2002, s.154), yerel yönetimler, yerel 

planlar hazırlamakta, planlama başvurularını belirlemekte ve yetkisiz planlamaya karşı yaptırım 
uygulamaktadır. 

Planlama sürecinin her aşamasında halk katılımı büyük önem taşımakta, taslak halindeki planlama 

aşamasında planlar 6 hafta süresince ilan edilmekte ve itirazların dinlenmesi için bir açık oturum 
yapılmaktadır. Planlama başvurularında ise önce plan teklifi duyurulmakta olup, yapının planlama 

açısından hukuka uygun olup olmadığı kontrol edilebilmektedir (Planning Portal UK, 2012). Bu 
amaçla Hukuka Uygun İmar Sertifikası internet üzerinden yetkili yerel otoritelerden talep 
edilebilmektedir. Planlama çalışmaları yerel düzeyde yürütülmekte olup, hükümet tarafından 

birbiriyle uyumlu olması, geleceği öngörebilmesi ve katılım sürecinin tam anlamıyla 
sağlanabilmesi ile bir bütün teşkil etmektedir. 1909 ve 1919 tarihli İngiliz Planlama Kanunlarında, 

sadece gelişim gösteren bir arazinin değil; aynı zamanda oturum amaçlı kullanım ihtimali olan 
arazilerin de planlamasının yapılmasının öngörülmesi (Backhus, 1922) sadece var olan ihtiyaca 
yönelik değil aynı zamanda geleceğe yönelik planlamanın da titizlikle yapıldığının en önemli 

göstergesi olarak görülmektedir. Yerel planlama yetkilisi, bir planlama başvurusu yapıldık tan 
sonra, teklifi kamuoyuna sunmakta, böylece o bölgede yaşayanlar görüşlerini ifade etme şansına 

sahip bulunmaktadırlar. Herkes planlama başvurusu hakkında 21 günlük süre içerisinde yorum 
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yapabilmekte ve bunun nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları yerel planlama yetkililerinden 
edinebilmektedirler.  

İdarenin imar hukukunda aldığı kararlar ve takdir yetkisinin sınırları dâhilinde kullanılıp 

kullanılmadığının yargıda denetime tabi olmasına, İngiliz Hukuku’nda judicial accountability 
(yargısal hesap verilebilirlik) denilmektedir (Çağlar, 2016, s.329). 1990 tarihli Şehir ve Ülke 

Planlama Kanunu’nun (Town and Country Planing Act-TCPA) 287. maddesine göre, yapısal veya 
yerel planlara veya yapılan herhangi bir değişikliğe veya yönergeye karşı 6 hafta içinde Yüksek 
Mahkemede dava açılması mümkün olup, aynı zamanda, Bakanlığın kararlarından zarar gören 

kişiler için de aynı süre içinde Bakanlığa karşı dava açabilme imkanı bulunmaktadır. Yüksek 
Mahkeme, kararı iptal etme ve kararını yetkili otoriteye gönderme hakkına sahip (Denyer & UBHI, 

1999, s.259). Olmasına rağmen Krallık Şehir ve Ülke Planlama Kanunu ile ve buna ilişk in 
düzenlemelerle bağlı değildir. Hiyerarşi açısından değerlendirildiğinde, 2011 yılı sonrasında 
azalma görülmüş olsa da kendi içerisinde bir hiyerarşinin korunduğunu söylemek mümkün 

olacaktır. Kamu yararı kavramı öncelikli olup kamu yararının sağlanması konusunda yerel 
yönetimlere ve tarafsızlıklarına güvenildiğinden, kamu ya da gerçek tüzel kişi olması açısından 

bir ayrıma gidilme gerekliliği görülmemiştir. 

Buitelaar (2007)’a göre; İngiltere’de planlama izni yerel yönetimler tarafından verilmekte olup, 
her belediyenin kendi internet sayfasında izlenmesi gereken usuller, bu konudaki örnekler ve 

başvuru yapabilmek için internet sayfalarında formlar bulunmaktadır. Süreç tamamen saydam bir 
şekilde ilerlemekte ve her aşaması ilan edilmektedir. Mahkemeler tarafından benimsenmiş olan 

yaygın bir görüşe göre, arazinin kullanımına ve geliştirilmesine ilişkin her konu ancak planlama 
ile birlikte değerlendirilebilmektedir. 

İngiltere’de bugün 8000’den fazla koruma alanı mevcut olup, koruma alanındaki bir mülkte ikamet 

ediliyorsa veya bu mülkten bir iş işletiliyorsa, kaplama, pencere, uydu antenleri ve güneş paneller i 
gibi her türlü değişiklikleri yapmadan önce Belediyeden izin almak gerekmektedir. Belediye, 
düzenlemenin 4. maddesine göre izin gerektiren değişikliklerin türünü değiştirebileceğinden, 

herhangi bir çalışmaya başlamadan önce Belediye ile mutlaka irtibata geçilmesi gerekmekted ir. 
Koruma alanlarında değerlemeye ilişkin Ahlfeldt, Homan ve Wendland (2012)’ın tezine göre, 

özellikle Ladbroke koruma alanında yaşayanların her ne kadar kişisel fikirlerine uygun olmasa da 
planlamaları kabul ettikleri görülmektedir. Bu tespit, yerel düzeyde koruma politikasının ortak bir 
anlayış temelinde oluşturulmasının önemini göstermektedir. Eğer korumanın aksine bir uygulama 

varsa, o bölgede yaşayanlar tarafından gerek itiraz, gerekse de yeni fikirler sunmak yoluyla 
duruma müdahale edilebilmesi toplumsal bir bilincin oluşmasını sağlamaktadır. Aynı çalışmada 

koruma alanları içerisinde ev sahibi olmanın kiralamaya oranla daha fazla kabul gördüğü de 
saptanmıştır. Bir alanın karakterinin korunabilmesi, kişisel haklardan daha üstün tutulduğu ve bu 
süreçten geçenlerin her ne kadar çok sıkı denetimlerden geçmiş olsalar da şikayette bulunmad ığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca koruma alanları içerisindeki evler tarihi nitelikleri nedeniyle çevredeki 
diğer taşınmazlara göre çok daha yüksek fiyata alıcı bulduğu çalışmanın bir diğer sonucudur. 

Listeleme de, bir binanın özel mimari niteliğini ve tarihle olan bağını belirlemekte, ayrıca gelecek 
nesiller için korunması amacıyla planlama sisteminin gözetimi altına sokmaktadır. Ne kadar yaşlı 
bir bina ise listelenme olasılığı o kadar yüksektir. Bir diğer özel uygulama olan ağaçların 

korunması; belirli ağaçların, ağaç gruplarının veya ormanlık alanların korunması, İngiltere’dek i 
bir yerel planlama otoritesi tarafından düzenlemiş bir kurala bağlıdır. Koruma altındaki ağaçların 

sahipleri yasaklanmış olan faaliyetlerden herhangi birini yerel yönetimin yazılı izni olmaksızın 
gerçekleştirememekte ve yetkililer ile danışmanlardan ağaçların denetlenmesi, güvenliğinin 
sağlanması gibi konularda danışmalık alınabilmektedir. 

İngiltere’de yapılan kamulaştırma uygulamaları da, Türkiye’de olduğu gibi amaçlarına ve 
konularına göre farklı düzenlemelerde yer almakta olup, yapılacak kamulaştırmaya ilişkin değer 
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tespiti için ana kaynak olarak 1961 yılında yürürlüğe girmiş olan Kamulaştırma Kanunu (Land 
Compensation Act) esas alınmakta ve genel çerçeveyi çizmektedir. İngiltere’de geçerli olan 
Kamulaştırma Kanunun değerlenmeye ait kısmı 6 temel ilkeden meydana gelmekte ve ilk 5 

maddede doğrudan değerleme konusundan bahsedilmekte 6. maddede ise kamulaştırmadan 
doğmuş olan zararların tazminine değinilmektedir. Kamulaştırma bedelinin tespitinde 

kamulaştırma tarihindeki rayiç bedel esas alınmaktadır. İngiltere’de şahısların elde etmiş olduklar ı 
değer artış kazançları ise gelir vergisine tabi tutulmamakta ve bu tür gelir artışlarından, ayrı bir 
kanunun konusu olan Değer Artış Kazançları Vergisi (Capital Gains Tax) alınmaktadır. Değer 

artış kazançları vergisi, gelir vergisi gibi yıllık olarak alınmakta olup, şahıslar bir yıl boyunca elde 
etmiş oldukları değer artış kazançlarından yapmış oldukları ve kanunla düşülmesine izin verilen 

zararları düşerek değer artış kazancı vergisi ödemektedirler. Piyasa bedeline göre verginin 
alınması oldukça ender görülen bir durum olduğundan Türkiye’deki durumun aksine İngiltere ’de 
beyan değeri ile gerçek değer arasında fark bulunmamakta ve sadece taşınmazın hediye edilmes i 

gibi istisnai durumlarda piyasa bedeline göre vergi alınmaktadır. 

Türkiye ve İngiltere örnekleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, imar planları ve uygulamalar ı 

açısından iki ülke arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Türkiye’de imar planlarında ölçekler 
ve plan hiyerarşisi dikkat çekmekte iken, İngiltere’de planlarda ölçek ve hiyerarşiden öncelikli 
olarak bahsetmek güçtür. İngiltere’de imar planlarında Türkiye’dekinin aksine, fiziki özellik ler 

daha geri planda kalmış, sosyal gelişmeyi dikkate alarak koruma ve geliştirme konuları 
düzenlenmiştir. İngiltere’de planlama sistemi daha geleneksel bir hal almış olup dikkati çeker 

değişikliklerin çok fazla olmadığı görülmektedir. Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen İngiltere ’de 
yasal düzenlemelerin fazla ayrıntılı ve anlaşılması güç olduğunu vurgulamak gerekir (Williams, 
1922, s.3). 

İmar planlarında halk katılımı önemli olup, zira halkın her aşamasına fiilen katıldığı, itirazlar ını 
ve görüşlerini belirttiği planların, kesinleştikleri zaman o bölgedeki halkın gereksinimler i 
karşılamakta daha başarılı olduğu, Türkiye’de askı süresi içinde ilan edilen planların gerçek 

amacına ulaşamadığı dikkati çekmektedir (Yıldız, 2014, s.156). Çoğu zaman kanunda yer alan bu 
ilan usullerine uyulmamakta ve halk bilgilend irilememektedir. Aleniyet ilkesinin uygulanamaması 

sonucunda itirazlar ve rant artmakta, planlara ve yetkililere olan güven ise azalmaktad ır. 
İngiltere’de ise bu süreç Türkiye’dekinin aksine oldukça başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Her 
belediyenin internet sitesinde planlamaya ilişkin tüm süreç açıkça yer almakta, tüm karar ve 

uygulamalara herkes çok kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilmektedir. Başvuru sürecinin de 
internet üzerinden işlemesi işlemlerin hızlı ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlamaktad ır. 

İngiltere’de, sürdürülebilir planlama öncelikli amaçlar arasında olup, planlar gelecekte 
oluşabilecek ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Türkiye’de ise genellikle kısa süreli 
çözümler üretilerek gelecekte yaşanabilecek sorunlar göz ardı edilmektedir. Bu durum hazırlanmış 

olan planların kısa sürede ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmesine neden olmakta, imar 
planlarında değişiklik yapılması da hem maddi açıdan fazla yük getirmekte, hem de planlara olan 

güveni azaltmaktadır. 

Türkiye’de kamulaştırma gibi imar uygulamaları sonucunda oluşan değer artışlarında vergi 
uygulamasının olmayışı rant kavramının ortaya çıkışına neden olduğundan, değer kayıplarının 

tazminat ile karşılanmasının yanında, değer artışlarının da vergiye tabi tutulması zorunlu ha le 
gelmektedir. İngiltere’de imar uygulamaları sonucu ortaya çıkan değer artışlar ı 

vergilendirildiğinden Türkiye’deki uygulamanın aksine, İngiltere’de herhangi bir değer artışı 
oluşması halinde artış oranında vergilendirilerek imar uygulamasından yararlana mayan bölgeler le 
arasında adil bir durum yaratılması sağlanmaktadır. 

Türkiye ve İngiltere örnekleri arasında koruma alanları açısından da büyük farklılık lar 
görülmektedir. İngiltere’de koruma alanları, tarihi yerler ve ağaçlara ilişkin çok net sınırlar 
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çizilmiş olup, özel düzenlemelerle açıkça belirtilen alanlarda planlar için izin almak neredeyse 
imkansız kılınmıştır. Eğer planlarda herhangi bir değişiklik yapılmak isteniyorsa, yapılacak olan 
değişiklik için izin başvurusu sürecinde o bölgede yaşayan tüm ilgililere yapılmak istenen 

değişiklik ilanla duyurulmakta, yapılacak olan her türlü değişiklik bütün boyutlarıyla ele alınarak 
incelenmekte ve yaratacağı sorunlar değerlendirilmektedir. İngiltere’de koruma alanlarına ilişk in 

olarak izin almak imara ilişkin en zorlu süreç olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de de, koruma 
alanlarına ilişkin özel düzenlemeler yer almakla birlikte, yapılan düzenlemelerin; kanunlardak i 
boşluklar ve politikalar doğrultusunda değiştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Kıyılar ın, 

ormanların imara açılması ve gecekondu affı bu duruma verilebilecek en önemli örnekler 
arasındadır. İngiltere gibi birçok ülkede, Türkiye’nin aksine, arsa ve arazilerin büyük çoğunluğu 

devlete aittir. Özellikle kentsel alanlarda özel mülkiyetin az olması, planların yapımını 
kolaylaştırmakta ve rant oluşumunu azaltmaktadır. Ayrıca yüksek değerlerle kamulaşt ırma 
bedellerinin ödenmesinin de önüne geçilmektedir. Türkiye’de ise, özellikle belediyeler, ellerinde 

olan taşınmazları elden çıkararak gelir elde etme yolunu seçtiklerinden yerel yönetimler in 
ellerindeki taşınmazlar düşük bedellerle özel mülkiyete geçmekte ve gelecekteki imar 

uygulamalarında meydana gelecek sorunlar için zemin hazırlanmaktadır.  

Türkiye’de ecri misil uygulaması ile işgalciye haksız fiilinden ötürü bedel ödenmesi, 
gecekondulaşma ve kıyı alanlarını işgal etmeyi teşvik edici bir etki olarak görülmektedir. Haksız 

fiil ile kendi mülkiyetinde olmayan, devlete ait bulunan taşınmazları elinde bulunduran kişi için 
caydırıcılıktan uzak olan bu düzenleme ile bu tür haksız fiillerin önü açılmaktadır. İngiltere’de ise, 

Türkiye’deki düzenlemelere benzer uygulama bulunmamakta ve tazminat ve haksız fiil hükümler i 
çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaktadır. İngiltere’de imar uygulamalarına ilişk in 
düzenlemeler açık ve net olduğundan, herhangi bir yetki karmaşası yaşanmamaktadır. Saydamlık 

ilkesi gereğince, her türlü bilgi halka açık olup her aşamada halkın görüşleri alınarak 
ilerlenmektedir. İngiltere’de imar sürecine ilişkin sorunlar araştırılırken söz konusu sürecin 
işleyişinin Kanun’la çok kesin çizgiler ile çizilmiş olduğu ve diğer tüm düzenlemelerle ilgili 

kanunlara uygun olarak işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Türkiye’de sit kararları gibi korumaya 
ilişkin düzenlemeler taşınmaz maliklerince kolay kabul görmezken, İngiltere’de tarihi koruma 

alanları gibi korumaya ilişkin karar alınan yerlerde değer artışı görülmektedir. İngiltere’de halk 
için özel koruma alanları tarihsel değeri açısından büyük anlam ifade etmektedir.  

Planlamada karşılaşılan sorunlar Türkiye ve İngiltere açısından karşılaştırılması özet olarak Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Planlamada Karşılaşılan Sorunlar Açısından Türkiye - İngiltere Karşılaştırması 

İMAR VE PLANLAMAYA İLİŞKİN KONULAR TÜRKİYE İNGİLTERE 

 Halk katılımının sağlanması - + 

 Değer artışının vergilendirilmesi - + 

Tarihi yapıların ve alanların korunmasına ilişkin düzenlemelerin bulunması + + 

Ormanların ve kıyıların korunmasına ilişkin düzenlemelerin bulunması + + 

 Kamulaştırma sonucu adil değerleme - + 

 Ecrimisil uygulaması + - 

 Gecekondulaşma + - 

 İmara ilişkin düzenlemelerin farklı kanunlarda yer alması + - 

 Rantın varlığı + - 

 Kentsel tarım uygulamaları - + 

 Düzenlemelerin fazla detaylı ve anlaşılmasının zor olması - + 

 

Türkiye’de imara ilişkin düzenleme ve uygulamaların, oldukça tartışma konusu olduğu, her yasal 

düzenlemede imara ilişkin hükümlerin bulunmasının yetki karmaşası yarattığı ve bu duruma 
paralel olarak, kanunlarda yer alan yasal boşlukların kullanılarak planların hazırlandığı ve özellik le 



Planlamada Karşılaşılan Sorunlar Açısından Türkiye ve İngiltere Örneğinin Karşılaştırılması 

 

110 
 

katılım ve denetim eksikliği sonucunda keyfi uygulamaların ön plana çıktığı dikkati çekmektedir. 
Uygulamada yapılması gereken, planlama yapılmadan önce ihtiyaçların genel bir çerçevede 
değerlendirilmesi ve mutlaka gelecekte oluşabilecek sorunların çözümüne odaklanılmas ı 

olmalıdır. Konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gereken planlar halka açık olarak 
yapılmalı ve mutlaka görüş ve itirazlar değerlendirmeye alınmalıdır. Katılım gerçek anlamıyla 

sağlandığı zaman uygulamalarda farklılık olmasının önüne geçilmiş olacaktır. Türkiye’de 
öncelikli olarak rant sorunu çözülmeli, haksız değer artışlarının önüne geçebilmek için ise 
vergilendirme sistemine geçilmesi zorunlu görülmektedir. Yerel yönetimler başta olmak üzere 

imar süreci büyük bir özenle ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Kısa vadeli çözümler yerine, 
uzun vadeli planların yapılması tercih edilmeli, kanunlarda yer alan çelişkili hükümler yerine 

birbiriyle uyumlu ve yetki karmaşasına izin vermeyecek şekilde düzenlemeler yapılmalı ve 
hiyerarşik düzen bu çerçevede sağlanmalıdır. 

3. Sonuç ve Değerlendirme  

Hızlı nüfus artışına paralel olarak, kentlerin ve dolayısıyla bağlı olarak kent planlamasının ortaya 
çıkışı, sanayileşmenin gelişmesi sonucunda bir ihtiyaç haline gelmiştir. Planlama kapsamında 

değerlendirildiğinde imar planları, sadece fiziksel ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayıp aynı 
zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara da yanıt aramak zorunda olduğundan yerel 
yönetimler, kanun koyucu ve halk, planlama sürecinin ayrılmaz bütünleyicileri olarak 

görülmelidir. İngiltere ve Türkiye örnekleri planlama açısından karşılaştırıldığında temel olarak 
mülkiyet sistemindeki farklılıkların beraberinde planlamada da farklı yaklaşımlar getirdiği 

görülmektedir. Planlama açısından dikkat çeken uygulamalara sahip İngiltere örneğinde fizik i 
planlamanın ötesinde daha çok planlamanın sosyal boyutu ile ilgilenildiği, bu bağlamda 
sürdürülebilirlik ve koruma kavramlarının öne çıktığını, öncelikle toplumun gelecekte doğabilecek 

ihtiyaçlarına cevap bulmak ve ilerlemesini sağlayabilmek amacıyla, planların hazırlandığı ve 
uygulandığı dikkati çekmektedir. Oysa ki Türkiye ise, halen fiziki planlamaya ihtiyaç duymakta 
ve fiziki planlamadan kaynaklanan sorunları çözememektedir. İngiltere’de taşınmazlar ın 

mülkiyetinin büyük kısmının devleti temsilen Kraliyet ailesinde olması, rant oluşumunun 
engellenebilmesi açısından planlamanın Türkiye’ye kıyasla çok daha sistematik bir şekilde 

gerçekleşebilmesini sağlamaktadır. Türkiye’de devletin elinde bulunan taşınmazların miktarının 
giderek azalma eğiliminde olması beraberinde rant oluşumunu getirdiğinden bu sorunun 
çözülmesinde İngiltere’de olduğu gibi özellikle imar uygulamalarından kaynaklanan değer 

artışının vergilendirilmesi yoluna gidilmesi zorunluluk olarak görülmektedir. Türkiye’de henüz 
ayrıntılı bir vergilendirme yoluna gidilmemiş ancak yeni kanun tasarıları ile bu alanda 

düzenlemelere gidilmektedir. 

Planlama sürecine halk katılımının sağlanması da plan değişikliklerinin ve rantın önlenebilmes i 
açısından önem taşımaktadır. İngiltere’de halk katılımı planlamanın her aşamasının asli unsur 

niteliğinde olup, yerel yönetimlerin internet sitelerinde, her belediyeye ilişkin şartlar ve uygulama 
değişiklik gösterse de; plan duyuruları, başvuru şartları, süreleri ve aşamaları açık bir şekilde yer 

almaktadır. Planlara ilişkin itiraz ve öneriler değerlendirilerek, hatta referandum yoluna gidile rek 
planların kabul edilmesi plan değişikliklerinin sınırlı sayıda kalmasını sağlamaktadır. Türkiye’de 
de planlar askıya çıkartılmakta ve ilan edilmekte ancak teknoloji kullanımının gerek yerel 

yönetimler gerekse de halk tarafından fazla benimsenmemiş olmasından dolayı planlamaya ilişk in 
süreçler halk tarafından yeterince dikkatli bir şekilde takip edilememektedir. Planların yapım 

aşamalarında halkın öneri ve itirazlarının dinlenmesi gibi konularda yetersiz kalınmaktad ır. 
Planlama ile birlikte koruma kararlarının alınması ve uygulanması konusuna da dikkat çekilme li, 
özellikle tarihi ve kültürel açıdan önemli alanların korunarak planlama yapılabilmes inin 

sürdürülebilirlik çerçevesinde dikkate alınması zorunlu görülmektedir. Her iki ülke kanunlar ında 
da kültürel ve tarihi varlıkların korunmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler bulunmakla birlikte 
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İngiltere’de uygulama aşamasında daha disiplinli bir şekilde hareket edildiği, bu alanlarda izin 
alınabilmesi ile plan değişikliğine gidilebilmesinin son derece zor hale getirildiği Türkiye’de ise 
korumaya ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanması aşamasında sorunlar yaşandığı dikkati 

çekmektedir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu esas olmakla birlikte 5366 Sayılı 
Kanun gibi başka birçok kanunda korumaya ilişkin düzenlemeler bulunsa da, uygulama 

aşamasında kanuni boşluklardan ve yetki karışıklıklarından dolayı Türkiye’de sorunlar la 
karşılaşıldığı, ilgili sorunların çözümü için ise öncelikle kanunlar arası uyuşmazlıklar ve 
boşlukların giderilmesinin gerektiği ortak toplumsal bilincin sağlanabilmesi ve mevzuatın 

uygulanabilirliği açısından önemli görülmektedir. İngiltere’de planlamanın oldukça uzun sürede 
ve özenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bağlı olarak değişime uğramaması planlamaya ilişk in 

kanunların da sınırlı sayıda olup zaman içerisinde güncelleştirilerek aynı kanunlarla uygulamaya 
devam edilmesi planlamada karşılaşılacak sorunların çözüme kavuşturulma süresini 
kısaltmaktadır. Ancak İngiltere’de mevcut sistemin gelişiminin sağlanmasının oldukça uzun 

zaman alması, yasal düzenlemelerin, çok ayrıntılı ve anlaşılması zor olması nedenleriyle eleştir i 
konusu olmakta, Türkiye’de ise kanunlar arasında yetkiye ilişkin sorunlar olmakla birlikte, bu 

düzenlemelerin nispeten fazla ayrıntılı ve karmaşık olmadığını söylemek mümkün olacaktır. Farklı 
kanunlarda farklı kurumlara özel yetkilerin tanınması sonucu çıkan uyuşmazlıklar nedeni ile 
çözüm sürecinin gecikmesi ve planların işlevselliğinin azalması kaçınılmaz olacaktır. Kanunlar ve 

kurumlar arası birlikteliğin sağlanması ve kanunlarda yer alan boşlukların giderilmes i 
uyuşmazlıkların çözümü açısından oldukça önemli görülmekte olup, planlamanın sürekli değişen 

bir unsur olmaktan çıkarılması sonucunda, toplumun planlamaya ilişkin güveni arttırılabilecektir.  

İmar planları ve uygulamaları incelendiğinde, iki ülke arasında birbirinden özellikle halk katılımın 
sağlanması, koruma alanlarındaki uygulamalar, plan türleri ve amaçları açısından farklı bir tablo 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de imardan kaynaklanan sorunlar çok önemli bir tartışma konusu 
iken; İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde imar konuları yıllar içerisinde sorun olmaktan çıkarılmış ve 
planlama sürecinde ilan, oylama gibi usullerle saydamlık sağlanarak planlamanın her türlü aşaması 

halka açık hale getirilmiştir. Planlama sürecinin saydamlığının sağlanabilmesi, sorunlar ın 
çözümünde atılması gereken ilk adım olarak görülmeli, rantın vergilendirme yoluyla ortadan 

kaldırılmasının, yasal düzenlemelerin bütünlüğünün sağlanmasının ve gelecek odaklı çözümler in 
sunulmasının, planlamadan kaynaklanan sorunların çözümünde gerekli olduğu vurgulanmalıdır.  
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ANALYSIS BASED ON FINANCE LITERATURE 
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Abstract 

Assertive privatization program implemented over the last three decades in Turkey has ended up with the exit of the 

state enterprises from most of the competitive sectors remaining those operating in the public service industries. The 

Directorate General of Coastal Safety (DGCS) is one of the remaining state-owned enterprises providing public 

service in the field of maritime transportation. This study attempts to provide an analysis on the privatization options 

for DGCS and their expected positive and negative outcomes. Our review suggests that share issue privatization can 

be a feasible privatization method for DGCS considering the regulatory and safety concerns regarding the specialty 

of the services offered.  

Keywords: Privatization, State-owned Enterprises, Public Service, Privatization Methods, The Directorate General 

of Coastal Safety. 
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KIYI EMNİYETİ HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRİLMELİ Mİ? FİNANS 

LİTERATÜRÜNE DAYALI BİR ANALİZ 

 

Öz 

Yaklaşık son otuz yıldır uygulanmakta olan iddialı özelleştirme programı sonucunda, rekabetçi sektörlerin çoğundaki 

kamu teşebbüsçülüğü sona ermiş olup, mevcut kamu iktisadi teşebbüsleri kamu hizmeti niteliğindeki alanlarda faaliyet  

göstermektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, geride kalan kamu iktisadi teşebbüslerinden biri olarak denizyolu  

ulaşımı alanında kamu hizmeti vermektedir. Bu çalışma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün olası özelleştirme 

alternatiflerini ve bu alternatiflerin muhtemel olumlu ve olumsuz sonuçlarını ele almaktadır. Analizlerin sonucuna 

göre, verilen hizmetin özel yapısı nedeniyle regülasyon ve emniyet gibi hususlardaki endişeler göz önüne alındığında 

halka arz yoluyla özelleştirme uygun bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Özelleştirme, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Kamu Hizmeti, Özelleştirme Yöntemleri, Kıy ı 

Emniyeti Genel Müdürlüğü.  
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Introduction  

Turkey has undergone a massive privatization program over the last three decades. On the one 
hand, privatization of state-owned enterprises (SOEs) helped Turkish governments liberalized the 

economy and enhanced its competitiveness. On the other hand, privatization revenues have 
become a significant funding source to handle the budget deficits. The implementation of the 
ambitious privatization strategy ended up with the exit of the state entrepreneurship from most of 

the manufacturing fields such as cement, fertilizer, electronics, and textile. A large portion of the 
remaining SOEs now operate in the transport and port sectors. One common aspect of these 

transport SOEs is being a natural monopoly. Therefore, governments traditionally tend to mainta in 
state ownership in such areas. 

Directorate General of Coastal Safety (DGCS) is one of these SOEs operating in the maritime 

transport sector. Its highly profitable financial performance makes it a popular candidate for 
privatization since Turkish Privatization Agency (TPA) has been historically giving more weight 

to increasing privatization revenue than other privatization objectives such as improving efficiency 
and competitiveness, enhancing the market economy, and developing domestic capital markets 
(Ozcan, 2008; Atiyas, 2009).  

Despite being a consistently profitable SOE, the monopolistic operations of DGCS requires a 
detailed evaluation of its suitability for privatization and the in-depth examination of the 

privatization options. However, the privatization of coastal safety services is almost untouched in 
the literature. This paper aims at contributing to filling this gap by analyzing the expected 
outcomes of a possible privatization of DGCS based on the previous findings in the finance 

literature. Our review point outs the regulatory problems and underlines the need to keep the 
management of DGCS after a possible privatization from the government`s point of view. Our 

analyses suggest that share issue privatization can be a feasible privatization method for DGCS. 
Another option might be its commercialization if the government decides not to go with the 
privatization alternative.  

This paper is organized as follows. The next section explains what the coastal safety services are 
and summarizes their historical background in Turkey. Sections 3 and 4 discuss the advantages 

and disadvantages of a possible privatization of DGCS. Section 5 compares the probable benefits 
and costs of alternative privatization methods. The conclusion draws policy lessons and comes up 
with a recommended roadmap regarding the privatization of DGCS.  

1. Coastal Safety Services and Their History in Turkey  

Coastal safety services (CSSs) are essential in that they enable the safe and efficient flow of vessel 

traffic and help the vessels when they are in trouble. The most important CSSs are search and 
rescue, salvage and towage, Turkish Straits Vessel Traffic Services (TSVTS), aids to navigat ion 
(such as lighthouses, buoys, differential global positioning systems, and radio direction finders), 

marine communication, and marine oil spill response during salvage operations or in case of 
emergency. Some characteristics of the CSSs resemble a network structure (especially vessel 

traffic services) and therefore they can be assessed as a natural monopoly in several aspects. In 
addition, CSSs are important because of their critical role in maritime safety. For these reasons, 
the CSSs need a regulatory oversight. The profit motive should not be the top priority on the 

agenda of the CSSs provider. Because a management aiming at significantly cutting the costs 
might risk the safety and this in turn might result in huge losses in terms of human beings, goods, 

and environmental resources. Monnier (1995) estimated the average cost of an oil spill as USD 
19,000/ton whereas Vanem et al. (2008) calculated the weighted global average cleanup cost as 
USD 16,000/ton for the oil spills. Depending on the case, the total cost of an oil spill from a vessel 

can sometimes be huge. For example, the accident of Exxon Valdez in 1989 is 
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recorded as the most expensive spill in history. Clean-up costed about USD 2.1 billion alone 
whereas the estimated total cost has been around USD 6.8 billion including fines, settlements, and 
economic damages but excluding punitive actions (Cohen, 2010).  

Traditionally, vessel traffic management services have been assessed as public goods that should 
be provided by the government agencies. However, even 200-300 years ago, some form of private 

lighthouses existed and today the introduction of new technological progress such as satellite-
based electronic guidance signaling makes such signaling services more excludable and 
accordingly more adaptable for private provision and financing (Foldvary, 2003). In the modern 

era, the first and the only privatized vessel traffic management is at the port of Long Beach that is 
operated by The Marine Exchange of Los Angeles (Mckenna, 1997). 

The first modern lighthouse at Turkish Coasts dated back to 1856. A French concessionaire 
operated the lighthouses until they were purchased by the Turkish Government in 1938.  After the 
purchase, the lighthouses were first operated by first Turkish Naval Bank and then by General 

Directorate of Turkish Maritime Administration (GDTMA) before DGCS assumed the manageria l 
role in 1997. DGCS is a monopolist in operation of aids to navigation.  

Turkish rescue services were initially conducted by Ottoman Navy starting from 1869. Later, 
foreign operators provided the rescues services. After the Turkish War of Independence, Turkish 
authorities assumed these services and followed the same administration path just like lighthouse 

services did.  

A British company started Turkish salvage services in 1926. Following the Turkish Cabotage Law, 

the company took the name of Turkish Salvage Limited. DGCS has undertaken the provision of 
salvage services in 1997.  

Turkish naval communication began in 1912. DGCS has taken over the naval communicat ion 

services except for naval communication over satellites in 2005. Besides, DGCS is the monopolis t 
authority in Turkey to operate Automatic Identification Systems and Differential Global 
Positioning Systems.  

In Turkey, the coastal safety and vessel traffic management services were realized by GDTMA, a 
state-owned enterprise which was also operating the state ports and several short line shipping 

activities. The Turkish government has founded DGCS in 1997 as an independent state-owned 
enterprise after GDTMA has been included in the privatization program. The rationale behind this 
move was to exclude the coastal safety and vessel traffic management services from the 

privatization portfolio. DGCS has 6 main tasks such as (i) search and rescue, (ii) salvage and 
towage, (iii) Turkish Straits Vessel Traffic Services (TSVTS), (iv) aids to navigation such as 

lighthouses, buoys, differential global positioning systems, and radio direction finders, (v) marine 
communication, and (vi) marine oil spill response during salvage operations or in case of 
emergency (DGCS, 2018). DGCS has the authority to conduct rescue and salvage services at the 

entire coastline of Turkey, but it is a monopolist at these services in the Marmara Sea includ ing 
the Straits, in a small portion of Black Sea, and the Aegean Sea related with the Straits. Starting 

from June 2010, DGCS began providing towing and pilotage services at the Turkish Straits, 
Marmara Sea, and Izmir Harbor which were conducted by GDTMA. Accordingly, DGCS became 
the sole authority responsible for the safe navigation at the Turkish Straits and the Marmara Sea 

and administering the safety requirements of the Montreux Agreement.   

The operation of Vessel Traffic Services System established in the Marmara Sea and at the Straits 

by Undersecretariat of Maritime Affairs was also transferred to DGCS in 2004. The Foundation 
Decree of DGCS authorizes DGCS to install VTS Systems at the Turkish Coasts (as a monopoly 
at Turkish Straits), to operate the installed ones on behalf of Undersecretariat of Maritime Affairs, 

and to install and run necessary equipment and systems related with these services.   
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2. Advantages of a Privatized DGCS 

2.1. Privatization Revenue 

As a developing country, Turkey needs huge amounts of capital especially for infrastructure 

projects. However, as almost all the developing countries experience, the available funds tend to 
fall short of the needs and the ongoing investments projects may suffer from this mismatch.  

In such harsh times, privatization revenue can be a life ring. DGCS is a continuously profitable 

SOE. Its 2016 net income is around 254 million Turkish Liras which is slightly more than 72 
million US dollars. Therefore, one might expect that there will be necessary demand from the 

private investors in a possible privatization tender for DGCS. The findings of Ozcan (2008), after 
studying the privatization implementations over the 1990-2004 period, suggested that Turkish 
governments tended to give priority to privatize more profitable and more efficient SOEs (most 

probably to get higher privatization revenue) rather than unprofitable and inefficient ones which 
were less likely to be easily privatized and created significant privatiza tion revenue. Atiyas (2009) 

indicated that revenue generation preceded other privatization goals in the Turkish experience and 
this supported the empirical findings of Ozcan (2008). From this perspective, the privatization of 
DGCS would be a good match with the expectations of Turkish governments from the privatizat ion 

processes.  

2.2. Efficient Management 

There are many studies in the literature comparing the performance differences among private and 
public enterprises. Whereas some studies show that there is no significant difference, the bulk of 
the relevant literature report that private enterprises outperform their public counterparts in terms 

of financial and operational measures (Megginson et al., 1994; Boubakri and Cosset, 1998).  

Several finance and organization theories, such as property rights theory, public choice theory, 

agency theory, and organizational theory offer some explanations regarding the superior 
performance of the private sector. According to these theories, private enterprises operate more 
efficiently because their owners are definite, their performance is better monitored, their agency 

costs are reduced when compared with the SOEs, they are less affected by the political interests, 
and they have the right organization structure to perform. For all these reasons, privatizat ion 

becomes a tool for improving the efficiency of the inefficient public enterprises and increasing the 
competitiveness of the nations.  

2.3. Improved Accountability 

The privatization of DGCS will be very likely to improve its accountability. In the traditional case, 
state-owned enterprises are accountable to the Turkish Parliament and to the courts. However, a 

privatized DGCS will also be accountable to the private owners. In the case of share iss ue 
privatization, the management of the DGCS will be subject to detailed disclosure regulations of 
Borsa Istanbul. Accordingly, it will need to disclose its financial and operating information to the 

public. This will not only contribute to its accountability, but also DGCS will experience enhanced 
transparency.  

The privatization of DGCS will also improve the relationship between itself and its regulator from 
the accountability point of view. When the service provider and its regulator are within the same 
organization, accountability questions arise. It is preferred that the regulatory body will be 

independent (directly or indirectly) of the service provider. For example, from an air traffic 
navigation perspective, service provision and safety regulations conducted within the same 

organization has the potential for a lack of transparency and external accountability (Goodliffe, 
2002). Currently, DGCS, which is attached to Ministry of Transport, Maritime and 
Communications (The Ministry), is the service provider of crucial coastal safety services and The 
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Ministry regulates DGCS. However, in case of a private CSS provider, the boundary between the 
regulator and the service provider will be defined more precisely and this will definitely improve 

accountability. 

3. Disadvantages of a Privatized DGCS 

3.1. Safety and Security Concerns 

The major opposition to privatization of coastal safety and vessel traffic management services may 
come from the fear that privatization might risk the safety standards. Here the underlyin g 

assumption is that a profit-seeking private operator may cut the necessary labor and high-
technology investment to reduce the operating and investment costs. Previous experience on the 

privatization of vessel traffic management organization does not have a large room for making 
generalized policy implications. But a comparable privatization in air navigation services may 
provide some lessons. In spite of the general pessimism, past experience about the privatized or 

commercialized air traffic management organizations shows that they may well maintain or even 
improve their safety levels (United States Government Accountability Office, 2005).  

However, apart from regular concerns regarding safety, a privatized coastal safety service provider 
(CSSP) organization in Turkey will very likely attract additional skepticism because coastal safety 
services in Turkey are unique in several aspects. Currently, one important task of DGCS is to 

manage the vessel traffic at the Turkish straits; Strait of Istanbul and Strait of Canakkale. These 
two straits, together with Marmara Sea, connect the Black Sea to the Aegean Sea and they divide 

the two mentioned cities into two. Istanbul is the largest city in Turkey with a population of almost 
15 million. In addition, the population density is quite high on both sides of the Istanbul Strait. 
The Strait of Istanbul has 12 sharp turns some of which is up to 80º (Uluscu et al., 2009) and the 

Strait of Canakkale has 6 sharp turns (Ilgar, 2010). The narrowness at the Strait of Istanbul reaches 
to less than a nautical mile. The darkness and the strong currents together with the narrowness and 

sharpness of the turns make the Strait of Istanbul one of the dangerous straits on the world for a 
vessel captain. 

Turkish straits are the main gateway for oil and chemicals traffic of Black Sea countries. By the 

year 2002, nearly 123 million tons of oil passed through the Turkish Straits that was representing 
5 percent of the oil traded by sea (Koldemir, 2005). In 2003, a total of 6578 commercial vessels 

passed through the Strait of Istanbul (Koldemir, 2005). 

The importance of the Turkish straits makes them an ideal target for the terrorist attacks. A terrorist 
attack on a tanker in the narrow Strait of Istanbul may have a catastrophic impact not only for 

Turkey but also for all the Black Sea countries. Moreover, The Black Sea has a peculiar geologica l 
structure; most of it is covered with hydrogen sulfur, and therefore, has no life. Only a few hundred 

meters of water near the surface supports life and any major environmental incident might destroy 
the whole system. The fresh water provided by Strait of Istanbul is like an air passage for the Black 
Sea’s survival. In such a circumstance, a malfunction of vessel traffic management system, a 

collision, or a terrorist attack to the vessel traffic itself/to the vessel traffic management system 
may result in a tremendous disaster. In addition, if not properly monitored and regulated, a profit -

oriented private operator might cut necessary labor and investments, which might in turn risk the 
traffic safety. When all these factors are taken into account, a private vessel traffic management 
organization may not be competent enough to handle all such risks and issues. 

3.2. International Relations Concerns 

The Turkish Straits are international waterways, which have been governed by the Montreux 

Convention since 1936. According to this convention, the trade vessels are free to pass across the 
Straits.  When the agreement was signed, the vessel traffic passing through the Straits was quite 
low. In 2017, 42,978 vessels passed through Istanbul Strait that corresponds to almost 118 vessels 
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per day. This number shows only the vessel traffic passing through the strait and does not include 
the perpendicular maritime traffic flows between the two sides of the strait. As a result of the 
geometric increase in the vessel traffic at the Istanbul Strait since 1936, ensuring the vessel traffic 

safety is becoming more challenging every day. The cost of a single oil spill or a large vessel 
accident in the Straits would be huge and they may be shut down for weeks if not months.  

Based on these facts, Turkey adopted a new regulation to set the governing principles of the traffic 

across the Straits in 1998. However, this new regulation attracted objections especially from the 
Black Sea countries with the idea that it would interfere their trade and they expressed their 

discontent. Given the fact that these countries object the new traffic management system 
administered by a Turkish government agency, their reaction against a private service provider 
will be unpredictable. Another problematic issue is the dispute between Turkey and Greece about 

the continental shelf in the Aegean Sea. This regional conflict also increases the potential risks for 
a private vessel traffic service provider in Turkey. 

3.3. Regulatory Problems  

Yarrow (1986) emphasized the need for a regulatory body in the sectors lacking competition. In 
the case of coastal safety services where there is a small room for competition, a private CSSP 

should not earn excessive profits by exploiting its monopoly power. Because, excess fees reduce 
the efficiency of maritime transport and increase the costs of logistics which will in turn lead to 

price increases in the goods carried. On the other hand, lower fees may cause unhealthy operation 
of the CSSP and a loss-making private CSSP may try to cover these losses via reduced human 
resources and high-technology equipment that may risk safety. So, a private CSSP should also 

earn necessary profit to maintain its operations without risking the safety. Accordingly, from a 
regulation perspective, both the excess user fees charged by the CSSP and the low fees insuffic ient 

to cover the operational expenses are undesired.  

To overcome the problems stated above, a private CSSP should be effectively regulated by the 
government. However, previous experience regarding the regulation of privatized Turkish 

enterprises is not satisfactory. After an examination of privatization efforts in Turkey, Karatas 
(1992) underlined the lack of a regulatory organization whose task would be regulating and 

overseeing the monopolistic behavior after the privatization of SOEs. Ercan and Onis (2001) 
claimed that the use of golden share mechanism worked as a substitute for the lack of necessary 
regulatory bodies at the beginning of Turkish privatization program.   

One common problem of regulatory governance is the regulatory capture. Regulatory capture 
occurs when regulatory organizations act in the interests of the political groups and industr ia l 

organizations they are supposed to regulate. To handle such a problem especially in the case of 
privatizations, Bortolotti and Perotti (2007) recommended enhancing accountability of the 
regulatory governance through a mechanism such as establishing internal control systems. 

Bortolotti and Perotti (2007) designed these systems in a way that they would rely on a rotating 
board composed of various stakeholders and based on transparent reporting mechanisms. So if 

Turkish DGCS is privatized and especially if the management is transferred to a private party, then 
Turkish government should establish a transparent and accountable regulatory framework to 
prevent a possible regulatory capture.  

3.4. Possibility of Higher User Fees and Loss of Services for Regions Especially with Less 

Traffic Density  

DGCS, in spite of being a profitable SOE, follows a charging policy that takes the public service 
characteristics of its operations into account. For example, due to the safety concerns mentioned 
above and in order to provide an incentive for ships passing through Turkish Straits to demand 

pilotage services, DGCS charges a fee that is ten times cheaper than the one in Panama Canal 
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(Turan, 2005). However, if not properly regulated, a profit-seeking private entity may abuse its 
monopolistic power in some segments. Another possible outcome of a privatized CSS provider 

might be the loss of service at areas where the operation is not commercially viable.  

4. Privatization Options and Their Possible Outcomes 

4.1. Block Sale 

Block sale involves the sale of the shares of an SOE up to 100% to a private party. This method 
can be used to get a strategic partner with a share of less than 50% while the government retains 

the majority of the shares. When more than 50% of the shares are privatized, however, the private 
party acquires the control of the SOE. 

One way that the governments retain some control over the privatized SOEs is the golden share 
mechanism. Golden shares enable governments to intervene in the strategic decisions regarding 
the privatized SOE while day-to-day operations remain under the responsibility of the private 

management. Ercan and Onis (2001) underlined that golden share mechanism helped handle the 
problem of lack of effective regulatory mechanisms throughout the Turkish privatizat ion 

implementations. However, Megginson (2005) pointed out that such golden share mechanism 
reduced the privatization revenues and these revenues were rarely worth the costs incurred. In 
addition, European Union is trying to limit golden share mechanisms and a European Union court 

ruling in 2002 upheld the power of governments to use golden shares. Therefore, if Turkey 
becomes a full member of European Union, it may not employ such mechanisms. If the Turkish 

government loses the right of using a golden share, then the majority private owner of the DGCS 
might exploit its monopolistic power at the expense of the traffic safety and affordable fees.   

Having a strategic partner with a share less than 50% may not make a significant change at the 

enterprise level. First, DGCS will remain as an SOE and continue to be subject to government 
bureaucratic procedures. Second, the government will continue to keep the controlling stake and 

the expected benefits of the privatization will remain limited. In addition, because the control of 
the DGCS will be at the governments’ hand, the prospective private partners may refrain from 
entering into the privatization tenders.  

4.2. Share Issue Privatizations  

Governments can pursue share issue privatizations (SIPs) when the SOE to be privatized is so 

large that a single buyer or a consortium of buyers is not able to submit an offer for the 
privatization. In addition, this method is the most transparent and least corruptible method of 
divesting state enterprises (Megginson, 2005). Besides, SIPs are instrumental in improving the 

domestic capital markets (Perotti and Oijen, 2001).   

Significant underpricing of initial public offerings of privatized companies are underlined in the 

literature (Menyah et al., 1990; Bel, 2003; Gu, 2003). Bel (2003) indicated the larger price 
discounts at the initial public offerings, a deliberate action taken by the governments to improve 
the credibility as a privatizer, reduce the associated risks because of the asymmetric information, 

and establish confidence. To reduce the degree of underpricing, Bel (1998) recommended selling 
the shares through subsequent public offerings to increase the privatization revenue.  

Turkish governments frequently implemented SIPs at the beginning of the 90s in Turkey but the 
percentage of the shares privatized remained quite low. One reason for this may be the small scale 
of Borsa Istanbul (Karatas, 2001). Simga-Mugan and Yuce (2003) indicated that the Turkish 

privatization efforts had a limited effect on Borsa Istanbul after examining the privatizat ion 
implementations over the 1985-1998 period.  

The literature brings evidence regarding the performance impacts of SIPs. Using a sample of 339 
Indian state-owned firms, Gupta (2005) documented that partial privatization, where the 
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government kept the control after privatization, led to improvement in profitability, productivity, 
and investment. Sun and Tong (2003) explored the impact of share issue privatization in China 
using a sample of 634 SOEs. Their analysis revealed that SIP promoted real sales, labor 

productivity, and earning ability but they failed to promote leverage and profit returns. The scale 
problem of Borsa Istanbul decreased over time and now it is more feasible to adopt SIPs method 
for the privatization of Turkish SOEs. A larger and more liquid stock exchange now makes SIP of 

DGCS a more feasible alternative than ever before. 

4.3. Transforming DGCS into a Non-For-Profit Private Organization 

Canada successfully adopted this option where the air traffic control management organizat ion 
(NAV CANADA) is transferred to a not-for-profit private organization established by the 
industrial stakeholders. NAV CANADA has a stakeholder board with the participation of various 

interest groups such as, major airlines, low-fare airlines, regional airlines, cargo carriers, corporate 
jets, air taxis, and light plane owners and this structure ensures that there is no dictation at the 

decision-making process (Frontier Centre for Public Policy, 2002). 

Turkey can follow a similar approach. Industrial stakeholders including but not limited to Turkish 
Chamber of Shipping, Union of Ship Manufacturers, and Turkish Maritime Pilots` Association 

can set up a new company and the assets, services, personnel, and obligations of DGCS can be 
transferred to this newly founded company. For such an option to be applicable, stakeholders 

should be willing to participate in.  

4.4. Restructuring Without Privatization 

Another alternative is to restructure the organization without privatization. Restructuring may 

involve a reorganization of the Directorate General such as shutting down several regional offices 
and employing high-technology devices in order to replace some staff. Another and more 

influential way of restructuring the DGCS is the commercialization/corporatization. This option 
involves bringing mechanisms such as providing higher managerial autonomy, setting more sound 
financial objectives, and enhancing transparency and accountability which in turn reduces the 

adverse effects of state ownership.  

The literature involves many studies on the performance effects of the commercialization of SOEs. 

To name a few, Bozec and Breton (2003) documented that corporatized Canadian SOEs 
significantly improved their financial performance after studying 25 Canadian SOEs over the 
1976-1996 period. Using a dataset consisting of 38 corporatized Chinese SOEs, Aivazian et al. 

(2005) pointed out that corporatization led to performance enhancement even without 
privatization. Using a sample of 790 partially privatized firms in China, Fan et al. (2007) showed 

that firms whose CEOs were former and current government bureaucrats (who were called 
politically connected CEOs by the authors) underperformed their counterparts without such CEOs 
in terms of many financial parameters such as stock returns and growth in both sales and return on 

sales following the three years of the privatization. Sometimes, restructuring is used as a preceding 
step before the privatization to improve its success. D`Souza et al. (2007) tested the impacts of 

restructuring and corporate governance changes made before the privatization on the post-
privatization performance. After examining a sample of 161 firms, they showed that such efforts 
improved the post-privatization performance.  

Restructuring of DGCS through commercialization might be a viable option to increase its 
performance without appealing to privatization. Within the public sector context in Turkey, an 

SOE cannot autonomously recruit personnel and allocate funds to the investment projects. The 
government set the total number of personnel to be recruited at all SOEs and the total funds 
available to the investment projects at the beginning of the year. Then these figures are distributed 

to various SOEs. In other words, DGCS must compete with other SOEs to get new personnel and 
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investment funds, no matter what its actual needs are. What has been acquired generally fall below 
the actual needs. The commercialization and giving DGCS an autonomous managerial structure 

can overcome such constraints.  

5. Discussions and Conclusion 

Turkey has implemented an aggressive privatization strategy over the last decades. DGCS is one 
of the few remaining SOEs which are not included in the privatization portfolio. This study 
attempts at making a preliminary exercise to provide an input with respect to a possible 

privatization decision of DGCS.  

This study argues that the lack of regulatory capacity prevents a large-scale privatization of DGCS 

after which the management will be private. Transferring DGCS into a non-for-profit private 
organization can be feasible in terms of enhancing efficiency and ensuring safety. But the 
stakeholders may not raise necessary finance to assume the ownership and accordingly this option 

may not work for the government considering the strong emphasis on privatizatio n revenue. The 
remaining two alternatives; share issue privatizations and restructuring and commercializing might 

work well in several aspects.  

The most reasonable way of privatization might be adopting a SIP strategy while the government 
keeps the management. This can increase the transparency and accountability while eliminating 

the regulatory problems associated with the private management and control. This option enables 
government to maintain its management and control at DGCS. Accordingly, possible problems 

associated with private management, such as exploiting the monopolistic position by increasing 
the fees (which will hurt the entire industry) and cutting necessary investments and labor to 
increase profits (which will, in turn, risk the traffic safety) will be eliminated in this alternat ive. 

The privatized share, on the other hand, will bring a market oversight on the management of 
DGCS. The minority private share might also serve as a barrier for politically- influenced decisions 

that, in turn, might reduce the efficiency of DGCS. Another option for DGCS is to commercia lize 
it and give autonomy to its governance structure. This option can reduce bureaucratic structure 
and help bring a more commercial approach without losing the ownership and control from the 

government`s point of view. Together with the commercialization, an advisory board can be 
established with the participation of the related stakeholders.  In addition, several members of the 

board of directors can be appointed from these stakeholders.  

This study is a preliminary analysis regarding the privatization options and their expected 
outcomes for DGCS based on the previous studies from the finance literature. Future research can 

focus on gathering the views of the stakeholders on a possible privatization of DGCS. 
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Abstract 

This paper contributes to the literature by examining the impact of rule of law and regulatory quality on economic 

growth through their impact on the stock market development and banking development. In the study, panel vector 

autoregressive model is employed for the EU-15 countries over the period of 1996-2012 in order to account the 

endogenous interrelations among these variables. Estimation results indicate that both indicators of institutions 

increase banking development as well as stock market development. Additionally, the findings indicate that banking 

development complements with stock market development. It is found that capital market development increases 

income per capita whereas banking development decreases income per capita.  

Keywords: Rule of Law, Regulatory Quality, Banking Development, Stock Market Development. 

JEL Codes: G00, G20, O16. 

 

 

KURUMLAR, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME 

Öz 

Bu makale hukukun üstünlüğü ve düzenleyici kalitenin menkul kıymetler borsasının gelişimi ve bankacılık sektörü 

gelişimi üzerinden ekonomik büyümeye etkisini analiz ederek literatüre katkı sağlamaktadır. Değişkenler arasındaki 

karşılıklı içsel ilişkileri açıklamak için AB-15 ülkelerini 1996-2012 zaman dilimi arasında ele alarak panel vektör 

özbağlanımlı model kullanılmıştır. Tahmin sonuçları, kurumların her iki göstergesinin de menkul kıymetler borsasının 

gelişimi yanında bankacılık sektörü gelişimini arttırdığını göstermektedir. Ek olarak, bulgular menkul kıymetler 

borsasının gelişimi ile bankacılık sektörü gelişimi arasında tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu göstermektedir. Menkul 

kıymetler borsasının gelişimi kişi başına düşen geliri artırırken, bankacılık sektörü gelişimi kişi başına düşen geliri 

azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hukukun Üstünlüğü, Düzenleyici Kalite, Bankacılık Sektörü Gelişimi, Menkul Kıymetler 

Borsasının Gelişimi. 
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Introduction, Theory and the Literature Review 

There are several studies analyzing the effect of rule of law on financial development and the effect 

of financial development on economic growth. La Porta et al. (1998) argues that the origin of a 
country’s legal system influences economic and financial development. King and Levine (1993), 
Levine and Zervos (1998), Demirguc-Kunt and Maksimovic (1998), Saad (2014) and 

Kyophilavong et al. (2016) found evidence of a positive significant effect of financial development 
on economic growth. However, most of the studies that examine the effect of financ ia l 

development on economic growth do not take account of the rule of law. Therefore, the study fills 
this gap in the literature by providing panel VAR analysis between legal system, financ ia l 
development and economic growth. 

Financial development leads to economic growth by increasing efficiency of capital accumulat ion 
and savings rate (Goldsmith, 1969; Levine, 1997, Greenwood and Jovanovic, 1990). De Gregorio 

(1993), Rajan and Zingales, (1996), and  Galor and Zeira (1993) argue that developed financ ia l 
market would provide resources for small scale producers, poor and middle class people to achieve 
the necessary physical and human capital to enter the markets. Acemoglu and Zilibotti (1997) and 

Levine (1997) argue that without well-developed financial markets, large scale, long run and high 
risky (technological) investments would not be undertaken, which would result in underdeveloped 

economy.  On the other hand, Demetriades and Luintel (1996), Arestis and Demetriades (1997), 
and Shan et al. (2001) found that economic growth causes financial development. 

There are several studies in literature examining the effect of rule of law on economic growth. 

Acemoglu et al. (2001; 2005) argue that sustained economic growth would follow in the legal 
environment, where the contracts are enforced and property rights are protected. Scultz and 

Wiengast (2003), Acemoglu et al. (2005), and Cass (2001) emphasize that institutional checks and 
balances on the government expropriation that are necessary to have viable rule of law improves 
the economic performance of the country. Acemoglu et al. (2005) emphasize that independent 

judiciary and civil liberties as well as checks on government expropriation prompt investment and 
economic growth.  

Besides, several studies found that the causality runs from economic growth to complexity of 
contract enforcement and contractual arrangements in legal texts. Dam (2006) argues that more 
independent legal institutions might emerge with rise in income. He emphasizes that rise in 

resources to be used for the judicial processes, and to increase the salaries of judges might decrease 
the political pressures and bribes that would lead to increase in economic growth. Rigobon and 

Rodrik (2005) argue that economic growth produces better institutions. In particular, resources to 
be used for renovation of the juridical system such as installation of technological endowments to 
increase the efficiency of forensic laboratory or increasing the judges’ salaries (Dam, 2006) would 

improve the enforcement of law.  

The legal system would exert an influence on the development of financial development. Levine 

(1998) reports that countries with sound legal systems ensuring the enforcement of contracts have 
more developed financial markets. Beck and Levine (2003) argue that savers are more willing to 
provide and mobilize their savings if the rule of law enforces private property rights, private 

contractual arrangements, and legal rights of investors. Glaeser (2001) argue that the sophistica ted 
and complex contracts enacted through developed financial institutions and the set of rules and 

regulatory framework that is compatible with the technical details of these contracts would protect 
the investors’ rights against the financial frauds and thefts.  

If the capital markets are not developed due to some frictions in financial markets such as the costs 

of financial distress, asymmetric information, and tax advantages, firms use internal cash flows to 
grow (Musso and Schiavo, 2008). However, if there is sufficient level of legal protection for 
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investors and outside stockholders, then the size of external finance would be larger which induces 
more developed financial markets. Additionally, legal framework and level of protection for 

investors, particularly protection of outside stockholders’ rights against insiders affect the size of 
external finance (La Porta et al., 2013).  

Using data for 49 countries, La Porta et al. (1998) argue that the extent of the rights of shareholders 

and creditors is determined by legal origin. They report that the rule of law, legal origin and 
shareholders’ and creditors’ rights affect stock market capitalization and the amount of bank 

credits used domestically by private sector positively. Johnson et al. (2002), by using data from 
survey performed over small manufacturing firms in five transition countries, argue that firms in 
countries where property rights are enforced reinvest the profits, whereas in countries where there 

is not legal protection over property rights, firms are less tended to reinvest the profits.  

Glaeser et al. (2001) contrasted capital market regulations for securities in Czech Republic and 

Poland and concluded that the stock market in Poland is more developed than Czech Republic 
since Poland has stronger capital market regulations. By using rule of law index, European Bankk 
for Reconstruction and Development (Banking Environment and Performance Survey) index and 

enforcement index, Pistor et al. (2000) conducted empirical analyses for 20 transition economies. 
They report that enforcement of law, but not legal text, affects both banking and stock market 

development positively. 

The causality between financial development and the rule of law might run from financ ia l 
development to the rule of law. As the financial markets develop, laws pertaining to the rights of 

investors and creditors, securities law, bankruptcy law might emerge and become more complex.  

Financial institutions might differ according to their impact on economic growth. The stock market 

would increase the speed of transaction and decrease the cost of transaction leading to portfolios 
with greater cross sectional risk sharing and efficient allocation of funds.  However, increased 
liquidity, price volatility, asset bubbles, and foreign exchange rate volatility might reduce 

economic growth (Arestis et al. 2001; Akyuz, 1993; Singh, 1997). Stiglitz (1985) argues that banks 
are better at addressing the principal agent problems, thus, stock markets development together 

with low banking development would undermine economic growth by reducing the efficient 
allocation of funds and the profitable investment projects. Also, stock market development 
together with low banking development might undermine economic growth due to interact ions 

between foreign exchange market and stock market.  

Levine and Zervos (1998), Beck and Levine (2014) reported positive significant effect of both 

stock market and banking development on economic growth. But, Naceur and Ghazouani (2007) 
reported that banking development negatively affects economic growth after controlling stock 
market development. By using data for 16 transition countries over the 1991-2011 period, 

Petkovski and Kjosevski (2014) found that bank credit to private sector has negative significant 
effect on economic growth rate. By using data for 27 EU member states over the period of 1998-

2011, Creel et al (2015) found that credit to private sector has negative significant effect on 
economic growth. 

The study by accounting all possible connections among these variables seek to find the direct and 

indirect paths of causations and channels running from development of financial institutions to the 
economic growth. The paper contributes by bringing further evidence that rule of law does escalate 

the effect of financial development on economic growth. Also, one other innovation of the study 
is using the rule of law and regulatory quality variables to represent the quality of legal system 
where the rule of law represents the legal text, and regulatory quality represents the enforcement 

(quality) of legal text in the country. Moreover, by the endogenous nature of interrelation among 
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these variables, Panel VAR methodology is employed to account this interrelation which has not 

been performed in the relevant literature. 

The structure of the paper is as follows. The next section is the empirical analysis section 
introducing the data, the empirical methodology and the empirical results.  The third section is the 

conclusion section.  

2. Empirical Analysis 

2.1. Data and Variables 

The analysis covers EU-15 countries over the period 1996-2012. The EU-15 countries are selected 
since they are more stable and more homogenous group than other country classifications. Time 

span of the study is selected due to the data availability. The variables utilized in the study are as 
follows; 

lngdppc: It represents the natural logarithm of GDP per capita, PPP (constant 2011 internationa l 
$), which is taken from The World Bank (2018a). 

lnstock: It is constructed as the natural logarithm of stock market development index. Stock 

market development index is the average of three indices taken from Federal Reserve Bank of St. 
Louis (2018) as follows; 

i. Stock Market Capitalization to GDP, Percent, Annual, Not Seasonally Adjusted 
ii. Stock Market Total Value Traded to GDP, Percent, Annual, Not Seasonally 

Adjusted 

iii. Stock Market Turnover Ratio (Value Traded/Capitalization), Percent, Annual, Not 
Seasonally Adjusted 

These three proxies are used in the literature to measure stock market development (Levine and 
Zevros, 1998; Rousseau and Wachtel, 2000; Beck and Levine, 2004). Instead of using just one 
index, the three indices are averaged to have more accurate proxy of the stock market development.   

lnbank: It is constructed as the natural logarithm of banking development index. Banking 
development index is the average of two indices taken from Federal Reserve Bank of St. Louis  

(2018) as follows; 

i. Liquid Liabilities to GDP for Denmark, Percent, Annual, Not Seasonally Adjusted 
ii. Private Credit by Deposit Money Banks and Other Financial Institutions to GDP for 

Italy, Percent, Annual, Not Seasonally Adjusted 

These two proxies are used in the literature to measure banking development (Levine and Zevros, 

1998; Beck and Levine, 2004). Instead of using just one index, we averaged two indices for more 
accurate proxy of banking development.   

rol: It represents the governance index of rule of law, which is taken from The World Bank 

(2018b). 

regq: It represents the governance index of regulatory quality, which is taken from The World 

Bank (2018b). 
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Table 1: Summary Statistics 

Variable Obs Mean Std. Dev Min Max 

lngdppc 255 10.548 0.273 9.987 11.491 

lnstock 255 4.043 0.563 2.567 5.346 

lnbank 255 4.514 0.358 3.747 5.515 

regq 255 2.438 0.366 1.496 3.098 

rol 255 2.523 0.405 1.387 3.013 

2.2. Panel VAR Model 

Since all three variables in each of five models are endogenous, the panel VAR model is used for 

estimation. The optimal lag-length for each of five panel VAR model is tested for maximum lag 
length of four and it is found that the optimal lag length is one for each model (Love and Zicchino, 

2006). Hence, it is specified a first order panel VAR model representing all five models as follows;  

𝑦𝑖𝑡 =  𝛤0 + 𝛤1𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑓𝑖 + 𝑑𝑐 ,𝑡 + 𝑒𝑡                                                                        (1) 

where 𝑦𝑖𝑡 is a three-variable vector which includes rol, lnstock and lngdppc in first model; regq, 

lnstock and lngdppc in second model; rol, lnbank and lngdppc in third model; regq, lnbank and 
lngdppc in fourth model and lnstock, lnbank and lngdppc in last model. 

The fixed effects is introduced by 𝑓𝑖 to allow for individual heterogeneity for each country in the 
panel in order not to impose the restriction that the underlying structure for each cross-sectional 

unit is the same (Love and Zicchino, 2006).  

It is used lagged regressors as instruments to estimate the coefficients with System Generalized 
Method of Moments (Love and Zicchino, 2006). 

In order to analyze the impulse-response functions, their confidence intervals are estimated with 
Monte Carlo simulations (Love and Zicchino, 2006).  

Variance decomposition shows the percentage of variation in one variable that is explained by the 
shock to another variable, accumulated over time. We report the total effect accumulated over the 
10 years by variance decomposition (Love and Zicchino, 2006). 

2.3. Stationarity Analysis 

The stationarity of the variables is tested with Levin-Lin-Chu unit-root test. According to the unit-

root test results in Table 2, all variables are found stationary at the level. 
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Table 2: Levin-Lin-Chu Unit-Root Test Results 

  Level   

Variables Constant Constant and Trend Result 

lngdppc -5.491*** -2.100** I(0) 

lnstock -4.791*** -5.765*** I(0) 

lnbank -3.558*** -4.869*** I(0) 

regq -2.970*** -2.505*** I(0) 

rol -2.844*** -4.378*** I(0) 

Notes: The numbers are adjusted t*. ***, ** and * denote significance levels at 1%, 5% and 10% respectively. 

2.4. Panel VAR Estimation Results 

2.4.1. Rule of Law, Stock Market Development and Income per Capita 

The Granger causality test results, illustrated in Table 3, justify using Panel VAR technique in the 

sense that all variables are endogenous and there exists two-way relationship between any two of 
them. Specifically, rule of law (rol) granger causes stock market development (lnstock) and 
income per capita (lngdppc) and stock market development (lnstock) granger cause income per 

capita (lngdppc). 

Table 3: Granger Causality Test Results 

 

 

 

Notes: The numbers are the Prob > chi2 values. Null hypothesis is that the column variable does not Granger-cause 

raw variable. 

According to the results presented in Table 4, panel VAR satisfies the stability condition since the 

stability test indicates that all the eigenvalues lie inside the unit circle. 

Table 4: Panel VAR Stability Test Results 

Eigenvalue 
Modulus 

Real Imaginary 

0.842 0 0.842 

0.692 -0.296 0.753 

0.692 0.296 0.753 

According to the impulse response functions in Figure 1, one standard deviation shock given to 
rule of law (rol) has a positive significant effect on stock market development (lnstock) and has 

no significant effect on income per capita (lngdppc). 

One standard deviation shock given to stock market development (lnstock) has positive significant 
effect on income per capita (lngdppc). Hence, stock market development leads to economic 

growth. Since rule of law has no direct effect on income per capita, rule of law has indirect positive 
significant effect on income per capita through stock market development. The test results 

confirms and are in line with the findings of prior studies from (La Porta et al.1998; Glaeser et al, 
2001; Demirguc-Kunt & Maksimovic 1998, 2005). Findings indicating the negative impact of 
GDP per capita on the stock market development contradicts with the findings in the literature 

(Demetriades and Hussein, 1996; Greenwood and Smith, 1997). However, Enisan and Olufisayo 

 
rol lnstock lngdppc 

rol 
 

0.00 0.09 

lnstock 0.00 
 

0.00 

lngdppc 0.03 0.04 
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(2009) show that there is a weak evidence that the economic growth induces stock market 
development for the Nigeria. Moreover, Hoque et al. (2017) argues that the short term capital 

movements for the country implementing the  export oriented growth strategy might lead to 
appreciation of the national currency leading to profit loss and the poor performing stocks of firms 
leading to underdevelopment of the stock market which would explain the findings above for 

Turkey.  

Figure 1: Impulse Response Functions 

 

According to variance decomposition at a horizon of ten years in Table 5, income per capita 
(lngdppc) forecast error variance is attributed mostly to its own shock by % 83,6. Stock market 

development (lnstock) explains % 15,3 of total variation in income per capita (lngdppc). Rule of 
law (rol) explains % 31,5 of total variation in stock market development (lnstock). 

Table 5: Variance Decompositions 

 
rol lnstock lngdppc 

rol 0.673 0.071 0.256 

lnstock 0.315 0.505 0.180 

lngdppc 0.011 0.153 0.836 

Notes: Percent of variation in the row variable (10 periods ahead) explained by column variable.  

 

2.4.2. Regulatory Quality, Stock Market Development and Income per Capita 

The Granger causality test results, shown in Table 6, justify using Panel VAR technique in the 

sense that all variables are endogenous and there exists two-way relationship between any two of 
them except the causation from income per capita (lngdppc) to regulatory quality (regq).  
Specifically, regulatory quality (regq) granger causes stock market development (lnstock), and 

stock market development (lnstock) granger causes income per capita (lngdppc) and to regulatory 
quality (regq). 
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Table 6: Granger Causality Test Results 

 
regq lnstock lngdppc 

regq 
 

0.00 0.42 

lnstock 0.00 
 

0.00 

lngdppc 0.00 0.00 
 

Notes: The numbers are the Prob > chi2 values. Null hypothesis is that the column variable does not Granger-cause 

raw variable. 

Based on the results presented in Table 7, panel VAR satisfies the stability condition since the 
stability test indicates that all the eigenvalues lie inside the unit circle. 

Table 7: Panel VAR Stability 

Eigenvalue 
Modulus 

Real Imaginary 

0.931 0.106 0.937 

0.931 -0.106 0.937 

0.659 0 0.659 

 

According to the impulse response functions in Figure 2, one standard deviation shock given to 
regulatory quality (regq) has a positive significant effect on stock market development (lnstock) 

and has positive significant effect on income per capita (lngdppc). Therefore, the enforcement of 
the legal text contributes to the financial and economic development.  One standard deviation 

shock given to stock market development (lnstock) has positive significant effect on income per 
capita (lngdppc). Hence stock market development leads to economic growth. Moreover, both 
income per capita and stock market development contributes positively to the regulatory quality 

whereas the economic growth decreases the stock market development. The result suggests that 
the increase in regulatory quality would generate positive feedbacks to itself through the economic 

growth and stock market channels. 
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Figure 2: Impulse Response Function 

 

 

According to variance decomposition at a horizon of ten years in Table 4, stock market 
development (lnstock) explains % 44,6 of total variation in income per capita (lngdppc). 
Regulatory quality (regq) explains %10,3 of total variation in stock market development (lnstock). 

Table 9: Variance Decompositions 

 
regq lnstock lngdppc 

regq 0.517 0.318 0.165 

lnstock 0.103 0.790 0.107 

lngdppc 0.101 0.446 0.453 

Notes: Percent of variation in the row variable (10 periods ahead) explained by column variable.  

Based on the results above, regulatory quality increases stock market development, which leads to 
economic growth.  Therefore, both legal text and its enforcement quality have positive significant 
effect on stock market development. Enforcement of the rule of law against expropriation of 

investors’ rights, and expropriation of outside stockholders’ rights would increase the stock market 
development, which, would lead to the economic growth. These findings comply with the find ings 

in the literature on the legal system and financial development (Demirguc-Kunt & Maksimovic, 
1998; 2005) 

2.4.3. Rule of Law, Banking Development and Income per Capita 

The results from Granger causality test in Table 9 justify using Panel VAR technique in the sense 
that all variables are endogenous and there exists two-way relationship between any two of them 

except causation from banking development (lnbank) to rule of law (rol).  Specifically rule of law 
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(rol) granger causes banking development (lnbank) and income per capita (lngdppc), and banking 

development (lnbank) granger causes income per capita (lngdppc) . 

Table 10: Granger Causality Test 

 
rol lnbank lngdppc 

rol 
 

0.88 0.00 

lnbank 0.00 
 

0.00 

lngdppc 0.06 0.02 
 

Notes: The numbers are the Prob > chi2 values. Null hypothesis is that the column variable does not Granger -cause 

raw variable. 

According to the results in Table 10, panel VAR satisfies the stability condition since the 
stability test indicates that all the eigenvalues lie inside the unit circle. 

Table 11: Panel VAR Stability 

Eigenvalue 
Modulus 

Real Imaginary 

0.867 0.023 0.867 

0.867 -0.023 0.867 

0.382 0 0.382 

According to impulse response functions in Figure 3, one standard deviation shock given to rule 
of law (rol) has a positive significant effect on banking development (lnbank) and has no 
significant effect on income per capita (lngdppc). One standard deviation shock given to banking 

development (lnbank) has negative significant effect on income per capita (lngdppc). Hence 
banking development decreases income per capita, so it does not lead to economic growth. 

Moreover, there is bi-directional relation between rule of law and banking development. 
Particularly, the rule of law improves banking development whereas banking development 
decreases the rule of law. These results comply with the results for the stock market development 

that the rule of law contributes to the financial development whereas the financial development 
worsens it.  

Figure 3: Impulse Response Function 
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According to variance decomposition at a horizon of ten years in Table 11, banking development 
(lnbank) explains 49,6 % of total variation in income per capita (lngdppc). Rule of law (rol) 

explains 16,3 % of total variation in banking development (lnbank). 

Table 12: Variance Decomposition 

 
rol lnbank lngdppc 

rol 0.567 0.227 0.206 

lnbank 0.166 0.803 0.031 

lngdppc 0.009 0.494 0.497 

Notes: Percent of variation in the row variable (10 periods ahead) explained by column variable.  

2.4.4. Regulatory Quality, Banking Development and Income per Capita 

Granger causality test results in Table 7 justify using Panel VAR technique in the sense that all 
variables are endogenous and there exists two-way relationship between any two of them.  

Specifically, regulatory quality (regq) granger causes banking development (lnbank) and income 
per capita (lngdppc), and banking development (lnbank) granger causes income per capita 
(lngdppc). 

Table 13: Granger Causality Test 

 
regq lnbank lngdppc 

regq 
 

0.00 0.00 

lnbank 0.00 
 

0.00 

lngdppc 0.00 0.00 
 

Notes: The numbers are the Prob > chi2 values. Null hypothesis is that the column variable does not Granger -cause 

raw variable. 

According to the results in Table 13, panel VAR satisfies the stability condition since the stability 
test indicates that all the eigenvalues lie inside the unit circle. 

Table 14: Panel VAR Stability 

Eigenvalue 
Modulus 

Real Imaginary 

0.912 0 0.912 

0.694 0 0.694 

0.179 0 0.179 

According to impulse response functions in Figure 4, one standard deviation shock given to 
regulatory quality (regq) has a positive significant effect on banking development (lnbank) and no 
significant effect on income per capita (lngdppc). One standard deviation shock given to banking 

development (lnbank) has a negative significant effect on income per capita (lngdppc). Hence 
banking development decreases income per capita, so it does not lead to economic growth which 

is same as in the case of the rule of law. Therefore, policies promoting the stock market 
development in expense of the banking sector development should be in place to stimula te 
economic growth.  
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Figure 4: Impulse Response Function 

 

According to variance decomposition at a horizon of ten years in Table 14, banking development 

(lnbank) explains 60.6 % of total variation in income per capita (lngdppc). Regulatory quality 
(regq) explains 3.7 % of total variation in banking development (lnbank). 

Table 15: Variance Decomposition 

 
regq lnbank lngdppc 

regq 0.960 0.011 0.029 

lnbank 0.037 0.746 0.217 

lngdppc 0.014 0.606 0.380 

Notes: Percent of variation in the row variable (10 periods ahead) explained by column variable.  

2.4.5. Stock Market Development, Banking Development and Income per Capita 

Granger causality test results in Table 7 justify using Panel VAR technique in the sense that all 
variables are endogenous and there exists two-way relationship between any two of them.  

Specifically, stock market development (lnstock) granger causes banking development (lnbank) 
and income per capita (lngdppc), and banking development (lnbank) granger cause stock market 
development (lnstock) and income per capita (lngdppc). 

Table 16: Granger Causality Test 

 
lnstock lnbank lngdppc 

lnstock 
 

0.07 0.00 

lnbank 0.00 
 

0.00 

lngdppc 0.10 0.01 
 

Notes: The numbers are the Prob > chi2 values. Null hypothesis is that the column variable does not Granger -cause 

raw variable. 

According to the results in Table 16, panel VAR satisfies the stability condition since the stability 
test indicates that all the eigenvalues lie inside the unit circle. 
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Table 17: Panel VAR Stability 

Eigenvalue 
Modulus 

Real Imaginary 

0.770 0 0.770 

0.646 -0.164 0.667 

0.646 0.164 0.667 

According to impulse response functions in Figure 5, one standard deviation shock given to stock 
market development (lnstock) has a positive significant effect on banking development (lnbank) 

and income per capita (lngdppc). One standard deviation shock given to banking development 
(lnbank) has positive significant effect on stock market development and has negative significant 
effect on income per capita (lngdppc). Hence stock market development increases income per 

capita while banking development decreases income per capita. There are bidirectional causal 
relations between banking development and stock market development in the sense that any 

improvement in one of these financial institutions contribute positively to another. However, as 
these financial institutions contribute to the economic growth in different directions the total effect 
on the economic growth would depend on the magnitude of these impacts.  

On the other hand, the results show that even banking development decreases economic growth 
directly it increases it through its positive impact on stock market development. Therefore, any 

policy restricting the banking development should account the indirect effect over stock market 
development.  

Figure 5: Impulse Response Function 

 

According to variance decomposition at a horizon of ten years in Table 17, stock market 
development (lnstock) explains 19.9 % of total variation in income per capita (lngdppc) and 

banking development (lnbank) explains 31.5 % of total variation in income per capita (lngdppc). 
While stock market development (lnstock) explains 30.8 % of total variation in banking 
development (lnbank), banking development (lnbank) explains 8.6 % of total variation in stock 

market development (lnstock). 
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Table 18: Variance Decomposition 

 
lnstock lnbank lngdppc 

lnstock 0.731 0.086 0.183 

lnbank 0.308 0.606 0.086 

lngdppc 0.199 0.315 0.486 

Notes: Percent of variation in the row variable (10 periods ahead) explained by column variable.  

Moreover, income per capita decreases stock market development which has positive contribution 

on income per capita, and increases banking development which has negative contribution on 
income per capita. Additionally, increase in banking development which decreases income per 

capita increases stock market development which increases income per capita. Therefore, even 
there is not closed loop of   interactions among these variables, the total impact of the increase in 
financial development on the economic growth depend on the magnitudes of these interactions.  

3. Conclusion 

There are several studies emphasizing the growth enhancing effect of financial development. 

However, these studies do not take account of the rule of law and its enforcement in examining 
the relationship between financial development and economic growth. By accounting the 
endogenous nature of interrelation among the variables, the study aims to examine the channels 

through which the stock market development and banking development influence economic 
growth.  

The results indicate that rule of law and regulatory quality have positive significant impact on 
banking development and stock market development in accord with Dima et al. (2018). Results 
also suggest that income per capita positively affects rule of law whereas rule of law does not 

affect income per capita. The results confirm that rule of law is endogenously determined as 
emphasized by Rigobon and Rodrik (2005) and Dam (2006). However, it contradicts with the 
findings provided by several studies including Acemoglu et al. (2005) and Asoni (2008). The 

results may indicate that the rule of law exerts significant influence on economic growth through 
its impact on the financial development, particularly through stock market development channel.  

Additionally, it is also found that banking development and stock market development are 
complements rather than substitutes which contradicts with the result provided by Allen and Gale 
(1997) and Boot and Thakor (1997).  The result complies with Demirgüç-Kunt and Maksimovic 

(1996) arguing that stock market development generates results in higher debt-equity ratios, thus 
stimulates development of banking sector.  

It is found that capital market development leads to economic growth whereas banking 
development leads to decrease in economic growth. Therefore, greater diversification of risks and 
efficient allocation of resources rendered by stock market development stimulates economic 

growth whereas banking sector development reduces it.  

Moreover, income per capita decreases stock market development which has positive contribution 

on income per capita, and increases banking development which has negative contribution on 
income per capita. Additionally, increase in banking development which decreases income per 
capita increases stock market development which increases income per capita. Therefore, even 

there is no closed loop of   interactions among these variables, the total impact of the increase in 
financial development on the economic growth depends on the magnitudes of these interactions.  

Results on the relationship between the banking development and economic growth comply with 
the findings in the literature indicating that banking development decreases economic growth 
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(Creel et al., 2015; Bongini et al., 2017; Petkovski and Kjosevski, 2014; Naceur and Ghazouani, 
2007). 

Results on the relationship between banking development and economic growth also comply with 
threshold studies showing the switch in the relation between banking development and economic 
growth. Law and Singh (2014) and Cechetti and Kharraboubi (2012) argue that if the private sector 

credit to GDP ratio is above the threshold value, 90 % of GDP, the banking sector development 
negatively affects economic growth and if it is below that threshold value it increases economic 

growth. 

Results on the relationship between stock market development and economic growth conflicts with 
the predictions some of the studies in the financial development literature (Arestis et al., 2001; 

Akyuz, 1993; Singh, 1997; Stiglitz, 1985). The positive effect of stock market development on 
economic growth is also supported by several studies (Jedida et al. 2014; Smaoui and Nechi, 2017).  

The policy implication of these findings is that stock market development along with regulatory 
quality should be promoted to enhance economic growth. Moreover, as the rule of law which 
increases stock market development decreases by the stock market development, it should be 

improved along with stock market development. 
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GELENEK VE GELENEK İCADI ARASINDA: İRAN SİYASAL KÜLTÜRÜNDE 

HUMEYNİ REJİMİNİN YERİ  

Halil KANADIKIRIK   

Öz 

Bu çalışmada İran İslâm Devrimi ve ardından kurulan rejimin İran’ın ve Şiîliğin siyasal kültüründeki yerinin  

betimlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla devrimin toplumsal bileşenleri ile İslâm Cumhuriyeti’nin siyasal pratikleri 

tartışmaya açılarak siyasal kültür ile Humeyni’nin ideolojisi arasındaki ilişkinin niteliği ortaya konmuştur. Buna göre 

Humeyni’nin siyasal düşüncesinin siyasal Şiîliğin yegâne yorumu olmadığı ve gerek toplumsal kabul gerek siyasal 

aktörlerin pratikleri açısından pragmatik bir yapıda olduğu gösterilmek istenmiştir. Buradan yola çıkılarak rejimin  

tarihsel temelleri sorgulanmıştır. Bu sorgulama dinî kurumun seküler siyasal otoriteye karşı siyasal meşruiyetini ne 

zaman ve nasıl geliştirmeye başladığının incelendiği bir bölüm ile modern çağda İran’ın seküler siyasal otoritelerinin  

içine düştükleri meşruiyet krizinin ve buna çözüm üretebilme kapasitelerinin incelendiği bir bölümden oluşmuştur. 

Sonuç olarak İran’ın siyasal modernleşme sürecinde seküler siyasal otoritenin patrimonyal meşruiyetin i 

sürdüremediği bir zeminde dinî kurumun gelenek icat etmek suretiyle söz konusu meşruiyet krizine çözüm ürettiği 

ileri sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İran, Meşruiyet, Modernleşme, Orta Doğu, Politik Kültür  

 

BETWEEN TRADITION AND INVENTION OF TRADITION: THE PLACE OF 

KHOMEINI’S REGIME IN POLITICAL CULTURE OF IRAN 

 

Abstract 

The purpose of this study has been to describe the place of Iran Islamic Revolution and the regime found afterward 

within the political culture of Iran and Shiism. For this purpose the characteristics of the relation between the political 

culture and Khomeini’s ideology has been revealed by bringing the social components of the revolution and the 

political practices of the Islamic Republic up for discussion. Hereunder these have been aimed to demonstrate that the 

political thought of Khomeini was not a unique interpretation of political Shiism and it was a pragmatic body in the 

point of both the social consent and the practices of political actors. Starting from this point of view the historical 

foundations of the regime have been investigated. This investigation consists of a chapter which analyzes where and 

how did the religious institution begin to improve its political legitimacy against the secular political authority and of 

another chapter which analyzes the legitimacy crisis involved by  the secular political authorities of Iran in the modern  

age and their capacities to find solutions for that. As a result it as put forward that on the field where the secular 

political authority couldn’t continue its patrimonial legitimacy in the process of political modernization of Iran the 

religious institution solved the mentioned legitimacy crisis by means of inventing tradition. 

Keywords: Iran, Legitimacy, Modernisation, Middle East, Political Culture 

 

 

 

 

 

                                                                 
   Bu makale yazarın, Bursa Uludağ Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programı kapsamında 

halen hazırlık aşamasında olan “Siyasal Modernleşmenin Patrimonyal Yüzü: Türkiye, Rusya ve İran” isimli tez 

çalışmasından türetilmiştir. 
 Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Bursa.  

e-posta: kanadikirik@gmail.com ORCID 0000-0002-7215-1073 

Başvuru Tarihi (Received): 21.11.2018 Kabul Tarihi (Accepted): 21.04.2019 
 

mailto:kanadikirik@gmail.com


Between Tradition and Invention of Tradition: The Place of Khomeini’s Regime in Political Culture of Iran  

 

143 
 

Giriş  

İran İslâm Devrimi ve ardından kurulan İslâm Cumhuriyeti, İran’a yönelik güncel uluslararas ı 

algının oluşmasında önemli bir merhaleyi temsil etmiştir. Devrimin 20. yüzyılın son çeyreğinde 
gerçekleşmesi ve dinî bir geleneğe dayanma iddiasıyla radikal bir dönüşümü başlatmış olması, 
rejime köktenci bir görünüm kazandırmıştır. Siyasal otorite mevkiine dinî kurumun yerleşmesi ve 

tüm devlet organlarını, din adamları sınıfının hâkimiyetine dayanan yepyeni bir ideolojiye, 
Humeynizm’e göre kurumsallaştırması, elbette entelektüeller açısından çok cazip bir araştırma 

konusu olmuştur. Bununla beraber söz konusu gelişmelerin İran tarihinin sadece bir dönemini, o 
da son kırk yılını oluşturduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Humeynizm, İran’ın kadim ve modern 
tarihinde yalnızca son bir görüngüdür; ne önce ne de sonra siyasal Şiîliğin yegâne yorumu 

olabilmiştir. İran’ın modern tarihinde dinî kurumun siyasal dönüşümü dikkate alındığında, 
Humeyni’nin bu dönüşümün uç noktalarında yer aldığı, hatta önemli bir kısım Şiî ulemadan 

reddiyeler aldığı da görülür. Dahası devrimden sonra gerek Humeyni gerek halefleri rejimin 
niteliklerine ilişkin köklü değişikliklere gitmişlerdir. Öyleyse İslâm Devrimi sürecinin radikal 
nitelikleriyle beraber takip eden dönemde yerleşik hâle getirilen rejimin İran’ın siyasal kültüründe 

nereye oturtulması gerektiği tartışılmalıdır. İşbu makalede İslâm Cumhuriyeti’nin güncel 
sorunlarından yola çıkılarak geriye doğru sorgulama ve tartışmalarla söz konusu siyasal “sonucun” 

siyasal kültürdeki yeri saptanmaya çalışılacaktır. Bu ise salt dinî kurumun modern dönüşümünün 
değil, İran tarihinde seküler siyasal otoritenin yerinin ve sorunlarla başa çıkma kapasitesinin de 
irdelenmesini gerektirecektir.  

1. Devrimin Bileşenleri 

İran’da 1978-79’da yaşanan devrim, İran dışından entelektüellerin de birçok açıdan ilgis ini 

çekmiştir. Bir kere devrimin liberal, ulusalcı, sosyal demokrat ve hatta Marksist kesimlerce 
desteklenmiş olması başlı başına çarpıcı bir olgudur. Humeyni’nin ileri sürdüğü ve anayasa 
referandumu ile topluma kabul ettirdiği siyasal ideolojinin bir dinden türetilmiş olması da İran 

devrimine ve akabinde kurulan rejime dünya çapında bir özgünlük kazandırmıştır. Bununla 
beraber devrimden kaynaklanan bu ilk heyecan dalgasının sukûtundan sonra rejimin özgünlüğüne 
vurgu yapan fikirler de revizyona uğramışlardır. Rejim hakkındaki bu erkenci yorumların en 

ünlüsü Michel Foucault’dan geleni olmalıdır. Üzerine aldığı İtalyan Corriere della serra  
Gazetesi’nin muhabirliği vazifesiyle devrim sürecine tanıklık eden Foucault, devrimi modern bir 

ideolojik hareket olarak görmemiş, onu dinî ve kültürel bir başkaldırı olarak selamlamıştır (Afary 
& Anderson, 2015). Tıpkı Rusya ve Çin devrimlerine tanıklık eden entelektüeller gibi heyecana 
kapılmış ve modern tahakküm, gözetleme ve propaganda aygıtlarıyla donanmış bir devletin 

kurulmakta olduğunu görememiştir (Afary & Anderson, 2015). Dahası, şarkiyatçılara has bir 
tavırla Humeyni’nin siyasal Şiîliğe ilişkin yorumunu tüm tarihe içkin bir sabite olarak kabul etmiş 

ve Şiîliğin farklı anlatılarını yadsımıştır (Afary & Anderson, 2015). Rejim hakkında erken karar 
veren bir diğer yazar da Theda Skocpol’dür. Skocpol, İran’da yaşanan devrimin kendisinin 
Devletler ve Toplumsal Devrimler adlı kitabında Fransa, Rusya ve Çin devrimleri için ortaya 

koyduğu tezle uyuşmadığı kanaatindedir (Skocpol, 1992). Zira İran örneğinde toplumsal devrim, 
kollektif bir kararla ve tamamen tasarlanarak gerçekleştirilmiştir (Skocpol, 1992). Ahmad Eqbal 

ise Skocpol’ün aslında kendisine haksızlık ettiğini ortaya koyar (Eqbal, 1992). Zira Humeyni 

                                                                 
 “Gelenek icadı” kavramı sosyal bilim yazınına Eric Hobsbawm (1983) tarafından kazandırılmıştır. Hobsbawm, 

özellikle ulus inşası sürecine atıfta bulunarak modern devletin bilinçli bir müdahalesi ile gerçekleştirdiği bir toplumsal 

kabul biçiminin üzerinde durmuştur. Söz konusu bilinçli müdahale yahut sosyal mühendislik, siyasal otoritenin, 

aslında gayet de yeni olan bir siyasal örgütlenmenin meşruiyetini sağlamak adına, bunun etrafında şekillendiği pratik, 

ritüel ve sembollerin tarihten gelen tekrarlar, süreklilikler olduğu konusunda toplumu ikna etmesidir. Böylece 

toplumun, yeni siyasal koşulların dayattığı alışkanlıklarının çok uzun bir maziye dayandığına inanmasıyla mevcut 

otorite ilişkileri normalleştirilmiş olur. Burada söz konusu olan, tanımı gereği icat edilemez olduğundan gerçek bir 

gelenek değil, bilincin ideolojik araçlarla yeniden inşasıdır. 
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devrim sürecinde siyasal ideolojisini ve yol haritasını kendisine saklamış, devrimin liderleri de 
basına verdikleri demeçlerde çoğulcu bir yönetimden ve parlamenter rejimden yana olduklarını 
her fırsatta dillendirmişlerdir (Eqbal, 1992). Öyleyse devrimin ve ardından kurulan rejimin belirli 

bir fikir etrafında kolektif bir oydaşma ve tasarıya dayandığını söylemenin bir anlamı yoktur. 
Humeyni’nin anayasa yapım sürecine kadar kamusal tartışmaya açmadığı ve çoğu İranlı’nın 

içeriğini tam olarak bilmediği velayet-i fakih teorisi, anayasa referandumunda sadece “monarşinin 
yerini alabilecek bir siyasî sistem seçeneği olarak kabul” edilmiştir (Moin, 2005, s. 210). 

Humeyni’nin etrafında toplanan muhalif grupların bilinen tek ortak hedefi şahı devirmektir 

(Seeberg, 2016). 

Devrime katılanların sosyal ve sınıfsal karakterleri dikkate alındığında Humeyni’ye verilen 

desteğin ad hoc özelliği açığa çıkmaktadır. Bir kere yoksul halk kitlelerinin desteği oldukça sınırlı 
ve koşulludur. Humeyni ve çevresi kendilerini alt tabakanın çıkarlarının savunucusu olarak 
sunsalar da örneğin varoşların devrime katılımı düşük yoğunluktadır. Bu konuda kapsamlı bir 

çalışma yapan Asef Bayat (2008, s. 74, s. 101), söz konusu kesimin “sıradanın sessiz tecavüzü” 
tabir ettiği şekilde, devrim sırasında ve sonrasında oluşan otorite boşluğundan yararlanarak sabık 

hakîm sınıfın mülklerine el koymaya yöneldiklerini gösterir. Onların devrimden beklentis i, 
devrimin esasıyla değil neden olduğu kargaşa ile ilgili olmuştur. İran köylüsü de ülkenin tarihi 
boyunca devrimci hareketlere pek iltifat etmemiştir (Kazemi & Abrahamian, 1978). Pehlevi 

döneminin sanayileşme politikalarının sonucu olarak şehirlerde önemli bir nüfusa ulaşan işçi sınıfı 
da devrim süresince yekpare bir tutum takınmamış, bunların önemli bir kısmı şahı destekler 

nitelikte sessizliğini sürdürürken sadece sınırlı bir kesimi eylemlere doğrudan katılmışt ır 
(Arjomand, 1988b). Devrime en büyük destek bazaari sınıfından gelmiştir. İran’ın gelenekse l 
burjuvazisini temsil eden bu şehirli tüccar ve zanaatkâr sınıfı, ülkenin modern tarihi boyunca 

devrimci eylemlerin başını çeken sosyal grup olmuştur ve mollalar genellikle bunları takip 
etmişlerdir (Keshavarzian, 2007). Ancak, Keshavarzian’a (2007) göre, sanıldığının aksine 
bazaari’ler ile ulema arasında koşulsuz bir ittifak asla söz konusu olmamıştır. Örneğin 1953’teki 

şah yanlısı darbe sırasında ulemanın genelinin aksine Tahran bazaari’leri Musaddık’a sadık 
kalmışlardır (Keshavarzian, 2007). İslâm Devrimi’ni de şahı devirmek için desteklemişler, ancak 

Humeyni ile Cumhurbaşkanı Beni Sadr’ın arası açıldığında yine Tahran bazaari’leri ilkinin değil, 
ikincinin arkasında durmuşlardır (Keshavarzian, 2007). İran entelijansiyasının (ruşenfikren) 
devrim sürecindeki duruşu da bazaari’lerinkiyle benzerdir. Bunlar 1953’teki CIA destekli 

darbeden bu yana (Kinzer, 2014; Roosevelt, 1979) şahın ABD’yle kurduğu bağımlılık ilişkis ine 
karşı giderek derinleşen bir tepki geliştirmişlerd ir. Pehlevi otokrasisinin muhalefetin kendisini 

ifade edebileceği kamusal alanı fazlasıyla daraltmış olmasından ötürü bu kesim, kendilerine görece 
özerk bir ifade alanı sağlayan ulema denetimindeki medreselere kaymıştır. Bu kamusallaşma 
imkânını kullanmayı tercih etmeyen gruplar ise siyaset alanından tamamen çıkarak gerilla 

hareketlerine yönelmiştir (Razi, 1981). Böylece çoğu seküler mesleklere sahip olan muhalif 
entelijansiya, dinî kurumu siyaset alanına çekmiştir (Chehabi, 1990). Ne var ki Celal Âl-i Ahmed, 

Mehdi Bezirgân, Ali Şeriati ve Ayetullah Talegani gibi kanaat önderlerinin 1953’ten sonra radikal 
yahut fanatik olarak nitelendirilen görüşleri, yani dinin siyasette daha etkin olmasına ilişk in 
talepleri, devrim sonrası kurulan rejimin aşırılıkları karşısında giderek ılımlı fikirler olarak 

görülmeye başlanmıştır. Zira Bezirgân grubu kendisini, artık Humeyni’nin siyasal pratiklerini 
eleştiren bir pozisyonda bulmuştur (Chehabi, 1990). Dinî kurumun sağladığı kamusallaşma 

imkânını tercih eden Marksistler için sonuç daha vahimdir. Tudeh (Kitle Partisi) Humeyni’nin 
İslâm Cumhuriyeti’ni devrimden sonra da desteklemiş, hatta diğer Marksist gruplar ın 
bastırılmasında yeni rejimle işbirliğine bile gitmiştir (Behrooz, 2007). Rejim yerleştikten sonra 

devletin ilk gözden çıkardığı kesimlerden biri de bunlar olmuştur.  

Tüm ad hoc karakterine rağmen İslâm Devrimi, Humeyni’nin liderliği altında ve ulemanın 

sağladığı imkânların etrafında birleşerek gerçekleştirilmiştir. Ancak yukarıdaki açıklamalar 
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ışığında söylenebilir ki ulemanın İran siyasetindeki rolü, “özsel” değil, dönemseldir. Yani 
Humeyni’nin ideolojisinin merkezine siyasete ilişkin bir temel olarak yerleştirdiği “fakihin 
velâyeti” kavramı, İran’ın tarihsel seyrinin zorunlu bir sonucu değildir. Ulema, özellikle İran’ ın 

modernleşme serüveninde her zaman önemli rol sahibi bir grup olmuştur. Ancak bunların siyasal 
muhalefetin en güçlü aktörü hâline gelmeleri tamamen 1960’ların ve 70’lerin bir “sosyal 

fenomenidir” (Moaddel, 1993, s. 131). 

2. Rejimin Bileşenleri 

Humeyni’nin kurduğu rejim, dinî geleneğe yönelik referanslarından dolayı köktenci 

(fundamentalist) bir görünüme sahip olmuştur. Abrahamian’a (2002) göre ise İslâm Cumhuriyet i 
ne Humeyni döneminde ne de sonrasında köktenciliğin tanımıyla uyuşur. Devrim esnasında 

Humeyni’nin kullandığı jargon sosyalizmden ödünç alınmıştır (Abrahamian, 2002). Devrim 
sonrasında kurulan rejimin dayanakları olan anayasa, parlamento vb. kurumlar ise İslâm’ın 
geleneksel kurumlarıyla hiçbir benzerlik taşımaz; anayasanın “ana çatısı, Montesquie’nun 

kuvvetler ayrımıyla birlikte, doğrudan doğruya Fransız Beşinci Cumhuriyeti’nden alınmışt ır ” 
(Abrahamian, 2002, s. 39). Humeyni sonrasında, Hamaney’in Rehber, Rafsancani’nin 

Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ise ekonomik kalkınma ve ülkeye yabancı sermaye akışına 
yönelik politikalar önemsenmiş, “devrimin ihracı” bile ekonomik kalkınmışlığı ile İran’ın örnek 
ülke hâline getirilmesi olarak yorumlanmaya başlanmıştır (Abrahamian, 2002).  

Humeyni’nin karizmatik otoritesinin ardından İran’ın siyasal hayatında birbirine rakip ve iktidara 
alternatif olan birçok aktörün meydana çıktığı görülür. Özellikle reformcu Hatemi’nin seçim 

kampanyası ve cumhurbaşkanlığı dönemi söz konusu iç siyasal çekişmeleri gün yüzüne 
çıkarmıştır. Hatemi’nin cumhurbaşkanlığı ile de jure tek hükümet olsa da de facto paralel iktidarlar 
ortaya çıkmıştır. Resmî hükümet cumhurbaşkanınınkidir. Ancak onunla çatışma hâlinde veya ona 

vesayet etmekte olan Hamaney’in Rehberlik (Velî-yi Fakih) makamı ile dengeleyici bir kurum 
olarak tasarlanmış olan ve sabık Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin başkanlığındaki Düzenin 
Maslahatını Teşhis Konseyi (Mecma-yi Teşhis-i Maslahat-ı Nizam) hükümete ve birbirler ine 

paralel nüfuz alanları oluşturmuşlardır (Üstün, 1999).  Ayrıca doğrudan Hamaney’e bağlı olan ve 
muazzam bütçelere sahip olmaları nedeniyle hükümetten görece bağımsız kalabilen kurumlar 

arasında Devrim Muhafızları Ordusu (Sipah-ı Pasdaran-ı İnkılab), Kültür Devrimi Yüksek Sûrası 
(Şûra-yi Âli-yi İnkılab-ı Ferhengi), İslâmî Tebliğ Teşkilâtı (Sazman-ı Tebliğat-ı İslâmî), Uzmanlar 
Konseyi (Meclis-i Hibregân), 15 Hurdad Vakfı (Bunyad-ı Penzdeh Hurdad), Mustadaflar Vakfı 

vb. sayılabilir (Üstün, 1999). Siyasal aktörlerin etrafındaki toplumsal kümelenme nedeniyle 
kamusal alanda bir tür çoğulluk hâkim olmuştur. Bundan böyle “hiçbir aktör artık toplumun 

tekelini eline geçirebileceğini umut edemez” (Adelkhah, 2015, s. 244). Bu durum otoriter rejimin 
bütünüyle baskı aygıtlarına dayanmasına engel olmakta, devlet bir dereceye kadar halk ile uyumu 
gözetmek zorunda kalmaktadır (Adelkhah, 2015). Bununla beraber siyasal aktörlerin çokluğu ve 

birbirleriyle rekabetleri ile otoritenin bölünmüşlüğü demokratik çoğulculukla aynı anlama 
gelmemektedir. Üst yapıda bu aktörler etrafında bir tür klientalist ilişkiler ağı oluşmuştur. Hatta 

bu aktörlerin gerek seçilmiş hükümetlerle gerek kendi aralarında çatışarak merkezî devletin altını 
oyduğu da iddia edilmektedir (Alamdari, 2005). Zira ordudan basın-yayına, istihbarat teşkilâtından 
diplomasiye, hatta devletin işin içine karıştığı iddia edilen cinayetlere kadar birçok iş ve kurumsa l 

yapı, söz konusu klientalist ilişkilerin şekillendirdiği grupların denetimi altındadır (Alamdari, 
2005). Bu tarz bir siyasal çoğulluğun oluşmasını sağlayan faktör, Farzin Vahdat’ın (2016) 

deyimiyle “ham-öznellik”tir. Çoğulculuğu oluşturan ve demokratik müzakerecilikle ifadesini 
bulan “özneler-arasılık”tan farklı olarak “ham-öznellik”, öteki öznelerin farkında olan ancak onları 
görmezden gelen, siyasal hedefleri konusunda bilinçli faillerin durumunu tanımlamaktad ır 

(Vahdat, 2016). Böylece İran’ın kadim tarihinden bu yana siyasal hayatına yön veren bir faktör, 
birbirleriyle çekişen birden fazla otoritenin, tek bir üst otorite tarafından belirli bir denge dâhilinde 
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idare edilmesine dayanan siyasal gelenek, bu defa İslâm Cumhuriyeti Rejimi altında kendini 
gösterir.  

Bu tarz bir rejimi salt otoriter olarak nitelemek zordur. Juan Linz’in (tarihsiz, s. 130) tanımlad ığı 

şekliyle otoriter rejim, bir ideolojiden ziyade zihniyete dayanan, sınırlı ve sorumsuz bir 
çoğulculuğa izin veren, yaygın ve yoğun bir siyasal mobilizasyonun oluşmamasına özen gösteren 

ve bir lider veya partinin öngörülebilir sınırlar dâhilinde hükümet ettikleri bir rejimdir. İran’ın bu 
tanıma tam olarak uydurulamayacağı açıktır. Zira bir ideolojiye (siyasal Şiîliğin Humeyni yorumu) 
dayanmaktadır. Çoğulluğun ve siyasal mobilizasyonun yoğunluğu ve sınırları hükümetlerin el 

değiştirmesini sağlayacak kadar geniştir. Bunlar sadece rejimin temel niteliklerinin tehdit 
edilmesini engelleyecek ölçüde sınırlıdır - ki hangi rejim böyle değildir! Yine de merkeziyetç i 

devlet iktidarının baskı aygıtlarına sıklıkla başvurması ve bireylerin hayat tarzlarına ilişk in 
getirdiği sınırlamalar nedeniyle rejimi bir tür “seçimli otoriterlik” olarak tanımlamak mümkündür 
(Seeberg, 2016). 

Devrim öncesindeki rejim ile devrim sonrasındaki arasında belirli süreklilikler vardır. Şah 
rejiminin orduyu ve bürokrasiyi genişletme politikası, muhalefeti sindirme biçimi, özerk 

aşiretlerin zorunlu entegrasyonu, özellikle Türkmenler, Kürtler ve Belucîler gibi çoğu Sünnî olan 
azınlıklar üzerinde merkezî denetim mekanizmasının tam kapasite ile çalıştırılması Humeyni 
rejiminde de ilk elde gözlemlenebilen siyasal sürekliliklerdir (Arjomand, 1988b). Devrik Şah 

Muhammed Rıza Pehlevi ile Humeyni’nin söylem ve davranışları arasında da çarpıcı benzerlik ler 
bulunmuştur. Marksizm başta olmak üzere çeşitli ideolojiler ve farklı görüşler hakkındaki tahkir 

edici ifadeleri neredeyse aynıdır (Hoveyda, 2003). Ayrıca ikisi de kendi liderlikleri ile kadim 
dünya arasında bir bağlantı olduğunu iddia ederler: Şah, tacı ile 2500 yıl önceki Ahamenişler in 
hükümdarlığı arasında söyleme dayalı bir bağ kurarken Humeyni, bir seyyid olarak şeceresini 

İslâm Peygamberine ve On İki İmam’a bağlamaktadır (Hoveyda, 2003).  

Buraya kadar İslâm Cumhuriyeti’nin karakteristiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Görülmektedir ki 
Humeyni rejimi ideolojik iddiasının özgünlüğüne karşın, İran’ın tarihsel gerilimleri ile modern 

devlet inşasına ilişkin belirli sürekliliklere sahiptir. Hatta bu süreklilikler rejimi köktenci 
iddialarından sıyıracak kadar etkili olmuştur. Öyleyse Humeyni’nin yolu ile İran’da siyasetin 

tarihsel seyri nerede kesişmiştir? Bu sorunun cevabı tarihsel iki alt başlıkta ele alınmalıdır. İlk 
olarak modernleşen İran’da dinî kurumun siyasal dönüşümü, son olarak da seküler siyasal 
otoritenin meşruiyetinin kapasitesi sorgulanmalıdır. 

3. İran’da Din ve Siyaset 

Şiîlik, İslâm Peygamberinin meşru halifeliğinin, damadı ve akrabası olan ilk “İmam” Ali’den 

başlayarak onun soyundan gelenlerin hakkı olduğu inanışı üzerine temellenmiştir. İran Şiîliğini 
meydana getiren İsnâaşeriyye (Onikici, İmâmiyye yahut Caferiyye olarak da bilinir) mezhebine 
göre söz konusu silsile on ikinci ve son meşru İmam olan Ebû’l Kasım Muhammed bin Hasan’ın 

ortadan kaybolması üzerine kesintiye uğramaktadır. Söz konusu kesinti “gaybubet dönemi” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu dönem “gaib” İmam’ın kıyametten önce zulümle dolmuş olan yeryüzüne 

dönmesi ve adaletle hükmetmeye başlaması ile sona erecektir (Fığlalı, 2001). Hamid Algar’a 
(1988) göre bu durum, gaybubet dönemi boyunca Müslüman topluma hükmeden tüm siyasal 
otoriteleri belirgin bir meşruiyet krizinin içine sokmaktadır. Zira Peygamberin tek meşru halifes i 

ortada yok iken herhangi bir dünyevî otorite ona vekâleten yönettiğini “açıkça ve itiraz edilmez 
şekilde” ortaya koyamadığı müddetçe gayrimeşru olmalıdır (Algar, 1988, s. 19). Yazara göre, bu 

nedenle Şiîler tarih boyunca genellikle kurulu düzene muhalif olmuşlar ve siyasal otorite ile 
aralarındaki ilişki daima gerilimli olmuştur (Algar, 1988). Bu iddia, tarihsel olgular hesaba 
katılmaksızın teorik olarak ikna edici görünür. Oysa tarihsel bakış Şiîliğin çoğunlukla siyasal 

otorite ile pratikte uzlaştığına şahit olabilir. Örneğin Şiîliğin İsmailîyye koluna bağlı olan 
Fatımîler, Mısır’da uzun soluklu bir siyasal otoriteyi tesis edebilmişlerdir. Yine İran’da devlet 
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kuran Şiî Büveyhîler, yaklaşık bir asır boyunca kendi egemenlikleri altında tuttukları Abbasî 
halifeleriyle beraber yaşamışlar, hatta bunları Fatımîlere karşı savunmuşlardır (Garthwaite, 2011). 
Nihayet 16. yüzyılın başında İsnâaşeriyye Şiâsını, İran’da kurdukları imparatorluğun koruyucu 

çatısı altında toplayan, buna resmiyet kazandıran ve halk arasında bu mezhebi zor kullana rak 
yayan Safevîlerin iktidarı ile ulema arasında böyle bir gerilimden bahsetmek çok zordur. Bir kere 

zaten kurucu “Kızılbaş” Türkmenlerin sahip olduğu inanç, Şiîliğin belirli sembollerini kullanması 
haricinde İsnâaşeriyye Şiâsı ile herhangi bir ortaklığa sahip değildir (Daftary, 2016; Mélikoff, 
2015). Safevî şahlarının ülkede Şiîliği yaymakla hedefledikleri, en güçlü siyasal rakipleri olan 

Sünnî Osmanlılar ile kendi idareleri altındaki siyasal alanın arasını açmak, dayandıkları toplumsa l 
tabanı tek tipleştirerek bu rakibe karşı berkitmektir (Lambton, 1956). Bunun için de mutedil 

İsnâaşeriyye Şiâsını, İran’ın şehirli toplumuna hitap edebilecek ve Kızılbaşların kavgacı aşırılığını 
da bastırıp onları siyasal otoritenin denetimi altına sokacak bir doktrin olarak benimsemiş ve 
yaymışlardır (Çelenk, 2013). Entelektüel kaynakları bunun için yeterli olmadığından da İran 

dışından, Necef, Bahreyn ve Cebeliamil’deki medreselerinde çalışmakta olan Şiî Arap ulemayı 
ülkeye davet ederek burada yerleştirmişlerdir (Çelenk, 2013). O güne kadar medreselerinde ilmî 

faaliyetleriyle meşgul olan Şiî ulema ise tarihinde ilk defa siyasî ve idarî tecrübe kazanacakları bir 
alana sahip olmuşlardır (Çelenk, 2013). Bu dönemde ulemanın önde gelenlerinden el-Kerekî, dinî 
kurum ile siyasal otorite arasında uyumu gözeten bir tür “devlet Şiâsı” oluşturulmasına katkı 

sağlamıştır (Kallek, 2002, s. 281). Ulema, Kızılbaş yörüklerin saf dışı edilmeleri için siyasal 
otoritenin bir tür baskı aracı işlevi görmüştür (Keddie, 1981). Şah İsmail’den bu yana Safevî 

şahları, İran’ın kadim din-devlet ilişkisini yeniden tesis etme politikası izlemişlerdir. Buna göre 
dinin koruyucusu olan seküler unvanıyla “şah” ile en yüksek dinî otorite unvanı olan “mürşid- i 
kâmil” aynı kişide birleştirilmiştir (Gündüz, 2017). Böylece Safevîler döneminde siyasal otorite 

ile din adamları arasında, ilkinin ikinciyi memur konumunda tuttuğu sezaropapist teşkilâtlanma 
sağlanmıştır (Arjomand, 1988a). Safevî şahları görünüşte hem siyasî hem dinî otoriteyi beraber 
ele almış olsalar da dinî işlevleri siyasal işlevlerine bağımlı olmuştur. Söz konusu bağımlılık 

idarede de gözlemlenir. Merkezî dinî kurumun başı olan ve şah tarafından atanan sadr’ın kadılar 
üzerindeki denetimi, söz konusu siyasal işlevin bir uzantısı olarak değerlendirilmiştir (Lambton, 

1956).  

Öyleyse Humeyni’nin ideolojisinin tabanını oluşturan ulemanın siyasal otoriteden bağımsız 
iktidarı ne zaman tesis edilmeye başlamıştır? Herhangi bir fakihin gaib İmama vekâleten sosyo-

politik alanda devletten bağımsız bir otoriteye sahip olduğuna dair İsnâaşeriyye Şiâsının 
temellerinde yer almayan görüş,  18. yüzyılda Safevî siyasal otoritesinin dağılmasının ardından 

yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Keddie, 1969). Bu yüzyılda ülkenin içinde bulunduğu anarşi 
ortamından ve yabancı istilâsından kaçarak Osmanlı sınırları içindeki Atabat’a (Şiî İmamlar ın 
türbelerinin bulunduğu Necef, Kerbela, Kazımeyn ve Samarra şehirlerini kapsayan bölge) yerleşen 

Şiî ulema, İran’daki seküler siyasal otoritenin elinin uzanamayacağı bu yeni merkezlerinde, 
geçmişte olmayan bir hiyerarşik yapılanmaya yönelmiştir. Nikkie Keddie’ye (1969) göre bu 

durum Şiîliğin siyasal tarihinde, Ortodoks Bizans ve Rusya ile Sünnî Osmanlı’nın 
sezaropapizminin zıttı bir yapılanmaya neden olmuş ve onu, daha çok feodal dönemin seküler 
otorite – dinî otorite ayırımına dayanan Katolik Avrupa sistemine benzetmiştir. Bu şartlar altında 

ulema, İran’daki siyasal otoriteye karşı tavır geliştirme imkânı kazanmıştır. Nadir Şah’ın (1736 – 
1747) uyguladığı terör, vakıfları müsadere etmeye kalkışması ve İsnâaşeriyye’nin Sünnîliğin 

beşinci mezhebi olarak tanınması için Osmanlılarla yürüttüğü müzakereler de bu görece 
bağımsızlaşmaya başlayan ulema nezdinde geri tepmiştir. Hamid Dabashhi’nin (2015, ss. 199-
202) “epistemolojik kırılma” tabir ettiği bu süreç sonucunda ulema, Safevî kozmopolitliğinden 

sıyrılarak skolastik mantığa yönelmiş, kendisini siyasal olarak ayrıcalıklı bir konuma 
yerleştirmiştir. Ulemanın mensubu olduğu  ahbârî ve usûlî okulları arasında aynı dönemde cereyan 

eden mücadele bunun dışa vurumudur ve din adamlarının siyasal meşruiyetlerinin sınırlar ını 
belirlemede oldukça etkili olmuştur. Bir âlimin görevinin Kuran ve sünnet ile beraber (On İki 
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İmamınkiler dâhil olmak üzere) hadislerin aktarımından ibaret olduğunu ileri süren ahbârî okuluna 
mensup ulemaya (Yurdagür, 1988) karşı, âlime temel hukukî prensiplere bakarak içtihat gelişt irme 
imkânı tanıyan ve onu müçtehid olmayanlarca da uyulması zorunlu bir merci hâline getiren 

usûlî’ler (Öz, 2012) galip gelmişlerdir. Usûlîlerin iddialarına dayanak olarak ileri sürdükleri ve 
altıncı imam Cafer es-Sâdık’a ait olduğu söylenen hadis, aslında din adamlarına sadece dinî 

konularda, spesifik yetkiler tanımaktadır; oysa 18. yüzyılın usûlîleri bunu ex ante bir tayin olarak 
kabul etmişlerdir (Ahavi, 1990). Bu zaferin neticesinde merci-i taklîd olarak kabul edilen 
müçtehidler, salt dinî usûl konularında takip edilmesi gerekli merciler olarak kalmamış, zekât, 

humus ve sehm-i imam gibi dinî vergilerin toplanmasında ve cami, türbe, medrese ve vakıflar ın 
idaresinde tek yetkili makam hâline gelmişlerdir (Algar, 2004). Böylece İran tarihinde ilk defa 

olarak din adamlarının devletten bağımsız iktidarı tesis edilmiştir (Arjomand, 1988a). Bundan 
böyle İslâm Devrimi’ne kadar İran’ın siyasal küresinde düal (ikili) bir yapı var olacaktır 
(Arjomand, 1988b).  

Görüldüğü gibi bu iktidar, daha başından itibaren bir tür “gelenek icadı”na dayanmıştır. Kaçar 
monarşisinin (1794 – 1925) siyasal meşruiyeti hiçbir zaman Safevî selefleri kadar güçlü 

olmadığından 19. yüzyıl boyunca şahlar müçtehidlere bağlı kalarak bu “yeni” geleneği 
beslemişlerdir. Devlet memuriyeti olan dini makamların otoritesi merkezden öteye geçmemiş, bu 
memuriyet makamları alınıp satılabilmiş ve yerel popüler müçtehidlerle merkezî siyasal otorite 

arasında bir tür aracı vazifesi görmüştür (Arjomand, 1988a). 19. Yüzyılın sonlarına kadar ulema – 
devlet arasında gerek içeride Sufî Nimetullahî akımına ve Babîlerin yeni dinlerine gerek dışarıda 

emperyalist baskıya ve Sünnî bloğa karşı göreceli bir uzlaşı mevcut olmuştur. Ancak yüzyılın 
sonundaki “Tütün Protestosu” (1891- 1892) ve 20. Yüzyılın başındaki Meşrutiyet Devrimi ve İç 
Savaş (1905 – 1911) ile bu uzlaşı büyük sarsıntı geçirmiştir. Bundan sonra Kaçar monarşisine karşı 

popüler memnuniyetsizliğin sözcüsü olan din adamları “Âyetullah” olarak anılmaya başlanmışt ır 
(Muhakkık, 1991). Unvan tüm müçtehidler için kullanılmaya başlanınca, bu defa önde gelen 
müçtehidleri diğerlerinden ayırmak için bunlara “Âyetullahi’l-uzmâ” (en yüksek, en üstün 

Âyetullah anlamında) denmiştir (Algar, 1987). Nihayet devrimden sonra Humeyni’yi 
diğerlerinden ayırmak için de Şiî geleneğinde o zamana kadar sadece On İki İmam için kullanılan 

“imam” unvanı kullanılmaya başlanmıştır (Moin, 2005). Pehlevî rejiminde de ulema ile siyasal 
otorite arasındaki ilişki genellikle gerilimli seyretmiştir.   

Humeyni’nin İslâm Devrimi ile gerçekleştirdiği, 1964’ten itibaren sürgünde yazdığı kitaplar ve 

verdiği derslerde geliştirdiği velayet-i fakih teorisine dayanarak söz konusu siyasal düaliteye son 
vermek olmuştur (Arjomand, 1988b). Bu teoriye göre Müslüman toplumun lideri, Allah tarafından 

peygambere, peygamber tarafından imamlara, imamlar tarafından fukahaya, fukaha tarafından da 
başkalarına verilebilen bir velâyete sahip olmalıdır (Üstün, 1999). Humeyni’ye göre ancak bu 
velâyete dayanan adil bir müçtehid topluma meşru olarak liderlik edebilir (Üstün, 1999). 

Humeyni’nin arkasındaki tüm usûlî fikrî temellere karşın teorisi Necef’teki önde gelen ulema 
tarafından reddedilmiştir (Arjomand, 1988b; Moin, 2005). İlk bölümde de belirtildiği gibi 

toplumsal kesimlerin de bu fikre yönelik bir eğilimi yoktur. Bu nedenle kendisi de kurmak istediği 
rejim üzerine niyetlerini devrim süresince kendine saklamıştır (Moin, 2005). Öyleyse devrimin 
akabinde Humeyni’nin talepleri doğrultusunda bir rejim nasıl tesis edilebilmiştir? Bu sorunun 

cevabı İran’ın modern tarihinde seküler siyasal otoritenin sorunlara çözüm üretme kapasitesiyle 
ilgilidir. 

4. İran’da Seküler Siyasal Otoritenin Çözülüşü 

Homa Katouzian (1995), İran’da siyasal kültüre içkin bir kısır döngüyü şu şablonla ifade eder: 

(…) İran tarihinin karakteristik bir özelliği keyfî yönetim, kamusal ayaklanma ve 

düzensizlik, takip eden keyfî yönetim döngüsüdür. Devlet tüm hakları tekeline 
aldığından kaçınılmaz olarak tüm vazifeleri de tekeline aldı. Tersinden, toplum 
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hiçbir hakka sahip olmadığından devlete yönelik herhangi bir vazife hissine sahip 
değildi. Aslına bakılırsa ne zaman devletin yıkılmak üzere olduğuna dair (doğru 
veya yanlış) bir kanaat oluşsa kamusal tepki, aksi durumda engellenebilecekken 

bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak ya da can çekişme süresini kısaltmak 
şeklindeydi.  

Ancak isyan, her durumda, keyfî yönetimin kendisine değil, iktidardaki hükümete 
yönelikti ve bu nedenle hiçbir alternatif tasarlanmamıştı. Dolayısıyla İran tarihinde 
kaos ve düzensizlik, keyfî yönetimin tek alternatifi olarak görünür. Düzensizl ik 

yalnızca hukuksuzluğun yoğunlaşmasına hizmet etti ve asayişsizlik ile 
öngörülemezlik hâlini artırdı. Böylece kısa süre içinde toplum, düzen ve disiplin 

hasreti çekmeye başladı ve başka bir keyfî yöneticinin dönüşünü umdu. (s.10) 

Ahamenişlerden Humeyni’ye kadar İran’da siyasetin tarihinin bu şablona uyumlu olduğu 
söylenebilir. Siyasal kurumların modernleşme sürecine girmesi Kaçarlar dönemindedir. Kaçar 

şahları da benzer bir keyfî yönetimin temsilcileri olmuşlardır. Ancak Kaçarlar hiçbir zaman Doğu 
Despotizmi teorisine örnek oluşturabilecek her şeye kadir bir hükümdarlık kurumuna sahip 

olmamışlardır (Abrahamian, 1974). Kendileri için teşrifatta yabancı gözlemcileri şaşkına 
çevirecek kadar şatafatlı elkab kullanılsa da gerçekte otoriteleri, yerel seçkinlerin onayı olmaksızın 
herhangi bir vilâyete yönetici atayamayacak kadar düşük düzeydedir (Abrahamian, 1974). 

Onlarınki daha ziyade çok parçalı cemaat yapısını ve yerel otoriteleri birbirlerine karşı 
konumlandırarak var olmaya çalışmaktan ibarettir (Abrahamian, 1974). Askerî açıdan aşiret 

birliklerine bağımlıdırlar ki bunlar da merkezî idareye değil kendi reislerine sadıktırlar (Karadeniz, 
2013). Siyasal otorite modernleşmenin sosyo-politik yönüyle fazla ilgilenmemiş, idare aygıt ında 
da yüzeysel uyarlamaları yeterli görmüştür. Böylece geleneksel otoriteye göre teşkilâtlanmış bir 

idarî örgüte Batılı tarzda bazı rasyonel-bürokratik mevkilerin eklemlenmesiyle ortaya çıkan, 
“patrimonyal bürokrasi” tabir edilebilecek bir tür geleneksel-modern alaşımı olmuştur (Ashraf, 
1981). Bunun neticesi idarenin iflasıdır ki Meşrutiyet Devrimi’nden Rıza Şah’a kadarki gelişmeler 

ülkede tutarlı bir kamu yönetiminin var olmadığını göstermiştir. Meşrutiyet Devrimi en başta 
bazaari’ler olmak üzere, ulema, entelijansiya, şehirlerde birikmiş yoksul işçiler ve bazı aşiretler in 

destek verdiği bir tür “halkçı” (popülist) siyasal eylem olarak gerçekleşmiştir (Foran, 1991). 
Başarısı, Kaçar monarşisinin merkezî bir aygıta sahip olmayışından kaynaklanmıştır; yine aynı 
nedenle de, yani merkezî iktidarını kabul ettirecek kurumlara sahip olamadığından da reformlar ını 

başarıyla sonuçlandıramamıştır (Abrahamian, 2017). Tütün Protestosu’ndan beri İran’da bu tarz 
halkçı ittifaklar mevcut siyasal otoritelere boyun eğdirebilmişse de devamında kurulan rejimle rde 

söz konusu halkçı talepleri demokratik kurumlara dönüştürmeyi başaramamıştır (Abrahamian, 
1968).  

Kaçar idaresinin sonuna doğru İran, çok ciddi bir yönetsel kargaşayla karşı karşıyadır. Örneğin 

1920’lerin başında İstanbul’daki İran sefiri, merkezdeki dışişleri bakanına danışmaksızın ABD ve 
Rusya’daki diplomatik misyonlara konsoloslar atayabilmektedir (Sasanî, 2006). Aynı dönemde 

Osmanlı bir gözlemci, İran’da siyasal otoritenin en acil vazifesinin merkezî bir bütçe çıkarmak 
olduğunu, zira devlet hizmetindekilerin gelirlerinin tutarlı bir kaydının tutulmadığını söyler (Cemil 
Said Bey, 2014). Bu arada aşiretler de ülke toprakları üzerinde merkezden bağımsız politika lar 

üretebilmektedirler. 1909’da Bahtiyarîler, denetimleri altındaki Huzistan eyaletinin petrol arama 
ve çıkarma iznini %3’lük bir kâr payı karşılığında Anglo-Persian Oil Company (APOC)’ye 

devrettiklerinde hükümetin buna karşı tepkisi, yalnızca resmî bir protesto yayımlamak olmuştur  
(Cronin, 2007). Ayrıca Bahtiyarîler, merkezî hükümete danışmaksızın Osmanlı hükümetiyle 
anlaşarak, bu ülkenin Şattü’l-Arap üzerindeki egemenlik haklarını tanımışlardır (Abrahamian, 

2017). Birinci Dünya Savaşı sonrası İran, tıpkı Safevî döneminin sonunda olduğu gibi meşruiye t 
sahibi herhangi bir siyasal otoritenin denetiminden yoksun, cemaatler arası anarşinin yaşandığı, 

yabancı işgalindeki bir ülkedir.  
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Pehlevi diktatörlüğü, bu karmaşanın sona erdirilmesi ve ülkenin, adına devlet denebilecek tutarlı 
ve istikrarlı bir siyasal örgütün denetimi altında asayişe kavuşturulması için hem dışarıdan hem 
içeriden desteklenerek yerleşmiştir. Bir kere Britanya işgal kuvvetlerinin komutanı Ironside, 

İran’ın kargaşa içinde çözülmesini, ülkesinin Mısır’dan Hindistan’a kadar bir hat oluşturan 
dominyonlarının güvenliği açısından riskli gördüğünden, merkezî idareyi Kazak birlikler inin 

otoriter komutanı Rıza Han’a bırakmaya hevesli olmuştur (Djalili & Kellner, 2011). Ancak içeride 
de benzer bir eğilim vardır. 1925’te Rıza Han’ın şah ilân edildiği Kurucu Meclis oturumunda, 
ülkede asayişi sağladığı için siyasal yelpazenin farklı kanatlarından aldığı aşırı övgüler de 

(Katouzian, 2012) bunu göstermektedir. İki Savaş Arası Dönem’de Batı’da da liberalizmin terk 
edilmesi ve “devletin abidevî dönüşü” (Schayegh, 2010, s. 39) teması, İranlı entelijans iya 

nezdinde, demir yumrukla bir devlet inşa edilmesi konusuna konjonktürel bir meşruiye t 
sağlamıştır. Tıpkı Humeyni’ninkinde olduğu gibi, Rıza Şah’ın diktatörlüğünün de salt dış 
destekten kaynaklandığı iddiası, onun gerçekte aşiretlerden mollalara, sosyalistlerden ulusalcı la ra 

kadar çok geniş bir siyasal seçkinler grubunun mutabakatıyla bu iktidarı elde ettiği gerçeğini 
gölgeler. İngiliz desteği iddiası, Pehlevi hanedanı kurulduktan ve Rıza Şah keyfî yönetime 

kaydıktan sonra filizlenen muhalefet tarafından, monarşinin meşruiyetini zedelemek için ileri 
sürülmeye başlanmıştır (Katouzian, 2012).  

Rıza Şah’ın “alametifarikası devletin inşası” idi; 1941’de Müttefikler tarafından tahttan indir ilip 

sürgün edildiğinde arkasında “kapsamlı bir devlet yapısı bıraktı” (Abrahamian, 2017, s. 88). Ancak 
çok parçalı ve özerk birçok aktörü tek bir devlet çatısı altında toplarken benimsediği yöntem 

rejimin sürdürülebilirliğini zayıflatmıştır. Bir kere kurduğu bir askerî diktatörlüktür; bu rejimde 
askerî komutanlar sivil idareciler aleyhine toplum üzerindeki nüfuzlarını artırmışlardır (Cronin, 
2012). Yine Şah’ın bürokrasinin en önemsiz işlerine bile müdahil olması, modern eğitim almış 

bürokrasiyi sorumlu olduğu konularda karar veremeyen, durumun gereğine göre hareket etme 
kapasitesinden yoksun bir sınıfa dönüştürmüştür (Arasteh, 1963). Parlamentodan basına kadar tüm 
kamusal alanlarda Şah’ın belirlediği tek seslilik hâkim olmuş ve siyaset konusunda irade beyan 

etmeye yetkili aktörler açısından “siyaset gayrisiyasî hâle” getirilmiştir (Moaddel, 1993, s. 55). Bu 
arada Şah’ın modern devlet kurumlarını tesis ederken bunun paralelinde şahsî servetini artırmaya 

yönelik geleneksel baskıları da meşruiyetini zayıflatmıştır. Tüm bunlar İran halkını Pehlevi 
monarşisine yabancılaştırmıştır. Şah devrildiğinde kamusal alan bir anda sosyalistle rden 
ulusalcılara, İslâmcılardan kadın derneklerine kadar birçok örgütlü hareketin istilasına uğramış, 

çok renkli bir sahneye dönüşmüştür (Arasteh, 1970).  

1953’te Başbakan Musaddık’ın devrilmesinin ardından oğul Pehlevi’nin diktatörlüğü başlamışt ır. 

Muhammed Rıza Şah’ın ayırıcı özelliği, petrol gelirlerine ve ABD’nin ekonomik yardımlar ına 
dayanarak yerli ekonomik sınıflardan ve toplumsal kurumlardan bağımsızlaşmış olmasıd ır 
(Katouzian, 1998). Ancak siyasette babasının yöntemlerini benimsemiş ve tüm devlet aygıtının 

işleyişinin detaylarına müdahil olmuştur. Öyle ki kendisi yurtdışındayken çıkan siyasi krizler, 
kabine üyeleri ve askerî komutanlar bağımsız karar alamadıklarından o ülkeye dönüp doğrudan 

emir vermedikçe çözülememektedir (Katouzian, 1998). Bu tarz bir neo-patrimonyal rejim altında 
idarî örgüt, bunca genişliğine ve her türlü teknik imkânlarına rağmen ne İslâm Devrimi’ni 
engelleyebilmiş ne de ardından kurulan rejimin niteliği ile ilgili bir irade beyan edebilmişt ir 

(Katouzian, 1998). 

5. Sonuç 

Adı ve ideolojisiyle İslâm Devrimi, İran’da geleneğe referansla bir rejim tesis etmiştir. Ancak 
Humeyni’nin ideolojisinin temelleri İran’da siyaset ve din arasındaki ilişkinin klasik çağında değil, 
modernleşme sürecinde atılmıştır. Bu süreç 18. yüzyıldan itibaren seküler siyasal otoritenin 

çözülmesine paralel olarak dinî kurumun yeni bir hukukî ilkeye (usûlîyye) bağlanarak siyasal 
meşruiyetini artırmasıyla ilgilidir. Buna karşın Humeyni’nin yeni rejime ilişkin fikirleri yine de 
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Şiîliğin siyasî yorumlarından sadece biridir. Rejim, toplumsal sınıfların koşullu desteği ile 
kurulmuştur. İslâm Cumhuriyeti’nin ilerleyen safhalarında da Pehlevi döneminden miras kalan 
modern devlete has süreklilikler bağlamında dönüşümlere uğramıştır. Humeyni’nin başarısının ve 

İslâm Cumhuriyeti’nin bugün de varlığını sürdürüyor olması rejimin Şiî İran’da din-devlet 
ilişkilerinin klasik temellerine değil, söz konusu modern dönüşüm sürecinde aktif biçimde gelenek 

icat etme kapasitesine dayanıyor olmasındandır. Ancak çok önemli bir diğer dayanak da İran’ın 
siyasal kültürüne içkin otorite tesisi ile merkezkaç kargaşa arasındaki döngüde aranmalıd ır. 
Şehinşahların İranı, söz konusu merkezkaç hareketleri istikrarlı bir otoritenin denetimi altına 

kapasitesini ifade etmiştir. Ancak modern çağ ülkeyi, merkezkaç unsurlar merkezî otoriteye galebe 
çaldığı esnada yakalamıştır. Bundan sonra da seküler otorite, klasik meşruiyetiyle devlet inşası 

arasında tutarlı bir uzlaşı sağlayamamıştır. Patrimonyal yöntemleri sadece toplumsal kesimler le 
arasında bir yabancılaşmaya neden olmuştur. Oysa dinî kurum geleneğe değil de gelenek icadına 
dayanmak suretiyle meşruiyet krizini yönetmeyi başarmıştır. Tüm iç çelişkilerine ve dış baskılara 

rağmen, seçimli bir otoriterlik olarak İslâm Cumhuriyeti’nin bugün de var olmayı sürdürmes inin 
nedeni budur.                  
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VERGİ GELİRLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN BÖLGESEL ANALİZİ: 

TÜRKİYE ÖRNEĞİ  

Ersin Nail SAĞDIÇ  

 
Öz 

Devletin asli ve diğer görevlerini yerini getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarının başında 

vergiler gelmektedir. Vergiler sadece bir kamu geliri olmayıp aynı zamanda siyasi, mali, sosyal ve iktisadi açıdan etki 

yaratan önemli bir araçtır. Bu açıdan devletin hem gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan hem de ekonomik ve diğer 

sahalarda etkili bir role sahip olan vergi gelirlerinin hangi faktörlerden etkilendikleri ve belirlendikleri ülkeler 

açısından büyük önem arz etmektedir. Nitekim bir çok ekonomik olgu ya da olayın nedeni veya sonucu olan aynı 

zamanda devletin en önemli finansman aracı olan vergi gelirlerini Türkiye temelinde incelemek v e analiz etmek bu 

çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de vergi gelirlerini belirleyen faktörleri 

belirleyerek bu faktörlerin vergi gelirleri üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Analiz veri kısıtı nedeniyle, 1990-2001 

yılları arasında iller bazı temelinde, 2004-2011 yılları arasında ise 26 Kalkınma Bölgesi temelinde kategorize 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de kişi başına milli gelir düzeyi, sanayi sektörünün milli gelir içerisindeki 

payı, hizmetler sektörünün milli gelir içerisindeki payı ve ticari dışa açıklık derecesi vergi gelirlerini olumlu yönde 

etkilemektedir.  Tam tersine Türkiye’de tarım sektörünün bölgesel açıdan verimli olarak vergilendirilmediği ve vergi 

gelirlerini negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde kamu harcamaları da bölgesel açıdan vergi 

gelirlerini negatif etkilemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Gelirleri, Vergi Gelirlerin in Belirleyen Faktörler, Vergileme, Panel Veri Analizi, Bölgesel 

Vergi Analizi. 

JEL Kodları: H11, H20, H71 

 

 

REGIONAL ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF TAX REVENUES: THE CASE 

OF TURKEY 
Abstract 

Taxes are among the main sources of finance needed by a state to fulfil its essential and other duties. Taxes are not 

only a public revenue, but they are also an important tool that has an effect in political, financial, social and economic 

scales. In this sense, the factors that affect and determine the tax revenues, comprising an important part of a state’s 

revenues and having an influential role in both economy and other fields, carry a huge importance for countries. Thus, 

the basic starting point of this study is to examine and analyse tax revenues, which are the reason or result of various 

economic facts or events and which are the most important source of finance as well, on the basis of Turkey. The 

purpose of this study is to identify the determinants of tax revenues and analyse the effects of these determinants on 

tax revenues. Due to the data constraint in Turkey, the analysis has been categorized on the basis of provinces between 

the years of 1990-2001 and on the basis of 26 Development Regions between 2004 and 2011. According to the results, 

GDP per capita, the shares of industry and service sectors in GDP and the ratio of export plus imports to GDP 

positively affect tax revenues in Turkey. On the other hand, it has been identified that taxes are not collected by 

efficiently in agriculture sector on a regional scale and that this process affects tax revenues in a negative way. 

Similarly, public expenditures also affect the regional tax revenues negatively. 

 

Keywords: Tax Revenues, The Determinants of Tax Revenues, Taxation, Panel Data Analysis, Regional Tax 

Analysis. 
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Giriş 

Devletin toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak, toplumda güven, huzur ve adaleti sağlamak gibi 
temel fonksiyonları mevcuttur. Devletin bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla ihtiyaç duyduğu 

finansman kaynaklarının başında vergi gelirleri gelmektedir. Özellik le gelişmekte olan ülkelerde 
kamu gelirlerinin ortalama %75-90’ını oluşturan vergi gelirleri, devletin sadece finansa l 

ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamakta belirli fonksiyonları da yerine getirmektedir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde vergilerin toplumda siyasi, iktisadi, mali, sosyal vb. birçok yönü ve rolünün 
olduğu belirtilebilir.  

Devletlerin bireylerin ödeme güçlerini dikkate alarak özellikle kamu giderlerini karşılamak üzere 
aldığı vergiler, bu yönlerinin yanında borçlanma, bütçe açıkları vb. gibi sorunları gidermek için 

mali ve iktisadi politikaların en önemli aktörlerinden birisi haline gelmektedir. Ayrıca vergi 
gelirleri gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmasında da önemli bir rol 
oynamaktadır. Özellikle etkin vergileme ile tahsil edilmiş dengeli vergiler, ülkelerin altyapı 

gelişimi, teknolojik ve diğer gelişme aşamalarında en önemli finansman kaynağı haline 
geleceklerdir. Yukarıda belirtilen ve benzer nedenlerden dolayı gelişmekte olan ülkelerde 

vergilendirme ve vergi gelirlerinin tahsilatındaki etkinlik ve verimliliğin günümüzde birçok 
bilimsel çalışma ile desteklenerek gelişmekte olan ülkeler için önemli bir araç olduğu ortaya 
konmuştur. Bu açıdan vergi gelirlerinin ne ölçüde olduğu, nelerden etkilendikleri, neleri 

etkiledikleri, nasıl elde edildikleri, psikolojik ve mali yönlerinin önemi vb. gibi birçok yönünü 
açıklamaya çalışan teorik ve ampirik çalışmalar literatüre kazandırılmıştır. Nitekim bu çalışmanın 

amacı, Türkiye’de vergi gelirlerini etkileyen faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin vergi gelir ler i 
üzerindeki etkisini analiz etmektir. 

Türkiye’de bölgesel düzeyde vergi gelirlerini belirleyen faktörleri ve muhtemel etkilerini analiz 

etmeyi amaçlayan bu çalışma giriş bölümünü takip eden dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 
birinci bölümünde vergi gelirlerini belirleyen faktörlerin teorik altyapısı özetlenmiştir. Takip eden 
bölümde konu ile ilgili literatür sunulmuştur. Üçüncü ve dördüncü bölümde, analiz yöntemi, 

kurulan modeller, oluşturulan hipotezler ve veri seti tanıtılarak ampirik bulgular 
değerlendirilmiştir. Son bölümde ise elde edilen bulgular yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur.  

1.Vergi Gelirlerini Belirleyen Faktörler: Teorik Çerçeve  

Küreselleşen dünyada ülkeler için gerekli olan ekonomik gelişme ve kalkınmanın sağlanabilmes i 
için gerekli olan temel şartlardan biri vergi gelirlerinin etkin toplanabilmesidir. Birçok gelişmek te 

olan ülke, artan kamu harcamaları ve temel ihtiyaçlarını finanse etmek için vergi gelirler ini 
artırmaktadır. Bununla birlikte bütçe açıklarının ile borçlanmanın artması ve kamu harcamalar ının 

etkinsiz kullanımı da vergi gelirlerinin artmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla hem ekonomik 
araçlar ve olgular açısından hem de devletin önemli bir finansman aracı olması bakımından vergi 
gelirleri günümüz ekonomileri için önemli bir role sahiptir.  

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için büyük öneme sahip olan vergi gelirleri düşük 
gelirli ve gelişmekte olan ülkeler için temel gelir kaynağıdır. Vergiler, toplumdaki kamusal mal 

ve hizmet ihtiyacını karşılamak ve adalet, güvenlik vb. gibi hizmetleri sağlamak için sıklık la 
kullanılmaktadır (Addison ve Levin, 2012). Esasen ekonomik faaliyetler genel olarak 
değerlendirildiğinde vergi gelirlerini etkilemeyen herhangi bir faktör olmadığı ifade edilemez. 

Buna rağmen literatür ve teorik çerçeve dikkate alındığında vergi gelirlerini belirleyen faktörler 
altı alt başlık altında toplanabilir. Bunlar; ekonomik ve yapısal faktörler, sosyo-psikoloj ik 

faktörler, demografik ve sosyo-kültürel faktörler, siyasal ve kurumsal faktörler, idari (vergi 
yönetimi) ve çevresel faktörler ve diğer faktörler olarak sıralanabilir. 
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1.1. Ekonomik ve Yapısal Faktörler 

Vergi gelirleri devletin en önemli finansman aracı olarak düşünüldüğünde, vergi gelirler ini 

belirleyen faktörler arasında ekonomik ve yapısal faktörler vergi gelirleri üzerinde nispeten en 
önemli etkiye sahiptir. Vergi gelirlerini belirleyen ekonomik ve yapısal faktörler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir. 

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma: Niceliksel olarak ifade edildiğinde kişi başına milli gelir seviyes i 
ekonomik büyümenin temel göstergesidir. Ekonomik büyümeyi takiben öncelikle vergi tabanını 

genişleyecek ve vergi gelirleri doğal olarak artmış olacaktır. Bunun yanında kamusal mal ve 
hizmetlerin talebinin gelir esnek olduğunu belirten Wagner Kanunu’na göre kişisel gelir arttığında 
bireylerin kamusal mal ve hizmet talebi artacaktır. Söz konusu ihtiyaçları en iyi şekilde 

karşılayacak olan hükümetler vergi gelirlerini artırmaya çalışacaklardır (Gupta, 2007). Nitekim 
literatürde de genel olarak ekonomik gelişmenin temel göstergesi olan kişi başına gelir seviyesi ile 

vergi gelirleri arasında pozitif ve direkt ilişki olduğu varsayılmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ekonomilerde, daralma dönemlerinde vergi gelirleri azalmakta, genişleme dönemlerinde ise vergi 
oranları artmaktadır. Bunun yanında özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi bileşimine 

bakıldığında negatif etki de gösterebilmektedir. Örneğin dolaysız vergilerin dolaylı vergile re 
nazaran yüksek olduğu ve kayıtdışı ekonominin yüksek olduğu durumlarda, kişi başına milli gelir 

ve ekonominin gelişmenin vergi gelirlerini olumsuz etkilediği ifade edilebilir. Örneğin bazı iktid ar 
sahipleri gelir vergisini yüksek düzeylerde tutabilmektedirler (Chaudhry ve Munir, 2010). Benzer 
şekilde ekonomik büyüme, bazı gelişmekte olan ülkelerde parasallaşma olan sektörlerde meydana 

gelebilmektedir (Bahl, 1971). Dolayısıyla bu durumlar vergi gelirlerini olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Vergi gelirlerini belirleyen ekonomik kalkınma faktörü ise, milli gelir 

düzeyinin niceliksel artışıyla birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal olarak da gelişmes ini 
ifade eder. Bu açıdan ekonomik kalkınmanın ekonomik büyümeye nazaran vergi gelir ler i 
üzerindeki etkisi muhtemelen nispi olarak daha fazla olacaktır. Ekonomik büyüme ve kalkınma 

genellikle yüksek okur yazarlık oranı, yüksek düzeyde parasallaşma oranları, daha katı hukuki 
yaptırımlar vb. gibi kurumsal ve beşeri gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Söz konusu 

gelişmeler ise vergi kapasitesini artıran temel unsurlar arasındadır (Lotz ve Morss, 1967).  Nitekim 
ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan beşeri sermaye de vergi gelirler ini 
olumlu yönde etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. 

İktisadi Yapı ve Gelişme: Bir ekonomide sektörel ve iktisadi yapı, vergi gelirlerini belirleyen 
faktörlerin başında gelmektedir. Çünkü belirli sektörlerden vergi almak devletler için daha kolay 

olabilmektedir. Örneğin, düşük gelirli çiftçilerin ağırlıkta olduğu tarım sektöründen vergi 
toplayabilmek, güçlü bir madencilik sektöründen vergi almaktan daha zor olacaktır (Gupta, 2007). 
Ekonomik sektörler temel olarak tarım, sanayi ve hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır. Ampirik 

çalışmalar ve teori dikkate alındığında, tarım sektörünün vergi gelirleri üzerinde genellik le 
olumsuz etkide bulunduğuna dair önemli kanıtlar bulunmaktadır. Bu durumun temel nedenleri ise, 

tarım sektöründeki ücret gelirlerinin nispeten düşük oranlarda seyretmesi, tarım sektörünün 
genellikle küçük ölçekli çiftçilerden oluştuğundan kar marjlarının düşük olması ve diğer sektörlere 
nazaran tarım sektörünün vergilemeye elverişli olmaması olarak sıralanabilir. Sanayi sektörünün 

büyümesi, satış vergileri, tüketim üzerinden alınan vergiler ve kurumların ödemiş olduklar ı 
vergileri artıracağından vergi gelirleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Sanayi sektörüyle 

gelişen hizmetler sektörü de birçok yönden vergi gelirlerini olumlu olarak etkilemektedir. Örneğin 
hizmetler sektöründeki artışlar daha çok emek yoğun işlemlerden oluştuğu için vergi gelirler ini 
direkt olarak artırır. Fakat gelişmekte olan ülkelerdeki kayıtdışı ekonomik faaliyetler bu sektörün 

vergi gelirleri üzerinde olumsuz yönde etki etmesine neden olabilmektedir (Chaudhry ve Munir, 
2010). Ekonomik gelişme aşamaları ve vergi yapısı arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. 

Örneğin, geleneksel toplum da devlet gelirleri; vergi dışı gelirler (harç ve mülk gelirler i), 
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geleneksel dolaysız vergiler (baş ve arazi vergileri gibi) ve dolaylı vergiler (gümrük ve tüketim 
vergileri) olarak sınıflandırılabilir (Ay ve Talaşlı, 2008). 

Dış Ticaret Hacmi (Ticari Dışa Açıklık): İhracat ve ithalat oranının toplam paylaşımı olarak 

ölçülen ticari dışa açıklık (OPENNES), ihracat ve ithalat vergilerini kapsadığı için vergi gelir ler i 
performansı açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu tür vergiler diğer vergi türlerine göre 

yerinde ve kolay olarak toplanabilirler (Gupta, 2007). Bu açıdan dış ticaret faaliyetleri üzerinden 
alınan dış ticaret vergilerinin vergi hasılatını artıracağı açıkça ifade edilebilir.  

Enflasyon: Enflasyonun ekonomik etkileri başlıca yatırım, tasarruf ve tüketim üzerinde olduğu 

için vergi gelirleri üzerinde de direkt etkiye sahiptir (Javid ve Arif, 2012). Tanzi (1977), yüksek 
enflasyon oranları vergi gelirlerinde oransal olarak bir gecikmeye ve vergi sisteminin esnekliğini 

düşürdüğünü belirtmiştir. Enflasyonun vergi gelirleri üzerindeki temel etkisi literatürde Tanzi 
etkisi olarak da adlandırılan enflasyonun verginin reel değeri üzerindeki etkisidir (Ekici, 2009). 
Buna göre verginin tahakkuku ile tahsilatı arasındaki gecikmeye bağlı olarak enflasyon vergi 

gelirlerinin değerini aşındırmaktadır (Ekici, 2009). Genel olarak yukarıdaki bilgiler ışığında 
yüksek enflasyonun vergi gelirleri ve ekonomi üzerinde birçok etkisinin olduğu anlaşılmaktad ır. 

Vergi gelirleri açısından bakıldığında, yüksek enflasyon vergi gelirlerine direkt etki etmesinin yanı 
sıra vergi mükellefleri üzerinde olumsuz bir etki bırakacak ve tutum ve davranışlarını da 
etkileyecektir. 

Vergi Oranları ve Vergi Yükü: Vergi oranlarının vergi gelirleri üzerinde sadece parametrik bir 
değer olarak değil mali, siyasi, ekonomik ve sosyal vb. birçok direkt veya dolaylı etkisi olan bir 

faktör olarak değerlendirmek gerekmektedir. Öncelikle vergi oranlarının artışı vergi gelirler ini 
artırmaktadır. Fakat vergi oranlarını artırmak belli bir seviyeden sonra vergi gelirler ini 
azaltabilmektedir. Literatürde bu etki Haldun-Laffer eğrisi ile açıklanmaktadır. Bunun yanında 

vergi oranları arttığında bireylerin davranışları üzerinde gelir veya ikame etkisi yaratacaktır. Yine 
vergi oranları artışının vergiden kaçınma, vergi kaçırma, kayıtdışı ekonomi vb. gibi sonuçlara da 
neden olduğu belirtilebilir. Bu açıdan vergi oranları vergi gelirleri hem artırıcı hem de azaltıc ı 

etkide bulunabilmektedir. Vergi yükü de yükümlü psikolojisi, vergi ödeme isteği gibi faktörler i 
etkilemesi bakımından vergi gelirlerini azaltmaktadır. Bunun yanında vergi yükünün vergi 

gelirleri üzerindeki etkileri; mükelleflerin vergi yükü nedeniyle kullanılabilir gelirlerini azaltmas ı, 
harcama ve tasarruf miktarlarını değiştirmesi, mükelleflerin vergi karşısında olumsuz tutum ve 
davranışlar sergilemesine neden olması, bireyleri kayıtdışı faaliyetlerde bulunmaya sevk etmesi 

vb. gibi sayılabilir. (Aktan ve Çoban, 2006). 

Vergi Yapısı: Vergi sistemindeki toplanan vergilerin dolaylı ve dolaysız olarak bileşiminin 

değişmesi vergi gelirlerini direkt olarak etkilemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
kamusal mal ve hizmetlerin finansmanı, artan borçlar, konjonktür gibi nedenlerle hükümetler 
dolaylı vergilerin payını yüksek tutarak vergi hasılatını artırmaya çalışmaktadırlar.   

Yardım ve Bağışlar: Dış yardım ve bağışlar gelişmekte olan ülkelerde yönetim zaafiyeti, bilgi 
eksikliği ve teknik yetersizlik vb. gibi nedenlerle amaçlarına uygun olarak kullanılmazlarsa söz 

konusu ülke ekonomilerini daha kötü duruma sokacakları belirtilebilir. Bu finansman açıklarını 
kapatmak içinde genellikle ilk olarak vergi kaynaklarına başvurulmaktadır. Dolayısıyla dış 
yardımlar ve bağışların genel bir ifadeyle vergi gelirlerini olumsuz etkilediği belirtilebilir. 

Döviz Kuru: Döviz kurunun vergi gelirleri üzerinde temel olarak iki etkisi mevcuttur. İlk olarak 
daraltıcı ekonomik politikalarda döviz kurunun develüe edilmesi tüm ekonomik aktivite ler i 

canlandıracak ve vergi gelirleri artacaktır. İkinci olarak tam tersine döviz kurunun genişle t ic i 
ekonomik politikalarla birlikte uygulanması döviz kurunun aşırı değerlenmesine yol açacak ve 
ekonomik aktivitenin düşmesiyle vergi gelirleri de düşecektir (Chaudhry ve Munir, 2010). 
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Mali Yapı: Gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamaları, bütçe, kamu borçlanması ve vergiler 
birbirlerine etkileri bakımından iç içe olan kavramlar ve olgulardır. Bu açıdan bu faktörlerin vergi 

gelirlerini birçok yönden dolaylı ya da direkt olarak etkileyeceği belirtilebilir. Örneğin kamu 
harcamaları kamusal mal ve hizmetlere yapılan harcamalar olarak düşünüldüğünde vergi 
gelirlerini artırması beklenmektedir. Bunun yanında kamu harcamaları artırılması bireyler in 

devlete olan bağlılıklarını artıracak ve vergi ödemedeki tutum ve davranışları da olumlu 
etkiyecektir. 

Kayıtdışı Ekonomi: Literatürde kayıtdışı ekonominin ekonomi üzerindeki etkileri birçok ampirik 
analizle birlikte tartışılagelmektedir. Bazı araştırmacılar kayıtdışı ekonominin ekonomik büyüme, 
istihdam seviyesi vb. gibi dinamikleri olumlu yönde etkilediğini, bazıları ise ekonomiyi bütünüyle 

olumsuz etkilediği belirtmektedirler. Esasen büyüme dinamikleri bir kenara bırakıldığında 
kayıtdışı ekonominin ilk etkisi vergi kaybıdır. Kayıtdışı sektörün bir şekilde azaltıldığında vergi 

gelirlerinin artacağı öngörüsü yaygın olarak kabul edilmektedir (Savaşan, 2004). Sonuç olarak, 
vergi gelirleri açısından kayıtdışı ekonominin ilk ve baskın etkisinin vergi kaybı olduğu 
belirtilebilir.  

Şehirleşme: Şehirleşme, temel olarak bireylerin kamusal mal ve hizmetlerini artırdığından vergi 
gelirlerini artırıcı bir unsur olmakla birlikte, vergi idaresinin denetim ve kayıt altına alma işlemler i 

bakımından olumlu bir faktördür (Dioda, 2012). Bunun yanında ekonomik gelişme ile meydana 
gelen şehirleşme, maaş oranlarının artması, buna bağlı olarak özel mülk edinmenin artmasına 
neden olacak ve özellikle servet vergileri açısından önem arz edecektir. Çünkü bu yeni modern 

vergi formları vergi gelirleri performansının da doğal olarak artmasını sağlayacaktır (Chelliah, 
1971). Örneğin, servet vergileri şehirleşme oranı ve nüfus yoğunluğu oranı yüksek olan bölgelerde 

toplaması açısından da kırsal kesime göre değerlendirildiğinde vergi gelirlerini artırıcı bir unsur 
olacaktır (Mahdavi, 2008). Buna rağmen gelişmekte olan ülkelerde vergi idaresinin etkinsiz 
çalışması, kayıtdışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı gibi nedenlerle vergi gelirlerini olumsuz 

etkileyeceği de belirtilebilir. 

Vergi Gelirlerini Belirleyen Diğer Ekonomik ve Yapısal Faktörler: Ekonomik yapı içerisindek i 

tüm unsurların vergi gelirlerini etkileyebileceği belirtilebilir. Fakat bu faktörlerin tamamı dikkate 
almanın imkansız olduğu açıktır. Bu nedenle bu çalışmada teorik ve ampirik literatürde kullanılan 
ve teorik olarak altyapısı olan faktörler dikkate alınmıştır. Bunlar; bankacılık sektörü, gelir 

dağılımı, yoksulluk, altyapı ve ulaşım, istihdam ve işgücü, işçi dövizleri, finansal gelişme ve 
parasallaşma, ekonomik krizler ve konjonktürel dalgalanmalar, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, coğrafi konum ve doğal kaynaklar olarak sıralanabilir.  

1.2. Sosyo-Psikolojik Faktörler 

Ekonomik ve mali faktörler dışında bireylerin tutum ve davranışları açısından vergi ödemeye ya 

da ödememeye yönelten psikolojik, ahlaki, kültürel, kurumsal, dinsel, siyasal, idari-yönetimsel ve 
hukuksal faktörler mevcuttur. Sonuç olarak vergi ödeme ya da ödememe konusunda bu faktörler in 

de hesaba katılması gerekmektedir (Aktan, 2012). Vergi gelirleri açısından bu faktörler; vergi 
ahlakı, vergi uyumu, vergi bilinci, kamu harcamalarını algılama düzeyi ve yükümlülerin diğer 
yükümlüler hakkındaki görüşleri ve ait oldukları sosyal gruplar olarak sıralanabilir.  

Vergi Ahlakı: Vergi ahlakı, genel bir ifadeyle mükellefin vergi kaçakçılığı ve vergi cezaları 
karşısında aldığı tavır olarak tanımlanabilmektedir (Schmölders, 1976). Bireylerin vergiler ini 

gönüllü ödemeleri anlamına da gelen vergi ahlakı içsel bir motivasyon olup birtakım değerler 
aracılığıyla oluşmaktadır (Tosuner ve Demir, 2008). Sosyo-psikolojik açıdan mükellefler in 
davranışlarını ve dolayısıyla vergi gelirlerini doğrudan etkileyen vergi ahlakını belirleyen birçok 

faktör vardır. Bu faktörler; vergi yükü, vergi adaleti, gelir düzeyi, kamu harcamalarının algılanma 
düzeyi, kayıtdışı ekonomi, yolsuzluk düzeyi, vergi yapısı, vergi denetimleri, vergi cezaları, vergi 
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afları, vergi idaresi, meslek mensupları, devlete bağlılık, güven düzeyi ve vatandaşlık bilinc i, 
siyasi iktidarın kabul düzeyi, inançlar ve gelenekler, vergi kültürü, demokrasi düzeyi, eğitim 
düzeyi, cinsiyet, yaş, medeni durum ve mesleki durum olarak saymak mümkündür (Tosuner ve 

Demir, 2008).  

Vergi Uyumu: Vergileme ve vergi gelirlerinin hasılatı açısından mükelleflerin vergi ödeme 

aşamasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi önemli bir unsurdur. Vergi uyumu ise bu aşamada 
vergi gelirleri için önemli bir olgudur. 

Vergi Bilinci: Mükelleflerin vergi karşısındaki aldıkları tutum ve davranışlar vergi gelirler ini 

doğrudan etkilemektedir. Vergi ödevini yerine getirmek isteyen mükellefin bu ödevi yerine 
getirmedeki isteksizliği birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Şüphesiz vergi bilinci de 

mükellefin tutum ve davranışlarını ve dolayısıyla vergi gelirlerini etkileyen önemli bir olgudur.  

Kamu Harcamalarının Algılanma Düzeyi: Vergi mükellefleri ya da bireyler, devletin sunmuş 
olduğu kamu hizmetleri ve kişisel tüketimleri arasında adil bir ilişki olmadığına inandık lar ı 

takdirde, vergi kaçırma eğilimi gösterebilmektedirler (Gencel ve Kuru, 2012). Gerçekten vergi 
ödeyenlerin üzerinde durdukları konular arasında ilk sıralarda ödenen vergilerin nerelere ve nasıl 

harcandığı gelmektedir (Karakoç, 2004). 

Yükümlülerin Diğer Yükümlüler Hakkındaki Görüşleri ve Ait oldukları Sosyal Gruplar : 
Yükümlülerin diğer yükümlüler hakkındaki düşünceleri ve ait oldukları sosyal gruplar temel 

olarak vergiye karşı tutum ve davranışlar üzerindeki etkiler aracılığıyla vergi gelirlerine etki 
etmektedir. 

1.3. Demografik ve Sosyo-Kültürel Faktörler 

Demografik yapı ve sosyo-kültürel unsurlar bir ekonomide hem birey ve firma davranış lar ı 
açısından hem de makro ekonomik değişkenleri doğrudan etkilemesi açısından vergi gelirlerini de 

dolaylı ve direkt etkilemektedir. Vergi gelirleri açısından bu faktörler; nüfus ve yaş bileşimi, aile 
durumu, medeni hal, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, devlete bağlılık güven, vatandaşlık bilinc i, 
dini inanç ve gelenekler, ahlaki yapı, ırksal özellikler, vergi kültürü ve diğer kültürel faktörler 

olarak sıralanabilir.  

Nüfus ve Yaş Bileşimi: Nüfus gelişmekte olan ülkelerde üretim, istihdam gibi ekonomik 

dinamiklerin temel lokomotifidir. Nüfus yoğunluğu, nüfusun bileşimi ve yapısı, nüfustaki artış 
hızı ve yaş bileşimi vergi gelirlerini direkt olarak etkileyen faktörlerdir. Nüfus yoğunluğunun vergi 
gelirleri üzerinde muhtemel iki farklı etkisi mevcuttur. İlk etkisi, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde nüfus yoğunluğuyla birlikte, kurumsal altyapı gelişmemiş olduğundan kamusal mal ve 
hizmetlere olan talebi artıracaktır. Buna mütakip kamu harcamalarının artış oranı vergi gelirler inin 

artış oranından fazla olacaktır. Dolayısıyla ilk etki negatif yönlüdür. Diğer taraftan, vergi toplama 
maliyetleri ve kayıtdışı ekonominin kontrol altına alınması, vergi idaresi için idari maliyet ler i 
azaltacak ve vergi toplamak kolaylaşacaktır. Bunun yanında yaş ortalaması yüksek olmayan 

ülkelerde hem sosyal güvenlik harcamalarının maliyetleri açısından hem de üretim açısından vergi 
gelirleri etkilenecektir. 

Aile Durumu (Aile Ölçeği), Medeni Hal ve Cinsiyet: Vergi nedeniyle aile bireylerinin kişi başı 
gelirlerinde herhangi bir azalma meydana geldiğinde vergi ciddi bir fedakarlık olarak algılanmaya 
başlanabilir. Bu durum bireylerin vergi karşısındaki tutum ve davranışlarını olumsuz 

etkileyebilmektedir (Şenyüz, 1995). Bunun yanında literatürde kadınların vergi uyumlarının daha 
fazla olduğuna dair ampirik çalışmalar mevcuttur. Benzer şekilde evlilik halinin vergi ahlakı ve 

vergi uyumunu etkileyeceği belirtilmektedir (Gökbunar, Selim ve Yanıkkaya, 2008). 

Eğitim seviyesi: Eğitim seviyesi mükelleflerin vergi tekniği açısından daha uyumlu olması, 
sorumlukları ve zorunluluklarını bilmesi, bilgi teknolojileri ve türevlerini kolay kullanabilmes i, 
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vergi ahlakı ve vergi bilincini olumlu yönde etkilemesi vb. gibi nedenlerden dolayı vergi gelirler ini 
olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanında eğitim seviyesi mükelleflerin vergi ile ilgili 

sorumluluklarını ve zorunluluklarını bilmesi açısından da önemli bir faktör olarak ifade edilebilir 
(Dioda, 2012). Meslek düzeyinin vergi gelirleri üzerinde etkisi olduğu belirtilebilir. Örneğin 
serbest çalışan vergi mükelleflerin diğerlerine oranla vergiyi nispeten daha maliyetli görmesi, 

kaçınma ve kaçakçılık fırsatının daha uygun olması gibi nedenlerle daha fazla vergi 
kaçırabilecekleri ifade edilebilir (Gökbunar, Selim ve Yanıkkaya, 2008). 

Devlete Bağlılık, Güven ve Vatandaşlık Bilinci: Devlete olan bağlılık, güven ve vatandaşlık bilinc i 
sadece vergi uyumuna değil buna paralel olarak vergi ahlakı, vergi bilinci vb. gibi mükelle f 
davranışlarını etkileyen birçok faktöre aynı yönde etki edecektir. Buradan yola çıkılarak devlete 

olan bağlılık, güven ve vatandaşlık ya da aidiyet duygusunun vergi gelirlerinin üzerinde olumlu 
yönde etkisinin olduğu belirtilebilir. 

Dini İnanç ve Gelenekler, Ahlaki Yapı ve Irksal Özellikler: Dini inançların kişisel davranış lar ı 
olumlu yönde etkilediği ve doğal olarak vergi ahlakı ve vergi uyumunu da olumlu yönde etkilediği 
belirtilmektedir. Benzer şekilde gelenekler ve ahlaki yapının da vergi gelirleri üzerinde etkisinin 

olduğu açıkça ifade edilebilir. Geleneklere benzer olarak ırki özelliklerinin de vergi uyumu ya da 
vergi davranışı üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Örneğin, Fransa, İtalya ve İspanya’da 

vergi kavramı için kullanılan “İmpot, imposto ve impuesto” kelimeleri rahatsız edici bir yükü 
yüklemek anlamına geldiği halde; İngilizce “tax ve duty”, Almanca “abgate ve sturer” veya 
İskandinavca “skat” kelimeleri harç, görev, yardım veya devlet hazinesi için verilen aidatı ifade 

ederler ve büyük ölçüde devlet varlığının zorunluğuna inanan bir anlayışın ürünüdürler 
(Schmölders, 1976). 

Vergi Kültürü ve Diğer Kültürel Faktörler: Kültürün ya da kültürel faktörlerin vergi gelirler ini 
etkileyen direkt etkilerinin yapısal olduğu belirtilebilir. İlk etki, kültürün toplumun üretim ve 
tüketim yapısını etkilemesiyle oluşmaktadır. İkinci etki ise, kültürün meydana getirdiği sektörler 

eliyle vergi gelirlerini etkilemesi ile oluşmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Broadway gösterileri 1900’lü yıllarda devlet tarafından büyük bir turizm geliri olarak görülmüş ve 

büyük altyapı yatırımları yapılmıştır. Günümüzde halen büyük bir gelir kaynağı olduğu açıkça 
ifade edilebilir. Diğer taraftan, vergileme açısından bakıldığında vergi gelirlerini etkileyen önemli 
faktörlerden bir tanesi vergi kültürüdür. Vergi kültürü vergi ödeme kültürü kadar vergileme 

kültürünü de kapsayan bir kavram olduğu için mükellef ve vergi otoritesini kapsayan geniş bir 
kavramdır (Canbay ve Çetin, 2007). Dolayısıyla vergi kültürü vergileme açısından 

değerlendirildiğinde vergi gelirlerini iki yönlü etkileyecek bir kavramdır. 

1.4. Siyasal ve Kurumsal Faktörler 

Kamu ekonomisinde üretilen mal ve hizmetlerin kimin için üretileceği, nasıl üretileceği, sınırının 

ne olacağı ile ilgili kararlar siyasal karar alma mekanizmasında gerçekleşmektedir. Söz konusu 
mekanizma içerindeki temel aktörler direkt ya da dolaylı olarak kamu harcamaları ve toplanacak 

vergi gelirleri üzerinde direkt ya da dolaylı olarak etkide bulunmaktadırlar. Bu açıdan siyasal ve 
kurumsal faktörler vergi gelirleri açısından önemli bir yere sahiptir. Ekonomik faktörlere benzer 
olarak, siyasal mekanizma da dolaylı olarak vergi gelirlerini etkilemeyen herhangi bir etken 

yoktur. Buna bağlı olarak vergi gelirlerini belirleyen siyasal ve kurumsal faktörler literatür ve 
teorik çerçeve dikkate alınarak derlenmiştir. 

Siyasal İstikrar ve Demokrasi Seviyesi: Siyasal istikrar, ekonomilerde kurumsallaşmanın 
gerçekleşmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle vergi gelirleri açısından bakıldığında, 
politik istikrar ile bireylerin vergi ödeme istekleri artacaktır (Chaudhry ve Munir, 2010). Siyasal 

çatışma ya da iç çatışma durumunda ise vergi gelirlerinin olumsuz etkileneceği açıktır. Ayrıca 
siyasal istikrarın yansıması olan kamu düzeninin de yüksek olması vergi gelirleri üzerinde olumlu 
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etki yaratacaktır (Addison ve Murshed, 2001). Demokratikleşme özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde kurumların kalite ve etkinliğini artırması, vatandaşların devlet ve kurumlarını iyi 
algılamaları ve uyumlu olmaları vb. gibi nedenlerle önem arz etmektedir. Demokrasi seviyesinin 

vergi gelirlerini olumlu yönde etkilediği son dönem ampirik ve teorik çalışmaların birçoğunda 
ispatlanmaktadır. 

Siyasal İstikrarın Kabulü ve Politik Katılım: Siyasal iktidarın kabulü tıpkı devlete olan bağlılık 
gibi vergi gelirleri üzerinde etki edebilmektedir. İktidardaki siyasal otoriteye oy vermiş olan vergi 
mükelleflerinin vergisel kararlara uyumu, oy vermemiş olanlara nazaran daha yüksek olabilir 

(Tosuner ve Demir, 2009). Çünkü psikolojik açıdan desteklenen siyasi parti programlar ını 
savunmak doğal bir sonuçtur (Tosuner ve Demir, 2009). Siyasal sürece katılım düzeyinin vergi 

ahlakını artırabileceği teorik olarak savunulmakta ve ampirik sonuçlarla desteklenmekted ir 
(Tosuner ve Demir, 2009). Temsili demokrasilerde, bireyler kendilerini yönetecek ve onlar için 
ekonomik, sosyal, siyasi vb. programları yürütecek siyasi temsilcilerini seçmektedirler. Bu yolla 

kendi programlarının yürütüldüğüne inanırlar. Politik katılım gibi faktörler hem yukarıdak i 
bahsedilen nedenlerden hem de bireylerin vatandaşlık bilincini geliştirmesinden dolayı vergi 

gelirlerine olumlu yönde katkıda bulunabilmektedir. 

Baskı Grupları: Ekonomik, politik ve siyasi yönden (oy gücü ile) güçlü hale gelmiş baskı gruplar ı 
özellik ekonomik ve politik kararlar üzerinde etkili olmaktadırlar. Baskı grupları hem mükelle f 

hem de vergi otoritesi ile doğrudan etkileşim içerisindedir. Örneğin mükellefler üyesi olduklar ı 
baskı grupları aracılığıyla vergileme otoritesine, uygulama ve politikalar bağlamında, nasıl hareket 

etmeleri konusunda direktifler vererek, ortak tavır almalarını sağlayabilirler ve dolayısıyla vergi 
gelirlerini dolaylı yönden etkileyebilirler (Canbay ve Çetin, 2007). 

Yolsuzluk: Yolsuzluğun vergi gelirleri ve vergi yapısı üzerindeki temel etkileri; vergi gelirler ini 

ciddi biçimde düşürmesi, gelirlerin düşmesiyle kamu harcamalarındaki etkinliğin düşmesi, 
büyüme oranını düşürmesi, vergi sistemi ve kontrolünün etkinliğinin azalması, vergi idaresindek i 
memurların yolsuzluk algısını normalleştirmesi, mükelleflerin vergi idaresi ve vergi kanunlar ına 

saygı göstermemeleri ve güvenmemeleri vb. gibi olarak ifade edilebilir (Giray, 2005). 

Diğer Politik Faktörler: Vergi gelirlerini yukarıda belirtilen faktörler dışında politik olarak birçok 

faktör etkilemektedir. Literatürde oylama, seçim kanunları, politik kurumlar, yasama organı ve 
partiler gibi siyasal kurumların ve faktörlerin vergi politikalarını ve vergi gelirlerini etkilediği 
belirtilmektedir (Gould, 2001). Söz konusu faktörler literatürdeki çalışmalar ve teori dikkate 

alınarak, demokratikleşme, kurumsal ve yönetimsel faktörler, politik rejim, hükümet yapısı, 
oylama gücü ve türü, politikacı-seçmen davranışları ve seçim ekonomisi olarak sıralanabilir.  

Uluslararası Kuruluşlar ve Yapısal Reformlar: Küreselleşme ile vergi yapısının değişmes i, 
sermaye ve işgücünün mobilitesinin artması, elektronik ticaret, çok uluslu şirketler in 
vergilendirilmesi, kısa vadeli yabancı sermaye, doğrudan yabancı yatırımlar ve türev piyasalar ın 

artışı vb. gibi birçok nedenden dolayı gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinde aşınma söz 
konusu olabilmektedir. IMF, OECD, WTO, WHO, Dünya Bankası, UN vb. gibi uluslararas ı 

kuruluş ya da oluşumlar bu problemlerin çözümü için önemli rol oynamaktadırlar. Yapısal 
reformlar, bir ekonomide kaynakların etkin olarak dağıtılması, ekonomik etkinliği artırması, dışsal 
rekabeti artırması, ekonomideki üretim kapasitesini artırması vb. gibi etkilerinin yanında vergi 

tabanının genişlemesi ve dolayısıyla vergi gelirlerinin de artmasını sağlamaktadır. Bu reformlar ın 
bazıları; kamu teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması veya özelleştirilmesi, kur ve ticaret 

serbestliği, finansal sektör reformu, vergi reformu olarak belirtilebilir (Ghura, 1998). 

1.5. İdari (Vergi Yönetimi) ve Çevresel Faktörler 

Ekonomik, siyasi, politik, kültürel vb. gibi faktörler vergi gelirlerini belirleyen en önemli faktörler 

olsa da teknik açıdan idari ve çevresel faktörler de önemli bir role sahiptir.  Vergi gelirler ini 
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belirleyen idari ve çevresel faktörler; vergi tekniği, vergi idaresi, vergi mevzuatı, vergi cezası, 
vergi yargısı, vergi incelemeleri, vergi adaleti, vergi afları vb. gibi daha çok vergi idaresi, kanun 

koyucu veya vergi uygulamasını gerçekleştiren idare ile alakalı faktörlerdir.  

Vergi Tekniği, Vergi İdaresi ve Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Faktörler: Vergi idaresi ve 
mevcut hükümetin kalitesi vergi gelirleri ile doğrudan alakalıdır. İyi bir yönetim kombinasyonu, 

gelişmiş bir vergi idaresi ve doğru makro ekonomik politikalar yönetim açısından vergi gelirler ini 
belirleyen temel unsurlardandır (Ajaz ve Ahmed, 2010). Özellikle kamu kurumlarındaki vergi 

kaçakçılığı ve yolsuzluğun alt yapısı ve varlığı genellikle idarenin kalitesinden kaynaklanmaktad ır 
(Ajaz ve Ahmed, 2010). Yönetim kalitesi ve idarenin durumu vergi sisteminin de kalitesini 
belirlemektedir. İyi bir vergi sisteminin üç temel ayağı bulunmaktadır. Bunlar devletin meşruiyet i, 

bireylerin vergi ödeme istekleri ve vergi idaresinin kalitesidir. Sonuç olarak vergi idaresinin 
kalitesinin vergi gelirleri üzerinde önemli bir role sahip olduğu açıkça görülmektedir (Ajaz ve 

Ahmed, 2010). Vergi idaresi ve vergi mevzuatı açısından vergi gelirlerini belirleyen en önemli 
unsurlar; vergi idaresinin eğitim düzeyi ve organize olması, vergileme tekniklerinin ekonomik ve 
mali amaçlarla uyumlu olması, vergi bürokrasisi, vergi kanunlarının sürekli değişmesi, kanunlar ın 

karmaşık yapısı, birbirleriyle uyumsuzluğu, vergi kanunlarının iyi hazırlanmış olmaması, istisna, 
muafiyet ve indirimlerin amaçlarını aşacak şekilde teşvik aracı olarak kullanılması, vergi sayısının 

fazla olması, vergileme yetkisini bulunduran hükümetlerin bu yetkiyi keyfi kullanması olarak 
belirtilebilir.  

Vergi Yargısı, Cezalar, Denetim ve Vergi İncelemeleri: Vergilendirme işlemleri devletin vergi 

gelirini elde etmek için yapmış olduğu tüm idari işlemleri kapsamaktadır. Söz konusu işlemler in 
hukuka uygunluğunu, idare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları gibi sorunları ele alan vergi 

yargısı da vergi gelirleri açısından önemli bir role sahiptir. Vergi yargısının etkin olarak 
çalışabilmesi, vergi yargısındaki iş yükü, yargılama süreçleri, kanun yollarının varlığı, yargı 
sistemindeki personel sayısı ve yetkinliği, ihtilaf halindeki dosyalara getirilen aflar vb. gibi birçok 

neden dolaylı veya direkt olarak vergi gelirlerini etkileyecektir. Genel olarak ifade edildiğinde 
ceza, denetim ve incelemelerin vergi gelirlerini etkilemeleri; denetim elemanlarının yetersizliği, 

denetim elemanlarının bilgi düzeyi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ayak uydurama ması, 
inceleme ve denetim oranı, denetim birimlerinin yapısal durumu, bu faktörlerin nitelik olarak 
yetersizliği, teknolojik ilerlemeye uyum sağlanamaması, cezalardaki af, uzlaşma, indirim, 

pişmanlık ve ıslah ve erteleme gibi müesseselerin varlığı ile meydana gelmektedir. 

Vergi Adaleti: Adil olmayan bir vergi sisteminin vergileme üzerinde birçok olumsuz etkide 

bulunacağı açıktır. Vergi adaleti öncelikle vergi psikolojisi açısından ele alındığında, vergi 
adaletinin vergi ahlakı, vergi bilinci, vergi kültürü gibi önemli faktörler üzerinde olumsuz etkide 
bulunduğu literatürde birçok araştırma tarafından gösterilmektedir. Verginin kimlerden ne kadar 

alınacağı, nasıl alınacağı gibi faktörlerle beraber bu ölçütlerin toplumlar ve toplumları oluşturan 
bireyler açısından önem taşımaktadır. Ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik nedenlerden dolayı 

bireylerin vergileme ile ilgili düşünceleri, algıları ve tutumları farklılık göstermektedir. Vergi 
adaleti, vergilemede eşitlik, genellik, ödeme gücü vb. kriterleri dikkate alarak vergilemede adaleti 
sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, vergi psikolojisinin vergilemede adaleti sağlamada 

kullanılan ilkelerin uygulanması konusunda önem arz ettiği açıktır. Vergi adaletinin zedelenmiş 
olması vergi mükellefleri üzerinde birçok etki bırakabilmektedir. Örneğin vergilemenin adaletsiz 

olduğunu düşünen bireyler vergi karşısındaki tutum ve davranışlarını değiştireceklerd ir. 
Dolayısıyla vergiden kaçınma ya da vergi kaçakçılığı gibi durumların vergi adaletinin mükelle fler 
üzerinde bıraktığı etkiden kaynaklanabileceği açıkça ifade edilebilir. 

Vergi Afları: Vergi afları hükümetlerin ve vergi idaresinin sıkılıkla ve farklı nedenlerden dolayı 
çıkarttığı ve üzerinde düşünmesi gerektiği bir olaydır. Vergi afları vergi gelirleri açısından ilk önce 

bir artış olarak görülse de toplumu, bireyleri ve idareyi olumsuz etkileyecek birçok etkiye sahiptir. 
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Vergi afları bu açıdan değerlendirildiğinde vergi gelirlerini hem artıcı hem de azaltıcı bir etkiye 
sahiptir. 

Meslek Mensupları: Mükelleflere müşavirlik hizmeti veren ve tüm resmi evrakları düzenleyen 

muhasebe meslek mensupları vergi gelirleri üzerinde birçok etkide bulunabilmektedir. Öncelikle 
mevzuattaki kanuni açıkları ve boşlukları değerlendirerek mükellefleri yönlendirebilmektedir ler. 

Bunun yanında mükelleflerin tutum ve davranışlarını farklı yollardan etkileyebilmektedirler.  

1.6. Vergi Gelirlerini Belirleyen Diğer Faktörler 

Vergi gelirlerini belirleyen diğer faktörler ise daha çok mükellef temelli, vergi kaçakçılığı, 

vergiden kaçınma, vergi borcunun geciktirilmesi, vergi direnci, vergi isyanı, verginin telafisi ve 
diğer pasif tepkiler gibi faktörlerden oluşmaktadır. Bunun yanında küreselleşme, iklim ekonomis i 

ve terörizm gibi faktörler de bu kısma dahil edilmiştir.  

Vergi Kaçakçılığı ve Vergiden Kaçınma: Yasadışı veya yasal yollarla bireylerin vergi yüklerini 
düşürmeye çalışmalarının arkasında birçok neden bulunmaktadır. Hangi nedenle olursa olsun bu 

davranışlar sonucunda vergi gelirleri önemli ölçüde azalabilmektedir.  

Vergi Borcunun Geciktirilmesi: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kredi faiz oranı ve vergi 

gecikme zammı arasında uyumsuzluk olduğundan mükellefler vergi borcunu geciktirebilmekted ir. 
Bu durum da vergi hasılatını azaltmaktadır.   

Vergi Direnci ve Vergi İsyanı (Verginin Reddi): Literatürde vergi bilincine oldukça yakın bir 

anlama sahip olan vergi direnci de vergi gelirlerini etkileyen sosyo-psikolojik faktörler arasında 
gösterilebilir. Vergi kişilerin vergi konusunda isteksiz davranmaları ve bu ödemeye karşı direnç 

gösterilmesi olarak tanımlanabilir (Gök, 2007). Vergi direnci ya da bunun başka bir yansımas ı 
olan vergi isyanı gibi faktörlerin vergi gelirleri üzerindeki etkisi sadece yaşandıkları dönemde ve 
çevrede değil daha geniş mekan ve zaman diliminde etki gösterir. Bu açıdan söz konusu faktörler 

vergi gelirleri açısından önem arz etmektedir.  

Vergileme Karşısındaki Pasif Tepkiler: Vergiye karşı pasif tepkiler, aylaklığı tercih etme, tüketim 
ve tasarrufu kısma, üretimi azaltma, yatırımdan vazgeçme, verginin yansıtılması ve vergiden 

kaçınma olarak sıralanabilir (Aktan, Dileyici ve Saraç, 2006). Hem vergileme karşısındaki aktif 
tepkiler hem de pasif tepkilerin vergi gelirlerini direkt olarak azaltacağı açık olarak belirtilebilir. 

Vergilemeye İlişkin Diğer Faktörler: Vergi gelirlerini önemli ölçüde etkileyen vergilemeye ilişk in 
faktörlerden bazıları verginin yansıtılması, vergi harcaması, vergi cenneti, vergi dampingi ve vergi 
tatili olarak belirtilebilir.  Verginin yansıtılması vergi yükünün başkalarına aktarımı anlamına 

geldiği için devletin vergi geliri ilk olarak bu değişimden etkilenmemektedir. Fakat bu yansıt ılma 
sonucunda vergi yükünün dengesiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu ise karşı 

taraftaki mükelleflerin alım gücünü azaltmakta ve aktaranın ise satın alma gücünü artırabilecektir. 
Alım gücü azalan mükelleflerin hem gelir düzeyini azaltması sebebiyle hem de verebileceği 
olumsuz tutum ve davranışlar açısından vergi gelirlerini olumsuz etkileyebilecektir. Vergi gelir ler i 

üzerinde etkide bulunan önemli kavramlardan birisi vergi harcamasıdır. Özellikle gelişmekte olan 
ülkeler vergi harcamasını ekonomik, sosyal vb. politikaları gerçekleştirmek için tercih etmekte ve 

vergi gelirlerinden feragat etmektedirler. Benzer şekilde mükelleflerden daha önce alınmış olan 
vergilerin bir kısmının ya da tamamının geri verilmesi olarak ifade edilebilecek vergi iadesi de 
birçok amaçla gelişmekte olan ülkelerde tercih edilmekte ve vergi gelirlerini azaltmaktad ır 

(Edizdoğan ve Çelikkaya, 2010). Gelişmekte olan ülkelerde iç ya da dış faktörlerden dolayı üretim 
kapasitesini artırmak, teknoloji transferi sağlamak, kaynak girişini sağlamak gibi nedenlerle vergi 

dampingi, vergi cenneti ve vergi tatili gibi uygulamalar tercih edilebilmektedir. Söz konusu 
uygulamalar amaçları dahilinde gerçekleştirilebildikleri ölçüde uzun vade de vergi gelirler ini 
artırıcı unsurlar olarak belirtilebilir. Kısa vade de ve başarısız uygulamalar temelinde 

değerlendirildiğinde ise vergi gelirlerini azaltmaktadırlar. 
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Küreselleşme: Küreselleşmenin vergi gelirleri üzerinde direkt veya dolaylı olarak birçok etkisinin 
olduğu ifade edilebilir. Bu etkiler; vergi yapısını değiştirmesi, sermaye ve işgücünün 

mobilizasyonunu artırması, elektronik ticareti artırması, transfer fiyatlaması, ticari serbestleşme, 
vergi cennetleri, vergi rekabeti, kısa vadeli yabancı sermaye ve doğrudan yabancı yatırımlar ı 
mobilize etmesi olarak sayılabilir.  

İklim Ekonomisi: Vergi gelirlerini mükelleflerin davranışından etkilendiği varsayımıyla söz 
konusu davranış biçimlerinin iklim tiplerinden etkilendiği ve vergi gelirlerini de etkilediği 

varsayılmaktadır. Örneğin soğuk iklim tipine sahip ülkelerde ılıman iklim tiplerine göre 
karşılaştırıldığında mükelleflerin daha dürüst ve pragmatik olabileceği iddia edilmekted ir. 
Dolayısıyla genel bir ifadeyle, daha soğuk iklim tipine sahip olan ülkelerde vergi gelirlerinin daha 

fazla olacağı varsayılmaktadır (Mutascu, 2012). 

Terörizm: Terör olaylarının ve terörizm faaliyetlerinin ülkelerin ekonomik yapıları üzerindek i 

etkileri çok yönlüdür. Terörizmin bir ülke üzerindeki etkisi ve uzun dönem etkilerinin 
tanımlanması, analiz edilmesi çok güç ve karmaşık süreçtir. Terörün ekonomik etkileri 
bakıldığında vergi gelirlerini olumsuz yönde etkileyen bir faktör olduğu açıkça belirtilebilir.  

2. Literatür  

Hem devletin gelirlerinin büyük oranını oluşturan hem de ekonomik faaliyetlerde etkili bir role 

sahip vergilerin bileşimi ve hangi faktörlerden etkilendikleri önem arz eder. Nitekim literatürde 
uzun yıllardan beri vergi gelirlerini etkileyen ve belirleyen faktörleri açıklamaya çalışan çok sayıda 
ampirik ve teorik çalışma bulunmaktadır. Bu kısımda literatürde ampirik ve teorik çalışmalar 

sistematik bir şekilde derlenmiştir. 

Literatürde vergi gelirlerini belirleyen ve etkileyen faktörler ile ilgili birçok çalışma yapılmış t ır. 

Yapılan ilk çalışmalar daha çok vergi gelirleri ile kişi başına düşen milli gelir düzeyi, ticari dışa 
açıklık seviyesi, tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı gibi değişkenler arasındaki ilişkile re 
yönelmişlerdir [Martin ve Lewis (1956), (aktaran Sookram ve Saridakis, 2009); Williams (1961), 

(aktaran Ansari, 1982; Sookram ve Saridakis, 2009); Hinrichs (1966), (aktaran Ansari, 1982; 
Sookram ve Saridakis, 2009); Thorn (1967), (aktaran Ansari, 1982); Lotz ve Morss (1967); Weiss 

(1969); Musgrave (1969), (aktaran Ansari, 1982); Shin (1969); Lotz ve Morss (1970), Chelliah 
(1971); Bahl (1971); Heller (1975); Chelliah vd. (1975); Tait vd. (1979); Rao (1979)]. Söz konusu 
çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde kişi başına düşen milli gelir düzeyi ve ticari dışa 

açıklık seviyesinin vergi gelirlerini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Tarım sektörünün 
milli gelir içerisindeki payının vergi gelirleri üzerindeki etkisi ise genellikle negatif olarak tespit 

edilmiştir. Türkiye’de ise ilk olarak Ekici (2009), vergi gelirlerini belirleyen faktörlerin teorik 
altyapısını ortaya koymuştur.  Çalışmanın bu kısmında konu ile ilgili yapılmış olan çalışmalar ve 
tespit edilen ampirik sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1: Literatür Taraması 
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Tanzi (1981)     +  +                     

Ansari (1982) +     +           −           

Karran (1985) +        −         +          

Tanzi (1987) +         +                  

Jane H. Leuthold (1991) − +   + +                      

Tanzi (1992)  −      +   +                 

Stotsky and WoldeMariam ((1997) + −     +                     

Tanzi ve Davoodi (1997)                   −         

Chand ve Maone (1997)                      −      

Tanzi (1998)                      −      

Ghura (1998)                      − + +    

Tanzi ve Davoodi (2000)                   −         

Piancastelli (2001) + − +   +                      

Adam vd. (2001)             + −              

Addison and Murshed (2001)                     −       

Pınar (2001) + +       −                   

Khattry ve Rao (2002)             −               

Eltony (2002) + +   +      −                 

Teera (2002) − +    −           +         +  

Gupta vd. (2003) − −       −  − −                

Bahl (2004) +  + +  +           +           

Teera ve Hudson (2004) + − +   +    + + +              +  

Agbeyegbe vd. (2004)         −                   

Bağdigen ve Beşkaya (2005)                   −         

Giray (2005)                   −         

Kenny ve Winer (2006)                    +       + 

Durkaya ve Ceylan (2006) +                           

Gupta (2007) + -    +      +         - -      

Begum (2007)      +     +      +           

Besley ve Persson (2008)                      -      

Bird vd. (2008) - -             -       -      

Mahdavi (2008) +     +   −        +           

Saridakis ve Sookram (2009) +        −  −                 

Profeta ve Scabrosetti (2010)                    +        

Baunsgaard ve Keen (2010)             +               

Ahmed ve Mohammed (2010)   + +   +         −            

Chaudhry and Munir (2010) −  +   +     + +  −  +            

Potanlar vd. (2010)                      +      

Ajaz ve Ahmad (2010)                   −        + 

Addison and Levin (2012)  −                          

Dioda (2012) + −    +         −  +        +   

Drummond vd. (2012) + −    +   −                   

Bakırtaş (2012)                   −         

Dökmen (2012)                   −         

Örücü vd. (2012)                   −         

Javid ve Arif (2012) + −         −        +         

Mutascu ve Danuletiu (2013)                         +   

Karagöz (2013)  − +        +     + +           

3.Veri, Model ve Hipotezler 

Bu çalışmada Türkiye’de vergi gelirlerini belirleyen faktörler bölgesel açıdan analiz edilmişt ir. 
Analiz iki kısımdan oluşmaktadır. Analizin ilk kısmında 1990-2001 yılları arasında iller bazında 

vergi gelirlerini belirleyen faktörler ana model çerçevesinde incelenmiştir. Türkiye’de 1990-2001 
yılları arasında çeşitli il değişiklikleri yapılmıştır. 1990 yılının başlarında 67 olan il sayısı 2000 
yılına gelindiğinde 81 ile çıkmıştır. Yeni iller çalışmaya dahil edildiğinde panel birimler inde 

önemli eksiklikler tespit edilmiştir.  Daha önceki çalışmalarda yapıldığı gibi, mevcut gözlem 
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eksiklik problemini çözmek için yeni il verileri ayrıldıkları illerin verilerine dahil edilmiştir. Bu 
kapsamda Türkiye için iller bazında yapılmış olan analiz 81 il temelinde değil 71 il temelinde 

yapılmıştır. Analizin ikinci kısmı ise yine veri kısıtı nedeniyle 2004-2011 yılları arasını Türkiye’de 
Düzey 2 olarak tanımlanmış 26 Kalkınma Bölgesini kapsamaktadır. Mevcut literatürde birçok 
değişkenin vergi gelirleri üzerinde etkili olduğu görülmesine rağmen; bu çalışmada veri kısıtı, 

anlamlılık, verilere ulaşılabilirlik ve teorik altyapı dikkate alınarak hipotezler ve modeller 
oluşturulmuştur. Söz konusu değişkenlere ait veriler, TÜİK, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel 

Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı’ndan elde edilmiştir. 

Vergi gelirleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik, sosyal, siyasal, idari vb. gibi 
birçok faktörden dolaylı veya dolaysız olarak etkilenmektedir. Açıkça belirtilebilir ki 

ekonomilerde vergi gelirleri üzerine etki göstermeyecek herhangi bir faktör veya ekonomik bir 
olay yoktur. Dolayısıyla söz konusu tahminlemeye yönelik bir analiz modeli oluşturmak 

güçleşmektedir. Bu çalışmada yapılmış olan analizlerdeki modeller, literatür dikkate alınarak 
üzerinde görüş birliği olan ve birçok ampirik çalışma tarafından etkileri istatistiksel olarak 
kanıtlanmış değişkenler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışmanın ilk kısmını oluşturan 

analizde 1990-2001 yılları arasında iller bazında vergi gelirlerini belirleyen faktörler tahmin 
edilirken; bağımlı değişken olarak vergi gelirlerinin milli gelire oranı (TAX) alınırken; bağımsız 

değişkenler ise kişi başına milli gelir büyüme oranı (GDPPC), tarım sektörünün milli gelir 
içerisindeki payı (AGRI), sanayi sektörünün milli gelir içerisindeki payı (IND), hizmetler 
sektörünün milli gelir içerisindeki payı (SERV) olarak belirlenmiştir. Analizin ikinci kısmı 

(MODEL B) 2004-2011 yılları arasında Türkiye’de Düzey 2 olarak tanımlanmış 26 Kalkınma 
Bölgesini kapsamaktadır. İkinci analizde ana modelde bağımlı değişken olarak vergi gelirler inin 

gayri safi katma değerine oranı (TAX) alınırken; bağımsız değişkenler ise reel kişi başına gayri 
safi katma değer (GDPPC), tarım sektörünün gayri safi katma değer içerisindeki payı (AGRI), 
sanayi sektörünün gayri safi katma değer içerisindeki payı (IND) ve hizmetler sektörünün gayri 

safi katma değer içerisindeki payı (SERV) dikkate alınmıştır. Ana modele eklenmek suretiyle 
ticari dışa açıklık derecesi (OPEN) ve kamu harcamalarının gayri safi katma değer içerisindek i 

payı (PEXP) makro kontrol değişkenler olarak modellendirilmiştir. Analizde kullanılan söz 
konusu değişkenlerin doğal logaritmaları alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

Vergi gelirlerini belirleyen faktörler ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin test edilmesi amacıyla 

oluşturulan temel hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1: Kişi başına milli gelir düzeyi ve vergi gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı ve vergi gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Sanayi sektörünün milli gelir içerisindeki payı ve vergi gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H4: Hizmetler sektörünün milli gelir içerisindeki payı ve vergi gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H5: Ticari dışa açıklık seviyesi ve vergi gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Türkiye’de 2004-2011 yılları arasında 26 bölge bazında ve 1990-2001 yılları arasında iller bazında 

vergi gelirlerini belirleyen faktörler ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğünü 
tespit etmek amacıyla yukarıdaki hipotezler temelinde kurulan modeller Tablo 2’ de özetlenmişt ir.  
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Tablo 2: Modeller 

Model A: 𝑙𝑛𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝐺𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖𝑡  + 𝛽3 𝑙𝑛𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡  + 𝛽4 𝑙𝑛𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Model B: 𝑙𝑛𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖𝑡  + 𝛽3 𝑙𝑛𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

Model B1: 𝑙𝑛𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2  𝑙𝑛𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖𝑡  + 𝛽3 𝑙𝑛𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑙𝑛𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 

Model B2: 𝑙𝑛𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡= 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2  𝑙𝑛𝐴𝐺𝑅𝐼𝑖𝑡  + 𝛽3 𝑙𝑛𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑙𝑛𝑆𝐸𝑅𝑉𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑙𝑛𝑃𝐸𝑋𝑃𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 

Türkiye’de vergi gelirlerini belirleyen faktörler ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin yönünü ve 
büyüklüğünü belirleyebilmek amacıyla dört farklı model kullanılmıştır. Model A, Türkiye’de 

1990-2001 yılları arasında iller temelinde vergi gelirlerini belirleyen faktörlerin (GDPPC, AGRI, 
IND, SERV) vergi gelirleri üzerindeki bölgesel etkisini ölçebilmek amacıyla oluşturulmuştur. 
Model B, 2004-2011 yılları arasında Türkiye’de 26 kalkınma bölgesi temelinde kişi başına milli 

gelir, tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı, sanayi sektörünün milli gelir içerisindeki payı 
ve hizmetler sektörünün milli gelir içerisindeki payının bölgesel bazda vergi gelirleri üzerinde 

etkisinin hangi yönde ve büyüklükte olduğunu tespit etmek amacıyla kurulmuştur. Model B1, 
vergi gelirlerini etkileyen temel değişkenlere ticari açıklık derecesinin eklenmesiyle bu değişkenin 
vergi gelirleri üzerindeki etkisini test etmek amacıyla oluşturulmuştur. Benzer şekilde Model B2 

kamu harcamalarının vergi gelirleri üzerindeki etkisinin yönü ve büyüklüğünü ölçmek amacıyla 
oluşturulmuştur. 

4. Metodoloji ve Ampirik Bulgular 

Çalışmada vergi gelirlerini belirleyen faktörler ve vergi gelirleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olup olmadığı, ilişkinin yönünün ve derecesinin ne ölçüde olduğunu ortaya 

koyabilmek amacıyla Panel Veri Analizi yönteminden yararlanılmıştır. 

Panel veri analizlerinde de zaman serisi analizlerinde olduğu gibi değişkenlerin durağan olması 

gerekmektedir. Regresyonlarda kullanılacak verilerin durağanlığını sınamak amacıyla birinci nesil 
birim kök testlerinden yararlanılmaktadır. Panel veri analizinde zaman boyutu yeterince uzun 
olmayan çalışmalarda durağanlık ya da kointegrasyon analizlerine genellikle başvurulmad ığı 

görülmektedir (Nargeleçekenler, 2011).  Bundan dolayı Model A, Model B ve türevleri için zaman 
boyutu yeterince uzun olmadığından sadece verilerin durağanlık durumları tespit edilmiş fakat 

kointegrasyon analizleri yapılmamıştır. Bununla birlikte panel veri analizlerinde verilerde yatay 
kesit bağımlılığının varlığı durumunda birinci nesil birim kök testlerinin yerine ikinci nesil birim 
kök test sonuçları daha etkin ve tutarlı sonuçlar vermektedir. Çünkü birinci nesil birim kök testleri 

yatay kesit bağımlılığı olmadığı varsayımı altında yapılmaktadırlar (Güloğlu ve İspir, 2011). 
Modellerde kullanılacak verilerin yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına bakıldığında yatay kesit 

bağımlılığının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bundan dolayı modelde ikinci nesil birim kök 
varlığı, bütün yatay kesit birimlerine ait verileri ortalama olarak alan ve yatay kesit bağımlılığını 
dikkate alan Pesaran (2007) tarafından yatay kesit geliştirilmiş DF (CADF) ile sınanmıştır. CADF 

testi sonuçlarına göre; tüm serilerin seviyede durağan olmadıklarını dolayısıyla birim kök 
içerdikleri tespit edilmiştir. Serilerin durağanlıklarını araştırmak için birincil farklarına bakılmış, 

serilerin birincil farklarının durağan olduğu I(1) sonucuna ulaşılmıştır. 

Vergi gelirlerini belirleyen faktörleri açıklamak üzere tahmin edilen regresyon modelleri bölge 
etkilerinin varlığına bağlı olarak sabit etkiler modeli, tesadüfi etkiler modeli ve havuzlanmış etkiler 

modeli temelinde en küçük kareler yöntemine göre analiz edilmiştir. Öncelikle modellerde 
havuzlanmış etkiler modeli veya tesadüfi (rassal) etkiler modelinin geçerli olup olmadığı Breusch 

ve Pagan Lagrange Çarpanı (Lagrange Multiplier LM) testi ile sınanmıştır. Test sonuçlarına göre 
tüm modellerde havuzlanmış model temelinde tahminleme yapılamayacağı sonucuna varılmışt ır. 
Rassal etkiler modeli ve sabit etkiler modeli arasındaki seçim ise Hausman testi ile sınanmışt ır. 

Test sonuçlarına göre rassal etkilerin mevcut olduğu boş hipotez reddedilerek tüm modellerde sabit 
etkiler modellerinin tutarlı olduğu tespit edilmiştir.  
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Rassal etkiler modelinde ya da sabit ekiler modeli en küçük kareler yöntemine göre tahmin edildiği 
için en küçük kareler yönteminin temel varsayımlarının modellerde karşılanması gerekmekted ir. 

Söz konusu analizde en önemli sabit varyanslılık, ardışık korelasyonun olmaması ve eşanlı 
korelasyonun (yatay kesit bağımlılığı) olmamasıdır. Dolayısıyla önceki teorik temeller ve test 
istatistiklerine göre bu aşamadan sonra sabit etkiler modelindeki varsayımlar test edilmiştir. Söz 

konusu varsayımların en önemlilerinden biri değişen varyans problemidir. Panel veri analizinde 
sıkça rastlanan hata terimlerinin değişen varyansa sahip olmaları ya da sabit varyansa sahip 

olmamaları sorununu sınamak için Lagrange Multiplier (LM) testi ve geliştirilmiş Wald testi 
kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre tüm modellerde değişen varyans problemi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Zaman seri analizlerinde olduğu gibi panel veri analizlerinde de önemli bir sorun olan 

otokorelasyonun (ardışık korelasyon) olmaması yani hata terimlerinin birbirinden ilişkisiz olması 
gerektiğidir. Modellerde ardışık otokorelasyonun olup olmadığı Wooldridge otokorelasyon testi 

ile sınanmıştır. Wooldridge otokorelasyon test sonuçlarına göre, modellerde standart hatalar 
arasında korelasyon olmadığını savunan “otokorelasyon yoktur” boş hipotezi reddedilerek 
regresyon tahminlemesinde hata terimleri arasında otokorelasyon olduğunu sonucuna varılmışt ır. 

Regresyon analizlerinde yapılacak tahminlerin etkinlik ve tutarlılığını etkileyecek olan yatay kesit 
birimlerinin hata terimleri arasındaki söz konusu korelasyonun sınanması (eşanlı korelasyon) 

Pesaran (2004), Friedman (1937) ve Frees (1995) yatay kesit bağımlılığı (cross section 
dependence) testleri ile gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan modellerde bölgeler arasında eşanlı 
korelasyon olduğu (yatay kesit bağımlılığı) tespit edilmiştir.  

Panel veri analizlerinde yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon problemler i 
regresyon modellerinde katsayılar ve tahminlerin tutarlılığı ve etkinliğini önemli ölçüde 

etkilemekte ve hatalı tahminler yapılmasına neden olmaktadır. Analizde oluşturulan tüm modeller, 
yatay kesit bağımlılığı, değişen varyans ve otokorelasyon problemlerinin üçünü de içerdiği için 
modellerde bunlara karşı dirençli olan ve bu problemleri modelden arındıran tahminleme metotlar ı 

ile etkin ve tutarlı hale getirilecektir. Beck ve Katz (1995) tarafından geliştirilen panele göre 
standart hataları düzeltebilen PCSE (Panel-Corrected Standart Errors) tahminleme metodu panel 

veri analizinde yatay kesit bağımlılık, değişen varyans ve otokorelasyon problemlerini gidererek 
standart hataları düzeltmektedir (Nargeleçekenler, 2011). Bu amaçla oluşturulmuş tüm modeller in 
tahminlenmesinde PCSE yaklaşımı seçilmiş ve ampirik bulgular Tablo 3’te özetlenmiştir. 
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Tablo 3: Vergi Gelirlerini Belirleyen Faktörlerin Bölgesel Analiz Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Model A’nın analiz sonuçlarına bakıldığında literatürdeki teorik ve ampirik çalışmalardak i 

sonuçlarla oldukça uyumlu olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri üzerinde en önemli etkiye sahip 
kişi başına milli gelir düzeyinin (GDPPC) vergi gelirlerini beklenildiği gibi pozitif yönde etkilediği 
ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Benzer şekilde hizmetler sektörünün de 

(SERV) vergi gelirleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Söz 
konusu modeldeki diğer önemli bir değişken ise tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payıdır. 
Tarım sektörünün (AGRI) vergi gelirleri üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Nitekim literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğunda özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde tarım sektörünün vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. İller bazında 

sanayi sektörünün vergi gelirlerini negatif yönde etkilediği ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
tespit edilmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapılan ampirik çalışmalarda sanayi 
sektörünün teorik olarak vergi gelirlerini pozitif yönde etkilemesi gerekirken negatif yönde 

etkilediği birçok çalışmada tespit edilmiştir. Sanayi sektörünün vergi gelirlerini etkilemes inin 
temel nedeni ise söz konusu dönemdeki kayıtdışı ekonominin varlığıdır. Makro ekonomik 

değişkenlerin durumu ve söz konusu yıllardaki kriz dönemleri dikkate alındığında sanayi 
sektörünün muhtemelen kayıtdışı faaliyetlerde bulunarak kendini koruma altına almış olduğu 
açıkça belirtilebilir. 

Model B’nin analiz sonuçlarına bakıldığında Model A ile çok benzer sonuçlar sergiled iği 
görülmektedir. Dolayısıyla hem iller bazında hem de bölgeler bazında farklı zaman boyutlar ında 

benzer ve literatüre uyumlu sonuçların elde edilmesi söz konusu modellerin teorik ve ampirik 
olarak güvenilirliği hakkında önemli ölçüde fikir vermektedir. Kalkınma bölgeleri bazında vergi 
gelirlerine etki eden önemli değişkenlerden birisi kişi başına milli gelir oranıdır. Kişi başına milli 

Bağımlı Değişken: TAX 

Değişkenler 
MODEL A 

   (PCSE) 

MODEL B 

(PCSE) 

MODEL B1 

(PCSE) 

MODEL B2 

(PCSE) 

C 
      -2.2590 

(-5.05) 

    -3.1977 

(-3.40) 

     -2.8140 

(-3.11)* 

      -3.4501 

(-3.42)* 

GDPPC 
0.1440 

(2.10)** 

0.0814 

(1.65)*** 

0.0660 

(1.65) 

0.0805 

(1.57) 

AGRI 
-0.4075 

(-7.47)* 

-0.2663 

(-7.11)* 

-0.2164 

(-5.66)* 

-0.1771 

(-3.72)* 

IND 
-0,0156 

(-0.43) 

0.9162 

(8.03)* 

0.6972 

(6.03)* 

0.8303 

(6.60)* 

SERV 
0.2830 

(3.44)* 

1.6388 

(3.65)* 

1.5078 

(3.45)* 

1.9765 

(3.91)* 

OPEN   
0.1291 

(4.61)* 
 

PEXP    
-0.2840 

(-3.72)* 

R2 0.8271 0.7891 0.7988 0.7891 

Wald Chi2 

(Olasılık) 

134.55 

(0.000) 

378.97 

(0.000) 

637.95 

(0.000) 

376.47 

(0.000) 

Obs. 852 208 208 208 

Not: *** ,**, * sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.  
Parantez dışı değerler katsayıyı, parantez içi değerler ise t-istatistik değerlerini 

göstermektedir. 
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gelir düzeyinin (GDPPC) vergi gelirleri üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı ve 
literatürdeki çalışmalara uyumlu olarak pozitif yönde olduğu tespit edilmiştir. Model A’dan farklı 

olarak sanayi sektörünün vergi gelirleri üzerindeki etkisi işaret değiştirerek pozitif olmuş ve 
istatistiksel olarak anlamlı hale gelmiştir. Türkiye’deki mevcut durum ve makro ekonomik 
değişkenlerde bir önceki dönemle kıyaslandığında sanayi sektöründen elde edilen vergi 

gelirlerinin söz konusu ekonomik durumdan etkilendiği ve bu sektördeki kayıtdışı faaliyetler in 
azaldığı yönünde önemli işaretler sunmaktadır. Türkiye’de vergi gelirleri üzerinde etkinsizlik ve 

verimlilik açısından en önemli etkiye sahip olduğunu düşündüğümüz tarım sektörünün vergi 
gelirleri (AGRI) üzerindeki etkisi kalkınma bölgeleri bazında da vergi gelirleri üzerinde negatif ve 
anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Hizmetler sektörünün (SERV) vergi gelirleri üzerindeki etkisi ise yine 

literatürdeki çalışmalara uyumlu olarak pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Genel 
olarak ifade edildiğinde Model A ve Model B bazında vergi gelirlerini etkileyen temel faktörler 

ana model niteliğinde oluşturulmuş ve beklentilere ve önceki çalışmalara uyumlu sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Literatürde vergi gelirlerini temel olarak etkileyen faktörlerin yanında ticari dışa açıklık derecesi 

de vergi gelirleri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ihracat ve 
ithalat üzerinden alınan vergilerin diğer vergilere nispeten kolay alınmasın yanında ekonomik 

büyüme ve kalkınma vb. gibi birçok dolaylı etkiyle de vergi gelirlerine önemli ölçüde katkıda 
bulunmaktadırlar. Model B1 bu amaçla ticari dışa açıklık derecesinin (OPEN) vergi gelir ler i 
üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına bakıldığında modelin 

önceki modellerden farklı olarak kişi başına milli gelir düzeyi anlamsız hale gelmektedir. Analiz 
sonucuna göre, Türkiye’de iliği dönem ve bölgelerde ticari dışa açıklık derecesinin literatürdek i 

çalışmalara da uyumlu olarak vergi gelirlerini pozitif yönde etkilediği ve istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu görülmektedir. 

Kamu harcamaları da vergi gelirleri açısından önemli bir etkiye sahiptir. Kamu harcamalar ının 

artması devletleri finansman ihtiyacına sokmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kamu 
gelirlerinin büyük çoğunluğu vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında kamu 

harcamalarının artırılmasının daha finansman ihtiyacı anlamına geldiği ve vergi gelirler ini 
artıracağı beklenmektedir. Yine kamu harcamalarının artması bireylerin sosyal devlet anlayış ı, 
devlete olan güven vb. gibi birçok faktörü etkileyeceğinden vergi ödeme eğilimini de artıracaktır. 

Model B2, Türkiye’de yukarıdaki nedenler çerçevesinde kamu harcamalarının vergi gelir ler i 
üzerindeki etkisinin büyüklüğü ve yönünü tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. Kamu 

harcamalarının (PEXP), vergi gelirleri üzerindeki etkisi söz konusu dönemde negatif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonucun literatürdeki çalışmaların tersine çıktığı görülmekted ir. 
Türkiye’de kamu harcamalarının vergi gelirlerini negatif etkilemesinin en önemli nedeninin Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki terör faaliyetlerinin etkisi olduğu düşünülmektedir.  

5. Sonuç 

Günümüzde vergi gelirleri sadece devletin gelir ihtiyacını karşılayan salt bir araç olmaktan 
çıkmıştır. Aynı zamanda toplum ve ekonomik birimler arasında ekonomik, mali, sosyal vb. gibi 
birçok fonksiyona ve amaca sahiptir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerinin, 

kaynakların tahsisi, gelir dağılımı ve ekonomik istikrarı sağlama üzerindeki etkileri vergileri daha 
da önemli hale getirmektedir. Vergilerin söz konusu amaçlar dahilinde yüksek bütçe açıkları, 

yüksek borçlanma düzeyleri, artan kamu harcamaları, tasarruflar düzeyleri, yatırım düzeyler i, 
emek arzı, enflasyonist ve deflasyonist süreçler, işgücü ve sermaye mobilitesi, bireylerin harcama 
düzey ve bileşimleri, büyüme ve kalkınma politikaları, finansman politikaları gibi sorun ve 

hususlarda etkili bir araç olarak kullanılması önemini açıkça ortaya koymaktadır. Hem devletin 
gelirlerinin büyük oranını oluşturan hem de ekonomik faaliyetlerde etkili bir role sahip vergiler in 

bileşimi ve hangi faktörlerden etkilendikleri de önem arz etmektedir. Bu çalışmada da vergi 
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gelirleri ve vergi gelirlerini belirleyen faktörler Türkiye’de bölgesel düzeyde, literatürdek i 
çalışmalara uyumlu olarak teorik ve ampirik olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Modellerde kullanılan temel değişken olan kişi başına milli gelir düzeyinin her iki ana modelde de 

Türkiye’de vergi gelirlerini artırdığı istatistiksel olarak ispatlanmıştır. Kişi başına milli gelir 
düzeyi literatürde de vergi gelirleri üzerinde muhtemel pozitif etkiye sahip en önemli 

değişkenlerden biridir. Temel olarak ekonomik büyüme ve kalkınmanın asıl dinamiği olan kişi 
başına milli gelir düzeyinin Türkiye’ de de vergi gelirlerini artırdığı görülmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerini belirleyen faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

çalışan ampirik analizlerde en büyük olumsuz etkiye sahip olan değişken tarım sektörünün milli 
gelir içerisindeki payıdır (AGRI). Tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı daha önce ayrınt ılı 

bir şekilde açıklanan birçok nedenden dolayı vergi gelirlerini negatif yönde etkilemekted ir. 
Nitekim yapılan ampirik analizlerde de Türkiye her iki ana model çerçevesinde tarım sektörünün 
vergi gelirleri üzerindeki etkisinin negatif yönde olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi Türkiye’de tarım sektöründeki 
vergilemenin etkin olarak yapılmaması ve tarım sektörünün vergi gelirleri üzerindeki negatif 

etkisidir. Türkiye’de tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı 2013 yılı itibariyle % 9,2 
olmasına rağmen bu sektörün etkin ve verimli olmadığı bu çalışmadaki ampirik sonuçlarla da 
paralellik göstermektedir. Daha açıkça ifade etmek gerekirse Türkiye’de tarımsal nüfusun toplam 

nüfus içerisindeki payı ve aktif nüfus içerisindeki tarım sektöründe çalışan nüfus oranına 
bakıldığında bu durum daha net olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de vergi gelirlerinin negatif 

yönde etkileyen en önemli faktör tarım sektörünün milli gelir içerisindeki payı olarak tespit 
edilmiştir. Tarımın vergilendirilmesinin gelişmekte olan ülkelerde diğer sektörlere nispeten daha 
zor olduğu belirtilse de Türkiye’de tarım sektörünün yapısal sorunları bu ilişkinin temel nedenid ir. 

Türkiye’de tarım sektörünün etkin vergilendirilebilmesi için “Bölgesel Tarım Marketleri” 
kurulmalıdır. Bu sayede oluşturulacak tarımdaki etkin vergilendirme aynı zamanda tarım 
sektörünün teşviği niteliğini taşıyacaktır. Özellikle tarımda üretici ve tüketici arasındaki fiyat 

farkının oldukça büyük boyutlarda olması bu önerinin temel nedenidir. Söz konusu marketler ile 
tarımdaki üretici ve tüketici arasında direkt bir bağlantı kurularak hem devletin kaybettiği vergi 

kazanılmış olacak hem de çiftçinin kar marjı komisyoncu, tüccar gibi aracılar yerine kendisine 
kalmış olacaktır. Özellikle söz konusu önerinin vergi politikalarına dahil edilerek tarımda 
modernleşmenin temel dinamiği olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında Türkiye’de tarım 

sektöründe kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve kolektif üretim, depolama, pazarlama gibi hususla rda 
acilen modernleşmeye gidilerek etkinliğin ve verimliliğin sağlanması gerekmektedir. 

Vergi gelirlerine etki eden faktörlerden biri de sanayi sektörünün milli gelir içerisindeki payıdır. 
Vergi gelirleri açısından ele alındığında sanayi sektörünün vergi gelirlerini artırmas ı 
beklenmektedir. Çünkü sanayi sektörü diğer sektörlere göre vergileme açısından, şirketlerin diğer 

ekonomik birimlere göre daha kolay vergilendirildiği ve vergi tahsilatının daha kolay ve etkin 
yapıldığı vb. gibi nedenlerden dolayı vergileme açısından daha kolay bir sektördür. Tam tersine 

gelişmekte olan ülkelerde sanayinin gelişmesi için vergi indirimi, vergi teşvikleri, vergi 
muafiyetleri gibi uygulamalara gidilmesi vergi gelirlerini düşürmektedir. Söz konusu etkenlere ek 
olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerin en büyük problemlerinden biri olan sanayi sektöründeki 

kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin varlığı vergi gelirlerini olumsuz yönde etkilemesine neden 
olmaktadır. Ampirik bulgular değerlendirildiğinde iller bazında yapılan analizde sanayi 

sektörünün vergi gelirleri üzerinde etkisi negatif fakat istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit 
edilmiştir. Fakat 2004-2011 yılları temelinde yapılan analiz bulguları ise sanayi sektörünün vergi 
gelirlerini pozitif etkilediğini göstermiş ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermiştir. Buradaki 

bilgiler genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de en fazla imalat sektörü alt bileşimine sahip 
olan sanayi sektörünün son yıllarda vergi gelirlerini pozitif yönde etkilemesi vergi gelirleri ve 

vergi gelirlerini belirleyen faktörler açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Fakat 1990-2001 
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yılları değerlendirildiğinde, sanayi sektörü ve vergi gelirlerinin belirli bölgelerde ayrışmaya sahip 
olması, bölgedeki terör sorunu ve buna bağlı olan kayıtdışı ekonomiden kaynaklanabileceği açıkça 

belirtilebilir. Bununla birlikte söz konusu yıllardaki kriz dönemleri ve makro değişkenler ele 
alındığında sanayi sektörünün muhtemelen kayıtdışı faaliyetlerde bulunarak kendini koruma altına 
almış olduğu açıkça belirtilebilir. Bu çalışmadan hareketle bu konu üzerinde farklı yöntem ve 

tekniklerle yapılacak çalışmalar literatüre katkı sağlayacaktır. 

Çalışmada kullanılan mevcut bölgesel panel veri analizlerine dahil edilen ana faktörlerde birisi 

hizmetler sektörünün milli gelir içerisindeki payıdır (SERV). Hizmetler sektörü genel olarak emek 
yoğun işlemlerden oluştuğu için vergi gelirleri açısından büyük önem arz etmektedir. Hizmetler 
sektörü tarım ve sanayi sektörleri haricindeki sektörleri belirtmektedir. Analiz bulgular ı 

Türkiye’de hizmetler sektörü ve vergi gelirleri arasındaki temel ilişkiyi göstermek için oluşturulan 
tüm modellerde hizmetler sektörünün vergi gelirlerini pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı 

etkilediği tespit edilmiştir. 

Analizde vergi gelirlerini temel olarak etkileyen faktörlerin yanında ticari dışa açıklık derecesi 
vergi gelirleri üzerinde güçlü etkileri olan bir değişkendir. Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme 

ve ileri sanayileşme sürecinde yabancı yatırımlar ile teknoloji transfer etmeleri beklenmekte ve bu 
sürecin kendi büyüme, kalkınma ve teknolojik gelişmelerini gerçekleştirmeleri beklenmekted ir. 

Bu açıdan teoride ve ampirik çalışmalarda gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerini olumlu 
etkileyen ticari açıklık seviyesi Türkiye temelindeki analize ve değerlendirmelere dahil edilmişt ir. 
Nitekim analiz bulguları da literatüre uyumlu olarak Türkiye’de bölgesel düzeyde ticari açıklık 

derecesi ve vergi gelirleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar olduğunu 
göstermiştir. 

Kamu harcamaları da vergi gelirleri açısından önemli bir etkiye sahiptir. 2004-2011 yıllar ı 
arasında yapılan analizde de kamu harcamalarının vergi gelirleri üzerindeki etkisinin negatif yönlü 
ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuç literatürde 

ampirik çalışmalardaki sonuçların tersine işaret etmektedir. Kamu harcamaları ile vergi 
gelirlerinin bu ilişki içerisinde olmasının temel nedeninin ayrışma olan bölgelerden de görüldüğü 

üzere terör etkisi olduğu açıkça ifade edilebilir. Çünkü kamu harcamalarının bu bölgelerde 
ortalamanın üzerinde olmasına rağmen vergi gelirleri en düşük seviyelerde seyretmektedir. Bu 
imanın derin yönleriyle araştırılması için daha detaylı veri setleri ve analiz yönleriyle tespit 

edilmeli ve stratejiler üretilmelidir. Bunun yanında tespit edilen bu ampirik sonucun psikolojik, 
siyasi, ekonomik ve sosyal çalışmalarla desteklenerek derinlemesine incelenmesi gerekmektedir.  
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  HEGEMONİK İSTİKRAR(SIZLIK) KURAMI  

Umut HALAÇ  

Elçin DORUK  
Öz 

Uluslararası politik iktisat dahilinde bir bakış açısı sunan hegemonik istikrar kuramı, uluslararası ekonomik yapı ile  

uluslararası güç dağılımı arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalışmaktadır. Siyasi kararların doğurduğu ekonomik 

sonuçları ele alan kuram, günümüz dünya ekonomisinin ve buna bağlı şekillenen uluslararası ilişkiler dinamiklerin in  

yorumlanması hususunda faydalıdır. Bu çalışmanın amacı güncel gelişmeler ile uluslararası ilişkilerdeki değişkenler 

ışığında hegemonik istikrar kuramını ve kurama karşı yöneltilen eleştirileri analiz etmektir. Bu bağlamda ilgili 

kuramcılara atıfla kurama ait temel kavramlar detaylandırılırken kuramın geçerliliği ve güncel gelişmeleri 

açıklayabilmedeki etkinliği tartışılacaktır. Kuramın temel taşlarından biri olan hegemon kavramı, Amerikan  

hegemonyası özelinde örneklendirilecektir. Genel yapı göstermektedir ki Amerika Birleşik Devletleri, hegemonik 

istikrar kuramının işaret ettiği iyilikseverlik ve manevi doyum kavramlarından uzak olarak maddi çıkarı önemseyen 

bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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JEL Kodları: F50 

 

THEORY OF HEGEMONIC (IN)STABILITY 

Abstract  

Hegemonic stability theory explains the link between international economic structure and power distribution in the 

international system from a political economy point of view. The theory construes contemporary world economy and 

related dynamics of international relations by evaluating the economic outcomes of political decisions. This study 

aims to analyze hegemonic stability theory and its criticism in the scope of current dynamics and variables in 
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Giriş 

Hegemonya kavramı kökeni itibarıyla devletler arasındaki ilişkileri tanımlamak üzere 
düzenlenmiştir. Siyasi üstünlük, otorite ve yönetmek anlamlarını da barındıran kavram ilk olarak 

Peloponez Birliği içindeki Sparta’nın lider konumu ve site devletlerinin Pers işgaline karşı 
oluşturdukları Attik Delos Birliği içindeki Atina’nın yönlendirici rolünü tanımlamak için 

kullanılmıştır. Genellikle devletler arası ilişkileri betimlemek için kullanılan kavram, 1905 
Devrimi süresince Marksist yazarlar tarafından işçi ve köylü sınıfının ittifakı içindeki işçi sınıfının 
ideolojik liderliğini tanımlamak için de kullanılmıştır (Kaymak, 2016). Daha sonraları 19. 

Yüzyılın lider ülkesi olarak kabul edilen Birleşik Kralık’ın dünya üzerindeki iktisadi ve siyasi 
etkileri ile 2. Dünya Savaşı sonrası 1970’lere kadar olan dönemdeki Amerika Birleş ik 

Devletleri’nin (ABD) uluslararası alanda yarattığı ektiler hegemonya kavramı çerçevesinde 
değerlendirilmeye alınmıştır. 

1970’lerden itibaren dönemin hegemonyası olarak ‘tartışmalı olmasına rağmen’ kabul edilen 

Amerika’nın gücünün gerilemeye başlaması, uluslararası politik iktisat ve uluslararası ilişk iler 
alanlarında hegemonya tartışmalarının tekrar başlamasına neden olmuştur. Böylece hegemonyanın 

çıkışını, kaynağını ve gerilemesini açıklamaya yönelik kuramsal çabalar da ortaya çıkmıştır. Bu 
kuramsal çabalar başlıca iki ana kola ayrılabilir. Bunlarda birincisi uluslararası ilişkileri, tarih 
boyunca başat güçlerin yükselişi ve gerileme çevrimi veya döngüselliği içinde açıklamaya çalışan 

Neo-Realist kuramcılar tarafından geliştirilen ‘hegemonik istikrar kuramı’ çerçevesindedir. Bu 
kuramın önde gelen temsilcilerinden olan Stephen D. Krasner (1976) ve Robert Gilpin (1981) 

hegemonik devletlerin doğuşunu, yükselişini ve düşüşünü etkileyen etmenleri devletler arası 
sistem merkezli bir çerçevede incelemektedirler. Kuramsal çabaların ikinci kolu ise Marksizm’den 
etkilenen neogramşiyan kuramcılar tarafından oluşturulmuştur. Bu kuram, devletler arası alanda 

belli bir devletin hegemonik güç olabilmesinin, bu devletin diğer devletler üzerinde hükümet 
benzeri bir görev yapabilme yeteneğine bağlı olduğunu öne sürmektedir. Bu çalışmada hegemonya 
kavramı sadece neo-realist kuram çerçevesinde değerlendirilecek ve kurama yönelt ilen eleştir iler 

yine bu bağlamda derlenecektir.  

Hegemonik istikrar kuramı, dünya ekonomisinin dinamiklerini açıklama konusunda kabul görmüş 

bir kuramdır. Kuram, politik kararların ekonomik sonuçları aracılığıyla, uluslararası ekonomik 
yapı ile uluslararası güç dağılımı arasındaki bağlantıyı açıklamaya çalışmaktadır. Uluslararas ı 
politik iktisat alanında olduğu kabul edilen kuram, ulusal güç değişkenlerini ön plana 

çıkardığından neo-realist kuram içinde değerlendirilmektedir. Kuram temel olarak, sorunsuz 
işleyen dünya ekonomik ve siyasi düzeni için ihtiyaç duyulan yapının başat bir güç tarafından 

oluşturulması gerektiğini salık vermektedir. Bu başat güç, ‘hegemon’ olarak isimlendirilmekted ir.  
Hegemonik güç tarafından oluşturulan yapısal düzen, istikrarlı bir dünya ekonomisinin 
oluşturulması ve devamı için en uygun çözüm olarak sunulmaktadır. 

Hegemonik istikrar kuramı, uluslararası politik iktisatçılar tarafından ilgi çekici bulunmuştur. 
David A. Lake (1983) kuramın bu kadar yaygın olarak kabul görmesini ‘güçlü ve tamahkâr’ 

olmasına; Robet O. Keohane (1980) ise basit ve gösterişsiz olmasına bağlamıştır. Duncan Snidal 
(1985) açısından kuram uluslararası ilişkiler bağlamındaki en güçlü kuramlardan biriyken, Ernst 
B. Haas (1983) uluslararası politik iktisat içindeki en doğal ve bütün kültürlere uyan bir kuram 

olduğunu söylemektedir. Joanne Gowa (1989)’nın isimlendirmesiyle kuramın bilginin duyumsa l 
bağlarla ilişkisini öne çıkartan nedensel deneycilik (causal empiricism) tarafından da 

desteklenmesine rağmen, eleştiriye açık birçok kısmı olduğu da düşünülmektedir. 

Keohane (1984), kuramın destekçilerinin kurama yönelik ‘duygularının’ oldukça karışık olduğunu 
ve kuramın geçerliliğine yönelik temel sorulara ve olası eksikliklere hiç değinilmediğinin altını 

çizmektedir. Ayrıca, hegemonik istikrar kuramının geçerliliğine yönelik deneysel kanıtların çok 
zayıf olduğunu da belirtmektedir. Isabelle Grunberg (1990), kuramı sahiplenen ve katkı yapan 
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bilim adamlarının açıklamalarının bilimsel olmaktan öte sezgisel olduğunu ileri sürmekte ve 
kuram içinde politik liderliğin gerekliliğini ortaya koyan ve/veya kanıtlayan hiçbir dayanak 
olmadığını belirtmektedir. Bu simgesel çelişkiler ve kuramsal uygunluğa yönelik endişeler, 

kuramın tüm eleştirmenlerce kabul görmesini engellemeye, yanlış ve/veya eksik olduğunun 
ispatlanmasına kadar meraklı beyinleri oyalamaya ve araştırmacıların ilgisini çekmeye devam 

edecektir. Diğer taraftan bu eleştiriler, kuramın uluslararası politik iktisat disiplini içinde 
yayılmasını engelleyememiştir. 

Günümüzde ‘Amerika’yı tekrar büyük/kudretli yap’ (make America great again) sloganı ile 

başlayan ve ‘beyaz adamın yükü’ (white men’s burden) söylemi ile güçlendirilmeye çalışılan 
politik tutumun, hegemonik istikrar kuramı içindeki söylemlerle benzerlikler gösterdiği 

görülmektedir. Bu durum, hegemonik istikrar kuramı destekçileri tarafından son hegemon olarak 
nitelendirilen ABD’nin yeniden hegemon olarak doğmaya çalışması olarak da yorumlanabilir. Bu 
bağlamda hegemonik istikrar kuramının tekrar incelenmesi ve detaylı bir şekilde ele alınmas ı 

faydalı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, güncel gelişmeler sonrasında hegemonik istikrar kuramını 
ve kurama karşı yöneltilen eleştirileri analiz etmektir. Çalışmanın ilk bölümünde hegemonik 

istikrar kuramının ne olduğu ve hangi temel varsayımlar üzerinde yükseldiği ortaya koyulacaktır. 
Takip eden bölümde ise kurama karşı, özellikle kullandığı varsayımlar üzerinden yöneltilen realist 
ve neo-realist yaklaşım çerçevesindeki eleştiriler incelenecektir. Sonuç bölümünde ise eleştir iler 

ışığında kuramın geçerliliği ve güncel gelişmeleri ne kadar açıklayabildiği tartışılacaktır.  

1. Hegemonik İstikrar Kuramı 

Hegemonik istikrar kuramı, uluslararası politik iktisat alanında yer aldığından siyaset bilimi, 
ekonomi ve tarih alanındaki araştırmalar ile de ilişkisi bulunmaktadır. Genel anlamda kuram tek 
bir devletin etkin güç ya da hegemon olduğu uluslararası sistemin, istikrarlı bir şekilde 

sürdürülmesinin daha kolay olduğuna işaret etmektedir (Goldstein, 2005). Bu sebeple var olan bir 
hegemonun zayıflaması ya da hegemonun hiç olamaması gibi durumlar uluslararası yapının 
istikrarını bozmaktadır. Hegemonun diplomasi, baskı ya da ikna üzerinden liderliğini yürütmes i 

‘hâkim olma’ gücünü etkin bir şekilde kullanması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda gücün 
kullanımı ‘hegemonya’ olarak isimlendirilmekte ve egemen devletin uluslararası siyasi ve iktisadi 

ilişkileri belirleyen kurallara ve anlaşmalara tek başına hükmettiği anlamına gelmektedir.  

Temel anlamda hegemonya liderlik anlamına gelmektedir. Gilpin’e göre hegemonya bir devletin 
sistemdeki diğer devletler karşısında üstünlük sağlaması anlamına gelmektedir (Gilpin, 1981). 

Koehane, hegemonyayı bir devletin devletler arasındaki ilişkileri yönetecek kadar güce ve isteğe 
sahip olması durumu şeklinde tanımlamaktadır (Keohane, 1984). İktisadi bağlamda hegemonya 

tanımında maddi kaynaklar ağır basmaktadır; hegemonik güç hammadde ve anapara kaynaklarını, 
pazarları ve değeri yüksel malların üretimindeki karşılaştırmalı üstünlükleri kontrol etmek 
zorundadır (Keohane, 1984). Bu sebeple hegemonya güç eşitsizliğini ve uluslararası sistem 

içindeki hiyerarşik güç yapısını yansıtmaktadır. Realist ve neo-realist kuramlar açısından güçlü 
devletler uluslararası sistemin tamamı ya da bir kısmı üzerinde hâkimiyet kurmak, böylece anarşi 

üzerinde belirli bir seviyede hiyerarşi düzeni getirmek eğilimindedir (Wohlforth, 2008). 

Uluslararası politik iktisatçı kuramcılarım hegemonya kavramını araştırmasının nedeni gücün tek 
bir devletin nezdinde yoğunlaşmasının devletler arası siyasi ilişkilerin yönünü değiştireb i lme 

potansiyelini de beraberinde getirmesidir. Özellikle tek bir devlet tarafından hükmedilen 
uluslararası bir sistem, ‘kamu malları sorunu’ olarak isimlendirilen probleme yönelik potansiye l 

bir çözüm önerisini de elinde tutmaktadır. Kamu malları ‘hariç tutulamayan’ mallardır, diğer bir 
ifadeyle bir kamu malının üreticisi kendisi haricindekilerin o maldan faydalanmasına engel olamaz 
ya da yarattığı şeyin faydasına sadece kendisi sahip olamaz (Brilmayer, 1994). 

Hegemomik istikrar kuramı ‘melez’ bir kuram olarak realist, liberal ve yapısalcılık perspektifler ine 
dayanmaktadır. Kökensel olarak ise uluslararası politik iktisat kuramıdır ve serbest ticaret düzen 
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ile istikrarın, hegemon olarak isimlendirilen tek bir devletin egemen gücü altında sağlanabileceğini 
savunmaktadır. Kurama göre devletler arasındaki güç dağılımı, uluslararası iktisadi sistemin 
yapısının temel belirleyenidir (Webb ve Krasner, 1989). Charles P. Kindleberger açısından dünya 

ekonomisinin istikrarı için ‘tek bir istikrar sağlayıcının’ olması gerekmektedir (Kindleberger, 
1979). Bu noktada Kindleberger kuramın ‘ortak/kamusal mallar’ versiyonunu temsil etmekte ve 

serbest ticaretin sürdürülmesinin, belirli kurumsal kamu mallarını sağlayacak ‘iyiliksever’ bir 
‘zorbanın/tiranın varlığını gerektirdiğini ifade etmektedir (Snidal, 1985). Kindleberger’e göre 
uluslararası ekonomik istikrar, üretimine katkı sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaksızın tüm 

ülkelerin kazanç elde etmesi gerektiğinden bir kamu malıdır ya da ortak maldır. Bunun sebebi 
seçici teşviklerin eksikliğinde, tedarik edilmeleri için gerekli tüm maliyeti karşılamaya istekli 

ayrıcalıklı bir grup (tek bir devlet) da bulunmadığında uluslararası kamu mallarının varlığı 
olanaksızdır (Snidal, 1985). Bu bağlamda Kindleberger’in savına göre tek bir egemen gücün 
uluslararası sistemde iş birliğini teşvik etmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Kindleberger’in esas 

niyeti, akabinde ulusların etkileşimde olduğu tüm oluşumlara sanal olarak uygulanan bir kura m 
içinde genellenmiş belirli bir tarihsel dönemin yorumlanmasıdır (Eichengreen, 1966). 

Hegemonik istikrar kuramının iki ana perspektifi kamu malları ve güvenlik olarak ayrıştırılabi lir. 
Kamu malları perspektifinde kuram rasyonel bir yaklaşımı takip ederek hegemonun diğerler ine 
göre ‘yeterli ölçüde büyük’ olması ve kamu malının sağlanması için gerekli tüm maliyet te 

katlandıktan sonra kazanç elde edebilmesi gerektiğini belirtir (Snidal, 1985). Kuram, uluslararas ı 
ticaret serbestisi sağlayacak istikrarlı bir rejimin ortaya çıkmasının sistemdeki diğer ülkelere 

liderlik eden bir hegemonun varlığına bağlı olduğunun altını çizmektedir. Kuramın vardığı ikinc i 
sonuç hegemon liderin bu durumdan kazanç sağladığı ancak küçük devletlerin daha fazla kazanç 
sağladığıdır (Snidal, 1985). Diğer bir ifadeyle ‘küçük’ ‘büyüğü’ sömürmektedir. Snidal’a göre 

ikinci sonucun çok daha önemli olmasının sebebi normatif pratiklerin yanında, uluslararas ı 
sistemdeki ilişkilerin yürütülmesine de katkı sağlamasıdır. Rasyonel bakış açısından bu durum 
gerçekleştiğinde tüm devletler hegemonun liderliğini kabul edecek ve fazla çaba sarf etmeden 

kazanç sağlayabileceklerdir. Gücün dengesiz olarak dağıldığı ancak hegemonyanın tüm devletlere 
yarar sağlayacak bir şekilde işlemediği diğer durumlarda ise ikincil devletler mücbir liderlik 

altında zarar görmektedir (Snidal, 1985). Bu noktada Snidal iki farklı formda hegemonya ayrımı 
yapar. Birincisi ‘iyiliksever’ hegemonyadır ve örnekler ve ikna üzerinden işler. İkincisindek i 
hegemonya zorlayıcı ve sömürücüdür (Strange, 1987). 

Kuramının güvenlik perspektifine göre hegemonik güçler, barış ve güvenlik gibi farklı türde kamu 
malları da tedarik eder. Robert Gilpin’in belirttiği üzere tıpkı Pax Romana4 gibi Pax Britannica5 

ve Pax Americana6 da nispi barış ve güvenlik temelli bir uluslararası sistem sağlamıştır (Gilp in, 
1981). Hem Büyük Britanya hem de ABD iki ardışık hegemonik güç olarak siyasi, hudutsal ve 
özellikle iktisadi ilişkileri ulusal güvenliğe ve ekonomik çıkarlarına uygun olarak düzenlemeye 

çalışmıştır. İki devletin üstlendikleri hegemon rolünde başarılı olmaları isteklerini kısmen ikinc i 
derecedeki devletlere dayatmalarına kısmen de diğer devletlerin kazanç sağlayarak liderlikler ini 

kabullenmelerine bağlıdır (Gilpin, 1981). 

Gilpin’in bakış açısından hegemonik istikrar kuramı daha zorlayıcı bir form kazanarak ve 
uluslararası düzenin ikincil devletlere kazanç sağlayan bir kamu malı olduğunu iddia eder. Bu 

formda egemen güç yalnızca kamu malını sağlamakla kalmaz ayrıca ikincil devletlerin kamu 
malına yönelik katkı koymasını da mümkün kılar. Aslında hegemonik güç, kamu malı tedarik edip 

diğer devletleri tedarik ettiği kamu malları aracılığıyla kendisine bağlayarak hükümet benzeri bir 
yapı oluşturur. İkincil devletler bu tür bir iktisadi bağlantıya karşı isteksiz olsalar da hegemonik 

                                                                 
4 Roma Barışı: MÖ 27- MS 180 yılları arasında, Roma İmparatorluğu içindeki göreceli sükûnet dönemi. 
5 İngiliz Barışı: 1815-1914 yılları arasında İngiliz gücünün ulaştığı yerlerdeki göreceli sükûnet dönem. 
6 Amerikan Barışı: 1945 sonrası ABD gücünün ulaştığı bölgelerdeki göreceli sükûnet dönemi. 
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devletin baskın gücü karşısında direnemezler (Snidal, 1985). Buna göre hegemonik güç sistemin 
ve kendisinin bekası için diğer devletlerin zorlayıcısı konumundadır. 

Hegemonik istikrar kuramımda bahsedilen perspektiflerin yanında iki temel önerme üzerinde 

durulabilir. Birincisi dünya siyasetinin düzeni tipik olarak egemen bir güç tarafından sağlanır. 
İkinci olarak düzenin devamlılığı, hegemonun varlığının devamlılığıyla mümkün olur (Keohane, 

1984). Hegemonun istikrar ve liderlik sağlama gücü askeri ve iktisadi egemenliğine bağlıd ır. 
Ekonomik işlemlere yönelik kuralları belirleyebilir ve yurt dışı yatırımlarının güvenceye alabilir. 
Diğer taraftan statükonun sağlanması ve devamlılığı yalnızca hegemonik güce ulusal kazanç 

sağlamakla kalmaz sistemdeki diğer devletler için de faydalıdır. Hegemonun egemen gücünü 
kaybetmesi, sistemin istikrarını da tehlikeye sokar (Kohout, 2003). Dünya ekonomisinin ve 

finansal sisteminin çöküşü, 1970’lerin ortasında ABD dış politikasının yürütülmesinde zayıflık ve 
aşağılamanın hüküm sürdüğü ve devletin ‘gücünün’ uluslararası alanda sorgulandığı bir döneme 
denk düşmektedir (Strange, 1987). 

Daha da önemlisi hem güvenlik hem de kolektif mallar yaklaşımlarının vardığı ortak nokta, 
egemen devletin nihai amacının iktisadi çıkarlarını korumak ve geliştirmek olduğudur (Burges, 

2008). Diğer taraftan güvenlik yaklaşımı egemen devletin ulusal güvenliği belirli bir uluslararas ı 
ekonomik düzenin sağlanmasıyla ilişkili tutan ve diğer devletlerin bu düzenin devamlılığı için 
katkı sağlaması hususunda baskı yapan daha zorlayıcı bir tutum sergilemektedir. Michael C. Webb 

ve Stephen D. Krasner ile birlikte Snidal’ın liderlik önerilerine yoğunlaşan kolektif mallar ya da 
iyiliksever kavramsallaştırmalarından yola çıkan Kindleberger farklı olarak, ana aktörün süregelen 

büyümesi bu aktörün masrafları karşılayabilme yeteneğinin ille de uluslararası sistemin 
devamlılığı için gerekli olan egemenliği destekler nitelikte olmadığını belirtir (Burges, 2008). Yine 
de bu sonuç, devletlerin sisteme bağlı kalması için zorlamayı bir kural olarak öne 

çıkarmamaktadır. Belirli bir derecede zorlama gerekli olabilir ancak bu zorlama direkt ya da tabiatı 
bakımından fiziksel değildir.  

Daha önce de bahsedildiği gibi hegemonya kavramı, farklı yaklaşımlar açısından hegemonik 

gücün nasıl olması gerektiği konusundaki fikirler ve önermeler aracılığıyla açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmamızın konusu olan hegemonik istikrar kuramı da serbest ticarete 

dayalı uluslararası ekonomik düzenin tek bir başat güç tarafından kurulması ve sürdürülmes i 
gerektiğini öne sürmektedir. Hegemonik istikrar kuramına göre hegemonik güç diğer devletlere 
kendi kurallarını dayatmaya ve böylece istikrar sağlamaya çalışan kamu malları ve güvenlik 

çerçevesinde tanımlanan bir hâkimiyet ilişkisidir. Hegemonun güçsüzleşmesi ve düşüşü ile 
sistemdeki istikrar bozulur. Hegemonik devletin güçsüzleşmemesi için dünyadaki bütün ülkeler in 

hegemonun istekleri çerçevesinde davranması gerekmektedir. Bu tür bir yaklaşım kaçınılmaz 
olarak kuramın sert eleştiriler ile karşılaşmasına neden olmuştur. Takip eden bölümde kurama 
karşı yöneltilen eleştiriler analiz edilecektir. 

2. Hegemonik İstikrar(sızlık) 

Bir önceki bölümde bahsedildiği gibi hegemonik istikrar kuramı kendi dünya algısını da 
beraberinde getirmektedir. Kuram tarafından ortaya konulan bu yeni düzeninin serbest ticareti 
yücelten, iyiliksever, ileri görüşlü bir hegemon güç tarafından yönlendirilen, hiyerarşik bir dünya 

düzeni olduğu söylenebilir. Bütün bu özellikler ayrı ayrı ve farklı düzeylerde tartışmaların konusu 
olabilmektedir. Bu özelliklere ek olarak hegemon kavramının kendisi sorgulanmaktadır. Hegemon 

ile hegemon olmayan arasındaki keskin ve belirgin ayrımı ne belirlemektedir? Hegemonun 
fonksiyonel bir tanımı üzerinde sağlıklı bir mutabakata ulaşılmış mıdır? Bruce Russett (1985), 
kuramın kendi tanımını ‘güç’ temeli yerine ‘çıktının kontrolü ‘temeline yerleştirmes inin 

gerekliliğine işaret etmektedir. Ayrıca, kuramda 19. yüzyıl için İngiltere’nin hegemon güç 
olduğunun kabul edildiğini, fakat bu gücün gayri safi milli hasılaya göre mi yoksa askeri 
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harcamaların büyüklüğüne göre mi belirlendiğinin belli olmadığını ifade etmekte ve İngiltere’nin 
gerçekten dünyayı yönetip yönetmediği’ sorusunu sormaktadır. Bu sorgulamalar farklı bakış 
açılarının da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Fakat bu noktada altı çizilmesi gereken 

şey hegemonik gücün tanımının muğlak olmaması gerekliliğidir. 

Hegemonik istikrar kuramı kendisine özgü zaman ve mekâna bağlı olarak değişebilen koşullara 

sahiptir ve bu koşulların birçoğunun geçerliliği ispatlanamamıştır. Bu durum Grunberg (1990) 
tarafından ‘hegemonik istikrar safsatası’ olarak isimlendirilen başka tartışmaları da beraberinde 

getirmektedir. Bu çalışmada kurama yöneltilen eleştiriler iki ana başlık altında toplanacaktır. 
Birinci grup eleştiriler, kuramın temel önermeleri çerçevesinde toplanmaya çalışılmıştır. Yani 
eleştiriler; ‘hegemonik güç, serbest ticaret rejimini oluşturur ve devam etmesini sağlar, böylece 

büyüme ve zenginliğin yayılmasına yol açar fakat bu durum kaçınılmaz olarak kendi sonunu 
hazırlar’ görüşü çerçevesinde belirtilen önermeler üzerinden ele alınacaktır. İkinci grup eleştir iler 

ise kuramın etnik köken veya ırk temeline dayandığı iddiası çevresinde değerlendirilecektir. 

2.1.Önermeler Bağlamında 

2.1.1. Hegemonik Gücün Döngüselliği 

Bu husus sıklıkla tekrarlanan ve 19. yüzyıldaki İngiltere’nin durumu ile günümüz Amerika’s ının 
durumunun karşılaştırıldığı tartışmalarla ilişkilidir. Aslında karşılaştırılmaya çalışılan dönemler 

dünya ekonomik düzeninin ve uluslararası ilişkiler yapısının tamamen birbirlerinden farklı olduğu 
dönemlerdir ki bu durum tartışmaların geçerliliğine ve anlamlılığına gölge düşürmektedir. Gilpin 

(1975), uluslararası sistemin yönetiminin zaman içinde yükselen ve çöken imparatorluklar ve/veya 
hegemonlar tarafından sağlandığını ve hegemon olduğu ileri sürülen bu iki ülke arasındaki 
paralelliğin, hegemonik istikrar kuramının döngüselliğini gösterdiğini iddia etmektedir. Fakat 

çevresindeki bütün düzeni etkileyen ve yönlendiren hiyerarşik bir sistemin başarısını kesin tarihsel 
dönüm noktaları ile ayırmak mümkün değildir. Sistemin başarılı olduğunun düşünüldüğü 
dönemler genellikle çoğulcul dengelerin (pluralistic equlibrium) olduğu dönemleri de 

içermektedir (Grunberg, 1990).  

Uygarlık tarihi, dünyada güvenliği sağlamanın merkeziyetçilikten uzaklaşmaktan geçtiğini, bu 

durumun genel olarak gücün dengelenmesi anlamına geldiğini ve bu yöntem ile güvenliği 
sağlamanın daha kolay olduğunu göstermektedir. Güvenliğin sağlanması için gücün dengelenmesi 

fikri, hegemonik istikrar kuramı ile çelişmektedir. Gilpin (1981), bu çelişkiyi ortadan kaldırmak 
için ‘Güç Dengesi, Çift Kutuplu ve Hegemonik’ olmak üzere üçlü bir yapı tanımlamaktad ır. 
Merkezi kontrolün az olduğu, ülkeler arası güç dengelerinin gözetildiği, genellikle şehir devletler i 

tarafından oluşturulan güç dengesi yapısının önemini göz ardı etmektedir ve bu yapının diğerler ine 
göre daha önemsiz olduğunu varsaymaktadır. Tarihteki devletlerarası ilişkilerin genellikle büyük 

ve başarılı imparatorluklar tarafından oluşturulduğunu, bu şehir devletlerinde feodalizm ve diğer 
sosyal oluşumların var olmasına rağmen önemlerinin göz ardı edilebilir olduğunu ileri 
sürmektedir. Koşullarının çok özel olması nedeniyle bu varsayımın istisnası olarak klasik Yunan 

ve Rönesans İtalya’sındaki bağımsız şehir devletlerini göstermektedir. Bununla beraber güç 
dengesi yapısının içindeki ülkelerin zaman içinde büyük imparatorluk lara evrimleştiklerini ve 

sonrasında da ulus devletler olarak karşımıza çıktığını iddia etmektedir. Ulus devletler in, 
hegemoni kuramı ile uyumlu olmamalarına rağmen imparatorluk geçmişlerini yedeklerinde 
tutarak hegemonik güç olarak yeniden doğabileceklerini öne sürmektedir. Böylece 

imparatorlukların hegemonik güce doğru yolculuğunun tamamlanacağını belirtmektedir.  

Gilpin (1981) çift kutuplu yapıyı, 2. Dünya Savaşı sonrası dünyayı Amerikan ve Rusya bloğu 

olarak tanımlamak için kullanmaktadır. İlgili dönemi Amerikan hegemonyası ile tanımlarken, 
karşıt ticaret bloğunun (Doğu Bloğu) etkilerini açıklamada yetersiz kalmıştır. Krasner (1976)’a 
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göre İngiltere’nin 19. yüzyıldaki durumunun aksine 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika’nın çift 
kutuplu bir politik yapının içinde bulunduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Şayet hegemonik 
istikrar kuramı, dünya sistemi olarak kabul edilecekse, teorinin bir şekilde bu iki kutuplu düzenle 

uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Böylece bu iki kutuplu yapıda Sovyetler Birliği’nin, 
imparatorluk kökenleri nedeniyle hegemonik istikrar kuramının karanlık tarafı olarak 

nitelendirilebileceğini belirtmektedir. David. P. Calleo (1970)’ya göre dünya tarihindek i 
imparatorlukların egemenlik dönemleri kaçınılmaz olarak gücün paylaşıldığı çoğulcul sistemler 
tarafından sonlandırılmıştır. Bu bağlamda imparatorlukların alternatifi olarak çoğulculuk veya 

gerçek anlamda güç paylaşımını içeren güç dengesi modellerinden bahsetmiştir. Bu 
modellere7göre, gücün adil dağılımı uluslararası politiğin doğal düzenidir. Bir imparatorluğun 

veya uluslararası bir aktörün düşüşü doğal düzenin geçici bir süre için sekteye uğramasıdır. 

2.1.2. Hegemonik Güç ve Serbest Ticaret 

Tarihsel olarak politik ve askeri üstünlüklere sahip olan imparatorlukların merkezden yönetilen 

ekonomik sistemlere sahip oldukları görülmektedir. Gilpin (1987) çalışmasında imparatorluk lar 
ve hegemonlar arasındaki geçişkenliği vurgulamak için politik hegemoni ve liberal ekonomik 

sistem arasında bir bağ olması gerekmediğini belirtmektedir.  Aslında geçerli ekonomik düzen 
liberal ekonomik sistem olmasa bile hegemonik gücün iradesi ile serbest ticaretin gelişebileceğini 
ifade etmeye çalışmaktadır. Gilpin (1987)’in, politik hegemoni ve liberal ekonomik sistem 

arasında bağ kurmak istememesinin nedeni, hegemonik istikrar kuramını serbest ticaret kavramı 
ile sınırlandırarak savunma isteğinden kaynaklanmaktadır. Böylece uluslararası ekonomik düzene 

yönelik olası kaygıları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bununla beraber serbest ticaretin, dünya 
piyasa ekonomisinin doğuşuna yol açtığını ve bu düzenin gücün paylaşıldığı çoğulcul yapılara 
ihtiyaç duyduğunu da belirtmektedir. Bu karmaşık görüşler, hegemonik istikrar kuramının genel 

kabul görmesini zorlaştırmaktadır.  

John Gallagher ve Ronald Robinson (1953), serbest ticaretin İngiltere’nin hedeflerine ulaşmas ında 
ve diğer ülkeleri etkilemekte önemli araçlardan biri olduğunu göstererek, serbest ticaret kavramını, 

‘serbest ticaret emperyalizmine’ terfi ettirmişlerdir. Bazı durumlarda küçük devletler hegemon 
yönetimindeki büyümenin sonuçlarını idrak edemeyebilirler ve politik sebeplerden veya ülke 

içindeki endişelerden dolayı serbest ticaret ile uzmanlaşma konusuna isteksiz olabilirler. Bu tür 
durumlarda serbest ticaret emperyalizmi kavramı geçerli hale gelmektedir. 19. yüzyılın ortalarında 
yoğunlaşmaya başlayan serbest ticaret akımları merkantilist yöntemler kullanılarak, çoğunluk la 

Latin Amerika bölgesi ve Hindistan’da kullanılmış ve 19. yüzyıl sonuna kadar yayılmaya devam 
etmiştir. Bu bahsedilenler, emperyalizmin yayılma mantığı içinde anlaşılabilirdir. Bu bakımdan 

geçmişte İngiltere’nin, günümüzde de Amerika’nın davranışlarının, kendi çıkarlarını sistemin 
menfaatlerinin üstünde tutan bir devlet davranışına oldukça uygun olduğu görülmektedir (Calleo 
ve Rowland, 1975).  

Hegemoni ve serbest ticaret arasındaki ilişki detaylı olarak tahkik edilmesi gereken bir konudur. 
Krasner (1983), kuram ile serbest ticaretin örtüşmediği üç zaman aralığı tespit etmiştir: 20. 

yüzyılın başlarında (1900-1913) ticaret bariyerlerinin yüksek olduğu dönem; dünya savaşları arası 
karşılıklı korumacılığın yükseldiği dönem ve 1960’dan günümüze teorinin tahmin ettiğinden daha 
öteye geçen ticari serbestlik dönemi. Krasner (1983)’in bu dönemleri tespit ederken altını çizmeye 

çalıştığı şey, diğer dışsal faktörlerin de (savaş ve teknolojik ilerlemeler gibi) dikkate alınmas ı 
gereğidir. Şayet bunlar dikkate alınmaz ise politika yapıcıları sistemdeki değişikliklere uyum 

sağlamak için vermeleri gereken tepkileri vermekte başarısız olacaklardır.  

Susan Strange (1987), dünya savaşları arası dönemdeki serbest ticaret karşıtlığını değerlendirirken 
bu dönemdeki üretim artışının hegemon eksikliğinden ziyade korumacılıktan kaynaklandığını 

                                                                 
7 Bu modeller hakkında detaylı bilgi için bakınız Kaplan (1957). 
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iddia etmektedir. Fred H. Lawson (1983)’a göre hegemonik güce atfedilen serbest ticareti 
oluşturmak ve geliştirmek görevi tartışmaya açık bir konudur. Örneğin, Arap limanlarının ticarete 
açılması İngiltere hegemonyası zamanıyla örtüşmemektedir. Bu durumda ticarette serbestliğin 

başka sebepleri olması gerektiğini sorgulamakta ve serbest ticaretin yükselişinde hegemonik 
etkilerden çok rekabetin büyük rol oynadığını iddia etmektedir ki bu iddia hegemonik istikrar 

kuramı ile hiç örtüşmeyen bir durumdur. Snidal (1985) bu durumla ilgili olarak serbest ticaretin 
yükselişinin çoğulcul sistemlerin ürünü olduğu belirtir ve hegemonya yerine iş birliğinin öneminin 
altını çizmektedir. 

Bu eleştiriler göstermektedir ki, hegemonik istikrar kuramı serbest ticaret politikalarını yüceltme 
ve serbest ticaret eğilimlerini güçlendirmek gibi sıklıkla tekrarlanan ve tartışmaya açık iddialar ı 

içinde barındırmaktadır. Bunun yanında Peter B. Evans (1989)’a göre 1980 sonrası dönemde 
Amerika’nın imalat sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğünü kaybetmesi ile birlikte geçerli durum 
değişmiş ve serbest ticaret fikri yerini yönetilen ticaret akımları fikrine bırakmıştır. Bu durum 

karşısında hegemonik istikrar kuramı kullandığı dile ortak akıl kavramını eklemiş ve ortak akıl ile 
algılanan çıkarlar bağlamında ticaret politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dikta 

etmiştir. 

2.1.3. Hegemonik İyi Niyetlilik 

Hegemonik istikrar kuramı, iyi niyetlilik ve baskıcılık ayrımına açık bir şekilde açıklama 

getirmemesine rağmen, kuramın yakından incelenmesi sonucunda hegemonun ‘iyi niyetli’ olduğu 
sonucuna ulaşılabilir. Gilpin (1975) çalışması, hegemonik istikrar teorisinin ortaya çıkışında 

oldukça önemli bir görev icra etmektedir. Gilpin (1975), hegemonik gücü hayırsever olarak 
tanımlamayı tercih etmektedir. Bununla birlikte Gilpin (1981)’e göre uluslararası sistemin 
yönetimi ekonomik daralma ve ekonomik fazlalığın sürekliliği gibi temel ekonomik sorunlar 

barındırmaktadır. Bu sorunlar kaçınılmaz olarak hegemonun güç kaybetmesine neden olacaktır. 
Bu gibi sorunlarla baş etmek zorunda olan hegemonik güç aslında tüm dünyanın ortak çıkarları 
için uğraştığından iyi niyetli olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca hegemonik gücün ekonomik 

büyümenin, uluslararası seviyedeki yayılımını veya hangi seviyede yoğunlaştığını tespit etmesi 
gerekmektedir. Bu bakımdan yoğunlaşmanın kısa dönemde gerçekleştiğini fakat yayılmanın ise 

uzun dönem bir kavram olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ülkeler arasındaki 
refah ve zenginlik eşitsizliklerinin ortadan kaldırılabilmesi için ekonomik büyümenin uluslararas ı 
seviyede yayılması gerektiğini vurgulamaktadır. Yayılmanın ticaret, yabancı yatırımlar ve 

teknoloji transferi şeklinde olabileceğini belirtirken, bu sonuca hegemonik gücün göreceli olarak 
zayıflaması sonucunda ulaşılabileceğini belirtmektedir. 

Fakat sorun hala ortada durmaktadır: Hegemonik güç kendisini yok etme sürecinde takipçilerinden 
her zaman daha iyi bir şekilde, uzun dönem tahminler yapabilmesine rağmen takipçiler inin 
tutumlarındaki hain amacı neden sezememektedir? Bu hain amacı sezmişlerse bile, niçin kendi 

intiharlarını hazırlayan bu durum karşısında bir önlem alamamışlardır/almamışlardır? Gilpin 
(1981)’in bu sorulara cevabı ortak çıkar8 tartışması çerçevesindedir. Hegemonik güce sahip 

devletler, serbest ticaret politikalarını kendi çıkarlarını gözetme amacıyla devam 
ettirmemektedirler. Bu politikalar yayıldıkça hegemonik etkilerinin azalmasına rağmen 
yaratılmaya çalışılan büyümeyi teşvik eden yapı bunu destekleyen herkesin çıkarına olacaktır. 

                                                                 
8 Hegemonik istikrar kuramındaki ‘ortak çıkar’ tartışması iki yeni önermeyi da beraberinde getirmektedir. Birincisi, küçük devletler 

ekonomik olarak daha hızlı kalkınacaklarından, kaçınılmaz olarak hegemonun üstünlüğünü sorgulayacaklardır. İkincisi, büyük ve 

gelişmiş ekonomiler serbest ticaret durumunda adil olmayan bir avantaja sahip olacaklardır. Hegemonik yapı uzun dönemde 

istikrarsız olamayacağı için ‘görünmez el’ gibi yaklaşımları savunmak mümkün olmayacaktır çünkü sistemde hegemonun örtük 

olarak ‘görünmez el’ olarak çalışması beklenmektedir. Bundan dolayı sistemin kurulması ve yönetilmesi sırasında ortaya çıkan 

maliyet problemleri hegemonik devletin güçsüzleşmesi ile bağlantılıdır ve bu bağlantı ‘iyi niyetlilik yanılgısı’ (benevolance bias)  

olarak isimlendirilebilir.  
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Çünkü iyi niyetli hegemon, sistemin içindeki bütün ekonomik aktörlere yönelik ‘pareto optimum’ 9 
koşullar yaratır. Hegemonik gücün merkezinde olduğu, birbirlerine ve hegemonik devlete bağlı 
dünya ekonomileri bütün dünya için fayda üretecektir ve uluslararas ı ekonomi artık sıfır toplamlı 

bir oyun (zero-sum game) olmaktan çıkacaktır. Sıfır toplamlı oyun olmaktan kurtulan dünya 
ekonomisi ile kısaca pasta büyüdüğü takdirde herkesin faydasına olacağını anlatılmaya 

çalışılmaktadır. Fakat bu durumun gerçekleşmesi için bazı varsayımların10 hayata geçirilmes i 
gerekmektedir. 

Kısacası hegemonik iyi niyet varsayımı, hegemonik istikrar kuramının ayrılmaz bir parçası olarak 

yer almaktadır. Genel anlamda ise bu varsayımın sorunlu ve eleştirilere açık olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda farklı yazarlar ‘iyi niyetlilik’ kavramı üzerine farklı eleştirilerde bulunmuşlard ır. 

Örneğin, hegemonun ticaret ortaklarını nasıl etkilediğini anlatan çalışmalarında Scott C. James ve 
David A. Lake (1989), hegemonu baskıcı olarak değerlenmişlerdir. Devletlerin, vatandaşlar ını 
memnun etmek ve/veya milliyetçilikten dolayı kendi çıkarlarını öncelikli olarak gözettik ler i 

bilinen bir gerçektir. İyi niyetli veya baskıcı olarak isimlendirilse bile güç kullanımının esas sebebi 
çıkarları yüceltmektir ve bundan dolayı gücün dağılımındaki tutarsızlık, refahın dağılımındak i 

eşitsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır (Grunberg, 1990). Bu konudaki en realist yaklaşım 
‘hegemonik gücün düşüşünün yıkıcı sonuçlarını çalışmasının ana konusu olarak almayan’ Krasner 
(1983)’e aittir. Krasner (1983) çalışmasında, hayırseverlik kavramının anlamsız olduğunu, bu 

durumun sadece dominant güçlerin ortak çıkarlarının kısmi yakınlaşması olduğunu belirtmiştir.  

2.1.4. Hegemonik Güç ve Kamu Malları 

Hayırseverlik varsayımı dışında hegemonik istikrar kuramının diğer bir ana analitik bileşeni kamu 
malları varsayımıdır. Kamu malları, kullanımında ödeme yapılmamasına rağmen herkese fayda 
sağlayan mallar olarak tanımlanır. Bu durumda bu tür ürünlerin üretimini üstlenmek birey, firma 

veya devlet için karlı bir iş olmayacaktır. Hegemonik istikrar kuramına göre, bu malların üretimi 
ile dağıtımı için merkezi bir otoriteye ihtiyaç vardır ve bu otorite malları arz etmeye yarayacak 
gerekli kaynakları bulmak zorundadır.  Kindleberger (1981)’e göre uluslarara sı sistem istikrarlı 

bir hesap birimine, kriz yönetim mekanizmasına ve liberal ticaret uygulamalarına gereksinim 
duymaktadır. Ulusal ekonomilerde olduğu gibi uluslararası ekonomide de kendi çıkarlarını 

savunan ekonomik aktörler arasındaki oyunlar, kamu mallarının gereğinden daha az üretimine yol 
açabilir. Kamu mallarının eksikliği, sistemsel sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu 
açıdan hegemonik sistem hegemonik olmayan sisteme göre daha istikrarlı olarak görülmekte ve 

hegemonik gücün, anahtar bir rol üstlendiği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan hegemonik istikrar kuramını ileri süren düşünürlerin kuramı, kamu malları kuramı 

ile ilişkilendirmesi bir sorunu daha ortaya çıkarmaktadır. Kamu malları tanımı gereği, bir bireyin 
ve/veya bir devletin kullanımında sınırlarını aşmayarak başkalarının da bu mallardan 
faydalanmalarına olanak sağlamaktan geçmektedir. Ayrıca kamu mallarının kullanımı herkesin 

yararına açık olmalı, dışarıda tutmak veya mahrum bırakmak söz konusu olmamalıdır. Bu durum 
beleşçi sorununu (free rider problem) da beraberinde getirmektedir. Hegemonik gücün 

                                                                 
9 Hiç kimsenin durumunu kötüleştirmeden en az bir kişinin durumunu iyileştirmek mümkün değilse ulaşılan denge, pareto 
optimumdur. 
10 Bu konudaki ilk varsayım, hegemonik istikrar kuramı aracılığıyla dünya üzerinde yaşanan büyüme süreçlerinin ve paylaşım 

yapısının çok fazla etkilemeyeceği üzerinedir. Hegemonik istikrar kuramının en önemli bileşenlerinden biri olan eşit olmayan 

büyüme kuramından destek alan bu varsayım, aslında sadece hegemon güç açısından değil kırıntılarla beslenen küçük devletler 

için de oldukça tehlikeli bir söylemdir. İkinci varsayım, devletlerin bu sistemden elde edecekleri faydanın sadece gayri safi milli 

hasıladaki değişimler aracılığıyla ölçülmesi gerektiği konusundadır. Üretim kapasitesinin artırılması veya diğer ölçüm yöntemleri 

bunlara dâhil edilmemiştir. Üçüncü varsayım ise, ekonomik büyümenin faydalarının uzun dönemde yani hegemon devletin 

gücünün doruğunda olduğu zaman net bir şekilde hissedildiği üzerinedir. Fakat bu durum başka bir sonuca doğru yönelmeye 

başlamaktadır. Hegemonik gücün hayırseverliği sayesinde koşulların iyileştirilmesi ile rekabet ortaya çıkmaya başlar ve bu da 

hegemonik gücün zayıflamasının işareti olarak kabul edilmektedir (Gilpin, 1975). 
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oluşturduğu sistem tarafından sağlanan kamu malları yine tanım gereği parçalara ayrılamaz ve 
kullanımından hiç kimse hariç tutulamaz. Paylaşılabilmelerine rağmen malların kullanımı 
sınırlandırılabiliyor veya engellenebiliyorsa, bu tür mallar özel/kişisel mallar olarak sınıflandırı lır. 

Bu bağlamda John A. C. Conybeare (1984) uluslararası serbest ticaretin, politika problemler i 
içerdiğine dikkat çekmiştir. Buna göre serbest ticaret; dışlamayı, rekabeti içermekte ve bireyler ve 

ülkeler arası zenginlik transferlerinden oluşmaktadır. Ona göre hegemonik istikrar kuramı hem 
serbest ticaret varsayımından hem de kamu malları varsayımından destek alamaz. Bu açıdan 
incelendiğinde hegemonik istikrar kuramının serbest ticareti oluşturmak ve sürdürmek 

konusundaki var olduğu varsayılan güçlerinin ilgili literatürde biraz fazla abartılmış olduğu 
söylenebilir. 

2.1.5. Irk Temeli Bağlamında (Etnocentric) 

Amerika kökenli olan Hegemonik istikrar kuramı kuvvetli bir şekilde Amerika yanlısıdır. Bundan 
dolayıdır ki kaçınılmaz bir şekilde Amerika’yı diğerlerinden üstün gören bir yapıya sahiptir 

(Grunberg, 1990). Snidal (1985)’ın belirttiği üzere kuram albenisi yüksek, kural koyucu tavır 
içinde olan büyük güçler içindir. Hegemonik istikrar kuramının cazibesi, gücü elinde tutanın ne 

kadar baskıcı olacağını liderliğine yansıtması üzerindeki işaretlerden gelmektedir. Russett (1985) 
ve Strange (1987) de aynı noktaya işaret ederek bu durumu ‘ırk temeline dayanan yanlılık’ olarak 
isimlendirmişlerdir. Fakat kuramın Gilpin ve Keohane gibi birçok destekçisi ABD’nin temel 

olarak diğer ülkelerden farklı olduğuna yürekten inanmışlardır. Onlara göre Amerika, derin bir 
bilgeliğe ve ufka sahip, ahlaklı bir ülkedir. Kindleberger (1986)’in söylemi tamamen bu ahlaklı 

toplum yapısına dayanan bir söylemdir ve anlaşılan bu duruma tüm içtenliği ile inanmaktadır.  

Kindleberger (1986), hegemonik hayırseverliği üç kavram yardımı ile incelemektedir: güç, 
büyüklük ve liderlik. Buna göre güç beraberinde büyüklüğü getirir ve büyük güç, ihtişamlı büyük 

devletler yaratır. Bundan dolayıdır ki başat güçler, sorumluluk bilinci içinde hareket ederler. Zaten 
içinde bulundukları durum ve bilinç, uzak görüşlü davranmalarını zorunlu kılar. Bu bağlamda 
başka tercihleri de olamayacağından, bu bilince uygun olarak davranmak zorundadırlar. Daha 

sonra büyüklüğün, lider ülkeleri doğurduğundan bahseder. Bazı durumlarda liderler, odaklanmış 
hedeflere ve çıkarlara uygun olarak diğer ülkeleri yönlendirilebilirler, bu odaklanmış hedefler ve 

çıkarlar sömürücü veya yoksullaştırıcı olabilir. Bu noktadaki kafa karışıklığını gidermek için 
baskın güç kavramını hegemonik gücün olmadığı ve olduğu durumlar olarak ikiye ayırmışt ır. 
Hegemonik gücün olmadığı durumdaki liderlik, zorbalık ve kaba kuvvet içerir. Hegemonik gücün 

var olduğu durum da ise liderlik, hayırsever ve bağışlayıcıdır. Hegemonik güç aslında basit bir 
baskın güç değildir. Hegemonun doğası uluslararası sistemdeki pozisyonu kadar önemlidir. Son 

olarak da liderliğin, fedakârlığı ürettiğinden bahseder. Hegemonik gücün kazandığı başarılar, 
manevi başarılardır. Hegemonik liderlik; itibar ve manevi ölümsüzlük kavramlarını da içinde 
barındırır. Hegemonik liderliğin maliyetleri, manevi faydaları ile telafi edilir. Hegemonik gücün 

ekonomik faaliyetlerden elde edebileceği gelirler, amaç dışı elde edilen görev ve yükümlülük ler 
sonucu ortaya çıkan gelirlerdir. Hegemonik gücün, bencillik içermeyen ve fedakârlığa dayanan 

yöntemleri kullanarak yolsuzluk ile mücadele etmesi gerektiğini söylemektedir. Tam bu nedenle 
bu tür bir liderliğe ‘en uygun ülke’ ABD olduğunu iddia etmektedir. Amerika’nın ileri görüşlü 
yönetimi ile ahlaki duyarlılığı yüksek toplumsal yapısı, kaçınılmaz olarak ülkenin hegemonik güç 

olarak tanımlanmasına sebep olduğunun altını çizmektedir. 

Grunberg (1990), bir ülkenin tamamının ‘başkaları için fedakârlık yapma güdüsü içinde 

bulunduğunu’ söylemek kabul edilemez bir durumdur diyerek bu konudaki en sert eleştiriyi ortaya 
koymuştur. Ayrıca manevi başarılar diye isimlendirilen kavramın içi doldurulmamış ve bu 
kavramla tam olarak ne anlatılmak istendiği belirtilmemiştir. Temelde manevi başarılar, ülkeler in 

kültürel yapılarına göre farklılık göstermektedir. Ülkelere göre farklılık gösterebilen bir kavramın 
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dünya düzenini kurmak ve devam ettirmek görevini üstlenmiş bir gücü tanımlamak için 
kullanılmasının kabul edilmesi mümkün olmayan ve eleştiriye açık bir durum olduğu ortadadır.  

Lake (1984) çalışmasında, hegemonik gücün yapısının diğer güç kaynaklarından daha farklı 

olduğunun sezilebileceğini belirtmektedir. Aslında amacı hegemonik güç ve hegemonik olmayan 
güç tartışmasının ötesinde bir tanımlama yapmaya çalışmaktır. Bu yeni tanımlama çabası ile 

Kindleberger (1981)’in ‘beleşçi’ kavramının yanına bir de ‘destekçi’ kavramı eklenmişt ir. 
Tanımlamaya göre sisteme zarar verebilecek kadar gücü olmayan küçük ve verimsiz ekonomiler, 
beleşçi devletler olarak sınıflandırılabilirler. Görece daha verimli ekonomiler ise destekçi ülkeler 

grubunda yer almaktadırlar. Destekçi ülkeler, uluslararası sistemi yönetme konusunda yetersiz 
veya isteksizdirler.  Aslından hegemonik devlet ile destekçileri ayıran en önemli özellik destekçi 

devletlerin, hegemon olmanın maliyetini üstlenmek istememeleridir. Lake (1984)’e göre sadece 
bir tane destekçisi olan uluslararası sistem oldukça istikrarsızdır, bunun için hegemonik lideri 
destekleyen birden fazla destekçinin bulunması sistemin ve dolayısıyla diğer devletler in de işine 

gelecektir. Hegemon ve destekçilerin göreceli güçler olarak tanımlandığı bu görüş, karşıt fikirler le 
karşılaşmıştır. Hegemonun olmadığı bir yapıda destekçi devletlerden biri göreceli olarak en büyük 

güce sahip olacağından, isteksiz de olsa hegemonik güç olmak durumundadır (Grunberg, 1990). 
Aslında Lake (1984) çalışmasında gücün dağılımındaki eşitsizliği bir değişken olarak 
almamaktadır. Değişken olarak aldığı şey aday devletin, hegemonik güç kategorisine yükselecek 

kadar fedakâr olup olmadığıdır. Ahlaki yapı açısından hegemonik güç diğerlerinden ayrılır. Buna 
ilaveten hegemonik devletler açık düşünceli ve ileri görüşlüdür (Gowa, 1989). Bu özelikleri ona 

meşruiyet kazandırır ve dünyayı yönetme konusunda ahlaki mazeret oluşturur. Bu durum Gilpin 
(1981) tarafından ‘beyaz adamın yükü’ olarak da isimlendirilmektedir.  

Gilpin (1981)’in çalışmasında nazikçe anlatılmaya çalışılan şey, üstün bir toplum tarafından zorla 

kabul ettirilmeye çalışılan serbest ticaret ısrarıdır. Hegemonik güç, bu asil görevi yaparken az 
gelişmiş toplumlara kültürel etkiler de yapmaktadır. Az gelişmiş toplumların bu kültürel etkileşime 
karşı koyması, hegemonun gücünün azalmasına sebep olmaktadır. Hegemonun gücünü azaltmaya 

yönelik meydan okumalar ve ayaklanmalar, sistemin kurumsal yapısını bozarak bazı yönetimse l 
zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu tür meydan okumalar hegemonik güç tarafından hafife 

alınmamalıdır. Barbarların Roma İmparatorluğunu yıkmaları gibi karanlık çağın kaosuna neden 
olabilecek ve uluslararası sistemin yeniden organize edilemeyeceği durumlar meydana gelebilir. 

Hegemonik istikrar kuramının, Amerikan yanlılığı ve dünyanın kaderi ile ABD’nin kaderinin 

yakından bağlantılı hatta aynı olduğunu iddia ettiği ortadadır (Grunberg, 1990). Fakat bu durumun 
Avrupa’daki algısı oldukça farklıdır. Örneğin Karl Kaiser (1989) çalışmasında, Amerika’nın 

düşüşü gerçekleştiği takdirde uluslararası ilişkilerdeki değişkenlerden birisi olarak karşılanacağını 
ve önemli bir olay olarak bile değerlendirilmeyeceğini iddia etmektedir. Bu sebeple 
Avrupalılardan ziyade Amerikalıları yakından ve derinden ilgilendirmelidir. Avrupa’nın bu 

noktadaki endişesi, Amerika’nın düşmesinin yaratacağı güvenlik sorunları üzerinedir. Bu endişe 
‘gücün katlanılamaz hafifliği’ olarak değerlendirilmektedir. Amerika’nın düşüşü Avrupa 

devletleri açısından birkaç sıradan sorundan biridir, oysaki hegemonik istikrar kuramına göre 
Amerika’nın düşmesi domino etkisi yaratarak, bütün dünyayı kaosa sürükleyen evrensel 
boyutlarda bir olay haline gelecektir. 

Hegemonik istikrar kuramı, daha önce de bahsedildiği gibi dünyanın kaderinin Amerika’ya bağlı 
olduğunu ileri sürmektedir. Amerika’nın olası düşüşünden sonra tekrar hegemonik güç olarak 

doğması için bütün dünya ülkelerinin üzerine düşen fedakârlığı yapmaları ve ülkeyi tekrar 
hegemonik güç olarak yükseltmeleri gerekmektedir. Bu sadece Amerika’nın çıkarları için değil 
diğer bütün dünya ülkelerinin ortak çıkarları içindir; çünkü aksi bir durumda uluslararası sistem 

kaosa sürüklenir ve onarılamaz hasarlar alır (Gilpin, 1975 ve K indleberger, 1976). Keohane 
(1979), bu görüşün müttefik devletleri ikna etmek için sıklıkla gündeme getirilmesi gerektiğini 
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belirtir ve hegemonik devletin çökmesi korkusunun, hegemonik gücün sağlamlaşmasına ve 
güçlenmesine faydası olacağının altını çizer. Psikolojik olarak güçsüzün, kuvvetliye doğru 
yöneleceğini belirtir. Calleo (1987) bu görüş tüm dünyada taraftar bulduğu için bu tür bir 

propagandanın yanlış olmadığını belirterek, bu durumu ‘beleşçi müttefikleri retoriği’ olarak 
isimlendirir.  

3. Sonuç 

Bu çalışma hegemonik istikrar kuramının genel bir tanımlamasından başlayarak kuramın 
iyilikseverlik, güvenlik, serbest ticaret ve kamu malları gibi temel kavramlarına açıklık getirmişt ir. 

İlk bölümünde hegemonik istikrar kuramcılarının savlarını hangi temel varsayımlar üzerinde 
şekillendirildiği ortaya konmuştur. Takip eden bölümde ise kurama karşı, kuramın varsayımlar ı 

üzerinden yöneltilen eleştirilere ver yerilmiştir. Hegemonik istikrar kuramının uluslararası ilişk iler 
disiplini içinde geniş bir yer edindiği söylenemez fakat güncel devletler arası ilişkiler dinamiği 
içinde, Amerika’nın tekrar hegemon güç ilan edilmesine yönelik atıflar yer almaya başlaması ilgili 

kuramın yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Bu sebeple hegemonik istikrar kuramının 
yeniden incelenmesi ve detaylandırılması faydalıdır. Bu bağlamda bu çalışma, bahsedilen güncel 

söylemler ışığında hegemonik istikrar kuramını ve kurama karşı yöneltilen eleştirileri analiz 
etmiştir. 

Kurama karşı yöneltilen eleştiriler genelde kuramın rasyonel olmadığı ve ampirik olarak 

kanıtlanamadığı üzerindedir. En sert eleştiriler, hegemonik gücün iyi niyetli ve bağışlayıcı olduğu 
önermesi üzerinedir. Ayrıca bu tür bir iyi niyetliliğin veya iyilikseverliğin sadece Amerika 

tarafından oluşturulabileceği ve Amerika’nın güç kaybetmesinin önüne geçilmesi için bütün dünya 
ülkelerinin çalışması gerekliliğinin kabul edilemez olduğu ortadadır. Bununla beraber böyle bir 
sorumluluğun ahlaki yönden çok yüksek bir ülke olması gerekliliğine yönelik söylemler 

‘Amerikan vatandaşlarının çok yüksek ahlaklı ve saygıdeğer olduklarının ön kabulünü beraberinde 
getirdiğinden dolayı’ başka bir tartışma zemini daha oluşturmaktadır. Grunberg (1990)’in de 
vurguladığı gibi bir ülkenin tamamının ‘başkaları için fedakârlık yapma güdüsü içinde 

bulunduğunu’ söylemek kabul edilemez bir durumdur. 

Hegemonik istikrar kuramında ABD, dünyanın en güçlü devleti olarak nitelendirilir. Devletin 

sahip olduğu askeri ve iktisadi güç, iki kutuplu Soğuk Savaş Döneminin bölgesel iki 
hegemonundan bir tanesi olmasını sağlamış, sonraki dönemlerde sosyal gücü ile de birleşerek bir 
dünya lideri haline gelmesinin önünü açmıştır. ABD’nin hegemonik gücünün pratiğini yaptığı Orta 

Doğu ise tüm dünya üzerinde etki doğurmaktadır. Bu noktada vurgulanması gereken Amerika’nın 
bölge üzerinde uyguladığı hegemonik gücün istikrardan ziyade düzensizlik ve güvensizlik 

getirdiğidir. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise ABD’nin maddi temeller üzerinden 
şekillendirdiği hegemonik yapının sosyal anlamda kabul gördüğü ve ‘hegemonun’ uygula d ığı 
pratiklerin ‘doğal’ işleyiş içinde yer aldığıdır.  Genel anlamda agresif ve saldırgan bir tutum 

sergileyen Donald Trump yönetiminin hegemonik tercihlerinin gelecekte nelere yol açabileceği 
hususu ise net değildir. Fakat güncel gelişmeler ve geçmiş tecrübeler göstermektedir ki ABD, 

hegemonik istikrar kuramında bahsedildiğinin aksine ‘manevi doyum dışında’ maddi hesaplar 
peşinde koşan bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum hegemonik istikrar kuramının 
yeniden yapılandırılması olarak algılanabileceği gibi aslında böyle bir kuramın hiçbir zaman 

geçerli olmadığının kanıtı olarak da algılanabilir. 
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Abstract 
In this study, panel data for 143 countries from 1993 to 2014 are used to examine the association between ICT 

penetration and human capital development. Human Capital Index is utilized as a proxy for human capital 

development while ICT penetration is proxied by the penetration of internet users, fixed broadband subscriptions, and 

mobile phones. Each ICT indicator is considered in a separate model to avoid any potential multicollinearity problems. 

Bivariate and multivariate fixed time effect panel data estimation results suggest that there is a positive and strong 

relationship between ICT penetration and human capital development. Multivariate models are also estimated for 

developing countries sub-sample to check the robustness of estimation results. It is be observed that estimation results 

support the previous findings. Estimation results also indicate that individuals using the Internet as a percentage of 

population has the largest impact on the human capital among ICT indicators used in the study. 

 

Keywords: Human Capital, Information and Communication Technologies, Panel Study  

JEL Codes: O15, O33, C23 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE BEŞERİ SERMAYE GELİŞİMİ: PANEL 

VERİ ANALİZİ 

 
Öz 

Bu çalışmada, 1993-2014 yılları arasında 143 ülkenin panel verileri kullanılarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) 

ve insan sermayesi gelişimi arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Çalışmada, İnsan sermayesi gelişimini temsil eden 

değişken olarak İnsan Sermayesi Endeksi kullanılırken, BİT’lerin nüfuzu göstergeleri olarak internet kullanıcı sayısı, 

sabit geniş bant abonelikleri ve cep telefonu kullanıcı sayısı değişkenleri alınmıştır. Potansiyel çoklu bağlantı 

problemlerini önlemek için her bir BİT göstergesi ayrı bir model altında değerlendirilmiştir. Tek değişkenli ve çok 

değişkenli sabit zaman etkisi panel veri tahmin sonuçları, BİT penetrasyonu ile insan sermayesi gelişimi arasında 

pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tahmini sonuçlarının sağlamlığını kontrol etmek için çok 

değişkenli modeller gelişmekte olan ülkeler alt örneklemi için de tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları önceki bulguları 

desteklemektedir. Ayrıca, tahmin sonuçları araştırmada kullanılan BİT göstergeleri arasında internet kullanıcıları 

sayısının beşeri sermaye üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
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Introduction 

Recently, human capital has been one of the most discussed concepts in economic theory. 
Developments in the endogenous growth theory stimulated the empirical research on human 

capital. The empirical research largely focuses on the effect of human capital on economic growth 
and development.  Human capital improvement has become a matter of interest of policy makers 

as a result of empirical research pointing out positive outcomes of human capital. However, it is 
critical to know the determinants of human capital at the first place in order to develop policies 
towards improving human capital. 

Although the empirical research largely focuses on the effect of human capital development on 
economic growth and development, the empirical research on the determinants of human capital 

is very limited. Previous empirical research finds that education, health, infrastructure and 
institutions are the most important potential determinants of human capital development. 

Besides other determinants of human capital, ICT can contribute the human development. This 

study emphasizes the role of Information and Communication Technologies on the development 
of human capital. It is hypothesized that ICT is one of the important drivers of human capital 

developments and thus diffusion of ICT can help improvement in human capital. Another 
departure of this study from previous studies is the use of Human Capital Index as a proxy for 
Human Capital Development. Human Development Index is employed as a proxy for Human 

Capital Development by previous studies on the determinants of human capital. Unlike the 
previous empirical studies, this study utilizes Human Capital Index as a proxy for Human Capital 

Development. 

The structure of the paper is as follows. Section 1 reviews the literature on the determinants of 
human development. The data and methodology are explained in Section 2 while Section 3 

provides empirical results. Section 4 presents concluding remarks and policy implications. 

1. Literature Review 

Although the empirical research largely focuses on the effect of human capital on economic growth 

and development, the empirical research on the determinants of human capital is very limited. This 
section reviews the previous empirical research on the determinants of human capital. 

By using 77 countries and the period between 1990 and 2001, Bildirici, Orcan, Sunal and Aykaç 
(2005) analyzed determinants of human capital proxied by the Human Development Index (HDI) 
for different groups of countries. They found that education index and average life expectancy are 

positively associated with human capital while regional development differences are negative ly 
related to human capital for the model including all countries in the sample. They used different 

models including different variables for each group of countries. Their results indicate that adult 
literacy rate, schooling rate, education investments, per capita income, and growth rate are also 
positively and significantly related to human capital. 

Binder and Georgiadis (2011) analyzed the impact of macroeconomic policies (investment in 
physical capital, government consumption and trade openness) and institutional variables (an 

index of the quality of governance and gender inequality) on the development of the Human 
Development Index in a panel of 87 countries from 1970 and 2005. Their findings point out that 
investment in physical capital is the most robust determinant of human development. 

Kusharjantoa and Kim (2011) examined the association between infrastructure and human 
development measured by the HDI in Java, Indonesia by using regional panel data for the period 

between  2002 and 2005. Infrastructure variables in their model are the share of households using 
electricity, the share of households with access to tap water, packaged water, water pumps or 
protected springs that are at least 10 m in distance from a septic system, and total road length per 
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square kilometer. Their model also includes the number of classrooms in senior high schools per 

total population from 16 to 18 years old. Estimation results suggest that electricity infrastructure 
has a greater effect on human development than other types of infrastructure whereby every 1% 

expand in the proportion of households with electricity, the HDI surge up by 0.2%. 

Sapkota (2014) analyzed the impacts of three main infrastructure variables, namely access to 
electricity, access to clean drinking water sources, and road density on the HDI and its three 

component indexes (i.e., health, education, and income) in developing countries by utilizing a 
panel data including 91 developing countries and the period between 1995 and 2010. The results 

of Dynamic panel estimation of General Methods of Moments suggest that all three infrastructure 
variables have statistically significant positive effects on HDI.  

Closest to our study, Shuaibu and Oladayo (2016) investigated the determinants of human capital 

development in 33 African countries over the period from 2000 to 2013. They modeled Human 
Development Index as a function of per capita income, public expenditure on education and health, 

regulatory quality, and infrastructure. They found that all variables significantly influence the HDI 
in the long run while institutional quality is the only variable that significantly affects the HDI in 
the short run. 

As reviewed above, previous empirical research on the determinants of human capital points out 
education, health, infrastructure and institutions as a potential drivers/determinants of human 

capital development. Besides other determinants of human capital, the diffusion of Information 
and Communication Technologies such as the internet, broadband subscription, computers and 
phones can contribute the human development.  

In fact, the broad definition of infrastructure consists of ICT infrastructure. The impact of 
infrastructure on human development is emphasized by the previous studies.  The following 
variables are used by the previous empirical studies as the measure of infrastructure: access to 

electricity, access to clean drinking water sources, and road density (Sapkota, 2014),  the share of 
households using electricity, the share of households with access to tap water, packaged water, 

water pumps or protected springs that are at least 10 m in distance from a septic system, and total 
road length per square kilometer (Kusharjantoa and Kim, 2011), liner shipping connectivity index 
(maximum value in 2004 = 100) (Koyuncu and Unver, 2017), internet users per 100 people 

(Shuaibu and Oladayo, 2016), fixed broadband subscriptions per 100 people (Koyuncu, Yilmaz 
and Unver, 2016), mobile-cellular telephone subscriptions per 100 inhabitants (Koyuncu and 

Unver, 2017). 

This study emphasizes the role of Information and Communication Technologies on the 
development of human capital by using 3 ICT indicators. It is hypothesized that ICT is one of the 

important drivers of human capital development and thus diffusion of ICT can help improvement 
in human capital.  

Another departure of this study from previous studies is the use of Human Capital Index instead 
of Human Development Index as a proxy for Human Capital Development. Thus, unlike the 
previous empirical studies, this study utilizes Human Capital Index as a proxy for Human Capital 

Development. 

2. Data and Methodology 

This study intends to investigate the relationship between ICT penetration and human capital. For 
this purpose, we examined the effect of ICT diffusion on human capital by using 3 ICT indicators. 



Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Beşeri Sermaye Gelişimi: Panel Veri Analizi 

 

196 
 

The time span of the is between 1993 and 2014. The largest sample of the study contains 143 

countries.11 

Bivariate and multivariate fixed time effect panel data models (FEM)12  

  1it t it itHUMANCAPITAL ICT u                      (1) 

  1 2 3 4 5it t it it it it it itHUMANCAPITAL ICT EDUCATION HEALTH GDPPC VOICE u                     

(2) 

and bivariate and multivariate random time effect models (REM) 

 1it it t itHUMANCAPITAL ICT u                      (3) 

 1 2 3 4 5it it it it it it t itHUMANCAPITAL ICT EDUCATION HEALTH GDPPC VOICE u                    (4) 

implemented by the studies of Binder and Georgiadis (2011) and Shuaibu and Oladayo (2016) are 
employed to assess the impact of ICT penetration on human capital. All variables are expressed in 
logarithmic forms as such parameters on explanatory variables represent elasticity.  

The dependent variable of our model is human capital. Human Capital Index is used as a proxy 
for human capital development. Human Capital Index is an index of human capital per person 

based on years of schooling and returns to education. The data is taken from Penn World Tables 
(PWT). 

Our main explanatory variable of interest in this study is ICT penetration. Three variables are used 

to represent ICT penetration in above models. Table 1 presents definition and data source of 
variables representing ICT diffusion. As explained in the first section of the study, the expected 

signs of the coefficients on ICT variables are positive. 

 
 

 
 

 

 

                                                                 
11 The sample includes the following countries: Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 

Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, 

Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Congo 

Dem. Rep., Congo Rep., Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic,  

Ecuador, Egypt Arab Rep., El Salvador, Estonia, Eswatini, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia,  Germany , 

Ghana, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong SAR, China, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran Islamic 

Rep., Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea Rep., Kuwait, Kyrgyz Republic, 

Lao PDR, Latvia, Lesotho, Liberia, Lithuania, Luxembourg, Macao SAR, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, 

Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, 

Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, 

Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Sierra Leone, 

Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerlan d, Syrian Arab 

Republic, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United 

Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen Rep., Zambia, Zimbabwe.   
12 We used time effect model for two reasons. Firstly, as  the period of estimation (1993–2014) is one in which interest 

in ICT products has been rising quite rapidly all over the world, we used period effect model instead of country -

specific effect model in order to capture the impact of this particular fact on human capital. Secondly, since country-

specific effect model requires estimation of quite more coefficients (i.e., country-specific coefficients which are 143 

in our largest sample) than period effect model (i.e., time-specific coefficients which are just 22 in our largest sample), 

thus reducing degrees of freedom and potentially draining statistical power of estimators, the period -effect model is 

chosen. 
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Table 1: Variables Representing Information and Commutation Technologies 
Variables Definition Data Source 

INTER (Individuals using the Internet as 
a percentage of population/100)*  

Total Population 

The World Development Indicators 
(WDI) 

CELLPHONE Mobile cellular subscriptions.  The World Development Indicators 
FXBROADBAND Fixed broadband subscriptions. The World Development Indicators 

 

In addition to ICT variable, four control variables suggested by previous studies (Binder and 

Georgiadis, 2011; Shuaibu and Oladayo, 2016) are also used to analyze the association between 

human capital and ICT penetration. Table 2 provides definition and sources of other explanatory 
variables in the model.  

 
Table 2: Explanatory Variables 

Variables Definition Data Source 

EDUCATION [(Government expenditure on education as a 
percentage of GDP/100)* GDP (current US$)]/ 

Total Population 

WDI 

HEALTH [(Domestic general government health 

expenditure as a percentage of GDP/100)* 
GDP (current US$)]/ Total Population 

WDI 

GDPPC GDP per capita (constant 2010 US$) WDI 

VOICE Voice and Accountability WGI Data Set of WB 

The explanatory variables and their expected signs are described below. 

EDUCATION represents government expenditure on education. Human capital development rise 

as people become better educated. Surge in the government expenditures on education leads to 
increased access to education, knowledge and skills which enhance human capital. Hence, the 

positive association is expected between government expenditure on education and human capital.  

HEALTH represents government expenditure on health. Increase in the government expenditures 
on health cause to increased access to health and well-being which enhance human capital. Thus, 

we expect a positive association between government expenditures on health and human capital. 

GDPPC is the GDP per capita at 2010 constant US$. Improvements in per capita income play an 

important role on human development by providing great opportunity for training and capacity 
building activities. Hence, the expected relationship between per capita income and human capital 
development is positive.  

VOICE refers to the voice and accountability indicator of the Worldwide Governance Indicators. 
It captures the impact of institutionalization on human capital development. The value of voice 

and accountability variable is between -2.5 and 2.5 as such higher scores corresponds to higher 
governance performance. Strong institutions provide a favorable environment for programs for 
human development and capacity building programs. Thus, the expected relationship between 

VOICE variable and human capital is positive in our model. 

Meanwhile when calculating variable’s logarithmic value is impossible, we added the same 

constant value to the observations of relevant variable in order to be able take its logarithmic value 
without loss of any information in the variable. 
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3. Estimation Results 

Table 3 provides bivariate estimation results for three different ICT indicators.  Table 3 includes 
3 columns (models) for each ICT indicator. Each ICT indicator is considered in a separate model 

to avoid any potential multicollinearity problems. Hausmann statistics are used to choose between 
Fixed Effect Model and Random Effect Model at 5% significance level. Table 1 also provides 

Hausmann statistics at significance level of 5%. 

As seen in Table 3, all coefficients of INTER, CELLPHONE and FXBROADBAND variables are 
positive and highly significant in all models. Bivariate estimation results show a strong positive 

association between ICT indicators and human capital. Estimation results also indicate that 
INTERNET has the largest impact on the human capital among ICT indicators used in the study. 

Table 3: Estimates for Bivariate Model (All Countries) 

 I II III 

Constant 0.007333 0.390080* 0.254892* 
S. Error 0.023557 0.019248 0.020487 
INTER 0.065074*   

S. Error 0.001803   
CELLPHONE  0.032956*  

S. Error  0.001414  
FXBROADBAND   0.056268* 

S. Error   0.001704 

Num. of Obs. 2917 3129 1772 
Num. of Count. 143 143 142 

R2 0.325431 0.175143 0.393074 
Model Fixed Effect Model Fixed Effect Model Fixed Effect Model 

Hausman St. 177.559543 72.617376 98.529214 

Notes: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

As a part of robustness checks, a number of control variables suggested by previous studies (Binder 
and Georgiadis, 2011; Shuaibu and Oladayo, 2016) are included in the bivariate models to test the 

validity and robustness of the bivariate estimation results. Consisting of 3 columns (models) for 
each ICT indicators, Table 4 provides the results of the multivariate estimation.  

The coefficients of INTER, CELLPHONE and FXBROADBAND variables are 0.020, 0.010 and 

0.016, respectively.  They are all positive and highly significant. Hence, multivariate estimation 
results indicate that there is a robust positive association between ICT indicators and human 

capital. In other words, results indicate that the diffusion of ICT enhances human capital. Similar 
to bivariate estimation results, INTER has the largest impact on the human capital among ICT 
indicators used in the study. Specifically, a 10% percent increase in the individuals using the 

Internet is associated with a 0.2 percent increase in the human capital index per person. 

In regard to other control variables, the coefficients on HEALTH, GDPPC and VOICE variables 

are all positive and statistically significant in all models while the coefficient on EDUCATION 
isn’t significant in any model. Results suggest that surge in per capita health expenditure and GDP 
per capita as well as improvement in institutions help to enhance human capital. 
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Table 4: Estimates for Multivariate Model (All Countries) 

 1 2 3 

Constant -0.357626* -0.322777* -0.115619 

S. Error 0.073411 0.075573 0.073715 
INTER 0.020897*   

Standard Error 0.003115   
CELLPHONE  0.010599*  

S. Error  0.002804  

FXBROADBAND   0.016782* 
S. Error   0.002644 

EDUCATION -0.006172 -0.005690 -0.007725 
S. Error 0.014686 0.013015 0.015804 

HEALTH 0.033164* 0.031393* 0.034907* 

S. Error 0.007383 0.007287 0.007349 
GDPPC 0.089228* 0.099793* 0.072460* 

S. Error 0.016274 0.013328 0.017587 
VOICE 0.059345** 0.074450* 0.068366* 
S. Error 0.018612 0.018070 0.019294 

Num. of Obs. 1243 1247 1077 
Num. of Count. 132 132 131 

R2 0.648794 0.637379 0.633964 
Model Random Effect Model Random Effect Model Random Effect Model 

Hausman St. 3.882321 3.423714 11.262676 

Multivariate models are also estimated for developing countries sub-sample to check the 

consistency and robustness of the estimation results. Table 5 provides multivariate estimation 
results for developing countries sub-sample. The estimated coefficients of variables are very 

identical to multivariate estimation results for all countries. Hence, multivariate estimation results 
for developing countries sub-sample support the previous findings. 
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Table 5: Estimates for Multivariate Model (Developing Countries) 

 1 2 3 

Constant -0.604519* -0.636201* -0.384779* 
S. Error 0.076992 0.086514 0.077711 
INTER 0.027025*   

S. Error 0.002996   
CELLPHONE  0.019841*  

S. Error  0.003116  
FXBROADBAND   0.018126* 

S. Error   0.002480 

EDUCATION -0.000851 0.002539 -0.018284 
S. Error 0.014772 0.015264 0.016856 

HEALTH 0.027610** 0.025638** 0.030592** 
S. Error 0.012356 0.012650 0.013776 
GDPPC 0.098114* 0.108751* 0.101743* 

S. Error 0.014548 0.015009 0.016170 
VOICE 0.108257* 0.120380* 0.116542* 

S. Error 0.017612 0.017770 0.018639 
Num. of Obs. 708 711 621 

Num. of Count. 87 87 86 

R2 0.685547 0.666476 0.645026 
Model Random Effect Model Random Effect Model Random Effect Model 

Hausman St. 4.349118 5.222809 8.406298 

Overall, our findings highlight that penetration of ICT improves human capital development 
between 1993 and 2014. The findings in this study also demonstrate that among ICT variables, the 
strongest impact is generated by INTERNET variable. Our conclusions support previous studies 

finding of “electricity infrastructure has a greater influence on human development than other 
types of infrastructure” (Kusharjantoa and Kim, 2011) since ICT use stimulates electricity 

consumption in both short and long run (Salahuddin and Alam, 2016).  

4. Conclusion 

The association between ICT penetration and human capital development for the period between 

1993 and 2014 is analyzed in this study by using the panel data of 143 countries. Bivariate and 
multivariate estimation results as well as sub-sample estimation results point out that there is a 

robust positive relationship between penetration of internet users, fixed broadband subscriptions, 
and mobile phones and human capital development. Hence, empirical evidence indicates that ICT 
penetration plays a positive and significant role in human capital development. The empirica l 

evidence on this relationship suggests several policy implications. 

Catching up with ICT penetration of more developed countries should be top priority of countries 

which desire to improve their human capital development level. ICT products and services can’t 
be operated without electricity. That is why, electricity infrastructure and investment in electricity 
infrastructure is very important for the human development. Accordingly, education system should 

be reformed in accordance with the diffusion of ICT. 

Estimation results also indicate that per capita internet use has the largest impact on the human 

capital among ICT indicators used in the study. The larger effect of the penetration of the internet 
on human capital development suggests that promoting the internet presence is more urgent and 
strategically more important for human capital development in relative to fixed broadband and 

mobile phones.  
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TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI, BÜYÜK VE ORTA BOY 

İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE MUHASEBE 

SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞLERİNDE STOKLAR: 

MUHASEBELEŞTİRME, DEĞERLEME, SUNUM VE AÇIKLAMALAR 

Selçuk Yalçın  

 

Öz 

Stoklar işletmelerin satmak veya faaliyetlerinde kullanmak üzere işletmede tuttukları hammadde, malzeme, mamul 

ve ticari mallardır. Henüz hasılat elde edilmemiş hizmet üretim maliyetleri de stok olarak değerlendirilebilir.  

Ülkemizde muhasebe uygulamaları Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük 

ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri / Verg i 

Usul Kanunu doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çalışmada stokların varlıklar arasına alınması, raporlama dönemlerinde 

değerlemesi, finansal tablolarda sunum ve açıklamaları konuları üç düzenlemeye göre incelenmiştir. Belirtilen  

durumlar her üç uygulamaya göre açıklanmış ve aralarındaki farklar ortaya konulmuştur. Söz konusu farklar stok 

maliyetlerinin belirlenmesi, stokların dönem sonu değerlemeleri ve muhasebe kayıtlarına alınmaların da ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca standartlar ve Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan işlemlerin uyumlaştırılmas ı 

konuları ele alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Stok, Finansal Raporlama Standartları, BOBİ FRS, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğleri.   

JEL Kodları: M40, M41, M48 

 

INVENTORIES IN TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARTS FINANCIAL 

REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM SIZED ENTITIES AND 

GENERAL COMMUNIQUES ON ACCOUNTING SYSTEM APPLICATION: 

RECOGNITION, VALUATION, PRESENTATION AND DISCLOSURES 

 

Abstract 

Inventories are raw materials, materials, products and commercial goods held by the enterprises in order to sell or use 

them in their activities. Service production costs which have not yet yielded revenue can also be considered as 

inventory. Accounting practices are made in accordance with Turkish Accounting Standards / Turkish Financial 

Reporting Standards, Financial Reporting Standard for Large and Medium sized Entities and General Communiques  

on Accounting System Application Turkish Tax Procedure Law in our country. In this study, taking inventories among 

the assets, valuation in the reporting periods, presentation and explanations in the financial statements according to 

the three regulations are examined. The stated cases are explained according to all three regulations, and the 

differences between them are presented. These differences arise from the determination of inventory costs, end -of-

year valuation of inventory, and recognition. Furthermore, the accommodation of the procedures in line with the 

standards and the provisions of the Turkish Tax Procedure Law were addressed. 

 

Keywords: Inventories, Financial Reporting Standards, Financial Reporting Standard For Large And Medium Sized  

Entities, General Communiques On Accounting System Application.  

JEL Codes: M40, M41, M48 

 

 

                                                                 
 Doç. Dr. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü, 

selcuk.yalcin@dpu.edu.tr, ORCID 0000-0002-9402-7524 

Başvuru Tarihi (Received): 03.02.2019 Kabul Tarihi (Accepted): 21.04.2019 

 

mailto:selcuk.yalcin@dpu.edu.tr


Inventories in Turkish Financial Reporting Standarts Financial Reporting Standard For Large and Medium Sized 

Entities And General Communiques On Accounting System Application:  

 

203 
 

Giriş 

Ülkemizde muhasebe uygulamalarını Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlar ı, 
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliğleri / Vergi Usul Kanunu şekillendirmektedir. Bilgi kullanıcılarına yararlı 
bilgiler sunmak amacıyla kullanılan standartlar ile vergi amaçları doğrultusunda yapılandır ılan 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’lerinde (MSUGT)  öngörülen uygulamalar arasında 

önemli farklar vardır. Bu farklar işletmenin finansal tablolarında sunduğu varlık, kaynak ve 
performanslarını önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışmamızda işletmelerin satmak veya 

kullanmak üzere işletmede tuttukları hammadde, malzeme, mamul ve ticari malları ile henüz 
hasılat haline gelmeyen hizmet üretim maliyetler inin stoklar olarak ele alınmıştır. Bu varlıklar ın 
ilk kayıt, dönem sonu değerlemeleri ve varlıklardan çıkartılmalarında muhasebeleştirilmes i, 

finansal tablolarda sunulmaları ve açıklamaları konuları standartlar ve MSUGT hükümler i 
çerçevesinde ele alınmış ve uygulamalar arasındaki farklar ortaya konmuştur. Bu kapsamda ortak 

ürün yan ürün maliyetleri, müşteri sözleşmelerinden varlık ve yükümlülükler, canlı varlıklar, zirai 
mahsuller ayrı olarak ele alınarak stokların edinme ve üretim maliyetlerinin oluşumu ilgili 
standartlar, VUK ve ilgili tebliğler doğrultusunda incelenmiş ve farklar ortaya konmuştur. 

Çalışmada ayrıca bu farkların uyumlaştırılması kayıtları da örnekler üzerinde açıklanmıştır.  

1. Kapsam 

MSUGT 1’de yer alan Hesap Planı Açıklamalarında stoklar grubunun, işletmede satılmak,  
üretimde kullanılmak veya tüketilmek üzere edinilen ilk madde malzeme, yarı mamul, mamul, 
ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılabilecek veya nakde 

çevrilebilecek varlıklardan oluştuğu belirtilmektedir.  

TMS 2 par. 6 ve BOBİ FRS par. 6.2’de stoklar; olağan iş akışı içinde satılmak üzere elde tutulan, 
satılmak üzere üretilen veya üretim sürecinde veya hizmet sunumunda kullanılacak hammadde ve 

malzeme şeklinde bulunan varlıklar olarak benzer şekilde açıklanmıştır. Bu haliyle MSUGT, TMS 
2 ve BOBİ FRS’de stokların kapsamı benzer şekilde ifade edilmiştir.  

Stokların varlıklar arasına alınmasında, kullanılmasında ve varlıklardan çıkartılmasında ortaya 
çıkan gelir ve maliyetlerin belirlenmesi ve dönem sonu envanter çalışmaları stokların 
muhasebeleştirilmesiyle ilgili temel konular arasındadır.  

2. Stokların Maliyeti 

TMS 2 par. 10 ve BOBİ FRS par 6.6’da stokların maliyetine satın alma ile ilgili tüm maliyet ler, 

dönüştürme maliyetleri ile stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan 
diğer maliyetlerin dahil edileceği belirtilmektedir. VUK. md. 262 ise maliyet bedelini iktisadi bir 
kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara 

müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlamıştır.  

2.1. Satın Alma Maliyetleri 

İşletmeler stoklarını satın alma veya üretme yoluyla edinirler. Stokların satın alma maliyet ler i 
konusunda TMS 2 ve BOBİ FRS’de benzer düzenlemeler yer alırken, VUK düzenlemeleri her iki 
standarda göre farklı uygulamalar getirmiştir. Üç uygulamanın satın alma maliye tleri konusunda 

düzenlemeleri Tablo 1’de sunulmuştur.  

TMS 2 par.16 ve BOBİ FRS par. 6:15’e göre normalin üzerindeki malzeme, işçilik ve diğer işletme 

giderleri, bir sonraki üretim için depolanan stoklarla ilgili olanlar dışında depolama giderler i, 
stokların mevcut duruma getirilmesine katkısı olmayan genel yönetim giderleri ve satış giderler i 
stokların maliyetlerine dahil edilmeden gerçekleştiği dönemin giderleri arasında finansa l 

tablolarda sunulur. 
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VUK md. 275’e göre genel yönetim giderlerinden maliyetlere pay verilmesi hususu mükellefler in 
tercihine bırakılmıştır. Maliyetlere dahil edilmeyecek unsurlar konusunda VUK’de ayrı bir 

düzenleme yapılmamıştır. 

Tablo 1: TMS/TFRS BOBİ FRS ve VUK Satın Alma Maliyetleri 
 TMS/TFRS BOBİ FRS  MSUGT/VUK 

İlk Kayıt 

Değeri  

TMS 2 par. 10’a göre, satın 
alma ve dönüştürme 

maliyetlerinin tamamı ile 

stokların mevcut duruma 

getirilmesi için gerekli 

maliyetler. 

BOBİ FRS par. 6.6’ya göre satın alma 

ve dönüştürme maliyetlerinin tamamı 

ile stokların mevcut duruma getirilmesi 

için gerekli maliyetler. 

VUK md. 262’ye göre iktisadi bir 
kıymetin edinilmesi ile kapasite 

veya değerinin artırılmasıyla ilgili 

ödemeler ve bunlarla ilişkili tüm 

giderler.  

Borçlanma 

Maliyetleri 

 

TMS 23 par.1 doğrultusunda 

özellikli varlıklarda vade ve kur 

farkları özellikli varlıkların 

maliyetine eklenir, diğerlerinde 

doğrudan finansman gideri veya 

kambiyo zararıdır.  

BOBİ FRS par. 6.8 ve 6.9 

doğrultusunda bir yıl veya daha kısa 

vadeli alımlarda ve özellikli varlıklarda 

vade ve kur farkları maliyet, bir yıldan 

uzun vadeli alımlarda finansman gideri 

veya kambiyo zararıdır.  

238 Sayılı VUK Genel Tebliği 

doğrultusunda vadeli alımlarda 

vade farkları maliyete eklenir, 

kredili alımlarda maliyete 

eklenmesi ihtiyaridir. Kur 

farklarının aktife girinceye kadar 

olanlarının maliyete alınması 

zorunludur. Aktife girdikten 

sonrakiler dönem gideri veya 

maliyete aktarılması ihtiyaridir. 

Genel 

Yönetim 

Giderleri 

TMS 2 par. 16/c’ye göre 

stokların mevcut konuma ve 

duruma getirilmesinde katkısı 

olmayan genel yönetim 

giderleri maliyete dahil edilmez  

BOBİ FRS par. 6.15/c’ye göre stokların 

mevcut yer ve durumuna getirilmesine 

katkısı olmayan genel yönetim giderleri 

maliyete dahil edilmez.  

VUK md. 275/4’e göre genel 

yönetim giderlerinden mamulün 

maliyetine pay verilmesi 

ihtiyaridir. 

İskonto ve 

Diğer 

İndirimler 

TMS 2 par. 11’e göre satın alma 

maliyetinin belirlenmesinde 

indirimdir. Vade farkları 

maliyete dahil edilmediğinden 

erken ödeme iskontoları gelir 

kaydedilir. Özellikli varlıkların 

maliyetine dahil edilen vade 

farkları ile ilgili iskontolar ve 

miktar iskontoları mevcut 

stokların maliyetinden veya 

(varlık satıldıysa) satılan malın 

maliyetinden düşülür. 

BOBİ FRS par. 6.7’ye göre satın alma 

maliyetinin belirlenmesinde indirim 

unsurudur. Vade farkları maliyete dahil 

edilmediğinden erken ödeme 

iskontoları gelir kaydedilir. Özellikli 

varlıkların maliyetine dahil edilen vade 

farkları ile ilgili iskontolar ve miktar 

iskontoları mevcut stokların 

maliyetinden veya (varlık satıldıysa) 

satılan malın maliyetinden düşülür. 

MSUGT’ne göre borçlanma 

maliyetleri varlığın maliyetine 

dahil edildiğinden satışın 

yapılarak faturanın 

düzenlenmesinden sonra satışla 

ilgili her türlü kasa ve miktar 

iskontoları mevcut stokların 

maliyetinden veya (varlık 

satıldıysa) satılan malın 

maliyetinden düşülür. 

2.1.1. Borçlanma Maliyetleri 

Borçlanma maliyetleri TMS 23 par. 5’te işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili faiz ve 
diğer giderler şeklinde tanımlanmıştır. Bu maliyetler TMS 2, TMS 23 ve BOBİ FRS Bölüm 6’da 

farklı şekillerde düzenlenmiştir. İki standart setinde de özellikli varlıklara ilişkin borçlanma 
maliyetlerinin varlığın maliyetine, özellikli varlık sınıfına girmeyenlerin borçlanma maliyetleri ise 

dönem giderlerine aktarılacağı belirtilmiştir. Özellikli varlıklar TMS 23 par. 5’te amaçlanan 
kullanıma veya satışa hazır duruma getirilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar  
olarak tanımlanmıştır. TMS 23 par. 7’de stok, imalat tesisi, enerji üretim tesisi, maddi olmayan 

duran varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul ve taşıyıcı bitkilerin özellikli varlık olabileceği 
belirtilmiştir. BOBİ FRS par. 6:9’da ayrıca özellikli varlık tanımı yapılmadan üretilmesi normal 

şartlar altında bir yıldan uzun süren stoklar için katlanılan borçlanma maliyetleri satışa hazır hale 
geldiği tarihe kadar stokun maliyetine aktarılacağı belirtilmiştir. Böylece özellikli varlıklara ilişk in 
borçlanma maliyetlerinin her iki standart setine göre de maliyetlere dahil edilmesi sağlanmıştır.  

BOBİ FRS par. 6.8’e göre bir yıl veya daha kısa sürede ödeme karşılığında alınan stoklar, vade 
farkı ayrıştırılmadan nakit tutar üzerinden ölçülür. Diğer taraftan BOBİ FRS kapsamında bir yıldan 

uzun süreli ödeme karşılığı satın alınan stoklar ile TMS 23 kapsamında finansman unsuru içeren 
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ödemeler karşılığında alınan stoklarda ise vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat üzerinden kayıtlara 

alınır. Dönem giderlerine aktarılacak vade farkı tutarı uygulanan standart setine bağlı olarak, TMS 
39 / TFRS 9 Finansal Araçlar Standartları veya BOBİ FRS par. 9.14 - 9.19 paragraflar ı 

doğrultusunda etkin faiz yöntemine göre hesaplanıp, faiz gideri olarak finansal tablolarda 
sunulacaktır. 

Diğer taraftan TMS 23 par. 4 uyarınca canlı varlıklar gibi GUD üzerinden ölçülen özellik li 

varlıklar ile çok miktarda ve tekrarlanarak imal edilen veya üretilen ve özellikli varlık niteliğindek i 
stokların maliyetine borçlanma maliyetlerinden pay verilmez. 

238 Sayılı VUK Genel Tebliği doğrultusunda vadeli alımlarda vade farkları maliyete dahil edilir. 
Kredili alımlarda maliyete alınması ihtiyaridir.  Kur farklarının aktife girinceye kadar olanlar ı 
varlığın maliyetine alınması zorunludur. Aktife girdikten sonraki kur farklarının dönem gideri 

veya maliyete aktarılması ihtiyaridir. 

Sonuç olarak MSUGT’leri doğrultusunda borçlanma maliyetlerinin aktife girinceye kadar olanlar ı 

zorunlu olarak, sonrakiler ise ihtiyari olarak stokların maliyetine dahil edilirken; standartlarda 
özellikli varlıkların dışındaki tüm borçlanma maliyetleri finansman maliyetlerine alınır. Diğer 
taraftan BOBİ FRS’de vadesi bir yılın altındaki borçlanma maliyetleri MSUGT’de olduğu gibi 

varlığın maliyetine aktarılırken; bir yılın üstündeki borçlanma maliyetlerinden; edinilmesi normal 
şartlarda bir yıldan uzun süren varlıklara ilişkin borçlanma maliyetleri varlığın maliyet ine, 

diğerleri ise finansman maliyetlerine aktarılacaktır. Finansman maliyetleri ise finansal araçlar 
olarak değerlendirilip işlem yapılacaktır. 

TMS 23 gereği dönem giderlerine kayıtlanan borçlanma maliyetleri, stok satılmadığı sürece vergi 

mevzuatı açısından, kanunen kabul edilmeyen giderdir. Bu yüzden standartlarla vergi mevzuatını 
uyumlaştırmak için TMS 12 Gelir Vergileri Standardı doğrultusunda ertelenmiş vergi varlığı 
kayıtlara alınacaktır. Stoklar tamamen satılmışsa, vergi kanunları yönünden maliyet kabul edilmes i 

gereken vade farkı giderlerinin de satılan malın maliyeti gibi vergiden düşürülmesinde sakınca 
yoktur. Bu yüzden uyumlaştırma kaydı yapılması gerekli değildir. Varlık alınırken, vadeli fiyattan 

vade farkı ayrılmadan kaydedilmişse, raporlama döneminde vade farkının stokların 
maliyetlerinden ayrılması gereklidir. 

Örnek: İşletme 01.Ekim.2018 tarihinde peşin fiyatı 50.000 TL olan malı 120 gün vadeli satın 

almıştır. Vade farkı % 12’dir. KDV’si peşin olarak ödenmiştir. Vergi oranı % 15’tir. 

a) TMS/TFRS ve BOBİ FRS’ye göre mal alışı ve bir aylık sürenin sonunda yapılacak kayıt 

Gelecekteki Değer = Bugünkü Değer * (1+i)(4/12) 
Gelecekteki Değer = 50.000 * (1+0,12) (4/12)  
Gelecekteki Değer = 51.925 

Toplam Vade Farkı = 51.925 – 50.000 = 1.925 
153 TİCARİ MAL  

191 İNDİRİLECEK KDV    

328 ERTELENMİŞ VADE FARKI GİDERLERİ 
 100 KASA    

 320 SATICILAR    

50.000 

10.620 

1.925 

 

 

 

10.620 

51.925 

İlk ay vade farkı 

Gelecekteki Değer = 50.000 * (1+0,12) (1/12)  
Gelecekteki değer = 50.474 TL 
İlk ay vade farkı = 50.474– 50.000 = 474 TL 

780 FİNANSMAN GİD. 

…. Esas Faaliyet Borçlarından Fin. Giderleri 

 328 ERT. VADE FARKI GİDERLERİ 

474  

 

474 
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970 KAN. KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

            971 KAN.KAB.ED.GİD.ALACAKLI HS. 

474  

474 

289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

           692 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 

            ERTELENMİŞ VERGİ GELİR - GİDER ETKİSİ 

71,10  

71,10 

b) VUK’e göre yapılacak kayıt 
153 TİCARİ MAL    

191 İND.KDV.    

 100 KASA    

 320 SATICILAR    

51.925 

10.620 

 

 

 

10.620 

51.925 

2.1.2. Diğer Maliyetler:  

BOBİ FRS par. 6.14 ve TMS 2 par. 15’e göre sadece stokların mevcut duruma ve konumuna 

getirilmesi için katlanılan giderler stok maliyetlerine eklenir. TMS 2 par. 16/c ve BOBİ FRS par. 
6.15/c’ye göre stokların mevcut konuma ve duruma getirilmesinde katkısı olmayan genel yönetim 

giderleri maliyete dahil edilmez. Diğer taraftan VUK md. 275/4’e göre ise genel yönetim 
giderlerinden mamule düşen hissenin mamulün maliyetine alınması ihtiyaridir. 

2.1.3. Ticari İskonto ve Diğer İndirimler  

TMS 2 par. 11 ve BOBİ FRS par. 6.7’ye göre ticari iskonto, indirim benzeri unsurlar, satın alma 
maliyeti belirlenirken maliyetten indirilir. Ancak her iki standart setine göre peşinat iskontoları ile 

miktar iskontoları farklı şekilde değerlendirilir. Standartlara göre vade farkları özellikli varlıklar 
haricinde ticari malın maliyetine dahil edilmediğinden erken ödeme kaynaklı peşinat iskontolar ı 
gelir kaydedilir. Miktar iskontolarının vade farkları ile ilgisi olmadığından mevcut stokların 

maliyetinden veya (varlık satıldıysa) satılan malın maliyetinden düşülür. Bununla birlikte özellik li 
varlığın maliyetine dahil edilen vade farklarıyla ilişkili indirim ve iskontoların stokların 

maliyetinden veya satılan malın maliyetinden düşürülmesi gerekir.   

MSUGT’ne göre borçlanma maliyetleri varlığın maliyetine dahil edildiğinden satışın yapılarak 
faturanın düzenlenmesinden sonra satışla ilgili her türlü kasa ve miktar iskontoları mevcut 

stokların maliyetinden veya (varlık satıldıysa) satılan malın maliyetinden düşülür. 

Örnek: Bir firmanın bayiliğini yapan işletmenin 2018 yılı içinde 10.000 birim ürünü 100.000 

TL’ye almıştır. İşletme ödemelerini 15 günlük çek ile yapmaktadır. Tüm bayiler için tanınan bu 
esneklikte finansman unsuru yoktur.  İşletme yıl içinde yaptığı her 10.000 TL’lik siparişe % 20 
iskonto almıştır. Ayrıca yıllık kotası olan 100.000 TL’yi tamamladığı için ayrıca % 10 iskontoyu 

hak etmiştir. Böylece yıl içindeki tüm alımları % 30 iskontoludur. İşletmenin yılsonunda elinde 
1.000 birim (10.000 TL’lik) ticari mal stoku bulunmaktadır. Anlaşma gereği tüm iskontolar dönem 

sonunda tek seferde işletmenin banka hesabına yatırılmaktadır. 

TMS 2, BOBİ FRS Bölüm 6 ve MSUGT’ne göre yapılacak hesaplama ve muhasebe kayıtlar ında 
herhangi bir fark yoktur. 

İskontolu fiyat: 10 – (10 * 0,30) = 7 TL  
Birim başına iskonto: 10 – 7 = 3 TL  

10.000 birim alınmış ve stoklarda 1.000 birim olduğuna göre; 
Satılan malın maliyetinden düşülecek: 9.000 * 3 = 27.000 TL 
Dönem sonu stoklardan düşülecek:  1.000 * 3 =  3.000 TL 

102 BANKA HS    

 621SAT.TİCARİ MAL MALİYETİ  

 153 TİCARİ MAL      

30.000  

27.000 

3.000 

Stokların satın alma maliyetlerine TMS 2 par 11. ve BOBİ FRS par. 6.6’da benzer şekilde, satın 
alma fiyatı, ithalat vergileri ve iade alınamayan diğer vergiler ile mamul, malzeme ve hizmetler in 
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elde edilmesiyle doğrudan ilişkili taşıma, yükleme boşaltma ve diğer maliyetlerin dahil edileceği 

belirtilmiştir. Özellikli varlıklar ve BOBİ FRS’ye göre vadesi bir yılın altındaki borçlanma 
maliyetleri varlığın maliyetine dahil edilirken, diğerleri finansman gideri yada kambiyo zararı 

olarak raporlanacaktır. Erken ödeme iskontolarında borçlanma maliyetleri varlık maliyetine dahil 
edilmişse, maliyetten (varlık satılmışsa satışların maliyetinden) düşülür. Oluştuğunda gider 
yazılan borçlanma maliyetleri ve miktar iskontoları ise gelirler arasında raporlanır. VUK 

düzenlemelerinde ise borçlanma maliyetleri varlığın maliyetine dahil edilir ve her tür iskonto 
varlığın maliyetinden (varlık satıldıysa) satılan malın maliyetinden indirilir. Diğer taraftan 

standartlara göre stokların mevcut konuma ve duruma getirilmesinde katkı sağlamayan genel idare 
giderlerinden maliyetlere pay verilmezken, VUK’e göre bu konuda işletmelere seçim hakkı 
verilmiştir. 

2.2. Dönüştürme Maliyetleri 

Bu maliyetler, hammadde ve işçilik maliyetleri gibi üretimle doğrudan ilişkili maliyetler ile 

stokların mamullere dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden 
sistematik olarak dağıtılan tutarlardan oluşur. Dönüştürme maliyetleri TMS 2 ve BOBİ FRS 
Bölüm 6’da birbirine yakın şekilde düzenlenmiştir. Ancak VUK’de dönüştürme maliyet ler i 

standartlardan oldukça farklı şekilde düzenlenmiştir. Üç uygulamadaki farklı düzenlemeler Tablo 
2’de sunulmuştur.  

Üretimde kullanılan hammadde ve diğer üretim araçlarının edinilmesiyle ilişkili olan borçlanma 
maliyetleri, iskonto ve diğer indirimler ile genel yönetim giderlerinden ürünlere pay verilmes i 
konuları, daha önce edinme maliyeti konusunda açıklandığı gibi, TMS 2, BOBİ FRS ve VUK’de 

farklı şekilde düzenlenmiş olup, dönüştürme maliyetlerinin hesabında da aynı şekilde uygulama 
yapılacaktır. Üretimde kullanılan duran varlıkların amortisman payları standartlar ve VUK 
düzenlemelerine göre farklı şekillerde hesaplanır. Buna bağlı olarak da dönüştürme maliyetler ine 

yansıtılan amortisman maliyetleri farklılaşır. TFRS 16 standardı TMS 2 par. 12’de yer alan 
dönüştürme maliyetlerine kiralama kaynaklı kullanım hakkı varlıklarını da eklemiştir.  

3. Maliyetin Ölçümüyle İlgili Teknikler 

3.1. Kapsamına Göre Maliyet Hesaplama Yöntemleri 

Literatürde kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemleri tam, normal, değişken ve asal maliye t 

şeklindedir. Standart setlerinde ve VUK doğrultusunda şekillendirilen MSUGT’lerinde tam ve 
normal maliyet yöntemleri yer almaktadır. 

Tam Maliyet Yönteminde dönüştürme maliyetlerine sabit genel üretim giderlerinin tamamı 
yansıtılırken; Normal Maliyet Yönteminde işletmenin normal kapasitesi dikkate alınarak 
yansıtılır.  

Dönüştürme maliyetlerinin hesabında TMS 2 par. 12’ye göre sabit genel üretim giderleri, üretim 
tesislerinin normal kapasitesi dikkate alınarak dönüştürme maliyetlerine yansıtılır. Normal 

kapasite, planlanan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanan kapasite düşüklüğü de dikkate 
alınarak, normal koşullarda birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim 
miktarıdır. Fiili üretim düzeyi ile normal kapasite birbirine yakınsa, fiili kapasite kullanılabi lir. 

Normal maliyet doğrultusunda dağıtılmayan genel üretim giderleri gerçekleştiği dönemde üretimle 
ilgili (62’li) gider hesaplarında finansal tablolara alınır. Diğer taraftan olağandışı şartlarda yüksek 

düzeyde üretim gerçekleştirilen dönemlerde, ürünlere dağıtılan sabit genel üretim gider payı 
azaltılarak stokların maliyet bedelinden yüksek değerle değerlenmesi engellenir. 

BOBİ FRS par. 6.12 ve VUK md. 275’e göre dönüştürme maliyetlerinin hesabında tam maliye t 

kullanılmalıdır. Bununla birlikte par. 6.13’e göre sabit genel üretim giderleri dönüştürme 
maliyetlerine normal maliyet yöntemi kullanılarak da yansıtılabilir.  
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Örnek: Normal üretim kapasitesi 1.000.000 birim olan işletme, Ekim 2018 döneminde 800.000 
birim üretim gerçekleştirmiştir. İlgili dönemin giderleri; DİMMG 200.000 TL, DİG: 100.000 TL, 

Değişken GÜG: 50.000 TL ve Sabit GÜG: 100.000 TL’dir.  

Normal Kapasite için Sabit GÜG Dağıtım Oranı: 100.000 / 1.000.000 = 0,10 TL/br. 
Maliyete eklenecek tutar: 800.000 * 0,10 = 80.000 TL 

Gider yazılacak tutar:  200.000 * 0,10 = 20.000 TL 

Tablo 2: TMS/TFRS BOBİ FRS ve VUK Dönüştürme Maliyetleri  
 TMS/TFRS BOBİ FRS MSUGT/VUK 

Amortisman 

Maliyetleri 

TMS 16 par. 43’e göre varlığın 

önemli parçaları ayrılarak amorti 

edilebilir. Amortismana tabi 

varlıkların ekonomik ömürleri 

TMS 8 par. 32/d’ye göre 

muhasebe tahminidir. Bu tutar 

hesaplanırken, TMS 36 par. 6’ya 

göre, hurda değer düşülür ve par. 

16/c ve par. 59’a göre tahmini 

restorasyon maliyetleri eklenir. 

Par. 58’e göre üzerinde bina olan 

arsa ayrılır ve amortismana tabi 

tutulmaz. Par. 62’ye göre 

doğrusal, azalan bakiyeler ve 

üretim miktarına göre 

amortisman ayrılabilir. Tüm 

varlıklara (günlük) kıst 

amortisman uygulanır. 

BOBİ FRS par. 12.21’e göre 

varlıklara amortisman ayrılması 

zorunludur. Par. 12.22’ye göre 

varlığın önemli parçaları ayrılarak 

amorti edilebilir. Par. 3.16’ye göre 

varlıkların faydalı ömürleri 

muhasebe tahminleri kullanılarak 

belirlenir. Bu tutar hesaplanırken, 

par. 12.24’e göre, hurda değer 

düşülür. Par. 12.22’ye göre 

üzerinde bina olan arsa ayrılır ve 

amortismana tabi tutulmaz. Par. 

12.29’a göre doğrusal, azalan 

bakiyeler ve üretim miktarı 

yöntemleriyle amortisman 

ayrılabilir. Par. 12.26’ya göre tüm 

varlıklara (günlük) kıst amortisman 

uygulanır. 

VUK md. 315’e göre işletmeler 

amortismana tabi varlıklarını 

Maliye Bakanlığı’nın tespit ettiği 

oranlar üzerinden itfa ederler. 

Üzerinde bina olan arsa arazi 

binayla birlikte amortismana tabi 

tutulabilir. Amortisman maliyet 

bedeli üzerinden hesaplanır. 

VUK md. 320’ye göre sadece 

binek araçlara (aylık) kıst 

amortisman uygulanır. 

Kullanım 

Hakkı 

Varlıkları 

TMS 2 par. 12’ye göre 

dönüştürme maliyetlerine 

kullanım hakkı varlıklarının 

amortisman payları da dahildir.  

Düzenleme yoktur Düzenleme yoktur. 

Kapsamına 

Göre Maliyet 

Hesaplama 

Yöntemleri 

TMS 2 par.13’e göre Normal 

Maliyet Yöntemi kullanılır. Fark 

satışların maliyeti olarak sunulur 

BOBİ FRS par. 6.12’ya göre Tam 

Maliyet Yöntemi kullanılır. Par. 

6.13’e Göre Normal Maliyet 

Yöntemi de kullanılabilir. Fark 

satışların maliyeti olarak sunulur.  

VUK md. 275’e göre Tam 

Maliyet Yöntemi kullanılır. 

Saptanma 

Zamanına 

Göre Maliyet 

Hesaplama 

Yöntemleri 

TMS 2 par. 21’e göre esas olarak 

Fiili Maliyet kullanılır. Standart 

Maliyet veya Perakende Yöntemi 

gibi teknikler de kullanılabilir. 

BOBİ FRS par.  6.19’a göre esas 

olarak Fiili Maliyet kullanılır. 

Standart Maliyet veya Perakende 

Yöntemi de kullanılabilir.  

Esas olarak Fiili Maliyet Yöntemi 

kullanılır. Standart Maliyet 

Yöntemi de kullanılabilir. 

Satış veya 

Kullanımda 

Maliyet 

Hesaplama 

Yöntemleri 

TMS 2 par. 25’e göre FIFO veya 

Ağırlıklı Ortalama Maliyet 

kullanılabilir. LİFO 

kullanılamaz. 

BOBİ FRS par. 6.20’ye göre FIFO 

veya Ağırlıklı Ortalama Maliyet 

kullanılabilir. LİFO kullanılamaz. 

FIFO veya Ağırlıklı Ortalama 

Maliyet Yöntemlerinden biri 

kullanılabilir. LİFO kullanılamaz. 

Ortak Ürün 

– Yan Ürün 

Maliyetleri 

TMS 2 par. 14’e göre ortak ürün 

maliyetleri her bir ürün 

belirlenebilir olduğunda nispi 

satış değeri oranında dağıtılabilir. 

Yan ürünler, önemsiz olması 

durumunda, net gerçekleşebilir 

değeri ölçülerek birleşik ürün 

maliyetinden düşülür. 

BOBİ FRS par. 6.16’ya göre ortak 

ürün maliyetlerinin dağıtımı, her 

bir ürün belirlenebilir olduğunda 

nispi satış değerine göre yapılabilir. 

Yan ürünler, önemsiz olması 

durumunda, net gerçekleşebilir 

değeri ölçülerek birleşik ürün 

maliyetinden düşülür. 

VUKA md. 275’e göre mükellef 

imal ettiği emtianın maliyet 

bedellerini Kanun’da belirtilen 

unsurları kapsamak kaydıyla 

diledikleri şekilde belirleyebilir. 

Yan ürün Md. 278 uyarınca 

emsal bedel ile değerlenir. Ortak 

ürün maliyeti düzenlenmemiştir. 

Hizmet 

Üretim 

Maliyetleri 

Hizmet işletmeleri, TFRS 15 

kapsamında sözleşmelerde edim 

yükümlülüğünün ilerlemesini 

BOBİ FRS par. 6.17’ye göre 

hizmet işletmeleri, hasılat haline 

gelmeyen hizmetlerinin 

Düzenleme yoktur. 
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ölçerek varlık, olarak finansal 

tablolarında sunarlar.  

maliyetlerini tamamlanmış / 

tamamlanmamış hizmet maliyetleri 

olarak dönem sonu stoklarında 

gösterirler.  

Canlı 

Varlıklar ve 

Tarımsal 

Ürünler 

TMS 2 par. 20’ye göre canlı 

varlıkların hasadından elde edilen 

tarımsal ürünlerden oluşan 

stoklar, hasat anındaki GUD’den 

satış maliyetleri düşülerek 

ölçülür. 

BOBİ FRS par. 7.11’e göre 

hasattan elde edilen varlıklar satış 

maliyetleri düşülmüş GUD 

üzerinden ölçülür ve ortaya çıkan 

farklar dönemin kâr/zararına 

yansıtılır. Daha sonra stoklar 

bölümüne göre işlem yapılır. 

VUK md. 277 ve 278’e göre zirai 

işletmelere dahil hayvanlar ve 

zirai mahsuller maliyet bedeli ile 

değerlenir. Amortisman 

hesaplamalarından kullanılacak 

faydalı ömürleri yayınlanan 

tebliğlerde belirtilmiştir. 

Vergi mevzuatımıza göre stoklar tam maliyet yöntemine göre değerlendiği için TMS 2 
doğrultusunda dönem giderlerine aktarılan sabit GÜG payları VUK’a göre gider olarak kabul 

edilmeyecektir. TMS 12 Gelir Vergileri Standardı doğrultusunda stok satılıncaya kadar eksik 
değerlenen stoklar sebebiyle indirilebilir geçici fark ortaya çıkacak ve bunun vergi oranıyla 
çarpılması ile bulunacak tutarda ertelenen vergi varlığı kayıtlanacaktır. 

Tablo 3: Tam Maliyet Normal Maliyet Hesaplamaları 
Giderler Tam Maliyet (VUK-BOBİ FRS) Normal Maliyet (TMS 2) 

DİMMG 200.000 200.000 

DİG 100.000 100.000 

Değişken Genel Üretim Gideri 50.000 50.000 

Sabit Genel Üretim Gideri 100.000 80.000 

Toplam 450.000 430.000 

Böylece mamullerin henüz satılmadığı varsayımıyla, 20.000 TL kanunen kabul edilmeyen gider 
ve vergi oranı kadar da ertelenmiş vergi varlığı kaydı yapılmalıdır. Stokların satılmadığı ve vergi 
oranının % 15 olduğu kabul edilirse; ertelenmiş vergi varlığı, 20.000 * 0,15 = 3.000 TL olarak 

hesaplanır. 

151 Y.MAMULLER ÜRETİM    

624 DAĞILMAYAN GENEL ÜRETİM GİD.   

 711 DİMMG YANSITMA HS.  

 721 DİG YANSITMA HS.    

                731 GÜG YANSITMA HS.   

430.000 

20.000 

 

 

200.000 

100.000 

150.000 

970 KAN. KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

               971 KAN.KAB.ED.GİD.ALACAKLI HS. 

20.000  

20.000 

289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

              692 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 

               ERTELENMİŞ VERGİ GELİR - GİDER ETKİSİ 

3.000  

3.000 

3.2. Saptanma Zamanına Göre Maliyet Hesaplama Yöntemleri 

Literatürde saptanma zamanlarına göre maliyet hesaplama yöntemleri Fiili, Standart ve Tahmini 
Maliyet yöntemleri şeklindedir. Standartlar ve VUK maliyet bedelini esas almakla birlikte farklı 

yöntemlerin kullanılmasına da izin vermişlerdir.  
TMS 2 ve BOBİ FRS düzenlemeleri esas itibariyle maliyet bedelini esas almakla birlikte kolaylık 

sağlaması amacıyla TMS 2 par. 22 ve BOBİ FRS par. 6.19 doğrultusunda işletmeler standart 
maliyet yöntemi, ağırlıklı ortalama maliyet ve perakende yöntemlerini kullanabilirler. TMS 2 par. 
21 ve 22 ve BOBİ FRS par. 6.19’a göre standart maliyetin hesaplanmasında hammadde ve 

malzemelerin, işçiliğin, verimliliğin ve kapasite kullanımının normal düzeyi kullanılır. Standart 
maliyetler, sürekli gözden geçirilerek duruma göre göre tekrar tespit edilir. Perakende yönteminde 

maliyet, stokların satış değerinden uygun brüt kâr marjı düşürülerek hesaplanır.  
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VUK md. 275’e göre mükellefler ürettikleri emtianın maliyet bedellerini aynı maddede yer alan 
unsurları kapsamak kaydıyla diledikleri yöntemle ölçebilirler. Bu itibarla standart maliyet in 

uygulanmasında herhangi bir sakınca olmadığı düşüncesindeyiz.  

Örnek: Perakende ticaret yapan bir işletme % 30 kar marjı ile satış yapmaktadır. 2018 yılı başında 
stokta bulunan 20.000 TL’lik A grubu maldan dönem içinde 300.000 TL’lik almış, 200.000 TL’lik 

satmıştır. Perakende yöntemine göre satılan malın maliyeti ve dönem sonu stok değerleri aşağıdaki 
şekilde hesaplanır: 

Dönem Karı:   200.000 * 0,30 = 60.000 
Satılan Mal Maliyeti : 200.000 – 60.000 = 140.000  
Dönem Sonu Stok: 20.000 + 300.000 – 140.000 = 180.000 

3.3. Satış ve Kullanımlarda Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri 

Literatürde stok maliyetlerinin hesaplanması konusunda gerçek parti maliyeti, FİFO, LİFO ve 

Ortalama Maliyet yöntemleri yer almaktadır. 

Her iki standart setinde de stok maliyetlerinin normal şartlarda birbirleriyle ikame edilemeyen 
stoklar ve özel projeler için üretilen yada satın alınan mal ve hizmetlerin maliyetlerinin gerçek 

parti maliyet yöntemi ile belirlenmesi önerilmektedir. Bunların dışında kalan stok kalemler inin 
maliyetleri FİFO yada ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden biri kullanılarak belirlenebilir. 

İşletmeler benzer özellik ve kullanıma sahip tüm stokları için aynı maliyet yöntemini kullanır. 
Tasarım veya kullanım alanları itibariyle farklı olan stoklar için farklı maliyet hesaplama 
yöntemleri kullanılabilir.  

BOBİ FRS de fiili maliyet sistemini esas almıştır. Bununla birlikte par. 6.20’ye göre stokların 
maliyetlerinin hesabında FIFO veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılabilir. Nitelik ler i 

veya kullanım alanları farklı stokların maliyeti farklı hesaplama yöntemleri ile yapılabilir. İki 
standart setinde de LİFO yönteminin kullanılmasına izin verilmez. 

VUK 275 maddeye göre mükellefler, ürettikleri emtianın maliyet bedelini aynı maddede yer alan 

unsurları dahil etmek kaydıyla istedikleri yöntemle belirleyebilirler. LİFO yöntemine izin 
verilmez. Bu itibarla VUK’e göre işletmeler ürettikleri ürünün maliyetini FİFO veya standart 

maliyet yöntemlerinden biriyle tespit edebilecektir. 

4. Ortak Ürün ve Yan Ürün Maliyeti 

İşletmeler aynı anda ve aynı üretim sürecinde birden fazla ürün üretilebilirler. Bunların bazılar ı 

ana ürün bazıları da yan ürün olabilir. TMS 2 par. 14 ve BOBİ FRS par. 6.16 doğrultusunda her 
bir ürünün üretim maliyetinin ayrı olarak belirlenemediği durumlarda, maliyetler ürünler arasında 

rasyonel ve tutarlı bir şekilde dağıtılmalıdır. Ana ürünlerin maliyetlerinin hesaplanmasında 
birleşik maliyetlerin dağıtılmasıyla ilgili muhasebe literatüründe pek çok yöntem vardır. Gersil ve 
Dedeoluk (2015: 18-19)’da üretim miktarı, katsayı, piyasa değeri, net satış değeri ve satış 

hasılatına göre kuramsal ortalama maliyet yöntemleri ele alınmıştır.  

Ancak her iki standart seti doğrultusunda birleşik maliyetler ürünlerin ayrı olarak tanımlanabild iği 

üretim aşamasında veya üretimin tamamlanma aşamasında ürünlerin nispi satış değerleri oranında 
paylaştırılır. Ürünlerin ayrılma aşamasından sonra her bir ürün için yapılacak giderler ayrıca 
değerlendirmeye alınmalıdır. Yan ürünler, değerleri önemsiz olduğu durumlarda, net 

gerçekleşebilir değerleri birleşik maliyetlerden düşülerek finansal tablolara alınır. Böylece ana 
ürünlerin kayıtlı değerleri maliyetlerinden önemli bir farklılık göstermez. 

Vergi Usul Kanunu md. 275’e göre işletmeler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini Kanun’da 
belirtilen unsurları ilave etmek kaydıyla istedikleri yöntemle belirleyebilirler. Ortak ürünler in 
maliyeti konusunda düzenleme yoktur. Yan ürünler Md. 278 uyarınca emsal bedel ile değerlenir. 
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4.1. Nispi Satış Değeri Yöntemi 

Nispi satış değeri yönteminde birleşik maliyetler ana ürünlere ürünlerin satış hasılatına yaptıklar ı 
katkılar oranında paylaştırılır. Bu yöntemde her ürünün satış hasılatı toplam satış hasılat ına 

bölünerek her bir ürünün satış hasılatı oransal olarak belirlenir. Birleşik maliyetten her ürünün 
alacağı pay bu oranlar kullanılarak hesaplanır. 

Örnek: İşletme Ekim 2018 dönemine ait satış verilerine göre, A ürününden 50.000 TL; B 

ürününden 100.000 TL ve C ürününün 250.000 TL hasılat elde etmiştir. Ayrıca D yan ürününden 
de 1.000 TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. İşletmenin ilgili döneme ilişkin birleşik maliye t 

toplamı 126.000 TL’dir.  

Nispi satış değeri yöntemine göre ortak ürün maliyeti Tablo 4’de gösterildiği gibi hesaplanacaktır.  

Tablo 4: Nispi Satış Değeri Yöntemine Göre Ortak Ürün Maliyeti 
Ürünler Satış Hasılatı  Oran Ortak Maliyet Pay ı 

A 50.000 0,125 15.625 

B 100.000 0,250 31.250 

C 250.000 0,625 78.125 

Toplam 400.000 1 126.000 

D Yan ürün  1.000  1.000 

Ana Ürünlerin Payı 399.000  125.000 

4.2. Net Gerçekleşebilir Değer Yöntemi 

Bu yöntemde ayrılma noktasından sonra ürünler için yapılan ek maliyetler ürünlerin satış 
hasılatından indirilir. Her ürünün net satış hasılatı toplam net satış hasılatına bölünerek ürünler in 

net satış hasılatı oranları hesaplanır. Önceki örnekte verilen ana ürünlerin her biri için 2.000 TL 
ambalaj giderine katlanılacağı varsayımıyla net gerçekleşebilir değer yöntemine göre ana ürün 
maliyetleri gösterildiği şekilde hesaplanacaktır. 

Tablo 5: Net Gerçekleşebilir Değer Yöntemine Göre Ortak Ürün Maliyeti 
Ürün Satış Hasılatı Ek Gider Net Sat. Has. Net Sat. Has. % Pay 

A 50.000 2.000 48.000 0,122 15.250 

B 100.000 2.000 98.000 0,249 31.125 

C 250.000 2.000 248.000 0,629 78.625 

Toplam 400.000 6.000 394.000 1 126.000 

D Yan ürün  1.000  1.000  1.000 

Ana Ürünlerin Payı 399.000  393.000  125.000 

 
151 YARIMAMULLER ÜRETİM   

 711 DIMMG YANS.H.   

 721 DIG YANS.H. 

 731 GUG. YANS.H. 

126.000  

126.000 

152 MAMULLER 

A Mamulü: 15.250 

B Mamulü: 31.125 

C Mamulü: 78.625          

157 DİĞER STOKLAR 

D Yan Mamulü 1.000        

 151 Y.MAMULLER ÜRETİM       

125.000 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

 

 

126.000 

5. TFRS 15 Kapsamında Hizmet Sunan İşletmelerde Hasılat Kaydı ve Sözleşme Varlığının 

Maliyeti 

Daha önceleri TMS 2 Stok standardında yer alan ve hasılat olarak kayıtlara alınamayan hizmet 
maliyetleri TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardının yayınlanmasıyla bu standart 

kapsamına alınmıştır. Çalışmanın bu bölümünde ilgili standart doğrultusunda işletmelerin mal 
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ve/veya hizmet teslim sözleşmeleriyle ortaya çıkan ve bir nevi stok niteliğinde olan hakları ile 
yükümlülük ve hasılatlarının finansal tablolara alınması ele alınacaktır. TFRS 15, müşteriler le 

yapılan sözleşmeler sonucu ortaya çıkan yükümlülük ve hakların finansal durum tablosunda ve 
hasılatların kapsamlı gelir tablosunda sunum ve açıklanmalarını düzenlemektedir.  Gençoğlu 
(2017), “TFRS 15’de hasılatın tanınması için işletmenin müşteri ile yaptığı sözleşmede belirtilen 

birçok konu ile ilgili koşulun gerçekleşmesi gerekli iken, BOBİ FRS’de mal satışında, mal veya 
hizmetlerle takas işlemlerinde hasılatın kayda alınmasındaki kriterler TMS 18 paralelinde ” 

olduğunu belirtmiştir (s.10). 

TFRS 15 par. 95 doğrultusunda mevcut veya muhtemel bir sözleşmeyle ilgili, gelecekte edim 
yükümlülükleri yerine getirmede kullanılacak kaynakları oluşturacak veya geliştirecek ve geri 

kazanılması beklenen maliyetler finansal tablolara varlık olarak alınır. Bu varlık TFRS 15 par. 
99’a göre ilişkili olduğu mal veya hizmetlerin müşteriye devri ile tutarlı ve sistematik bir şekilde 

itfa edilir. Par. 100. doğrultusunda işletmeler bu itfa paylarını, ilişkili olduğu mal veya hizmetler ini 
devretmeyi öngördüğü sürede meydana gelen önemli bir değişikliği yansıtmak amacıyla günceller . 
Bu değişiklik TMS 8 doğrultusunda muhasebeleştirilir. Sözleşme varlığı 107. Paragraf 

doğrultusunda TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı hükümlerine göre değer düşüklüğü açısında n 
değerlendirilir. 

TFRS 15 par. 97’ye göre sözleşme varlıklarına direkt işçilik, direkt malzeme, sözleşme veya 
sözleşme faaliyetleriyle doğrudan ilişkili maliyetler, sözleşmeye göre müşteriye yansıtılabilecek 
maliyetler ve sözleşme yaptığı için katlanılan maliyetler dahil edilebilir. Diğer taraftan TFRS 15 

par. 98 uyarınca genel gider ve yönetim maliyetleri, sözleşmeye yansıtılmayan boşa harcanmış 
malzeme işçilik ve diğer kaynak maliyetleri, daha önce yerine getirilen sözleşme 

yükümlülükleriyle ilgili giderler ile bu ayrım yapılamayan yükümlülük giderleri dönem 
giderlerine aktarılır. 

TFRS 15 par. 16’ya göre işletme, bir müşteriden tahsil ettiği bedeli, müşteriye taahhüt ettiği mal 

veya hizmetleri teslim edip, karşılığını alana veya alma hakkına sahip olana kadar veya TFRS 15 
par. 9’daki şartlar yerine getirilinceye kadar yükümlülük olarak finansal tablolarında gösterir. Bu 

yükümlülük işletmenin gelecekte sözleşme şartlarına göre mal veya hizmetleri devretme ya da 
tahsil ettiği bedeli geri verme yükümlülüğüdür. Yükümlülük iki durumda da, tahsil edilen tutar 
üzerinden ölçülür. Hasılatın kayıtlara alınması Şekil 1’de açıklanmıştır. 
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Şekil 1: Mal ve Hizmet Devri ile Beklenen Bedelin Tahsil Olasılığının Değerlendirilmesi  

 

Kaynak: (Özerhan, Maşrap ve Yanık, 2015, s.200) 

Yükümlülük TFRS 15 35-39 paragraflarda belirtildiği üzere zamana yayılır yada belirli bir anda 
yerine getirebilir. Bunun için yükümlülüğün ölçüm tarihi itibariyle ilerlemesinin ölçülmes i 

gerekir. İşletme ilerlemeyi makul bir şekilde ölçebildiği zaman hasılat kaydı yapar. Diğer taraftan 
ilerlemeyi ölçemiyorsa, 45. par. doğrultusunda ölçene kadar hasılatını sadece katlandığı maliyet ler 

ölçüsünde finansal tablolarına alır. Aktaş ve Varol’a (2017) göre “Standart böylece, hasılatın ilk 
andan itibaren takibe alınması, gelirlerin karşılaştırabilirliğinin artması, finansa l tablo 
dipnotlarında yatırımcıların gelir hakkında daha iyi bir düzeyde bilgilendirilmesi, dipnotlarda 

yeterli ölçüde kamunun aydınlatılması, hasılat değerinin güvenilir şekilde ölçülmesine de 
yenilikler getirmiş olmaktadır (s. 31).   

Örnek: X Sağlık Hizmetleri İşletmesi bir hastane ile beş yıllık bir sözleşme imzalamıştır. İşletme 
hastaneye 6.000.000 TL değerinde bir laboratuvar kuracak ve beş yıl boyunca tahlil hizmetler ini 
yapacaktır. İşletme iki ay kullanmayı düşündüğü 10.000 TL’lik tahlil kitini laboratuvara 

koymuştur. Ayrıca tahlil hizmetleriyle ilgili diğer giderleri toplamı aylık 50.000 TL’dir Sözleşme 
süresi sonunda laboratuvar hastaneye kalacaktır. 01/01/2018 tarihinde laboratuvar hizmete girmiş 

ve hastane laboratuvarın kurulması ve alınacak hizmetler karşılığında 1.000.000 TL’yi peşin 
olarak ödemiştir. Ayrıca sözleşme süresi boyunca aylık 200.000 TL’si tahlil hizmetleri karşılığı 
olmak üzere 350.000 TL ödeyecektir. Hastanenin verdiği 1.000.000 TL ilk aydan başlamak üzere 

ödemelerden düşülecektir. Bu durumda X Sağlık Hizmetleri işletmesinin kayıtları; 
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                       01/01/2018 

141 DEVAM EDEN PROJE VEYA HİZMET  

       SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR HS. 

…. Laboratuvar Kurulum   : 6.000.000 

…. Laboratuvar İşletim      :      60.000 

                102 BANKA HS 

Laboratuvar kurulum giderlerinin yapılmasından 

 

6.060.000 

 

 

 

 

6.060.000 

                      01/01/2018 

102 BANKA HS 

            341 DEVAM EDEN PROJE VEYA HİZMET  

             SÖZLEŞMELERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER 

Peşin hizmet bedeli alımından 

 

1.000.000 

 

 

1.000.000 

                      01/01/2018 

381 GELİR TAHAKKUKLARI  

481 GELİR TAHAKKUKLARI 

                600 YURTİÇİ SATIŞLAR HS 

(350.000 – 200.000) * 60 = 9.000.000 

Laboratuvarın devrinden 

 

1.800.000 

7.200.000 

 

 

 

9.000.000 

                      01/01/2018 

622 SUNULAN HİZMET MALİYETİ 

               141 DEVAM EDEN PROJE VEYA HİZMET  

                      SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR HS. 

                      …. Laboratuvar Kurulum   : 6.000.000 

                      …. Laboratuvar İşletim      :      55.000 

Laboratuvarın devrinden 

 

6.055.000 

 

 

6.055.000 

                        01/02/2018 

341 DEVAM EDEN PROJE VEYA HİZMET  

    SÖZLEŞMELERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER                    

                   600 YURTİÇİ SATILAR HS 

                  381 GELİR TAHAKKUKLARI 

Laboratuvar bedeli ve tahlil gelirlerinin gerçekleşmesi 

 

350.000 

 

 

 

200.000 

150.000 

                      01/02/2018 

622 SUNULAN HİZMET MALİYETİ 

               141 DEVAM EDEN PROJE VEYA HİZMET  

                      SÖZLEŞMELERİNDEN VARLIKLAR HS. 

              …. Laboratuvar İşletim      :      55.000 

Tahlil hizmet maliyetlerinin kaydı 

 

55.000 

 

 

55.000 

Sorunun çözümünde sözleşme tarihinin başlangıcında hastaneye devredilen laboratuvar ve 
laboratuvara bırakılan tahlil kitleri ile diğer işletme giderleri sözleşme varlığı olarak kayıtlara 
alınmıştır. Diğer sözleşme giderlerinin de hemen gerçekleştiği varsayılmıştır. Laboratuvar ve tahlil 

kitleri sözleşme tarihinde devredildiğinden standart doğrultusunda hasılat yazılmış ve sözleşme 
maliyetlerine aktarılmıştır. Bir aylık sürenin sonunda tahlil hizmetlerinin karşılığında 

laboratuvarın bir aylık tahakkuk işlemi sözleşme yükümlülüklerinden düşülmüştür. 

BOBİ FRS ise TFRS 15 ile birlikte TMS 2 Stok standardından kaldırılan hükümler doğrultusunda 
düzenlemeler yapmıştır. BOBİ FRS par. 6.17’de hizmet işletmelerinin, eğer varsa, stoklarını 

bunların üretimi için katlanılan maliyetler üzerinden ölçeceği belirtilmiştir. Bu maliyetler hizmet 
sunumunu doğruda ifa eden çalışanların ücret ve diğer giderleri ile hizmetin sunumuyla ilişk ili 

giderlerden oluşur. Satış ve genel yönetimle ilgili işçilik giderleri ile diğer giderler, hizmet 
maliyetine aktarılmayıp gerçekleştikleri dönemde gider kaydedilir. 

Bu çerçevede hasılat olarak kayıtlara alınamayan hizmet maliyetleri stoklar arasında tamamlanmış 

/ tamamlanmamış hizmet maliyetleri olarak yer alacaktır. 

VUK’de müşteri sözleşmeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yoktur. Bu örneğe ilişkin olarak 

laboratuvarın yapılıp devredilmesi finansal kiralama şeklinde, tahlil hizmet gelirleri ise 
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gerçekleştikleri dönemde hasılat arasına alınarak kayıtlanabilir. Ancak finansal kiralamada 

laboratuvarın devredilmesinden dolayı elde edilen hasılatın, TFRS 15’de yapılan düzenlemede 
olduğu gibi, sözleşme süresinin başında hasılat yazılması sözkonusu değildir. Bu yüzden 

yukarıdaki örneğin VUK ile uyumlaştırılması için hasılat yazılan tutarın gelecek dört yıla ait olan 
kısmını vergi matrahından indirim konusu yapılması ve TMS 12 Gelir Vergileri Standardı 
doğrultusunda ertelenmiş vergi borcu kayıtlanması gerekecektir. VUK düzenlemeler iyle 

uyumlaştırma açısından vergi oranının % 15 olduğu varsayımıyla 2018 yılı sonunda aşağıdaki 
kayıtlar yapılacaktır.  

                     31/12/2018 

904 MATRAHTAN İNDİRİLECEK GELİRLER 

            905 MATRAHTAN İND. GEL. ALACAKLI HS. 

Sözleşme gelirinin matrahtan indirilmesi 

 

7.200.000 

 

 

7.200.000 

                     31/12/2018 

692 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER ERT. VERGİ GEL.GİD. ETKİSİ 

                 489 ERT. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Ertelenmiş vergi borcu kaydı 

1.080.000  

 

1.080.000 

6. Canlı Varlıkların Hasadından Elde Edilen Tarımsal Ürün Maliyeti 

TMS 2 par. 20 ve TMS 41 par. 13’e göre canlı varlıkların hasadından elde edilen tarımsa l 
ürünlerden oluşan stoklar, finansal tablolara ilk kez alınırken hasat anındaki satış maliyet ler i 

düşülmüş gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülür. TMS 41 par. 32’ye göre tarımsal ürünlerin hasat 
noktasında GUD’nin her zaman güvenilir biçimde ölçülebileceği varsayımını kabul edilir. Bu 
varsayım sadece ilk kayda almada yok edilebilir. Daha önce GUD ile ölçüm yapan işletme GUD 

ile ölçüm yapmaya devam eder. Bununla birlikte GUD’nin güvenilir biçimde ölçülemed iği 
durumlarda TMS 41 par. 30’a göre canlı varlık maliyetinden buna ilişkin her türlü birikmiş 

amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarının düşülmesi suretiyle ölçülür.  

BOBİ FRS par. 7.5’e göre işletmeler canlı varlıkların ilk muhasebeleştirilmesinde GUD yada 
maliyet yöntemini kullanabilirler. Bu bir muhasebe politikası tercihidir. Par. 7.7’ye göre canlı 

varlıkların muhasebeleştirilmesinde GUD yönteminin tercih edilmesi halinde ilk kayıt ve sonraki 
değerleme dönemlerinde satış maliyetleri düşülmüş GUD’leri üzerinden ölçülecektir. İlk kayda 

alma ve sonraki dönemlerde GUD’de ortaya çıkan farklar kar zarara yansıtılacaktır. Par. 7.8’e göre 
işletme GUD yöntemini tercih etse bile GUD’yi bulmak aşırı maliyet veya çaba gerektiriyo rsa 
varlık maliyet yöntemi kullanılarak ölçülür. Sonraki dönemlerde GUD ölçümü aşırı maliyet ve 

çabayı gerektirmediği durumlarda varlık GUD ile ölçülmeye başlanır ve aradaki fark kar zarara 
yansıtılır. 

VUK md. 277’ye göre canlı varlıklar maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedelinin tespiti 
mümkün olmadığı durumlarda emsal bedel kullanılır. Tarımsal ürünler VUK md. 276’ya göre 
maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedeli VUK 275. maddede belirtilen unsurlar dahil edilerek 

Maliye Bakanlığı’nın tespit edeceği esaslara göre hesaplanır.  

7. Stokların Sonraki Dönemlerde Değerlemesi Ve Stok Değer Düşüklüğü 

Stokların sonraki dönemde değerlemesi ve değer düşüklüğü ile ilgili karşılaştırmalar Tablo 6’da 
sunulmuştur. 
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Tablo 6: TMS/TFRS BOBİ FRS ve VUK Dönem Sonu Değerleme 
 TMS/TFRS BOBİ FRS  MSUGT/VUK 

Sonraki 

Dönemlerde 

Değerleme 

TMS 2 par. 28’e göre maliyet 

bedeli ve net gerçekleşebilir 

değerden düşük olanı. 

BOBİ FRS par. 6.4’e göre 

maliyet bedeli ve net 

gerçekleşebilir değerden 

düşük olanı. 

Md. 274’e göre maliyet bedeli. 

Değer 

Düşüklüğü 

 

TMS 2 par. 28’e göre net 

gerçekleşebilir değer ile 

değerlendiğinde karşılık 

ayrılmış olur. Fark Stoklarla 

ilişkilendirilerek “62” 

grubundaki bir hesaba 

aktarılır. 

BOBİ FRS par. 6.4’e göre net 

gerçekleşebilir değer ile 

değerlendiğinde karşılık 

ayrılmış olur. Fark Stoklarla 

ilişkilendirilerek “62” 

grubundaki bir hesaba 

aktarılır. 

Md.274 uyarınca satış bedeli maliyet 

bedeline göre %10 veya daha fazla düşerse 

veya Md.278’e göre tabi afetler veya diğer 

haller sonucu değeri düşerse emsal bedelle 

değerlenir. Fark 654 Karşılık Giderleri 

Hesabına aktarılır. 

TMS 2 par. 9 ve BOBİ FRS par. 6.4’e göre stoklar maliyet değeri ile net gerçekleşebilir değerden 

düşük olanı ile değerlenir. BOBİ FRS par. 6.4’e göre net gerçekleşebilir değer; olağan işletme 
faaliyetleri kapsamında tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışı 

gerçekleştirmek için gerekli olan tahmini maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutardır.  TMS 2 
28-31’nci paragraflarda stokların maliyetinin kazanılamama nedenleri, stokların bazı istisna lar 
dışında ayrı ayrı net gerçekleşebilir değere indirgenmesi gerektiği, net gerçekleşebilir değer 

tahmininin ölçüm anında mevcut olan en güvenilir kanıtlara göre yapılacağı, ölçümde stokların 
elde bulundurma nedenlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiği, bazı durumla rda 

karşılıklar ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. Par. 32’de üretimde kullanılmak amacıyla elde 
tutulan hammadde ve malzemelerin maliyetleri eğer üretiminde kullanıldıkları mamuller in 
maliyetinde veya maliyetinin üstünde satılma ihtimali varsa ilgili hammadde ve malzemeler in 

maliyetinin altına indirgenmeyeceği belirtilmektedir. Par. 33’e göre ise izleyen dönemlerde net 
gerçekleşebilir değer gözden geçirilir. Daha önce stokların maliyet değerinin altına indirgenmesine 

neden olan koşulların ortadan kalkması yada net gerçekleşebilir değerde bir artış olduğuna ilişk in 
açık bir kanıt ortaya çıkması halinde indirgenen tutar iptal edilecektir.  

BOBİ FRS par. 6.22 ve 6.23’te TMS 2’ye benzer şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Her raporlama 

döneminde stokların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığının değerlendirileceği, bu 
değerlendirmenin bazı istisnalar dışında her bir stok kalemi için ayrı ayrı yapılacağı, çeşitli 
sebeplerle stokların değer düşüklüğüne uğrayabileceği, bu durumda stokların defter değerinin net 

gerçekleşebilir değere indirileceği ve ortaya çıkan zararın kar veya zarar tablosunda satışlar ın 
maliyeti kalemine yansıtılacağı belirtilmektedir. Par. 6.24’te ise yine TMS 2 hükümlerine benzer 

şekilde bir hammadde ve malzeme kullanılarak üretilecek ürünün, maliyetinin altında satılmas ının 
beklenmediği durumlarda bu hammadde ve malzeme için değer düşüklüğü ayrılmayacağı, tersi 
durumda hammadde malzemelerin defter değerinin net gerçekleşebilir değere indirileceği 

belirtilmektedir. Par. 6.25’te ise değer düşüklüğüne uğrayan ve finansal durum tablosunda 
izlenmeye devam edilen stokların net gerçekleşebilir değerinin izleyen raporlama dönemler inde 

de değerlendirileceği, önceki şartların değişmesi veya net gerçekleşebilir değerde artış olduğuna 
dair açık bir göstergenin bulunması durumunda, ayrılan değer düşüklüğü zararının tamamı veya 
bir kısmının iptal edileceği belirtilmektedir.  

TFRS 15 par. 107’ye göre kayıtlara alınan sözleşme varlığı TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı 
uyarınca değer düşüklüğü açısından değerlendirir. Par. 107’ye göre bir sözleşme varlığının değer 

düşüklüğü TFRS 9 standardı çerçevesinde ölçülerek sunulur ve açıklanır. Par. 108’e göre 
müşteriyle yapılan sözleşmeden doğan bir alacağın TFRS 15 kapsamında ilk kez finansal tablolara 
alınmasında alacağın TFRS 9’a göre belirlenen değeri ile hasılat olarak finansal tablolara alınan 

tutar arasındaki fark gider olarak gösterilir.  
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TFRS 15’e göre;  

Finansal tablolara alınan bir varlığın defter değeri aşağıdaki tutarı aştığı takdirde 
işletme, kâr/zarara bir değer düşüklüğü zararı yansıtır.  

a) İşletmenin varlığın ilişkili olduğu mal ve hizmetler karşılığında tahsil etmeyi 
beklediği bedelin kalan tutarı, eksi 

b) Doğrudan bu mal veya hizmetlerin müşteriye sağlanmasıyla ilişkili olan ve gider 

olarak finansal tablolara alınmamış maliyetler. (par. 101) 

VUK md. 274’e göre emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın değeri % 10 veya daha fazla 

düştüğü durumlarda maliyet bedeli yerine 267. md. ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal 
bedeli kullanılabilir. Aynı Kanun’un 278. maddesinde yangın, deprem ve su basması gibi afetler 
yada bozulma, çürüme, kırılma, çatlama, paslanma gibi durumlarda değerlerinde önemli bir azalış 

olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması alışılmış olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe 
ve ıskartaların emsal bedeli ile değerleneceği hükmü yer almaktadır. Buna göre değer düşüklüğü 

ve miktarının Kanun’un 267. maddesinde yer alan emsal bedeli esaslarından takdir esasına göre 
belirlenmesi gerekir. Bununla birlikte Kanun maddesinde de belirtildiği üzere Ticaret 
Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri kaza mercileri olarak değeri düşen mallar ın 

değerlerini belirleyebilirler.  

Açıklandığı üzere vergi mevzuatına göre stokların değeri düşen emtia olması ve ayrılan karşılığın 

kanunen kabul edilen gider olması için değerinin maliyetinden en az % 10 azalmış olması ve 
Kanunda belirtilen (takdir komisyonu gibi) şartlara haiz olması gerekir. Aksi halde ayrılan karşılık 
gideri kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. Vergi uyumlaştırması açısından da ilgili giderin 

kanunen kabul edilmeyen gider ve TMS 12 Standardı doğrultusunda ertelenmiş vergi varlığı 
kayıtlarının yapılması gerekecektir. 

Örnek: 31/01/2018 tarihinde işletmenin maliyeti 40.000 TL olan ticari malının çürüdüğü 

görülmüştür. Bu malların ancak 24.000 TL’ye satılabileceğini belirlemiştir. Söz konusu ticari mal 
05/02/2017 tarihinde 35.000 TL’ye satılmıştır. Standartlar kapsamında aşağıdaki kayıtlar 

yapılacaktır. 

                  31/01/2017 

626 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIK GİDERLERİ    

                  158 STOK DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIKLARI 

Standart kapsamında değer düşüş karşılığı ayrılması  

 

16.000 

 

 

16.000 

                  31/12/2017 

690 SÜRDÜRÜLEN FAAL. DÖNEM KARI VEYA ZARARI  

                 626 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIK GİDERLERİ 

 

16.000 

 

 

16.000 

                   05/02/2017 

102 BANKALAR     

 600YURT İÇİ SATIŞLAR   

 391 HESAPLANAN KDV 

Mal Satışından     

 

41.300 

 

 

35.000 

6.300 

                   05/02/2017 

621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ   

 153 TİCARİ MAL 

Mal maliyetinin kaydedilmesi    

 

40.000 

 

 

40.000 

                   05/02/2017 

158 STOK DEĞER DÜŞ KARŞ    

                 627 STOKLARA İLİŞKİN KONUSU KALM. KARŞILIKLAR 

Karşılığın iptali   

 

16.000 

 

 

16.000 

627 STOKLARA İLİŞKİN KONUSU KALM. KARŞILIKLAR  

                 690 SÜRDÜRÜLEN FAAL. DÖNEM KARI VEYA ZARARI  

Karşılık iptalinin kar zarara aktarılması 

 

16.000 

  

 

16.000 
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Standartlar doğrultusunda ayrılan karşılık giderlerinin VUK açısından kabul edilebilmesi için daha 
önce açıklandığı üzere değer düşüşünün % 10 veya üzeri olması ve düşüklük miktarının takdir 

esasına göre belirlenmesi gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirilmezse aşağıdaki VUK 
uyumlaştırma kayıtlarının yapılması gereklidir. 

                   05/02/2017 

970 KAN. KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

            971 KANUNEN KAB.ED.GİD.ALACAKLI HS. 

 

40.000 

 

 

40.000 

                   05/02/2017 

289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 

           692 SÜRDÜRÜLEN FAAL. ERT. VERGİ GEL.GİD.ETKİSİ 

 

6.000 

 

 

6.000 

24.000 TL’lik emsal bedelin takdir esasına göre belirlendiği varsayımıyla VUK hükümler i 
çerçevesinde aşağıdaki kayıtlar yapılacaktır: 

                  31/01/2017 

654 KARŞILIK GİDERLERİ  

  158 STOK DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI 

VUK kapsamında değer düşüş karşılığı ayrılması  

 

16.000 

 

 

16.000 

                  31/12/2017 

690 DÖNEM KAR ZARARI HS  

 654 KARŞILIK GİDERLERİ  

 

16.000 

 

 

16.000 

                   05/02/2017 

102 BANKALAR     

 600YURT İÇİ SATIŞLAR   

 391 HESAPLANAN KDV 

Mal Satışından     

 

41.300 

 

 

35.000 

6.300 

                   05/02/2017 

621 STMM     

 153 TİCARİ MAL 

Mal maliyetinin kaydedilmesi    

 

40.000 

 

 

40.000 

                   05/02/2017 

158 STOK DEĞER DÜŞ KARŞ    

 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR  

Karşılığın iptali   

 

16.000 

 

 

16.000 

                   31/12/2017 

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 

      690 DÖNEM KAR ZARARI HS 

Karşılık iptalinin kar zarara aktarılması 

 

16.000 

  

 

16.000 

Standartlara göre değer düşüklüğü karşılığı gideri, satışların maliyeti grubunda açılan bir hesaba 
borç kaydedileceğinden, iptal edilen karşılıklar da aynı grupta açılan bir hesaba alacak olarak 

kaydedilecektir. İptal edilen stok değer düşüş karşılıkları iptalin olduğu dönemin satış maliyetler ini 
azaltacak şekilde muhasebe kayıtlarına alınacaktır. MSUGT doğrultusunda ayrılan karşılıklar 654 

Karşılık Giderleri Hesabı’na aktarılırken, karşılığın iptali durumunda 644 Konusu Kalmayan 
Karşılıklar Hesabı kullanılarak, gereksiz ayrılan karşılıkların izlenmesi ve denetimi amaçlanmışt ır.  

8. Gider Olarak Kaydetme 

Satılan stokların kayıtlı değerlerinin finansal tablolara alınması TMS 2 par. 34 ve BOBİ FRS par. 
6.26’da düzenlenmiştir. Buna göre stoklar satıldığında, kayıtlı değerleri, bu stoklara ilişk in 

hasılatın finansal tablolarda sunulduğu dönemde gider (Satışların Maliyeti) olarak finansa l 
tablolara yansıtılır. Dönem içinde gider yazılan stokların tutarı bir başka deyişle satılan malın 
maliyeti standartların çeşitli maddelerinde yer alan aşağıda belirtilen unsurları kapsar. 

- Satılan stokların değerlemesinde stok maliyetlerine dahil edilen unsurlar, 
- Üretim maliyetlerine yansıtılmadan doğrudan gider yazılan genel üretim giderleri, 

- Üretim maliyetleriyle ilgili fire ve kayıplar gibi anormal üretim giderleri, 
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- Dağıtım maliyetleri gibi bazı unsurlar, 

- Stok değer düşüş karşılığı giderleri, 
- Bu giderlerden stok değer düşüş karşılık iptalleri çıkartılır. 

Görüldüğü gibi standartlara göre finansal durum tablosundaki stoklara yüklenemeyen giderler 
satışların maliyetine aktarılırken, MSUGT’de stok maliyetlerinde yer almayan bir unsur satılan 
malın maliyetinde yer almaz. 

TMS 2 par. 35, BOBİ FRS par. 6.26 ve MSUGT’ne göre işletmede kullanılan stoklar işletmenin 
ilgili varlıkları arasına alınır ve stokun maliyeti, ilgili varlığın faydalı ömrü boyunca gider veya 

üretilmesinde kullanılan varlığın maliyeti olarak finansal tablolara yansıtılır.  

9. Finansal Tablolarda Yapılacak Açıklamalar 

TMS 2 par. 36’da stoklara ilişkin muhasebe politikaları, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun 

değer üzerinden izlenenler dahil, stokların sınıfları itibariyle defter değerleri, gider olarak finansa l 
tablolara yansıtılan ve gider olarak kaydedilen ve iptal edilen indirgeme tutarları, indirgemenin 

iptal nedenleri ve yükümlülükler için teminat olarak gösterilen stokların defter değer inin 
açıklanması istenmektedir. 

BOBİ FRS par. 26.7 tüm işletmelerin yapacağı açıklamalara ayrılmıştır. İlgili paragrafın “ö” 

fıkrasında stokların maliyetinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler, cari dönemde kayıtlara 
alınan ve iptal edilen değer düşüklüğü zararları ve bunların sebepleri ve piyasa değeri üzerinden 

değerlenen stokların defter değeri ve stok maliyetlerine ilave edilen borçlanma maliyetler inin 
açıklanması istenmiştir. 

BOBİ FRS par. 26.7 “p” fıkrasında, canlı varlıkların sınıflandırılma ve ölçüm yöntemi, GUD ile 

ölçülen canlı varlıklarda kullanılan yöntem ve önemli varsayımlar, GUD ile ölçülemeyen 
varlıklarda bunun nedenleri, amortisman yöntemleri ve faydalı ömürleri, canlı varlıkların dönem 
başı ve dönem sonu defter değerlerinin açıklanması istenmiştir. 

Tarımsal ürünlerle ilgili yapılacak açıklamalar ise aynı paragrafın “r” fıkrasında sıralanmışt ır. 
Buna göre değerlemede GUD yöntemi kullanıldığında geçerli varsayımlar ve aşırı maliyet veya 

çabaya katlanılmadan belirlenemediği için GUD ile ölçülemeyen yatırım amaçlı gayrimenkuller 
için durumun gerekçelerinin açıklanması gereklidir. 

TFRS 15 par. 110’da müşterilerle yapılan sözleşmeler, standardın uygulanmasında kullanılan 

önemli yargılar ve bunlardaki değişiklikler ile bu kapsamda finansal tablolara alınan finansa l 
varlıkların açıklanması istenmiştir. 

10. Sonuç 

Çalışmamızda stok niteliğindeki hammadde, malzeme, mamul, ticari mal ve hizmet niteliğindek i 
varlıkların aktife alınmaları, sonraki dönemlerde değerlemeleri, değer düşüklükleri ve aktiften 

çıkarılmaları durumlarının TMS/TFRS, BOBİ FRS ve MSUGT/VUK hükümleri doğrultusunda 
muhasebeleştirilmesi, raporlama dönemlerinde ölçümleri, finansal tablolarda sunum ve 

açıklamaları incelenmiştir. Belirtilen durumlar her üç uygulamaya göre açıklanmış ve aralarındak i 
farklar ortaya konulmuştur. Daha sonra standartlar ve MSUGT/VUK hükümleri doğrultusunda 
yapılan işlemlerin uyumlaştırılması konuları örnek uygulamalar üzerinde incelenmiştir. Muhasebe 

kayıtlarında KGK tarafından yayınlanan hesap planı taslağı kullanılmıştır. Çalışmada TMS 2 Stok, 
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar, TMS 12 Gelir 

Vergileri, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, TMS 21 Kur 
Değişiminin Etkileri, TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler, TFRS 
15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 

Raporlama Standardı ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve konuyla ilgili tebliğler irdelenmişt ir. 
Çalışmada ulaşılan farklar aşağıda sıralanmıştır: 
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- Satın almada borçlanma maliyetleri TMS/TFRS uygulamasında varlık edinme ve 
dönüştürme maliyetlerinden ayrıştırılırken, BOBİ FRS’de vadesi bir yılın üzerindeki vade 

farkları maliyetlerden ayrıştırılır. Üretimi elde edilmesi uzun süren varlıklarda borçlanma 
maliyetleri varlık maliyetlerine dahil edilebilir. MSUGT düzenlemelerinde ise vade farkları 
maliyet unsurudur. Bu yüzden standartlar doğrultusunda finansman gideri olan borçlanma 

maliyetleri VUK açısından kanunen kabul edilmeyen giderdir ve TMS 12 Gelir Vergile r i 
Standardı doğrultusunda ertelenmiş vergi varlığı oluşturur.  

- Satın alma durumunda borçlanma maliyetleri konusundaki farklar dönüştürme maliyet le r i 
için de geçerlidir. Ayrıca dönüştürme maliyetlerinin hesaplanmasında ilgili varlıkla r ın 
üretiminde kullanılan duran varlıkların amortisman ve tükenme paylarının hesaplanması 

konusunda standartlar ve VUK arasındaki farklar stokların dönüştürme maliyetler inin 
miktarını etkilemektedir. 

- Dönüştürme maliyetlerinin hesaplanması konusunda TMS/TFRS ve BOBİ FRS normal 
maliyet, MSUGT ise tam maliyet yönteminin uygulanmasını istemektedir. BOBİ FRS tam 
maliyet sisteminin uygulanmasına da izin vermektedir. Böylece standartlar kapasite 

düşüklüğünden kaynaklanan sabit genel üretim giderlerinin ürün maliyetleri üzerine 
olumsuz etkilerini gidermeye çalışmaktadır. Diğer taraftan uygulama kolaylığı sağlayan 

perakende yöntemine standartlar izin verirken, MSUGT izin vermemektedir. 

- Standartlar genel idare giderlerinden maliyetlere pay verilmesine izin vermez. VUK ise bu 
konuyu uygulamacıların tercihine bırakmıştır. 

- Standartlara göre normalin üstünde gerçekleşen malzeme, işçilik ve diğer üretim maliyet le r i 
ile stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesine katkı sağlamayan genel üretim 

giderleri satışların maliyeti olarak değerlendirilir. MSUGT açısından bu giderler stok 
maliyetleridir. Bu durum stokların standartlara göre vergi değerinden daha düşük bir değerle 
değerlenmesine yol açar. Bu yüzden stok satılmadığı sürece ertelenmiş vergi varlığı ortaya 

çıkacaktır. 

- Standartlara göre yan ürünler, değerleri önemsiz olduğu durumlarda, net gerçekleşebilir 

değerleri üzerinden birleşik ürün maliyetlerinden düşülür ve bu değerleri üzerinden finansa l 
tablolara alınır. MSUGT doğrultusunda yapılan uygulamalarda ise yan ürün ve hurda 
maliyetleri genellikle stok maliyetleri içinde bırakılmaktadır. 

- Standartlara göre stokların sonraki dönemlerde değerlemesi maliyet ve net gerçekleşebilir 
değerden düşük olanı üzerinden yapılır. Bu karşılaştırma her raporlama döneminde yapılır 

ve değer düşüklüğü durumunda varlıkların değerleri indirgenir. VUK açısından değer 
düşüklüğü durumunda ayrılan karşılığın kanunen kabul edilmesi için emsal değer tespiti 
gerekir. Emsal değer tespiti belirlenen şartlarda yapılmadığı takdirde kanunen kabul 

edilmeyen gider ve ertelenmiş vergi varlığı ortaya çıkacaktır.  

- Standartlara göre stoklardaki değer düşüklüğü gideri satışların maliyetiyle ilişkilendiri lir. 

MSUGT’de ise 654 Karşılık Giderleri Hesabına kayıtlanır. Böylece karşılık giderler i 
standartlara göre satışların maliyeti, MSUGT’de ise diğer olağan giderler arasında 
raporlanır. 

- Standartlara göre her raporlama döneminde stokların net gerçekleşebilir değeri gözden 
geçirilir. Daha önce stokların değerinde azalıştan dolayı ayrılan karşılıklar değer artışlar ı 

durumunda iptal edilir. MSUGT’de her raporlama döneminde gözden geçirme konusunda 
düzenleme yoktur. Ancak kullanılmayan karşılıklar 644 Konusu Kalmayan Karşılık lar 
olarak diğer olağan gelirler arasında raporlanır. 
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- Standartlar canlı varlıklar ve tarımsal ürünlerin aktife alınması, raporlama döneminde 

değerlemesi, aktiften çıkartılması ile sunumu ve finansal tablo açıklamalar ını 
düzenlenmişken, MSUGT’de bu konularda bir düzenleme yapılmamıştır. 

- Standartlarda müşteri sözleşmeleri çerçevesinde, inşaat ve hizmet işletmelerinin hasılat ve 
varlıklarının muhasebeleştirme, sunum ve açıklamaları ayrıca düzenlenmişken, MSUGT’de 
bu konularla ilgili ayrıntılı düzenlemeler yer almamaktadır. Bu yüzden faaliyet sonucu, 

örneğin inşaat işletmelerinde, inşaat işi tamamlandığında ortaya çıkarılmaktadır. Yine 
hizmet işletmelerinin hasılat olarak kaydedemediği hizmet sunumlarıyla ilgili giderler i 

finansal tablolara varlık olarak yansıtılmak yerine katlanıldığı dönemin giderleri arasına 
alınmaktadır. Bu da hizmet işletmelerinin faaliyet sonuçlarının dönemler itibar iyle 
dalgalanmasına neden olmaktadır. 

Çalışmada ulaşılan farkların ortadan kaldırılması amacıyla standartlar ve VUK hükümler i 
doğrultusunda yapılan işlemlerin uyumlaştırılması gereklidir. Bu amaçla kanunen kabul 

edilmeyen giderlerin, matraha ilave edilecek unsurların, ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş 
vergi yükümlülüklerinin kayıtlara alınması ortaya çıkan farkların nispeten ortadan kaldırılmas ına 
yardımcı olacaktır.  
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