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ÖNSÖZ 

İktisadi politikaların temel amacı, ülke sınırları içerisinde var olan 

işletmelerin ekonomik sistem içerisinde en verimli şekilde 

çalışmalarını sağlayarak sonuç olarak ülke insanlarının refah 

seviyelerini yükselterek, güven ve huzur içerisinde yaşamalarını 

sağlamaktır. Bu açıdan ekonomik analizlerin temelini oluşturan 

işletmelerin başarı ve başarısızlıklarının tespit edilip çözüm yollarının 

bulunması; işletmelerde önemli bir fonksiyon olan muhasebe işlevinin 

en verimli şekilde yapılabilmesi için gerekli standartların 

geliştirilmesi; işletmelerin genel olarak karlılık düzeylerini etkileyen 

unsurların tespit edilip, karlılığa olumsuz etki yapan faktörlerin 

minimize edilmesi; genel ekonomi içerisinde cari açık, kredi hacmi, 

GSYİH, enerji politikaları, büyüme-ihracat ve beşeri sermaye gibi 

kavramların analiz ve yorumlanması oldukça önemlidir.  

Hazırlanan bu kitap yukarıdaki belirtilen hususları dikkate alan 

araştırmacılar tarafından titizlikle hazırlanan 10 bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat 

Sektöründeki Firmaların Finansal Başarısızlıkları bazı teknikler 

kullanılarak ölçümlenmiştir.  

İkinci bölümde, Otel İşletmelerinin belli bir dönem içerisinde faaliyet 

giderlerinin işletme karlılığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Üçüncü bölümde, Ön muhasebecilik mesleğini yerine getirecek 

meslek elemanlarının sektörden ne talep ettiğini ve kişilerin ne gibi 

eksiklikleri olduğu üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. 
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Dördüncü bölümde, Big Data kavramı ve bu kavramın muhasebe ve 

muhasebe mesleği üzerindeki etkisi irdelenmiştir. 

Beşinci bölümde, Türkiye’de bağımsız denetim raporlarının 

okunabilirliği, denetim raporlarının okunabilirliğinin ölçülmesi ve 

okunabilirlik düzeyini etkileyen etmenlerin araştırılması hakkında 

bilgi verilmiştir. 

Altıncı bölümde, cari işlemler açığı ve kredi hacmi arasında anlamlı 

bir ilişkinin olduğu Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Yedinci bölümde, Zonguldak ilinde yapılan bir çalışma ile aktif iş 

gücü piyasasında uygulanan politikaların biri olan meslek edindirme 

kurlarının istihdama etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. 

Sekizinci bölümde, Türkiye ekonomisi için gayri safi yurtiçi hasılanın 

dinamik yapısının incelenmesi yani bu serinin durağan olup olmadığı 

araştırılmıştır. Bu amaçla gayri safi yurtiçi serisinin durağanlık 

özellikleri yapısal kırılmayı dikkate alan Fourier birim kök analizi ile 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Dokuzuncu bölümde, küresel/ulusal bağlamda enerji politikalarında 

etkili olan belirleyiciler ve Türkiye’nin enerji yatırım tercihleri ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Onuncu bölümde ise, içsel büyüme teorisini destekler nitelikte beşeri 

sermaye, ihracat ve büyüme arasındaki ilişki 1971-2017 döneminde 

Türkiye için test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak içsel 
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büyüme teorisi kapsamında, beşeri sermaye ihracat ve büyüme 

ilişkisinden bahsedilmiş daha sonra ise ampirik literatür taranmıştır. 

Ardından ekonometrik model kurularak söz konusu ilişki açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Hazırlanan bu kitabın işletme, iktisat ve muhasebe alanlarında 

araştırmacılara hem teorik hem de uygulamalar açısından ileriki 

çalışmalarda büyük yol gösterici ve katkı sağlayıcı nitelikte olması 

temennisi ile tüm bölüm yazarı çok değerli araştırmacı 

akademisyenlere teşekkürlerimi sunarım. 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ 
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GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan konjoktürel dalgalanmalar finansal ve 

reel ekonomide ciddi sorunlar doğurmaktadır. Bu dalgalanmalar, 

işletmelerin her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar ve artan rekabet 

ortamı işletmelerin koşullarını ağırlaştırmıştır. İşletmelerin 

faaliyetlerini sürdürmeleri, üretim yapmaları, maliyetlerini ve 

gelirlerini kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Son yıllarda 

yaşanan ekonomik ve finansal krizler, işletmelerin finansal yapılarını 

olumsuz olarak etkilemekte ve finansal başarısızlığa yenik düşüp 

iflaslarla karşı karşıya kalınabilmektedir (Aktaş, Doğanay, & Yıldız, 

2003). 

İşletmelerin finansal başarısızlığının yarattığı, toplumsal sorunlar ve 

ekonomik sıkıntılar önemli bir sorundur. Dünyada ve ülkemizde 

yaşanan ciddi konjoktürel dalgalanmalar sonucu finansal başarısızlığa 

uğrayan işletme sayısında artış meydana getirmiştir. İşletmelerin bu 

finansal başarısızlıklarının artması genel anlamda ekonomik 

durgunluğa, enflasyonu önlemek için uygulanan sıkı para ve faiz 

politikasına, işletmelerin riskli finansal yapılarına bağlanmaktadır. 

Finansal başarısızlığın arttığı dönemde ekonomik resesyonların arttığı, 

sıkı para ve faiz uygulamalarının uygulandığı bu dönemlerde daha çok 

yeni işletmeler ortaya çıktığı görülmektedir (Giray & Altaş, 2005). 

İşletmelerde finansal başarısızlık birçok nedenden kaynaklanabilir, 

işletme içi nedenlerde dolayı ve işletme dışı nedenlerden dolayıdır. 

İşletme içi nedenler, finansal planlama analizlerinin yeterli ve 

gerektiği şekillerde yapılamaması, yeterli ve düzenli bir büyüme 
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trendinin sağlanamaması, nakit akışlarının yönetiminin etkin 

olamaması, yüksek maliyetlerin olması ve borçlanma düzeylerinin 

yüksek olması, öz kaynakların yetersiz olması, faaliyetlerin 

çeşitlendirmemesi olarak sayabiliriz. İşletme dışı nedenler ise, 

piyasada oluşan yüksek rekabet gücüne ayak uydurulamaması, 

finansal krizler ve salgın hastalıklar olarak işletme finansal 

başarısızlık nedenleri arasında gösterilebilir (Dizgil, 2018). 

Bu çalışmada, Altman Z-Skor, Altman Z-Skor Halka Açık İmalat 

İşletmeleri için ve Springate modelleri kullanılmıştır. Firmaların 5 

yıllık finansal verilerine modeller uygulanarak işletmelerin finansal 

başarısızlık durumu ölçülmüştür. Firmaların kendi içlerinde yıllar 

itibariyle başarısızlıklarına bakılmıştır. Çalışılan işletmelerin yıllar 

itibariyle finansal başarısızlık oranları her bir model için ayrı ayrı 

olarak birbiri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Finansal açıdan en başarı 

işletmeler belirlenmiştir. 

1. LİTERATÜR 

Finansal başarısızlık üzerine birçok çalışma vardır. Finans literatür 

tarihine özellikle 1960’lı yıllardan itibaren girmiş ve yaşanan krizlerle 

birlikte önemi artmıştır (Akkaya, Demireli, & Yakut, 2009). Finansal 

başarısızlık; bir işletmenin gelirlerinin, giderlerini karşılayamamasını 

ifade etmektedir. Finansal açından başarısız olan firmaların işletme 

yönetimi tarafından alınan kararlar, alınan finansal kararlar ve işletme 

dışı olağanüstü haller sonucunda hedeflere ulaşamama durumudur 

(Torun, 2007). İşletmenin alt kuruluşlarının başarısız olması ya da 

işletmenin bir bütün olarak başarısız olması durumu iş dünyasında her 
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zaman görülebilecek durumlardır. İşletme için işletme yöneticileri 

tarafından konulan hedeflere ulaşamaması, yükümlülüklerini 

zamanında yerine getirememesi, sorumluluklarını kısmen veya 

tamamen yerine getirememesi başarısızlık olarak değerlendirilebilir 

(Okka, 2015). İşletmelerin gerekli önlemleri zamanında aldığında, 

işletmenin finansal başarısızlık ile faaliyetlerini sonlandırması 

engellenebilir ya da tasfiye sürecinde ortaya çıkacak zararlar en az 

seviyeye indirilebilir (Tokay, Kaya, & Kaya, 2014). Finansal 

başarısızlık tahmin modelleri ile tahmin edilmesi, ülke ekonomisi ve 

toplum üzerine bıraktığı olumsuz etki ile çok önemlidir. Finansal 

başarısızlık tahmin modelleri, işletme yönetimin aldığı kararlarda 

katkı sağlamaktadır. 

Beaver 1966 yılında çalışmasında, işletmelerin 5 yıllık süreçte 

finansal başarısızlıklarını tahmin etmek için kullanabilecekleri 

finansal oranlar geliştirmiştir. 1954-1964 yıllarını kapsayan çalışmada 

158 firma üzerinde bir araştırma yapmıştır.  Geliştirdiği finansal 

oranları 158 firma için kullanmış ve 79 başarılı firma ile 79 başarısız 

firmanın karşılaştırmasını yapmıştır. Sonucunda işletmelerin başarısız 

olduğu döneme yaklaştıkça hızla düştüğünü saptamıştır. Bu çalışmaya 

göre işletmelerin iflasları 5 yıl önceden tahmin edilebilirliğini 

kanıtlamıştır (Beaver, 1966). 

Altman 1968 yılında yapmış olduğu çalışmasında, Beaver için yapılan 

eleştirileri dikkate almış ve eleştirilerin giderilmesi için çalışmıştır. 

1946 ve 1965 yılları arasında finansal başarısızlık yaşayan 33 firma ve 

başarılı 33 firmayı incelemiştir. Çalışma sonucunda finansal 
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başarısızlığı %94 düzeyinde doğru tahminde bulunduğu gözlenmiştir. 

Altman Z skor yöntemi, finansal başarısızlık ölçmede en çok 

kullanılan modeldir. Modelin muhasebe kaynaklı olması verilerin 

daha kolay elde edilmesi sağlanmaktadır. Model 1977 ve 2000 

yıllarında geliştirilmiştir (Altman, 1968). 

Büyükarıkan ve Büyükarıkan 2014 yılında yapmış oldukları 

çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören bilişim sektöründeki 

firmalara Altman Z-Skor yöntemi ve Springate yöntemleri ile finansal 

başarısızlıklarını incelemiştir (Büyükarıkan & Büyükarıkan, 2014). 

Bağcı’nın 2015 yılında yaptığı çalışmada, Türkiye’de faaliyette 

bulunan tekstil ve hazır giyim sektöründe 24 işletmenin finansal 

verilerine Altman’ın Z-Skor yöntemini uygulayarak finansal 

başarısızlık oranlarını incelemiştir (Bağcı, 2015). 

Turaboğlu, Erkol ve Topaloğlu’nun 2017 yılında yaptıkları çalışmada, 

Borsa İstanbul BIST100 endeksinde işlem göre firmalara Altman Z-

Skor modelini ve Springate S-Skor modelini uygulayarak 

incelemişlerdir. Altman Z-skor ve sermaye yapısı ilişkilerini, 

Springate S-skor ve sermaye yapısı ilişkilerini analiz etmişlerdir 

(Turaboğlu, Erkol, & Topaloğlu, 2017). 

Gümüş, Sarak, Özdemir ve Bilge’nin 2017 yılında yapmış olduğu 

çalışmada, borsada işlem gören çimento sektöründeki 5 firmanın 

Altman Z-Skor yöntemine göre 5 yıllık finansal verilerini analiz 

ederek finansal başarısızlık oranları incelenmiştir (Gümüş, Sarak, 

Bilge, & Özdemir, 2017). 
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Karadeniz ve Öcek’in 2018 yılında yaptığı çalışmada, konaklama 

sektöründe işlem gören işletmelerin finansal başarısızlık olasılıklarının 

tahmini için 6 model üzerinde firmaların 5 yıllık finansal verileri 

analiz edilerek, Türkiye ve Avrupa karşılaştırmasını yapmıştır 

(Karadeniz & Öcek, 2018). 

Ayan ve Değirmenci’nin 2018 yılında yaptıkları çalışmada, finansal 

başarısızlık için Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 143 işletmenin 

2013 ve 2016 yılları arası işletmelerin finansal verilerinden 

yararlanarak bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda 

finansal başarısızlık tahmin etmek için sadece finansal oranların 

yeterli olmadığı sonucunu elde etmişlerdir (Ayan & Değirmenci, 

2018). 

Finansal Başarısızlık Modelleri 

İşletmelerin finansal başarısızlığını tahmin etmek amacıyla yapılmış 

olan bu çalışmada, Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat 

Sektöründeki büyük firmalar seçilmiştir. Bu firmalar Arçelik, Ford 

Otosan, İskenderun Demir Çelik, Tofaş Türk Otomobil ve Tüpraş’tır. 

Seçilen firmalar için tahmin modeli geliştirilirken finansal tablolarına 

KAP’ın veri tabanı kullanılarak ulaşılmıştır. Veriler, 2015 ve 2019 

yılları arasında 12 aylık dönemleri kapsamaktadır. Bu verilere Altman 

Z-Skor modeli, Springate Skor yöntemi ve Altman Z-Skor halka açık 

şirketler için uygulanan 3 yöntem uygulanmıştır. Altman Z-Skor 

yöntemi hesaplanması için 5 oran, Springate Skor yönteminin 

hesaplanması için 4 oran ve Altman Z-Skor halka açık şirketler için 
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uygulanan yöntemin hesaplanması için 5 oran kullanılmış olup 

hesaplamalar yapılmıştır.  

Altman Z-Skor Yöntemi 

Edward Altman tarafından 1968 yılında geliştirilmiştir. Geliştirdiği 

modelde kullandığı 22 finansal oran içerisinden belirlemiş olduğu 5 

oranı finansal başarısızlık ölçmede yeterli kabul etmiştir (Altman, 

1968). Geliştirdiği model aşağıdaki gibidir. 

Z Skoru= (0,012X1)+(0,014X2)+(0,033X3)+(0,006X4)+(0,999X5)  

X1: Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar 

X2: Dağıtılmamış Karlar/ Toplam Varlıklar 

X3: Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar 

X4: Öz Sermaye /Toplam Borç 

X5: Satışlar/Toplam Varlıklar’dır. 

Elde edilen X değerleri Z eşitliğine yerleştirilerek Z değeri 

bulunmaktadır. Altman’ın oluşturmuş olduğu modelde bulunan Z 

değeri 1,81’den küçükse işletmenin gelecek yıllarda iflas riskinin 

olduğu kabul edilmektedir. Z değeri 1,81 ile 2,99 arasına bir değere 

sahip ise işletme için bir yorumda bulunulamaz gri alan diye 

tanımlanmaktadır. Z değeri 2,99’dan büyük ise işletmenin finansal 

durumunun iyi olduğu ve iflas riski taşımadığı kabul edilmektedir 

(Aksoy & Yalçıner, 2013). 
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Altman Z-Skor Modeli 

Altman’ın orijinal Z-Skor modelini geliştirmek, eksiklerini gidermek 

için ve modeli genişletmek için oluşturmuştur. Geliştirdiği model 

aşağıdaki gibidir (Altman, 2000). 

Z Skoru=(0,717X1)+(0,847X2)+(3,107X3)+(0,420X4)+(0,998X5) 

X1: Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar 

X2: Dağıtılmamış Karlar/ Toplam Varlıklar 

X3: Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar 

X4: Öz Kaynak Defter Değeri/Toplam Borç 

X5: Satışlar/Toplam Varlıklar’dır. 

Z-Skor değerinin 1,23’e denk veya 1,23’ten aşağıda bir değer olması 

işletmenin finansal başarısızlık riski taşıdığını ifade etmektedir. Z-

Skor değerinin 1,23 ile 2,99 arasında bir değerde olması ise işletmenin 

gri alanda yani finansal olarak herhangi bir bilgi vermediğini ifade 

etmektedir. Z-Skor değerinin 2,99 oranından büyük olması işletmenin 

finansal olarak başarılı bir işletme olarak kabul etmektedir (Altman, 

2000). 

Springate Skor Modeli 

Gordon L.V. Springate tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir. 

Geliştirdiği model ve modelde kullandığı oranlar aşağıdaki gibidir 

(Springate, 1978). 

 



 
14 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

S Skor= (1,03X1)+(3,07X2)+(0,66X3)+(0,4X4) 

X1: Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar 

X2: Faiz ve Vergi Öncesi Karlar/ Toplam Varlıklar 

X3: Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Kısa Vadeli Borçlar 

X4: Satışlar/Toplam Varlıklar’dır. 

Springate geliştirmiş olduğu modelde S değeri 0,862’den küçük bir 

değere sahip işletmeleri finansal olarak başarısız olarak 

değerlendirmiştir (Vickers, 2006). 

Altman Z-Skor Modeli Kamuya Açık İmalat İşletmeleri 

Edward Altman tarafından geliştirilen kamuya açık imalat işletmeleri 

için geliştirdiği model ve kullandığı oranlar aşağıdaki gibidir (Gümüş, 

Sarak, Bilge, & Özdemir, 2017). 

Z Skoru=(1,21X1)+(1,4X2)+(3,3X3)+(0,06X4)+(0,999X5) 

X1: Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar 

X2: Dağıtılmamış Karlar/ Toplam Varlıklar 

X3: Faiz ve Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar 

X4: Öz Kaynak Defter Değeri/Toplam Borç 

X5: Satışlar/Toplam Varlıklar’dır. 

Altman’ın geliştirmiş olduğu modelde kamuya açık imalat işletmeleri 

için Z-Skor değeri 1,8’in altında ise işletmenin borçlarını ödemekte 
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sıkıntıya düşeceğini ve finansal başarısızlık yaşadığını ifade eder. 

Kamuya açık imalat işletmeleri için Z-Skor değeri 1,8 ile 2,99 

arasında bir değere sahip ise işletmenin finansal durumu hakkında 

bilgi vermemekte ve gri alandadır. Z-Skor değeri 2,99’dan büyük bir 

değere sahip ise işletme finansal olarak başarılı kabul edilmektedir 

(Altman, 2000). 

Materyal Metot 

İşletmelerin finansal başarısızlığını tahmin etmek amacıyla yapılmış 

olan bu çalışmada, Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat 

Sektöründeki büyük firmalar seçilmiştir. Bu firmalar Arçelik, Ford 

Otosan, İskenderun Demir Çelik, Tofaş Türk Otomobil ve Tüpraş’tır. 

Seçilen firmalar için tahmin modeli geliştirilirken finansal tablolarına 

KAP’ın veri tabanı kullanılarak ulaşılmıştır. Veriler, 2015 ve 2019 

yılları arasında 12 aylık dönemleri kapsamaktadır. Bu verilere Altman 

Z-Skor modeli, Springate Skor yöntemi ve Altman Z-Skor halka açık 

şirketler için uygulanan 3 yöntem uygulanmıştır. Altman Z-Skor 

yöntemi hesaplanması için 5 oran, Springate Skor yönteminin 

hesaplanması için 4 oran ve Altman Z-Skor halka açık şirketler için 

uygulanan yöntemin hesaplanması için 5 oran kullanılmış olup 

hesaplamalar yapılmıştır.  

Uygulama 

Arçelik, Ford Otosan, İskenderun Demir Çelik, Tofaş Türk Otomobil 

ve Tüpraş’ın 2019-2015 yılları 5 yıllık mali tabloları incelenerek Z 

değerleri hesaplanmıştır. 



 
16 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

ARÇELİK  

Tablo1-Arçelik şirketinin Altman Z-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,243776331 0,236145825 0,249447636 0,258885476 0,303422757 

X2 0,032942279 0,030168888 0,045293858 0,085563844 0,068455134 

X3 0,033703562 0,035782455 0,043968184 0,07898201 0,06012951 

X4 0,06010524 0,074444647 0,110951612 0,13762004 0,165194643 

X5 0,963615473 1,013197252 1,118647813 1,057261957 1,085106383 

Z  1,294339149 1,348483301 1,516837194 1,616438416 1,614675922 

 

Arçelik firmasının Z değerleri, 2015 yılı için Z değeri 1,61 ile finansal 

olarak gri alanda yer alıyor. 2016 yılında Z değeri 1,61 ile gri alanda 

yer alıp 2015 yılı ile oranlar birbirine benzemektedir. 2017 yılı Z 

değeri 1,51 ile gri alanda yer alıp finansal açıdan herhangi bir bilgi 

vermiyor. 2017 yılında oranda düşüşün nedeni ülkemizde 2016 yılında 

yaşanan büyük sorunlar olarak yorumlanabilir. 2018 yılı Z değeri 1,38 

ile gri alanda yer alıp finansal açıdan bilgi vermemektedir. 2017 

yılında yaşanan Z değerinin düşmesi 2018 yılında da devam etmiştir. 

2019 yılı için Z değeri 1,29 ile gri alanda yer alıp işletme finansal 

açıdan bilgi vermemektedir. 2016 sonrası Z değerinde yaşanan 

düşüşler hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan sosyo-ekonomik 

dalgalanmaların sonucu olarak açıklanabilir. 
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ARÇELİK 

Tablo2-Arçelik şirketinin Altman Z-Skor Halka Açık İmalat İşletmeleri Modeli 

sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,243776331 0,236145825 0,249447636 0,258885476 0,303422757 

X2 0,032942279 0,030168888 0,045293858 0,085563844 0,068455134 

X3 0,033703562 0,035782455 0,043968184 0,07898201 0,06012951 

X4 0,06010524 0,074444647 0,110951612 0,13762004 0,165194643 

X5 0,963615473 1,013197252 1,118647813 1,057261957 1,085106383 

Z  1,418568477 1,462705726 1,634524308 1,758143337 1,755339061 

 

Arçelik firmasının Altman Z-Skor halka açık imalat işletmeleri için Z 

değerleri, 2015 yılında Z değeri 1,75 ile finansal başarısız alanda yer 

almıştır. 2016 yılı Z değeri 1,75 ile finansal olarak başarısız alanda yer 

almaktadır. 2015 ve 2016 yılları oransal olarak birbirine 

benzemektedir. 2017 Z değeri 1,63 ile finansal olarak başarısız alanda 

yer almıştır. 2016 yılından sonra oransal olarak düşüş görülmektedir. 

2016 yılında ülkemizde yaşanan ciddi sorunların düşüşte etkili olduğu 

söylenebilir. 2018 yılı Z değeri 1,46 olarak gerçekleşip finansal açıdan 

başarısız olarak değerlendirilmiştir. 2019 yılı için Z değeri 1,41 olarak 

gerçekleşip finansal açıdan başarısız bir dönem olarak 

değerlendirilmiştir. Z değeri 2016 yılı sonrası oransal olarak düşüş 

görülmektedir. Bu düşüşlerin nedenleri olarak ülkemizde yaşanan 

sosyo-ekonomik dalgalanmalar olarak açıklanabilir. 

 



 
18 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

ARÇELİK  

Tablo3-Arçelik şirketinin Springate S-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,243776331 0,236145825 0,249447636 0,258885476 0,303422757 

X2 0,033703562 0,035782455 0,043968184 0,07898201 0,06012951 

X3 0,07953005 0,081226948 0,106931757 0,202133633 0,15776699 

X4 0,963615473 1,013197252 1,118647813 1,057261957 1,085106383 

S 0,792495578 0,811971023 0,909947474 1,06543979 1,035291801 

 

Arçelik firmasının Springate S-Skor modeline göre S değerleri, 2015 

yılı için S değeri 1,03 olarak gerçekleşmiş ve işletme finansal açıdan 

başarılı alanda yer almıştır. 2016 yılı için S değeri 1,06 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2015 

yılına göre S değeri 2016 yılında artmıştır. 2017 yılı için S değeri 0,91 

olarak gerçekleşip finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2018 

yılı için S değeri 0,811 olarak gerçekleşip finansal açıdan başarısız 

alanda yer almıştır. 2019 yılı için S değer 0,792 olarak gerçekleşip 

finansal açıdan başarısız alanda yer almıştır. 2016 yılından sonra S 

değerlerinde oransal olarak düşüş gerçekleşip 2017 yılında finansal 

açıdan başarı alanda yer alıp daha sonra 2018 yılı ve 2019 yıllarında 

finansal açıdan başarısız alanda yer almıştır. Bu düşüşlerin sebepleri 

ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik dalgalanmalar olarak 

açıklanabilir. 
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FORD OTOSAN 

Tablo4-FORD OTOSAN şirketinin Altman Z-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,092124389 0,013337616 0,064716935 0,039641501 0,024593668 

X2 0,119434327 0,127665339 0,124043894 0,102874474 0,099902563 

X3 0,19492524 0,216473055 0,181655614 0,168745892 0,170973389 

X4 0,029886425 0,037767991 0,042197574 0,057314513 0,065364179 

X5 2,389865291 2,525100042 2,109686024 1,969503299 1,986898251 

Z  3,170484642 3,326189792 2,839060845 2,629487509 2,643842863 

 

Ford Otosan firmasının Altman Z-Skor modeline göre Z değerleri, 

2015 yılı için Z değeri 2,64 olarak gerçekleşip finansal açıdan gri 

alanda yer alıp finansal bilgi vermemektedir. 2016 yılı için Z değeri 

2,62 olarak gerçekleşip finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2017 

yılında Z değeri 2,83 olarak gerçekleşip finansal açıdan gri alanda yer 

almıştır. 2018 yılında Z değeri 3,32 olarak gerçekleşip işletme finansal 

açıdan başarılı olmuştur. 2019 yılında Z değeri 3,17 olarak gerçekleşip 

işletme finansal açıdan başarılı olarak kabul edilmektedir. İşletme 

2017 yılında gri alanda yer alırken 2018 ve 2019 yılında finansal 

açıdan başarılı olarak kabul edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

FORD OTOSAN 

Tablo5-FORD OTOSAN şirketinin Altman Z-Skor Halka Açık İmalat İşletmeleri 

Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,092124389 0,013337616 0,064716935 0,039641501 0,024593668 

X2 0,119434327 0,127665339 0,124043894 0,102874474 0,099902563 

X3 0,19492524 0,216473055 0,181655614 0,168745892 0,170973389 

X4 0,029886425 0,037767991 0,042197574 0,057314513 0,065364179 

X5 2,389865291 2,525100042 2,109686024 1,969503299 1,986898251 

Z  3,3112005 3,434072092 2,96154066 2,719824588 2,722667317 

 

Ford Otosan firmasının Altman Z-Skor halka açık imalat işletmeleri 

modeline göre Z değerleri, 2015 yılında 2,72 olarak gerçekleşip 

finansal açıdan gri alanda yer alıp finansal bilgi vermemektedir. 2016 

yılı için Z değeri 2,71 olarak gerçekleşip finansal açıdan gri alanda yer 

almıştır. 2017 yılında Z değeri 2,96 olarak gerçekleşip finansal açıdan 

gri alanda yer almıştır. 2018 yılında Z değeri 3,43 olarak gerçekleşip 

işletme finansal açıdan başarılı olmuştur. 2019 yılında Z değeri 3,31 

olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı olarak kabul 

edilmektedir. İşletme 2017 yılında gri alanda yer alırken 2018 ve 2019 

yılında finansal açıdan başarılı olarak kabul edilmektedir. 
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FORD OTOSAN 

Tablo6-FORD OTOSAN şirketinin Springate S-Skor Modeli sonuçları 
 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 
0,09212439 0,013337616 0,064716935 0,039641501 0,024593668 

X2 

0,19492524 0,216473055 0,181655614 0,168745892 0,170973389 

X3 

0,36991079 0,39532263 0,360680413 0,363753697 0,376870812 

X4 

2,38986529 2,525100042 2,109686024 1,969503299 1,986898251 

S 1,893395844 1,949262975 1,706264659 1,586759393 1,593713821 

 

Ford Otosan firmasının Springate S-Skor modeline göre S değerleri, 

2015 yılında 1,59 olarak gerçekleşip finansal açıdan başarılı alanda 

yer almaktadır. 2016 yılı için S değeri 1,58 olarak gerçekleşip finansal 

açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2017 yılında S değeri 1,70 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılıdır. 2015 ve 2016 yıllarında 

S değerleri birbirine çok yakındır. 2018 yılı S değeri 1,94 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2019 

yılı S değeri 1,89 olarak gerçekleşip finansal açıdan başarılı alanda yer 

almıştır.  

 

 

 

 

 

 



 
22 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 

Tablo7-İskenderun Demir Çelik şirketinin Altman Z-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,316146955 0,353752466 0,27716168 0,223438495 0,193704565 

X2 0,099685874 0,195832827 0,172102267 0,078886942 0,064857651 

X3 0,150026956 0,257980959 0,217867402 0,116036845 0,105260992 

X4 0,000534023 0,000551982 0,000748652 0,000836581 0,001275172 

X5 0,760950839 0,756948338 0,766663404 0,541392324 0,66706215 

Z  1,536898282 1,976724036 1,786854075 1,128210022 1,187130103 

İskenderun Demir Çelik firmasının Altman Z-Skor modeline göre Z 

değerleri, 2015 yılında 1,18 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan 

başarısız alanda yer almıştır. 2016 yılında Z değeri 1,12 olarak 

geçekleşip işletme finansal açıdan başarısız alanda yer almıştır. 2017 

yılında Z değeri 1,78 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan gri 

alanda yer almıştır. 2016 yılında finansal açıdan başarısız alanda yer 

alan işletme 2017 yılında finansal açıdan bir önceki yıla oranla daha 

iyi bir performans göstermiş ve gri alanda yer almıştır. 2018 yılında Z 

değeri 1,97 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan gri alanda yer 

almıştır. 2017 yılına göre Z değerinde artış gözlenmektedir. 2019 

yılında Z değeri 1,53 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan gri 

alanda yer almıştır. 
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İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 

Tablo8- İskenderun Demir Çelik şirketinin Altman Z-Skor Halka Açık İmalat 

İşletmeleri Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 

0,316146955 0,353752466 0,27716168 0,223438495 0,193704565 

X2 

0,099685874 0,195832827 0,172102267 0,078886942 0,064857651 

X3 

0,150026956 0,257980959 0,217867402 0,116036845 0,105260992 

X4 

0,000534023 0,000551982 0,000748652 0,000836581 0,001275172 

X5 

0,760950839 0,756948338 0,766663404 0,541392324 0,66706215 

Z  1,777408924 2,309768115 2,061212894 1,304625013 1,339016107 

 

İskenderun Demir Çelik firmasının Altman Z-Skor halka açık imalat 

işletmeleri modeline göre Z değerleri, 2015 yılında 1,33 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarısız alanda yer almıştır. 2016 

yılında Z değeri 1,30 olarak geçekleşip işletme finansal açıdan 

başarısız bölgede yer almıştır. 2017 yılında Z değeri 2,06 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2016 

yılında finansal açıdan başarısız alanda yer alan işletme 2017 yılında 

finansal açıdan bir önceki yıla oranla daha iyi bir performans 

göstermiş ve gri alanda yer almıştır. 2018 yılında Z değeri 2,30 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2017 yılına 

göre Z değerinde artış gözlenmektedir. 2019 yılında Z değeri 1,77 

olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarısız alanda yer 

almıştır. 



 
24 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 

Tablo9- İskenderun Demir Çelik şirketinin Springate S-Skor Modeli sonuçları 
 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 

0,316146955 0,353752466 0,27716168 0,223438495 0,193704565 

X2 

0,150026956 0,257980959 0,217867402 0,116036845 0,105260992 

X3 

1,102210698 1,723284657 1,271514973 0,707047528 0,99925184 

X4 

0,760950839 0,756948338 0,766663404 0,541392324 0,66706215 

S  1,818053515 2,596513792 2,1001947 1,269583063 1,448998022 

 

İskenderun Demir Çelik firmasının Springate S-Skor modeline göre S 

değerleri, 2015 yılı için S değeri 1,44 olarak gerçekleşip işletme 

finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2016 yılında S değeri 1,29 

olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 

2017 yılı için S değeri 2,10 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan 

başarılı alanda yer almıştır. 2018 yılında S değeri 2,59 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2017 

yılından itibaren S değerlerinde artış gözlenmektedir. 2019 yılında S 

değeri 1,81 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda 

yer almıştır. 
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TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL 

Tablo10- Tofaş Türk Otomobil şirketinin Altman Z-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 

0,065827864 0,076188841 0,06346808 0,046042879 0,069048441 

X2 

0,115669124 0,10232607 0,092454365 0,081888406 0,084203663 

X3 

0,113710857 0,194786737 0,144291362 0,115304528 0,062634457 

X4 

0,058961722 0,053790949 0,048580899 0,056238402 0,068641011 

X5 

1,475251042 1,430827457 1,258927544 1,201531325 1,005488941 

 

Z  

 

1,995534422 

 

2,197057973 

 

1,848942388 

 

1,683371785 

 

1,347740679 

 

Tofaş Türk Otomobil firmasının Altman Z-Skor modeline göre Z 

değerleri, 2015 yılın için 1,34 olarak gerçekleşip işletme finansal 

açıdan gri alanda yer almıştır. 2016 yılı için Z değeri 1,68 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2017 

yılında Z değeri 1,84 olarak gerçekleşip finansal açıdan gri alanda yer 

almıştır. 2018 yılında Z değeri 2,19 olarak gerçekleşip finansal açıdan 

gri alanda yer almıştır. 2015 yılında itibaren işletmenin Z değerleri 

2018 yılına kadar sürekli olarak artış göstermiştir. 2019 yılı için Z 

değeri 1,99 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan gri alanda yer 

almıştır. 
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TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL 

Tablo11- Tofaş Türk Otomobil şirketinin Altman Z-Skor Halka Açık İmalat 

İşletmeleri model sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 

0,065827864 0,076188841 0,06346808 0,046042879 0,069048441 

X2 

0,115669124 0,10232607 0,092454365 0,081888406 0,084203663 

X3 

0,113710857 0,194786737 0,144291362 0,115304528 0,062634457 

X4 

0,058961722 0,053790949 0,048580899 0,056238402 0,068641011 

X5 

1,475251042 1,430827457 1,258927544 1,201531325 1,005488941 

 

Z  

 

2,09414781 

 

2,310865315 

 

1,942977452 

 

1,754564693 

 

1,416729362 

 

Tofaş Türk Otomobil firmasının Altman Z-Skor halka açık imalat 

işletmeleri modeline göre Z değerleri, 2015 yılın için 1,41 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarısız alanda yer almıştır. 2016 

yılı için Z değeri 1,75 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan 

başarısız alanda yer almıştır. 2017 yılında Z değeri 1,94 olarak 

gerçekleşip finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2016 yılında 

finansal açıdan başarısız alanda yer alan işletme 2017 yılında gri 

alanda yer almıştır. 2018 yılında Z değeri 2,31 olarak gerçekleşip 

finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2015 yılında itibaren işletmenin 

Z değerleri 2018 yılına kadar sürekli olarak artış göstermiştir. 2019 

yılı için Z değeri 2,09 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan gri 

alanda yer almıştır. 
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TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL 

Tablo12- Tofaş Türk Otomobil şirketinin Springate S-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 0,065827864 0,076188841 0,06346808 0,046042879 0,069048441 

X2 0,113710857 0,194786737 0,144291362 0,115304528 0,062634457 

X3 0,237747567 0,415332982 0,29247057 0,239228151 0,136497506 

X4 1,475251042 1,430827457 1,258927544 1,201531325 1,005488941 

S  1,163908841 1,522920539 1,204948197 1,039912177 0,755691607 

Tofaş Türk Otomobil firmasının Springate S-skor modeline göre S 

değerleri, 2015 yılı için 0,75 olarak gerçekleşip işletme finansal olarak 

başarısız alanda yer almıştır. 2016 yılı S değeri 1,03 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2017 

yılında S değeri 1,20 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan 

başarılı alanda yer almıştır. 2018 yılında işletmenin S değeri 1,52 

olarak gerçekleşip finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2019 

yılında S değeri 1,16 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan 

başarılı alanda yer almıştır. 

TÜPRAŞ 

Tablo13- TÜPRAŞ şirketinin Altman Z-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 -

0,027039414 0,152788533 0,0777193 0,045710544 0,061248249 

X2 0,009472568 0,092736895 0,099875484 0,057443035 0,100123926 

X3 0,072759622 0,222501267 0,154128429 0,108782767 0,14915519 

X4 0,011799405 0,016616873 0,018060114 0,021690895 0,029236916 

X5 1,614096293 2,211824454 1,4136213 1,116496862 1,448481821 

Z  1,830524003 3,093788857 2,037575607 1,542790811 2,050009498 
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TÜPRAŞ firmasının Altman Z-Skor modeline göre Z değerleri, 2015 

yılı için 2,05 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan gri alanda yer 

almıştır. 2016 yılında Z değeri 1,54 olarak gerçekleşip finansal açıdan 

gri alanda yer almıştır. 2017 yılında Z değeri 2,03 olarak gerçekleşip 

işletme finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2018 yılında Z değeri 

3,09 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer 

almıştır. 2019 yılında Z değeri1,83 olarak gerçekleşip işletme finansal 

açıdan gri alanda yer almıştır. 2017 yılında gri alanda yer alan işletme 

2018 yılında finansal açıdan başarı alanda yer almıştır. 2018 yılında 

finansal açıdan başarılı alanda yer alan işletme 2019 yılında gri alanda 

yer almıştır. 

TÜPRAŞ 

Tablo14- TÜPRAŞ şirketinin Altman Z-Skor Halka Açık İmalat İşletmeleri model 

sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 -0,027039414 0,152788533 0,0777193 0,045710544 0,061248249 

X2 0,009472568 0,092736895 0,099875484 0,057443035 0,100123926 

X3 0,072759622 0,222501267 0,154128429 0,108782767 0,14915519 

X4 0,011799405 0,016616873 0,018060114 0,021690895 0,029236916 

X5 1,614096293 2,211824454 1,4136213 1,116496862 1,448481821 

Z  1,833840819 3,259569602 2,155781132 1,611394957 2,155283559 

 

TÜPRAŞ firmasının Altman Z-Skor halka açık imalat işletmeleri 

modeline göre Z değerleri, 2015 yılı için 2,15 olarak gerçekleşip 

işletme finansal açıdan gri alanda yer almıştır. 2016 yılında Z değeri 

1,61 olarak gerçekleşip finansal açıdan başarısız alanda yer almıştır. 

2017 yılında Z değeri 2,15 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan 

gri alanda yer almıştır. 2018 yılında Z değeri 3,25 olarak gerçekleşip 
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işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2019 yılında Z 

değeri1,83 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarısız alanda 

yer almıştır. 2017 yılında gri alanda yer alan işletme 2018 yılında 

finansal açıdan başarı alanda yer almıştır. 2018 yılında finansal açıdan 

başarılı alanda yer alan işletme 2019 yılında finansal açıdan başarısız 

alanda yer almıştır. 

TÜPRAŞ  

Tablo15-TÜPRAŞ şirketinin Springate S-Skor Modeli sonuçları 

 2019 2018 2017 2016 2015 

X1 
-0,02703941 0,152788533 0,0777193 0,045710544 0,061248249 

X2 
0,072759622 0,222501267 0,154128429 0,108782767 0,14915519 

X3 

0,143633065 0,558511475 0,332773826 0,268240894 0,430323598 

X4 

1,614096293 2,211824454 1,4136213 1,116496862 1,448481821 

S 0,935957785 2,093798435 1,338304401 1,00468269 1,384398433 

TÜPRAŞ firmasının Springate S-skor modeline göre S değerleri, 2015 

yılı için 1,38 olarak gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda 

yer almıştır. 2016 yılında S değeri 1,00 olarak gerçekleşip finansal 

açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2017 yılında S değeri 1,33 olarak 

gerçekleşip işletme finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 2018 

yılında S değeri 2,09 olarak geçekleşip işletme finansal açıdan başarılı 

alanda yer almıştır. 2019 yılı S değeri 0,93 olarak gerçekleşip işletme 

finansal açıdan başarılı alanda yer almıştır. 
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Tablo16-İncelenen 5 şirketin Altman Z-Skor Değerleri 

 Z-Skor Değerleri 
 2019 2018 2017 2016 2015 Ortalama 

ARÇELİK 1,294339149 1,348483301 1,516837194 1,616438416 1,614675922 1,478154796 

FORD 

OTOSAN 

3,170484642 3,326189792 2,839060845 2,629487509 2,643842863 2,92181313 

İSKENDERUN 

DEMİR ÇELİK 

1,536898282 1,976724036 1,786854075 1,128210022 1,187130103 1,523163304 

TOFAŞ TÜRK 

OTOMOBİL 

1,995534422 2,197057973 1,848942388 1,683371785 1,347740679 1,814529449 

TÜPRAŞ 1,830524003 3,093788857 2,037575607 1,542790811 2,050009498 2,110937755 

 

Z-Skor Değerleri 

Z Değeri ≤ 1,23 Finansal açıdan başarısız, İflas riski olan  

1,23< Z Değeri<2,99 Finansal açıdan belirsiz, gri alan  

2,99< Z Değeri Finansal açıdan başarılı, güvenli alan  

 

Tablo17-incelenen 5 şirketin Altman Z-Skor Halka Açık İmalat İşletmeleri Z 

Değerleri 

 Z-Skor Değerleri 

 2019 2018 2017 2016 2015 Ortalama 

ARÇELİK 1,418568477 1,462705726 1,634524308 1,758143337 1,755339061 1,605856182 

FORD 

OTOSAN 

3,3112005 3,434072092 2,96154066 2,719824588 2,722667317 3,029861031 

İSKENDERUN 

DEMİR ÇELİK 

1,777408924 2,309768115 2,061212894 1,304625013 1,339016107 1,758406211 

TOFAŞ TÜRK 

OTOMOBİL 

2,09414781 2,310865315 1,942977452 1,754564693 1,416729362 1,903856926 

TÜPRAŞ 1,833840819 3,259569602 2,155781132 1,611394957 2,155283559 2,203174014 

 

Z-Skor Değerleri 

Z Değeri<1,8 Finansal açıdan başarısız, İflas riski olan  

1,8< Z Değeri<2,99 Finansal açıdan belirsiz, gri alan  

2,99< Z Değeri Finansal açıdan başarılı, güvenli alan  
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Firmaların Altman Z-Skor ve Altman Z-Skor Halka Açık İmalat 

işletmeleri için Z değerleri karşılaştırmalı olarak Tablo16 ve 

Tablo17’de görülmektedir. 2015 ve 2019 yılları arasında firmaların 

finansal açıdan hangi bölgede olduğu görülmektedir. Firmaların 5 

yıllık ortalama finansal başarısızlık oranları ve hangi bölgede yer 

aldığı tablolarda görünmektedir. 

Tablo18-İncelenen 5 şirketin Springate S-Skor Modeli S Değerleri 

 S-Skor Değerleri 

 2019 2018 2017 2016 2015 Ortalama 

ARÇELİK 0,792495578 0,811971023 0,909947474 1,06543979 1,035291801 0,923029133 

FORD 

OTOSAN 

1,893395844 1,949262975 1,706264659 1,586759393 1,593713821 1,745879338 

İSKENDERUN 

DEMİR ÇELİK 

1,818053515 2,596513792 2,1001947 1,269583063 1,448998022 1,846668618 

TOFAŞ TÜRK 

OTOMOBİL 

1,163908841 1,522920539 1,204948197 1,039912177 0,755691607 1,137476272 

TÜPRAŞ 0,935957785 2,093798435 1,338304401 1,00468269 1,384398433 1,351428349 

 

S Değerleri 

S Değeri<0,862 Finansal açıdan başarısız, İflas riski olan  

0,862< S Değeri Finansal açıdan başarılı, güvenli alan  

Firmaların Springate S-Skor modeli S değerleri karşılaştırmalı olarak 

Tablo18’de görülmektedir. Modelde firmaların 5 yıllık finansal 

başarısızlık oranları ve finansal açıdan hangi bölgede yer aldığı 

görülmektedir. Sprigate S-Skor modeline göre firmaların 5 yıllık 

ortalama finansal başarısızlık oranları ve yer aldığı bölge 

görülmektedir. 
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SONUÇ 

Finansal başarısızlık hangi sektörde olursa olsun firmaların karşı 

karşıya kalabileceği olağan bir durumdur. Küreselleşen dünyada 

yaşanan olumsuzluklar, ekonomik ve finansal krizler işletmelerin 

finansal yapılarını olumsuz etkilemekte ve bunun sonucunda 

işletmeler finansal başarısızlıkla karşı karşıya kalmaktadır.  

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da işlem gören İmalat Sektöründe 

faaliyette bulunan Arçelik, Ford Otosan, İskenderun Demir Çelik, 

Tofaş Türk Otomobil ve Türpaş firmaları, Altman Z-Skor, Altman Z-

Skor halka açık imalat işletmeleri modeli ve Sprigate S-Skor finansal 

başarısızlık tahmin modellerine göre incelenmiştir. Firmaların 5 yıllık 

2019-2015 yılları arası finansal tablolarından yararlanılarak analiz 

edilmiştir. Altman Z-Skor ve Altman Z-Skor halka açık imalat 

işletmeleri modellerinde 3 alan belirlenmiş ve firmalar finansal 

başarısızlık durumlarına göre, Yeşil Alan, Gri Alan ve Kırmızı Alan 

olarak yıllar itibariyle hangi alanda yer aldığı Tablo16 ve Tablo17’de 

görülmektedir. Yeşil alan finansal açıdan başarılı, Gri alan finansal 

açıdan bilgi vermeyen ve Kırmızı alan finansal açıdan başarısız olarak 

tanımlanmıştır. Springate S-Skor modelinde 2 alan belirlenmiş ve 

firmalar finansal başarısızlık durumlarına göre, Yeşil Alan ve Kırmızı 

alan olarak yıllar itibariyle hangi alanda yer aldığı Tablo18’de 

görülmektedir. Springate S-Skor modelinde Yeşil Alan, finansal 

açıdan başarılı ve güvenli olarak belirlenmiştir. Kırmızı Alan ise 

finansal açıdan başarısız alan olarak belirlenmiştir. 
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Altman Z-Skor modelinde Arçelik firmasının 2015 yılından itibaren 

2019 yılına kadar Gri Alanda olduğu görülmektedir. Firmanın 5 yıllık 

ortalama Z değeri 1,47’dir. Arçelik firması Z değerleri 2016 yılından 

itibaren sürekli olarak düşüş göstermiştir. Ford Otosan firması Altman 

Z-Skor modeline göre 2015 yılından 2017 yılına kadar finansal açıdan 

gri alanda yer almıştır. 2018 ve 2019 yıllarında Yeşil alanda yer alan 

firma finansal açıdan başarılı bölgede yer almıştır. Ford Otosan 

firmasının 5 yıllık ortalama Z değeri 2,92 olarak görülmektedir. 

İskenderun Demir Çelik firması Altman Z-Skor modeline göre 2015 

ve 2016 yıllarında Kırmızı alanda yer aldığı görülmektedir. Firma 

2017,2018 ve 2019 yıllarında Gri alandadır. Ortalama 5 yıllık Z değeri 

1,52’dir. Tofaş Türk Otomobil firmasının Altman Z-Skor modeline 

göre 2015 yılından 2019 yılına kadar Gri alanda yer almıştır. Firmanın 

Z değeri 2015 yılından itibaren 2018 yılına kadar sürekli olarak artış 

göstermiştir. Ortalama 5 yıllık Z değeri 1,81’dir. Tüpraş firmasının 

Altman Z-Skor modeline göre 2015 yılından 2017 yılına kadar Gri 

alanda yer aldığı görülmektedir. Firma 2018 yılında Yeşil alanda yer 

almış ve finansal açıdan başarılıdır. Tüpraş 2019 yılında tekrar Gri 

alanda yer almıştır. 5 yıllık ortalama Z değeri 2,20’dir. 

Altman Z-Skor Halka Açık İmalat işletmeleri için uygulanan modelde 

Arçelik firmasının 2015 yılından itibaren finansal açıdan Kırmızı 

alanda yer aldığı görülmektedir. Arçelik firması Altman Z-skor 

modelinde Gri alanda yer alırken Altman Z-skor halka açık imalat 

işletmeleri için uygulanan modelde ise finansal açıdan Kırmızı alanda 

olduğu görülmektedir. Arçelik firmasının modele göre Z değeri 5 
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yıllık ortalama 1,60 olarak finansal olarak başarısız olduğu 

görülmektedir. Ford Otosan firmasının Altman Z-skor halka açık 

imalat işletmeleri için uygulanan modelde, 2015,2016 ve 2017 

yıllarında Gri alanda olduğu 2018 ve 2019 yıllarında Yeşil alanda yer 

almıştır. Ford Otosan firması için uygulanan Altman Z-skor ve 

Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri modelleri birbiri ile 

benzer sonuçlar çıkardığı ve firmanın finansal açıdan başarılı olduğu 

yıllar benzerlik göstermektedir. Ford Otosan 5 yıllık ortalama Z değeri 

3,02 gerçekleşip Yeşil alanda yer aldığı görülmektedir. İskenderun 

Demir Çelik firmasının Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri 

modeline göre ise, 2015 ve 2016 yıllarında Kırmızı alanda yani 

finansal açıdan başarısız yer alan firma 2017 ve 2018 yıllarında Gri 

alandadır. 2019 yılında ise firmanın Kırmızı alanda yer aldığı yani 

finansal açından başarısız olduğu görülmüştür. Uygulanan her iki 

Altman Z-skor modellerinde 2015 ve 2016 yılları Kırmızı alandadır. 

Altman Z-Skor modeline göre tek fark 2019 yılı olarak 

gözlenmektedir. Altman Z-skor modelinde Gri alanda yer alan 

İskenderun Demir Çelik firması Altman Z-skor halka açık imalat 

işletmeleri modelinde ise, Kırmızı alanda yer aldığı gözlenmektedir. 5 

yıllık ortalama Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri Z değeri 

1,75’tir. Tofaş Türk Otomobil firmasının Altman Z-skor halka açık 

imalat işletmeleri modeline göre ise, 2015 ve 2016 yıllarında Kırmızı 

alanda yer alan firma 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Gri alana 

geçmiştir. 5 yıllık Ortalama Z değeri 1,90’dır. Tofaş Türk Otomobil 

için uygulanan Altman Z-skor modelinde 2015 ve 2016 yıllarında Gri 

alanda yer alırken, Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri 
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modellerinde 2015 ve 2016 yılları Kırmızı alanda yer almıştır. Tüpraş 

firmasının Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri modeline göre, 

2015 yılında Gri alanda yer alan firma 2016 yılında kırmızı alana 

geçmiştir. 2017 yılından Gri alanda yer alan Tüpraş firması 2018 

yılında Yeşil alanda olduğu görülüp finansal açıdan başarılıdır. 2019 

yılında Gri alana geçiş yapmıştır. Ortalama Altman Z-skor halka açık 

imalat işletmeleri Z değeri 2,20’dir. Tüpraş firmasına uygulanan 

Altman Z-skor modeline göre 2016 yılında Gri alanda yer alan firma 

Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri modeline göre Kırmızı 

alanda yer almıştır.  

Uygulanan Altman Z-skor ve Altman Z-skor halka açık imalat 

işletmeleri modelinde genel olarak firmaların 2016 yılı sonrası Z 

değerlerinde düşüş olduğu ve finansal olarak sıkıntılı süreçler 

yaşandığı görülmektedir. Bu durumun Türkiye’de 2016 yılında 

yaşanan siyasi ve konjoktürel dalgalanmalardan kaynaklanmış 

olabilir. 2019 yılında firmaların Z değerlerinde bir düşüş olduğu 

görülmektedir. Bunun nedeninin ise, 2018 seçimlerinin ve Döviz 

krizlerinin finansal olarak firmaları etkilediği görülmektedir. 

Türkiye’nin kırılgan ekonomik yapısının sonuçlarının yansıması, 

firmaların finansal olarak başarısızlık gözükmelerine neden olmuştur. 

Springate S-Skor modeline göre Arçelik firmasının 2015,2016 ve 

2017 yıllarında finansal olarak Yeşil alanda yer aldığı görülmektedir. 

2018 ve 2019 yıllarında Kırmızı bölgede yer alan Arçelik firmasına 

Uygulanan Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri modelinde 

2018 ve 2019 yılları Kırmızı alanda yer almıştır. 5 yıllık ortalama 
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Springate S-skor değeri 0,92’dir. Ford Otosan Firması Springate S-

skor modeline göre 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Yeşil 

alanda yer almış finansal açıdan başarılıdır. Uygulanan 3 modelde de 

2018 ve 2019 yılları Yeşil alanda yer aldığı görülmektedir. Ford 

Otosan firmasının 5 yıllık ortalama S değeri 1,74 olarak 

gözlenmektedir. İskenderun Demir Çelik firmasının Springate S-skor 

modeline göre 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Yeşil alanda 

yer aldığı gözlenmektedir. 5 yıllık ortalama S değeri 1,84’tür. 

Uygulanan Altman modellerinde 2015 ve 2016 yıllarında Kırmızı 

alanda yer alan İskenderun Demir Çelik firması Springate S-skor 

modeline göre 2015 ve 2016 yıllarında Yeşil alanda yer almıştır. 

Tofaş Türk Otomobil firması Springate modeline göre 2015 yılında 

Kırmızı alan 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Yeşil alanda yer 

aldığı görülmektedir. 5 yıllık ortalama S değeri 1,13’tür. Tofaş Türk 

Otomobil Altman Z-skor modeline göre 2015 yılında Gri alanda, 

Altman Z-skor halka açık imalat işletmeleri modelinde 2015 yılında 

Kırmızı alanda yer almıştır. Tüpraş firmasının Springate S-skor 

modeline göre 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Yeşil alanda 

yer aldığı ve finansal açıdan başarılı olduğu görülmektedir. Tüpraş 

firmasına uygulanan 3 modelde 2018 yılında Yeşil alandadır. Altman 

Z-skor halka açık imalat işletmeleri modelinde 2016 yılında Kırmızı 

alanda yer alan Tüpraş firması Springate modeline göre de 2016 

yılında Yeşil alandadır. 
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GİRİŞ 

Çeşitli kavramlarla ifade edilse de işletmelerin temel amaçları iki 

temel başlık altında özetlenebilir. Bu amaçlardan biri geleneksel 

finans yaklaşımında ifade edilen “kârı en üst düzeye çıkarma”, diğeri 

ise modern finans yaklaşımında ifade edilen “değeri en üst düzeye 

çıkarma”dur. Hangi yaklaşımla değerlendirilirse değerlendirilsin, 

işletmelerin amaçlarına ulaşmada öncelik vermesi gereken konulardan 

biri dış çevre koşullarının analizi yapılarak bu koşullara uygun hareket 

etmek (rekabet), diğeri ise iç çevre koşullarının analizi (maliyet) 

yapılarak gerekli çalışmaları yürütmektir. İşletmeler için dış çevre 

koşulları genellikle “bağımsız değişken” olarak değerlendirilmekte ve 

değişime uyum sağlama çabaları sektördeki lider işletmeler 

dışındakilerin kabul etmesi gereken koşulları ifade etmektedir. Bu da 

işletmelerin dış çevre şartlarındaki değişimle birlikte iç çevredeki 

unsurlara da önem vermesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Gider, gelecekte faydası tükenmiş maliyet olarak tanımlansa da 

işletmelerin faaliyet giderlerinin bir kısmının faydası gelecek 

dönemde ortaya çıkmaktadır. Özellikle pazarlama satış dağıtım (PSD) 

giderleri ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) giderleri hem dönemsel hem 

de gelecek dönemlerde önemli faydaların ortaya çıkacağı faaliyet 

giderleridir. Özellikle dolaylı faydasının hem dönemde hem de 

gelecek dönemlerde ortaya çıkması beklenen genel yönetim giderleri 

de bu kapsamda değerlendirilebilir. Faaliyet giderlerinin ölçülebilir ve 

raporlanabilir finansal faydaları; işletmelerin satışlarında ve 

kârlılıklarında artış, maliyetlerinde azalış, piyasa değerinde artış, 
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büyüme, yeni yatırımların yapılması gibi birçok alanda ortaya 

çıkabilmektedir. 

Çalışmanın amacı, BİST’te işlem gören otel işletmelerinin faaliyet 

giderleri ile kârlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Faaliyet 

giderlerinin kârlılığa etkisinin tespiti için Kamu Aydınlatma Platformu 

(KAP)’nda yer alan 8 turizm işletmesinin 2009-2019 dönemi verileri 

kullanılmıştır. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Tekdüzen Hesap Planı’nda faaliyet giderleri fonksiyonel açıdan; 

“araştırma ve geliştirme giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama, 

satış ve dağıtım giderleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Faaliyet 

giderlerinin işletmelerin finansal performanslarına etkisinin 

belirlenmesine yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan 

çalışmaların önemli bir kısmında faaliyet giderlerinin işletmelerin 

finansal performansına olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İşletmelerin Ar-Ge harcamalarıyla finansal performansı arasındaki 

ilişkiyi tespit etmeye yönelik çalışmalarda, finansal performansın 

ölçülmesinde genellikle işletmelerin kârlılık verileri ve kârlılık 

oranları kullanılırken, satış performanslarının da kullanıldığı 

çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda genellikle işletmelerin 

Ar-Ge harcamalarının finansal performansa etkisinin olumlu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Işık vd., 2016: 31). Pazarlama, satış ve dağıtım 

giderleri ile işletmelerin kârlılığı, satışları ve piyasa performansı 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik çalışmalar da bulunmaktadır 
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(Doğan & Mecek, 2015: 181). Bu çalışmaların önemli bir kısmında 

finansal performans kriteri olarak kâr veya zarar, satışlar, aktif 

kârlılığı, özsermaye kârlılığı ve yatırımların karlılığı kullanılmıştır. 

Yapılan bu  çalışmalar, pazarlama giderlerinin işletmelerin finansal 

performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur (Çifci vd., 

2010: 96-97). Sadece genel yönetim giderinin işletmelerin finansal 

performansına etkisini ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. 

Ancak genel yönetim giderlerinin diğer faaliyet giderleri ile birlikte 

ele alındığı ve işletmelerin finansal performansına etkisinin ölçüldüğü 

çalışmalar bulunmaktadır.  

Ar-Ge giderlerinin işletme kârlılığına ve finansal performansına etkisi 

ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

Branch (1974), farklı sektörlerde yaptığı çalışmada Ar-Ge 

giderlerindeki değişimle işletme kârlılığındaki değişimin pozitif yönlü 

olduğunu tespit etmiştir. 

Anagnostopoulou ve Levis (2008), işletmelerin 1990-2003 dönemine 

ait verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada Ar-Ge giderleriyle 

satışlar ve brüt kârdaki artış arasında pozitif ilişki olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Karacaer ve arkadaşları (2009), BİST’te faaliyet gösteren işletmelerin 

2005-2006 dönemlerine ilişkin verilerden hareketle yaptıkları 

çalışmada, Ar-Ge giderleriyle işletmelerin performans ölçütleri 

arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdedir. 
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Kalay ve arkadaşları (2013), 12 teknoloji şirketinin 2005-2008 

dönemindeki verilerini kullanarak yaptıkları araştırmada, işletmelerin 

Ar-Ge giderleriyle performans ölçütleri arasında pozitif ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kocamış ve Güngör (2014), BİST’e kayıtlı 16 teknoloji şirketinin 

2009-2013 dönemindeki verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, 

Ar-Ge harcamalarıyla işletmelerin kârlılık değerleri arasında pozitif 

ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kiracı ve Arsoy (2014), BİST’e kayıtlı metal eşya sektöründeki 

şirketlerin verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, araştırma-

geliştirme harcamalarıyla özsermaye kârlılık oranı ve faaliyet kârı 

oranı arasında negatif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Rabiei ve Dadkhah (2014), İran’daki sanayi şirketlerinin 2001-2009 

dönemdeki verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, Ar-Ge 

harcamalarıyla şirketlerin kârlılıkları arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Akgün ve Akgün (2016), Aselsan’ın 2006-2016 dönemi verilerini 

kullanarak yaptıkları çalışmada, Ar-Ge harcamalarıyla faaliyet kârı 

arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.  

Işık ve arkadaşları (2016), BİST’e kayıtlı firmaların 2008-2014 

verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, Ar-Ge harcamalarıyla 

şirketlerin kârlılık ve satışları arasında pozitif ilişki olduğu 

saptanmıştır. 
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Dağlı ve Ergün (2017), BİST’e kayıtlı 66 imalatçı şirketin verilerini 

kullanarak yaptıkları çalışmada, Ar-Ge harcamalarının şirketlerin 

kârlılığını pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir.  

Kayıhan ve Tepeli (2017), BİST’e kayıtlı metal eşya, makine ve gereç 

yapım sektöründeki 30 işletmenin verilerini kullanarak yaptıkları 

çalışmada, faaliyet kârıyla Ar-Ge ve PSD giderleri arasında pozitif bir 

ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çıtak ve İltaş (2017), BİST Teknoloji Endeksi’ndeki şirketlerin 2013-

2015 dönemi verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, Ar-Ge 

yatırımlarının etkinlikleri analiz edilmiş ve şirketlerin etkinlik 

düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Aytekin ve Özçalış (2018), BİST’e kayıtlı 7 teknoloji şirketinin Ar-Ge 

harcamalarının işletmelerin finansal performanslarına etkilerini 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada,  Ar-Ge harcamalarıyla net 

satışlar arasında pozitif, faaliyet giderleri arasında ise negatif ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ayaydın ve arkadaşları (2019), BİST teknoloji endeksindeki 

şirketlerin 2008-2018 dönemindeki verilerini kullanarak yaptıkları 

çalışmada, Ar-Ge harcamalarının fiyat kazanç oranı ve hisse başına 

kâr arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinin 

işletme kârlılığına ve finansal performansa etkisine ilişkin yapılan 

çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. 
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Brooksbank ve arkadaşları (1992), KOBİ’lerin verilerinden hareketle 

yaptıkları çalışmada, pazarlama odaklı olmanın işletme başarısına 

pozitif katkısının olduğunu tespit etmişlerdir. 

Krasnikov ve Jayachandran (2008), pazarlama giderlerinin işletme 

performansına Ar-Ge giderlerinden daha fazla etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. 

Gupta ve Zeithaml (2004), pazarlama giderlerinin işletmelerin 

kârlılıklarına pozitif katkısının olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çifci ve arkadaşları (2010), pazarlama giderleri ve genel yönetim 

giderlerinin işletme performansını pozitif yönde etkilediğini tespit 

etmişlerdir.   

Topuz ve Akşit (2013), BİST’e kayıtlı gıda işletmelerinin verilerini 

kullanarak yaptıkları çalışmada, pazarlama giderleriyle hisse senedi 

getirisi arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Doğan ve Mecek (2015), BİST’e kayıtlı imalat sanayi işletmelerinin 

verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, pazarlama giderleriyle 

firma değeri arasında pozitif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Ertürk ve Dülgeroğlu (2016), BİST’e kayıtlı imalat sanayi 

işletmelerinin 2007-2015 dönemindeki verileri kullanarak yaptıkları 

çalışmada, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin genel yönetim 

giderlerinden daha fazla olduğu işletmelerde satış performansının 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Serçek ve arkadaşları (2018), BİST’e kayıtlı turizm işletmelerinin 

2012-2015 dönemine ait verileri kullanarak yaptıkları çalışmada, 

pazarlama giderlerinin işletmelerin kârlılıklarının artışına katkıda 

bulunmadığını tespit etmişlerdir. 

Karadeniz ve arkadaşları (2018), Avrupa ve Türkiye borsalarına 

kayıtlı 65 turizm işletmesinin 2010-2016 dönemine ait pazarlama 

giderleri ve genel yönetim giderleriyle firma değerleri arasında 

ilişkinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, pazarlama 

giderleri ve genel yönetim giderleriyle şirket değeri arasında anlamlı 

pozitif orta düzeyde ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

2. FAALİYET GİDERLERİ 

Maliyet, mal ve hizmet üretmek için katlanılan fedakarlıkların parasal 

tutarını ifade etmektedir. Gider de benzer şekilde tanımlanmaktadır. 

Maliyet ve gider arasındaki ayrımın temelinde, katlanılan 

fedakarlıkların parasal tutarında gelecekte fayda beklentisi 

bulunmaktadır. Maliyet kapsamında katlanılan fedakarlıklardan 

gelecekte fayda beklenmekte iken, gider kapsamında katlanılan 

fedakarlıklardan gelecekte fayda beklenmemektedir.  

İşletmelerdeki giderler farklı açılardan sınıflandırılmaktadır. Genel 

olarak giderler; çeşitleri, işletme fonksiyonları, gider yerleri, faaliyet 

hacmiyle ilişkileri ve gider yerlerine ve ürünlere yüklenme açılarından 

sınıflandırılmaktadır (Karakaya, 2004: 18). Faaliyet giderleri, bu 

sınıflamalardan işletme fonksiyonlarına ve gider yerlerine göre 

sınıflandırma kapsamında ele alınabilir. 
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Temel işletme fonksiyonlarına göre giderler; “üretim, satın alma, Ar-

Ge, genel yönetim, pazarlama satış ve dağıtım ve finansman” giderleri 

olarak sıralanabilir (Akdoğan, 1995: 23). Giderlerin işletme 

fonksiyonlarına göre ayrımı, üretim ve üretim dışı maliyet ayırımına 

imkan vermekte ve toplam kârın çeşitli işlevlere göre dağıtılmasına 

yoluyla kâr analizlerini de kolaylaştırmaktadır (Bursal ve Ercan: 2000: 

53). Gider yerlerine göre sınıflandırmada işletmenin gider yerleri; esas 

ve yardımcı üretim gider yerleri ve üretim dışı gider yerleri (dönem 

giderleri) (Ar-Ge, PSD, genel yönetim ve finansman gider yerleri) 

olarak sınıflandırılabilir (Karakaya, 2004: 22, 30). 

Gerek fonksiyonel açıdan, gerekse gider yeri açısından ele alınsın 

faaliyet giderleri sorumluluk merkezleri ya da sorumluluk muhasebesi 

kapsamında da değerlendirilebilir. Her bir gider merkezi ya da 

fonksiyon sorumlusunun başarı düzeyinin belirlenmesi açısından bu 

ayırımın yapılması önemlidir.  

Faaliyet giderlerin yeterli ve uygun büyüklükte olup olmadığının 

analizinde, bu giderlerin brüt satış kârını yok etmeyecek büyüklükte 

olmasına ve üretim kalitesini düşürecek kadar küçük olmamasına 

dikkat edilmesi gerekir (Özen, 2020: 107).  

2.1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri  

Ar-Ge giderleri, “üretim giderlerinin düşürülmesi, satış gelirlerinin 

artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerinin işletmede 

uygulanması için yapılan giderler”dir (Sevilengül, 2014: 689). Ar-Ge 

giderleri, işletmelerin faaliyetlerinde etkinliği sağlamak, verimlilikleri 
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artırmak, maliyetleri düşürmek, satışları artırmak gibi faaliyetler için 

katlanılan giderlerdir. Ar-Ge faaliyetlerinin yerine getirilmesinde 

katlanılan malzeme, işçilik, amortisman vb. giderler de Ar-Ge gideri 

kapsamında ele alınmalıdır (Karakaya, 2004: 23).  

İşletmelerin piyasa araştırması, satış tutundurma, sosyal ve psikolojik 

araştırmalara ilişkin giderleri de Ar-Ge gideridir (Yükçü, 2005: 28). 

2.2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

Ürünlerin üretimi tamamlandıktan sonra, mamul ambarına 

konulmasından tüketiciye teslimine kadar geçen sürede ortaya çıkan 

giderler, pazarlama, satış ve dağıtım giderleridir (Yükçü, 2005: 28).  

Bu giderler, mal ve hizmetlerin pazarlanması, satışı ve dağıtımıyla 

ilgili olarak katlanılan giderlerdir (Sevilengül, 2014: 689). 

Pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesinde 

katlanılan malzeme, işçilik, amortisman vb. giderler de pazarlama, 

satış ve dağıtım gideri kapsamında ele alınmalıdır (Karakaya, 2004: 

24). 

2.3. Genel Yönetim Giderleri 

İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olan genel yönetim 

giderleri, üretim veya satılan malların maliyetiyle doğrudan ilişkisi 

olmayan giderlerdir (Sevilengül, 2014: 689). 

Genel yönetim fonksiyonunun yerine getirilmesinde katlanılan her 

türlü malzeme, işçilik, amortisman vb. giderler de genel yönetim 
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gideri kapsamında ele alınmalıdır (Karakaya, 2004: 24). Genel 

yönetim giderlerinin en önemli kalemi personel ücretlerinden oluşur 

(Yükçü, 2005: 28). 

3. YÖNTEM VE VERİ SETİ 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, Ar-Ge, genel yönetim ve pazarlama giderlerinin 

işletmelerin kârlılığına herhangi bir etkisinin olup olmadığını tespit 

etmektir. Çalışmada, faaliyet giderlerinin tamamı modele dahil 

edilerek turizm işletmelerinde faaliyet giderlerinin kârlılığı olan etkisi 

araştırılmıştır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Faaliyet giderleri ile işletmelerin kârlılığı arasındaki ilişkinin 

belirlenmesinde panel veri analizi yöntemi kullanmıştır. Panel 

verilerin, yatay kesit verilerine veya pür zaman serisi göre birçok 

avantajının olması (Kayıhan ve Tepeli, 2017: 331-32) nedeniyle tercih 

edilmiştir.  

Çalışmada, Borsa İstanbul (BİST) “Lokantalar ve Oteller Sektörü”nde 

yer alan otel işletmelerinden düzenli faaliyet gideri bulunan 8’inin 

2009-2019 yılları arasındaki 11 yılı kapsayan dönem sonu verileri esas 

alınmıştır.  
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Araştırmada kullanılan model ve modelde kullanılan değişkenler şu 

şekildedir: 

Y1 = c+X1+X2+X3+X4 

Y1 = Faaliyet Kârı  

X1 = Aktif Toplamı (AT) 

X2 = Ar-Ge Giderleri (ARGE) 

X3 = Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (PSDG) 

X4 = Genel Yönetim Giderleri (GYG 

4. BULGULAR 

Faaliyet kârı ile ilgili panel veri analizi modelinde, öncelikle sabit etki 

veya rassal etki modeli yöntemlerinden hangisinin kullanılmasının 

uygun olacağının belirlenmesi için Hausman testi yapılmıştır. 

Hausmann testinin sonuçları tablodaki gibidir. 

Tablo 1: Hausmann Testi Sonuçları 

 

 Ki-Kare Olasılık Değeri 

Hausmann Testi  9,91 0,04 

 

Hausmann testi sonuçlarıda olasılık değeri (0.04) 0.005’ten büyük 

hesaplandığı için tesadüfi etkiler modelinin seçilmesi daha uygun 

olacaktır. 
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Çalışmanın amacına uygun olarak otokorelasyon sorununu test etmek 

amacıyla Pesaran CD testi yapılmıştır. Yapılan test sonucu tablodaki 

gibidir. 

Tablo 2: Pesaran CD Testi 

 

 Olasılık Değeri 

Pesaran CD Testi 0.003 

Pesaran CD testinin olasılık değeri 0.05’ten küçük (0.003) 

hesaplandığı için birimler arası korelasyonun varlığından söz 

edilebilir. Bu bağlamda farklı varyans analizi yapılmış ve olasılık 

değeri 0.05’ten küçük (0.001) olarak elde edilmiştir.  

Çalışmanın bu kısmında birim kök testleri yapılmıştır. Yapılan birim 

kök testleri 2. nesil birim kök testleri olacaktır. Bu bağlamda toplam 

aktif büyüklükleri ve ar-ge giderleri değişkenleri 1. derece durağan 

oldukları için çalışmaya devam edebilmek amacıyla 1. derece farkları 

alınarak devam edilmiştir. Birim kök testinin sonuçları aşağıdaki 

gibidir. 

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Faaliyet Kârı  Olasılık 

AR-GE* 0,02 

PSDG 0,000 

GYG 0,000 

TAB* 0,03 

*1.derece durağan olduğu anlamına gelmektedir. 

  

Otokorelasyon sorunun etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla Robust 

tekniği kullanılmıştır. Robust tekniği ile oluşturulan modelin 

katsayıları ve regresyon çıktısı tablodaki gibidir. 
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Tablo 4: Robust Tekniği ile Oluşturulan Modelin Çıktıları 

Faaliyet Kârlılığı  Katsayı Robust St. Hata z – istatistik Olasılık 

Sabit Terim 12,28 4,152 2,95 0,003 

Ar-Ge* 0,80 0,125 0,63 0,03 

PSDG 0,198 0,161 1,23 0,02 

GYG -0,01 0,29 -0,04 0,96 

TAB* -0,54 1,41 -0,38 0,70 

*1. Derece durağanlaştırılmıştır. 

 

Modele ait olasılık değeri 0,002 ve Ki-Kare değeri ise 982,63 olarak 

hesaplanmıştır. Oluşturulan regresyona göre model şu şekildedir: 

Faaliyet Kârı = 12,28 + 0,80ARGE + 0,198PSDG - 0,01GYG - 

0,54TAB. 

Çalışmanın amacına uygun olarak oluşturulan regresyon modelinde 

değişkenlerin ikisinin katsayısı anlamsız çıkmıştır. Sonuç ve 

yorumlama yapabilmek için modeldeki değişkenlerin katsayılarının 

anlamlı olması gerekmektedir. Modelin regresyon tahmininin yeniden 

yapılması ve ortaya çıkan sonuca göre yeniden yorumlanması 

amacıyla modeldeki otokorelasyona sebep olduğu düşünülen iki 

değişken çıkarılıp yeniden Robust tekniği kullanılarak regresyon 

tahmini yapılmıştır. Yeni regresyon modelinin sonuçları aşağıdaki 

tablodaki gibi hesaplanmıştır. 

Tablo 5: Faaliyet Kârı Modeli 

 
Faaliyet Kârı  Katsayı Robust St. Hata z-istatistik Olasılık 

Sabit Terim 13,70 1,56 1,97 0,000 

AR-Ge 0,72 0,11 1,006 0,043 

PSDG 0,183 0,11 8,48 0,031 
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Faaliyet Kârı = 13,70 + 0,72ARGE + 0,183PSDG şeklinde olacaktır. 

Elde edilen modele göre, Ar-Ge giderlerinde % 1’lik artışın 

işletmelerin faaliyet kârında % 0,73, pazarlama, satış ve dağıtım 

giderlerindeki % 1’lik artışın % 0,183’lük bir artışa neden olacağı 

tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

İşletmelerin finansal performansını etkileyen birçok unsur 

bulunmaktadır. Dönemde yapılan faaliyet giderlerinin de işletmelerin 

finansal performansını etkileyen değişkenlerden olduğunu yapılan 

çalışmalar ortaya çıkarmıştır. 

Çalışma kapsamında yapılan analizler, işletmelerin faaliyet 

giderlerinin faaliyet kârını pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. 

İşletmelerin Ar-Ge giderlerinde meydana gelen % 1 oranındaki bir 

artışın faaliyet kârında % 0,72 oranında bir artışa, pazarlama, satış ve 

dağıtım giderlerindeki % 1 oranındaki artışın ise faaliyet kârında % 

0.183 oranında bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir.  

İşletmelerin gecikmeli olarak faaliyet kârı üzerindeki etkileri 

incelendiğinde 1 yıllık bir gecikme olduğu takdirde genel yönetim 

giderlerinin faaliyet kârında olumlu etkisinin olduğu, buna karşılık Ar-

Ge giderlerinin ise işletmelerin faaliyet kârları üzerinde olumsuz bir 

etkisi olduğu tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ 

En eski muhasebe kayıtlarının kil tabletlere kadar uzandığı 

düşünüldüğünde muhasebecilik mesleğinin ticaretin var olduğu andan 

günümüze gelişerek varlığını koruduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır.  Bu meslek çağın gerektirdiği yenilikleri ve gelişimi 

sürekli olarak takip etmekte ve bu gerekliliklere ayak uyduracak 

önlemlerini kurumsal organları aracılığı ile hayata geçirmekte, 

uygulamaya koymaktadır.  

Çağın gerektirdiği bu yenilikler mesleki bilgi ve görgünün yanı sıra 

kişisel gelişime dönükte olmaktadır. Muhasebe kayıtlarının bilgi 

teknolojileri aracılığı ile tutulması, mesleği yerine getiren 

muhasebecilerinde bilgi teknolojilerini kullanma yeterliliklerine sahip 

olması gerekliliğini doğurmakta ve muhasebecileri bu eksikliklerini 

giderme konusunda zorunlu kılmaktadır. Hatta denetim mesleğinin de 

artık bilgi teknolojileri yazılımları aracılığı ile gerçekleşiyor olması, 

muhasebecilerin (denetçilerin) yeterli seviyede yazılım bilme ve 

kodlama yapabilme özelliğinin de olmasını zorunlu kılmaktadır.  

Mesleki mevzuatların takip edilmesi ve mevzuattaki yeniliklerin 

muhasebe kayıtlarına doğru yansıtılması yine muhasebecilerin sürekli 

olarak mevzuat yönünden kendini geliştirmelerini zorunlu 

kılmaktadır. Yine muhasebecilerin kariyer gelişimlerinde kişisel 

özelliklerini (iletişim yeteneği, diksiyon, takım çalışmasına yatkınlık, 

düzen, disiplin, dikkat, çözüm odaklılık, pratiklik, güler yüz v.b.) 

geliştirmeleri ve mesleğin gerektirdiği seviyede bu özelliklere sahip 

olmaları çağın gerektirdiği gözle görülmeyen ancak nitelik olarak 
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muhasebecilerin kişilik özelliklerinde bulunması gereken unsurlar 

olarak görülmektedir.  

Gerek lise düzeyinde, gerek ön lisans ve lisans düzeyinde olsun 

muhasebe eğitimi almış mezunların iş bulma aşamasında internet 

tabanlı kariyer siteleri iş arayan ve eleman arayanları buluşturma 

faaliyetini yerine getirmektedir. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) ait 

internet sitesi (www.iskur.gov.tr) de bu iş ve eleman bulma 

sitelerinden birisidir. İŞKUR’a ait  bu sitenin diğer bir özelliği ise 

devlet tarafından yönetiliyor olmasıdır. Bu çalışmada İŞKUR internet 

sitesinde yer alan “ön muhasebeci” iş ilanlarına yönelik içerik analizi 

yapılmakta ve “ön muhasebeci” iş ilanlarındaki istenen özellikler 

çeşitli kategoriler altında frekans ve oran analizine tabi tutulmaktadır. 

Bilindiği üzere ön muhasebe işletmenin parayla ifade edilen 

işlemlerini yani, işletmenin nakit parası, stokları, müşterileri çekleri, 

senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının kayıtlarını ve 

bunların hareketlerini takip etmek için kullanılmaktadır. “Ön 

muhasebeci” ise esas itibari ile bu takipleri gerçekleştiren muhasebe 

elemanıdır  (Gücenme, 2010:7). 

Bu çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında Türkiye İş Kurumu ile 

ilgili kısa bilgilerin (tarihçe, misyon, vizyon, amaç ve hedefler, görev 

ve yetkiler) kaleme alındığı birinci bölüm, ön muhasebecilik mesleği 

ile bilgilerin kaleme alındığı ikinci bölüm, literatürde yer alan 

çalışmaların kaleme aldığı üçüncü bölüm ve uygulama (araştırma) 

yöntem ve bulgularının kaleme alındığı bölüm olmak üzere dört ana 

bölümden oluşmaktadır. 
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1. TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)  

Türkiye'de işgücü piyasasında meydana gelen gelişmeleri takip etmek, 

çağdaş iş organizasyonlarının üstlendiği görevleri yerine getirmek ve 

aktif işgücü piyasası programları uygulamak için bir yapıyı restore 

etmek için 4 Ekim 2000 ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak Türkiye İş kurumu (İŞKUR) 

kurulmuştur  (http://www.iskur.gov.tr, 2020). 

İŞKUR,   “işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması maksadıyla 

insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları 

geliştirmek, etkin bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla 

piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip bu doğrultuda işgücü arz ve talebini 

eşleştirmek ve istihdama erişimi kolaylaştırmak, işsizlikle mücadelede 

etkin tedbirler geliştirmek ve işgücünün mesleki beceri ve tecrübesinin 

geliştirilmesine katkı sunarak istihdam edilebilirliği artırmak, işini 

kaybedenlere geçici gelir desteği sağlamak ve istihdama ilişkin 

tedbirleri sosyal diyalog içerisinde geliştirmek ve gerçekleştirmek”  

misyonu ile hareket etmektedir.(İşkur Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı, 2019:1). 

İŞKUR’un vizyonu ise; İşgücü piyasası politikalarının belirlenmesine 

ve uygulanmasına öncülük eden, işsizlikle mücadelede etkin, 

yenilikçi, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedbirlerle istihdamı 

koruyucu ve artırıcı kamu istihdam hizmetlerinin sunulmasında lider 

kurum olmaktır (İşkur Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2019:1). 

İşgücü piyasalarında emeğini arz edenler ile emek talep eden 

işverenler arasında aracılık etmek kamu istihdam kurumlarının 
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sundukları hizmetlerin esasını oluşturmaktadır (Tunç, 2020:25).Daha 

spesifik anlamda işkur’un amaçlarını şöylece maddelemek 

mümkündür (İşkur Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 2019:26): 

• İşe Yerleştirme Hizmetlerini İşgücü Piyasasının İhtiyaçları 

Doğrultusunda Geliştirmek 

• İşgücü Piyasasının İhtiyaçları Doğrultusunda Kalıcı İstihdam 

İçin Nitelikli Danışmanlık Hizmetleri Geliştirmek 

• İşgücünün İstihdam Edilebilirliğine Yönelik Aktif İşgücü 

Hizmetlerini Geliştirmek 

• Pasif İstihdam Programlarını Daha Etkili Sosyal Koruma 

Sağlayacak Şekilde Uygulamak. 

• Sunulan Hizmetlerin Daha Etkin Yürütülebilmesi İçin Kurumsal 

Kapasiteyi Güçlendirmek. 

Değişen koşullarla birlikte faaliyetlerini ve görevlerini çeşitlendirmiş 

olan İŞKUR, plasman hizmetinin de içinde yer aldığı İstihdam 

Hizmetleri dahilinde yaptığı çalışmalarını arttırmıştır. Şeffaf bir iş 

piyasası oluşturarak emeğin etkin kullanımını sağlamak, dinamik 

biçimde yaygın hizmetler sunmak ve işsizliği asgari seviyeye 

düşürmek amacıyla İŞKUR, bu çalışmaları sonucu ortaya çıkan çeşitli 

hizmet ve projelerin uygulanması yanında, iş ve işçi arayanlara çağdaş 

ve modern istihdam hizmetleri sunmaya ve sunulmasını sağlamaya 

çalışmaktadır (Tunç, 2020:25). 
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2. ÖN MUHASEBECİLİK MESLEĞİ 

Muhasebe mesleğinin şekillenmesi 1989 yılında 20194 sayılı resmi 

gazete de yayınlanan 3568 sayılı yasa ile gerçekleşmiştir. Muhasebe 

mesleği kanunda iki temel grupta toplanmıştır. Birinci grupta 

muhasebe ve mali müşavirlik, ikinci grupta yeminli mali müşavirlik 

yer almıştır. Kanunun meslek mensupları “serbest muhasebeci”, 

“serbest muhasebeci mali müşavir” ve “yeminli mali müşavir” olarak 

üçe ayrılmaktadır. Ancak, 2008 yılında 5786 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikle "serbest muhasebeci" unvanı kaldırılmış ve meslek iki 

başlık ile devam etmiştir: "serbest muhasebeci mali müşavir" ve 

"yeminli mali müşavir". Muhasebe mesleği unvanı olarak da 

adlandırılabilecek bu unvanlara sahip olmak için, kanunda belirtilen 

genel ve özel şartları yerine getirmenin yanı sıra, mesleki sınavlarda 

da başarılı olmak gerekir (Yılmaz vd. 2018:17). 

İşletmelerin resmi olarak muhasebe işlerini yürüten bir serbeste 

muhasebeci mali müşavire ihtiyacı vardır. Fakat bir de işletmeler için 

çok önemli yere sahip olan “ön muhasebe” bölümü vardır 

(http://mikrox.com.tr, 2020). Ön muhasebe bir şirketin stok giriş ve 

çıkış işlemlerinin, cari hesap işlemlerinin, banka, kıymetli 

evrak(Çek/Senet vs.) hareketlerinin vs. işlemlerinin takip edildiği 

sistematik yapıdır. Ön muhasebenin temel görevi işletmelerin temel 

muhasebe işlemlerini takip etmektir. Ön muhasebe işletmenin parayla 

ifade edilen işlemlerini yani, işletmenin nakit parası, stokları, 

müşterileri, çekleri, senetleri, banka hesapları gibi temel unsurlarının 
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kayıtlarını ve bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır 

(Gücenme, 2010:7). 

Kayıtların hatasız ve tam olarak tutulması işletmeler için büyük önem 

arz etmektedir. Yanlış fatura kesilmesi, hatalı vergi hesaplaması gibi 

durumlar işletmelerin maddi zarara uğramasına, ceza almasına, 

müşterileriyle ilişkisinin bozulmasına yol açabilir. Bu tip hataların 

önüne geçmek, zamandan ve enerjiden tasarruf etmek için işletmelerin 

ön muhasebe bölümüne gereken önemi vermeleri gerekmektedir 

(Yıldız, 2010:157). 

Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğini icra eden meslek 

mensuplarında da aranan bir takım nitelikler vardır. Şüphesiz ki 

muhasebecilerin sahip oldukları bilgi, beceri, görgü ve yeteneklerinin 

hem kendilerinin hem de mesleklerinin gelişiminde önemli rolü 

vardır.  Muhasebe meslek mensuplarının mesleklerinin gerektirdiği 

teknik bilgi, beceri ve deneyime sahip olmalarının yanı sıra aynı 

zamanda mesleki etik değerlere bağlı olmaları ve bu değerleri 

davranışlarına yansıtmaları gereklidir. Toplumda muhasebe mesleğine 

olan güvenin sağlanmasında, muhasebe mesleğinin işlevinin topluma 

daha iyi anlatılması ve toplumsal ahlâk kuralları çerçevesinde en iyi 

ve etkin bir biçimde yürütülmesinde muhasebecilerin taşıdıkları ahlâki 

değerlerin önemi büyüktür. Dolayısıyla meslek mensupları toplumun 

değer yargılarına önem vererek, sorumluluklarını yerine getirirken 

objektif olmak, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun 

çıkarlarını gözeterek bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız, 

güvenilir ve dürüst davranmak zorundadırlar (Yıldız, 2010:158). 



 

 
 67 

Türkiye’de işgücünün istatistiklerinin bulunduğu Türkiye İş 

Kurumu’nun raporları incelendiğinde profesyonel olmayan muhasebe 

mesleğinin 2012-2016 yılları arasındaki unvanları ve tanımları 

aşağıdaki gibidir (Yılmaz vd. 2018:18). 

• Ön muhasebeci; İşletmeye ait işlem ve değerlerin genel 

muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme işlemlerini yapan 

ve resmi evrakların genel muhasebeye düzgün olarak akışını 

sağlayan kişidir. 

• Muhasebeci; Bir kuruluşun mali işlemlerinin bir bölümünün 

kayıtlarını tutan kişidir. 

• Muhasebe Meslek Elemanı; Kamu ve özel sektör işletmelerinde, 

hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali 

hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara 

kaydeden kişidir. 

• Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı; Muhasebecilik mesleğinin 

gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, 

kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında 

yapma yeterliklerine sahip olan nitelikli kişidir 

İşletmede bir fatura düzenlenmesi gerektiği zaman bunu işletme 

sahipleri, işletmede çalışan biri veya ön muhasebe elemanı 

düzenleyebilir. Ama bu faturanın muhasebe defterine kaydedilerek 

resmiyet kazanması muhasebecilerin görevidir. Muhasebecilerin her 

işletme için gidip de her zaman fatura düzenlemesi imkansızdır. 

Bunun için işletmeler basit ve temel işleri yapabilecek eleman 
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görevlendirirler. Bunlar da ön muhasebe elemanı olarak 

adlandırılmaktadır (Emin, 2013:38). 

İşletmeler tarafından yapılan ön muhasebe işlemleri ana hatları ile 

şöylece açıklanabilir: 

• Kasa Hesabı Takibi: İşletmenin nakit işlemlerini takip etmektir. 

Gün içerisinde yapılan tahsilatlar ve ödemeler kasa bölümünde 

izlenir. (Çaldağ ve Ayanoğlu, 2012:26). 

• Müşteri (Cari) Hesabı Takibi: Cari hesap takibinde buradaki 

alıcılar ve satıcılar takip edilir. Alıcıların ve satıcıların borç ve 

alacakları izlenir (Toroslu, 2012:11). 

• Fatura/İrsaliye İşlemleri: İşletme faturalı olarak her hangi bir 

mal veya hizmet sattığında, aldığında ya da irsaliyeli bir işlem 

olduğunda takibi bu bölümden yapılır. (Lazol, 2012:56). 

• Stok Giriş/Çıkış Takibi: Stoklara ait hareketler satış ve alış 

faturalarıyla veya stok hareket girişleriyle yapılabilir. (Emin, 

2013:39). 

• Çek/Senetleri Takibi: İşletmenin veya müşterilerin çek-

senetlerini takip eder. Bunların vadeleri de takip edilerek, ödeme 

günlerinde ödemeler yapılır, tahsil günlerinde tahsilatlar yapılır 

(Emin, 2013:40). 

• Banka Hesap Takibi: İşletmenin bankalardaki hesaplarını 

durumu takip edilir. Bazen işletmenin kasasında nakit olmadığı 

durumlarda banka hesapları kullanılır. İşletmenin çek ve 

senetlerinin vadeleri takip edilerek bankada çek veya senedin 



 

 
 69 

tahsili için para olup olmadığı takip edilir. Dışarıdan gelen 

ödemelerde banka hesabı kontrol edilir (Arzova, 2009:23). 

• Raporlar: Satıcıların alıcılarına, alıcıların satıcılara ve ya 

bankaların müşterilerine belirli dönem sonlarında gönderdikleri 

hesap durum ve hareket cetvelidir (Çaldağ ve Ayanoğlu, 

2012:29). 

Ön muhasebecilik mesleği ile ilgili verilen bu detaylı bilgilerden sonra 

alan yazın da yer alan çalışmalara yer verilecektir. 

3. LİTERATÜR TARAMASI 

İş ilanlarına yönelik analizler çeşitli sektörler açısından oldukça sık 

irdelenmiş bir konu olarak literatürde yerini almıştır. “Muhasebecilik” 

mesleğine yönelik “iş ilanları” konu edilerek yapılan içerik analizi 

çalışmalarını ve iş dünyasının muhasebe eğitiminden beklentilerini 

kaleme alan araştırmaları şöylece kaleme almak mümkündür: 

Karasioğlu, Alagöz ve Allahverdi (2018) yaptıkları çalışmada 

Türkiye’de muhasebe meslek elemanı için aranan niteliklerin ortaya 

çıkarılması ve bu niteliklerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını 

amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda muhasebe meslek elemanlarında 

aranan çeşitli nitelik başlıkları oluşturulmuştur. 

Karahan, Sürme ve Gül (2017) yaptıkları çalışmada konaklama ve 

yiyecek-içecek işletmeleri muhasebe çalışanlarının yeterlilik 

düzeyinin belirlenmesini amaç edinmişlerdir. Çalışma sonucunda 

konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri muhasebe çalışanlarının tam 

olarak yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırma 
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sonucunda çalışanlarda aranan  “raporlama ve analiz yeterliliği”, 

“teorik bilgi yeterliliği” ve “turizm muhasebesi yeterliliği” olmak 

üzere 3 farklı nitelik ön plana çıkmıştır.  

Coşkun, Kır ve Coşkun (2017) yaptıkları çalışmada Manisa’daki 

serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlik 

bürolarında çalışan meslek mensuplarının muhasebe eğitiminden ve 

muhasebe meslek eğitimi almış öğrencilerden beklentilerinin 

belirlenmesini amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda iş dünyasını 

temsil eden muhasebe meslek mensupları, muhasebe bölümü 

mezununun/stajyerlerinin “pratik deneyim eksikliği, teorik bilgi 

yetersizliği, defter tutulmasının öğrenilmemesi, sosyal yönlerinin 

yetersizliği ve çalışma hayatını algılama güçlüğü” nedenleriyle 

muhasebe işlevlerinde yetersiz kaldığını düşündüğü tespit edilmiştir. 

Hatunoğlu ve Kıllı (2014) yaptıkları çalışmada muhasebe alanında 

eğitim veren meslek yüksekokulları ve fakültelerde verilen muhasebe 

eğitiminin, hastane işletmelerinin beklentilerini yeterince karşılayıp 

karşılamadığını ve muhasebe elemanlarında aradıkları nitelikleri 

saptamayı amaç edinmişlerdir. Çalışma sonucunda üniversitede 

muhasebe eğitimi almış muhasebe elemanlarının Genel Muhasebe ve 

Bilgisayarlı Muhasebe bilgilerinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde 

olduğu ancak Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetimi ve Mali 

Tablolar Analizi gibi uzmanlık muhasebesi bilgilerinin ihtiyacı 

karşılayacak düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. 
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Ünal (2013) yaptığı çalışmada bankacılık sektörünün nasıl bir 

muhasebeciye ihtiyacı olduğuna yönelik beklentilerini tespit etmeye 

çalışmış ve muhasebe eğitiminin ihtiyaçları karşılamak odaklı nasıl 

şekillenebileceğine ilişkin çeşitli yorumlamalarda bulunmuştur. Ünal 

çalışmasında bankacılara anket yoluyla ulaşılmış ve bankacıların 

lisans eğitimlerinde aldıkları muhasebe grubu derslerini nitelik ve 

nicelik yönünden analiz etmiştir. Yazar çalışma sonucunda Muhasebe 

grubu derslerin bankacıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı, 

bankacıların kredi taleplerini değerlendirmede muhasebe grubu 

derslerinin yeterli olmadığı ve muhasebe grubu dersleri ile bankacılık 

uygulamaları arasında çelişkiler olabileceği sonucuna varmıştır. 

Uyar ve Yelgen (2012) yaptıkları çalışmada Alanya bölgesinde 

faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerin muhasebe müdürlerinin 

muhasebe eğitiminden beklentilerini tespit etmeyi amaçlamaktadırlar. 

Çalışma sonucunda turizm sektörünün, sektörü tanıyan, muhasebe 

konusunda teorik ve pratik bilgiyle donanımlı muhasebe meslek 

mensubuna ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir.  

Şengel (2011) yaptığı çalışmada Hürriyet Gazetesinin “İnsan 

Kaynakları” (İK) eklerini inceleyerek, iş dünyasının muhasebe meslek 

elemanı talebini değerlendirmeyi ve talep edilen meslek elemanı 

özellikleri hakkında bilgi sunmayı amaç edinmiştir. Çalışma 

sonucunda iş dünyasının mesleki eğitim kadar kişisel nitelikler de 

aradığı, önem verdiği tespit edilmiştir. Özellikle genel muhasebe, 

tekdüzen muhasebe sistemi uygulamaları, muhasebe paket 

programları, maliyet muhasebesi, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı 
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mesleki bilgi anlamında ön plana çıkan nitelik başlıklarını 

oluşturmaktadır. Ayrıca ilanlarda iletişim becerisi, sorumluluk alma, 

takım çalışması, analitik düşünme gibi özellikler ön plana 

çıkmaktadır. Bilgisayar bilgisi, yabancı dil olarak öncelikle İngilizce 

ve beraberinde Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça bilgisi; yurtdışında 

çalışma, sürücü belgesi sahipliği, deneyim ve seyahat engelinin 

olmaması diğer aranan özellikler arasındadır. Meslek yasasında 

tanımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına 

sahip olma da aranan özellikler arasındadır. 

Literatür taramasında muhasebecilik mesleğinde aranan özelliklerin 

sektörler açıdan farklılaşmasıyla beraber birtakım özelliklerin genel 

olarak tüm sektörler ve tüm ilanlar için geçerli olduğu görülmektedir. 

İş dünyasının muhasebe eğitiminden beklentileri çerçevesinde eğitim 

sisteminde yeniliklere gidilmesi ve hatta sektörel uzmanlıklara yönelik 

bölümlerin açılması gerekmektedir. Kaleme alınan bu çalışma ise 

muhasebecilik mesleğinin önemli bir iş alanını oluşturan “ön 

muhasebecilik” alt boyutu üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde (https://www.iskur.gov.tr/) 

yer alan ve 04.11.2019 – 26.12.2019 tarihleri arasında ilan edilen 484 

adet “Ön Muhasebe” iş ilanı içerik analizi yöntemi ile analiz 

edilmekte ve mesleğin gerektirdiği nitelikler belirlenmeye 

çalışılmaktadır.  
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4. ARAŞTIRMA 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve önemi, kapsamı ve 

sınırlılıkları, araştırma yöntemi ve araştırma bulguları kaleme 

alınmaktadır.  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde 

(https://www.iskur.gov.tr/) yer alan “Ön Muhasebeci” iş ilanları çeşitli 

açılardan incelenmiş ve işin gerektirdiği nitelik ve beceriler tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın muhasebe eğitiminin 

şekillenmesinde, eğitim müfredatının oluşturulmasında ve ön 

muhasebecilik mesleğinin yerine getirilmesinde sektörün ne talep 

ettiğinin görülmesi açısından meslek elemanlarına fayda sağlayacağını 

düşünmekteyiz.  

4.2. Araştırma Kapsamı ve Sınırlılıklar 

Araştırma kapsamı Türkiye İş Kurumu web sitesinde yer alan  “Ön 

Muhasebeci” iş ilanları oluşturmaktadır.  Araştırma zamansal olarak 

04.11.2019 – 26.12.2019 tarihleri arasında ilan edilen 484 adet “Ön 

Muhasebe” iş ilanı ile sınırlandırılmıştır.  

4.3. Araştırma Yöntemi 

Araştırma verileri  “içerik analizi” yöntemi ile elde edilmiş, elde 

edilen veriler frekans analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi; 

“Beyanların içeriksel ve biçimsel özelliklerini sistematik ve nesnel 

olarak tasvir eden ampirik bir yöntemdir.” şeklinde tanımlanmaktadır 

(Gökçe, 2006:7). İçerik analizli yönteminde önemli olan araştırma 
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konusuna ait verileri elde edebilecek tarzda tarama işlemi yapmak ve 

veri kaydı oluşturmaya dönük sistem kurmaktır. (Gürbüz ve Şahin, 

2017: 429). Araştırmada İŞKUR kapsamında “Ön Muhasebeci” iş 

ilanlarında verilen bilgiler ilan yeri bazında, cinsiyet bazında, eğitim 

düzeyi bazında, yaş bazında, tecrübe bazında, sağlanan sosyal 

imkanlar bazında, ücret bazında, Ms Office programları bilgisi 

bazında, muhasebe paket programları ve modülleri bilgisi bazıda, 

muhasebe işleri bilgisi bazında ve olması istenen kişisel özellikler 

bazında kodlanmış ve frekans analizine tabi tutulmuştur. Verilerin 

Spss programında işlenmesi ve analizi işlemlerinde (İslamoğlu ve 

Alnıaçık, 2016) eserinden faydalanılmıştır.   

4.4. Araştırma Bulguları 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler çeşitli açılardan frekans 

analizine tabi tutulmuş ve tablolar aracılığı ile yorumlanmıştır.  

4.4.1. İlan Yerlerine Göre (İl ve Bölge) Dağılım 

İncelenen “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının illere ve istatistiki bölgelere 

göre dağılımına ilişkin tablo şöyledir:  
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Tablo 1: İllere ve Bölgelere Göre Dağılım 

İlan Bölgesi f % f % 

 

TR1-İstanbul İlan İli İstanbul 123 0.254 123 0.254 

TR2-Batı Marmara İlan İli 

Balıkesir 10 0.021 

19 3.9 
Çanakkale 1 0.002 

Edirne 1 0.002 

Tekirdağ 7 0.014 

TR3-Ege İlan İli 

Afyonkarahisar 4 0.008 

74 15.3 

Aydın 9 0.019 

Denizli 6 0.012 

İzmir 35 0.072 

Kütahya 2 0.004 

Manisa 9 0.019 

Muğla 4 0.008 

Uşak 5 0.010 

TR4-Doğu Marmara İlan İli 

Bolu 3 0.006 

60 12.4 

Bursa 29 0.060 

Düzce 3 0.006 

Kocaeli 16 0.033 

Sakarya 5 0.010 

Yalova 4 0.008 

TR5-Batı Anadolu İlan İli 

Ankara 32 0.066 

41 8.5 Karaman 2 0.004 

Konya 7 0.014 

TR6-Akdeniz İlan İli 

Adana 11 0.023 

58 12.0 

Antalya 16 0.033 

Burdur 1 0.002 

Hatay 5 0.010 

Isparta 1 0.002 

Kahramanmaraş 4 0.008 

Mersin 15 0.031 

Osmaniye 5 0.010 

TR7-Orta Anadolu İlan İli 

Aksaray 7 0.014 

32 6.6 

Kayseri 15 0.031 

Kırşehir 1 0.002 

Nevşehir 2 0.004 

Niğde 3 0.006 
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Sivas 3 0.006 

Yozgat 1 0.002 

TR8-Batı Karadeniz İlan İli 

Bartın 1 0.002 

26 5.4 

Çorum 2 0.004 

Karabük 4 0.008 

Kastamonu 4 0.008 

Samsun 12 0.025 

Zonguldak 3 0.006 

TR9-Doğu Karadeniz İlan İli 

Ordu 1 0.002 

17 3.5 Rize 2 0.004 

Trabzon 14 0.029 

TRA-Kuzeydoğu Anadolu İlan İli 

Ağrı 1 0.002 

8 1.7 Erzincan 2 0.004 

Erzurum 5 0.010 

TRB-Ortadoğu Anadolu İlan İli 

Elazığ 2 0.004 

7 1.4 Malatya 4 0.008 

Van 1 0.002 

TRC-Güneydoğu Anadolu İlan İli 

Batman 1 0.002 

19 3.9 Diyarbakır 4 0.008 

Gaziantep 14 0.029 

Toplam 484 100 484 100 

 

“Ön Muhasebeci” iş ilanlarının illere göre dağılımına bakıldığında 

İstanbul’un %25,4 oranı ile en çok ilan verilen il olduğu 

görülmektedir. İstanbul’u %7.2 oranı ile İzmir, % 6.6 oranı ile Ankara 

ve % 6 oranı ile Bursa illeri takip etmektedir.  

“Ön Muhasebeci” iş ilanlarının Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

oluşturduğu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’e göre 

dağılımına bakıldığında, ilanların  %25,4’ününİstanbul bölgesinde yer 

aldığı görülmektedir. İstanbul bölgesini ise %15,3 oranı ile Ege 

Bölgesi ve %12,4 oranı ile Doğu Marmara Bölgesi takip etmektedir. 
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Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgeleri ise işverenlerin 

en az ilan verdikleri bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.4.2. Cinsiyete Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının cinsiyet açısından 

dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 2: Cinsiyete Göre Dağılım 

İlanda Aranan Cinsiyet f % 

Kadın 241 49.8 

Erkek 74 15.3 

Bilgi Yok 46 9.5 

Fark Etmez 123 25.4 

Toplam 484 100 

Ön Muhasebeci” iş ilanlarının %9,5’i aradıkları kişilerin cinsiyetleri 

hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. İlanların %25,4’ünde ise 

cinsiyetin aradıkları kişi özellikleri arasında önemli olmadığını 

belirtilmiştir. Bunun yanında işverenlerin %49,8’i “ön muhasebeci” 

olarak çalıştırmak istedikleri kişilerin kadın olmasını isterken %15,3’ü 

ise çalıştırmak istedikleri kişilerin erkek olmasını istemektedir. 

4.4.3. Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının eğitim düzeyi açısından 

dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 
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Tablo 3: Eğitim Düzeyine Göre Dağılım 

İlanda Aranan Eğitim Düzeyi f % 

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 343 70.9 

Önlisans 61 12.6 

İlköğretim 24 5.0 

Lisans 15 3.1 

Bilgi Yok 41 8.5 

Toplam 484 100 

Ön Muhasebeci” iş ilanlarında işverenlerin%8,5’i çalıştırmak 

istedikleri kişiler hakkında eğitim düzeyi ile ilgili olarak herhangi bir 

bilgi vermemişlerdir. %70,9 gibi yüksek oranda işveren ise “Ön 

Muhasebeci” olarak yanında çalıştıracakları kişinin eğitiminin 

ortaöğretim ( Lise ve Dengi ) düzeyinde olmasını istemiştir.%12,6’sı 

is çalışanının ön lisans mezunu olmasını, % 5’i ise çalışanının 

ilköğretim mezunu olmasını ve %3,1’i ise lisans mezunu olmasını 

istemiştir.  

4.4.4. Yaşa Göre Dağılım 

İncelenen “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının yaş açısından dağılımına 

ilişkin tablo şöyledir: 
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Tablo 4: En Alt Yaş Sınırı Göre Dağılım 

 İlanda Aranan En Alt 

Yaş Sınırı f % 

 İlanda Aranan En Alt 

Yaş Sınırı f % 

20 85 0.176 23 4 0.008 

25 63 0.13 27 3 0.006 

18 42 0.087 19 2 0.004 

22 28 0.058 15 1 0.002 

21 5 0.01 26 1 0.002 

24 5 0.01 35 1 0.002 

30 5 0.01 Bilgi Yok 239 0.494 

   
Toplam 484 100 

Ön Muhasebeci” iş ilanlarının %49,4’ünde aranan kişilerde olması 

istenen minimum yaş düzeyi ile ilgili bilgi verilmemiştir. %17,6 

oranında işveren çalıştırmak istedikleri ön muhasebecinin en az 20 

yaşında olmasını, %13 oranında işveren yanında çalıştırmak istediği 

ön muhasebecinin en az 25 yaşında olmasını ve %8,7 oranında ise en 

az 18 yaşında olmasını istemiştir. 

Tablo 5: En Üst Yaş Sınırı Göre Dağılım 

İlanda Aranan  

En Üst  Yaş Sınırı f % 

İlanda Aranan  

En Üst  Yaş Sınırı f % 

35 88 18.2 27 3 0.6 

40 49 10.1 32 3 0.6 

30 42 8.7 50 3 0.6 

45 22 4.5 34 2 0.4 

25 7 1.4 41 2 0.4 

28 5 1 22 1 0.2 

38 5 1 37 1 0.2 

   
Bilgi Yok 250 51.7 

   
Toplam 484 100 
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İşverenler ön muhasebeci olarak çalıştırmak istedikleri kişilere ilişkin 

en üst yaş sınırı hakkında %51,7 oranında bir bilgi vermemişlerdir. 

%18,2’si ise yanında çalıştırmak istedikleri kişinin en fazla 35 yaşında 

olmasını istemektedir. %10,1’i ise yanında çalıştırmak istedikleri 

kişinin en fazla 40 yaşında olmasını istemektedir. Yanında 

çalıştıracaklarını 45 yaşından daha yaşlı istemeyen işverenlerin oranı 

ise % 4,5’dir. 

4.4.5. Tecrübeye Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının tecrübe açısından 

dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 6: Tecrübeye Göre Dağılım 

İlanda Aranan Tecrübe f % 

2 Yıl 44 9.1 

1 Yıl 33 6.8 

3 Yıl 28 5.8 

5 Yıl+ 10 2.1 

4 Yıl 4 0.8 

Bilgi Yok 365 75.4 

Toplam 484 100 

İlanlarda aranan tecrübe baz alındığında işverenlerin %75,4’ününbu 

konu ile ilgili ilanda bilgi vermediği görülmektedir. İşverenlerin 

%6,8’i en az 1 yıl çalışma tecrübesi, %9,1’i en az 2 yıl çalışma 

tecrübesi aramaktadır. En az 3 yıl ve daha fazla çalışma tecrübesi 

isteyen işverenlerin oranı ise % 8,7’dir. 
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4.4.6. Sağlanan Sosyal İmkânlara Göre Dağılım 

İncelenen “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının ilanda belirtilen sosyal 

imkanlar açısından dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 7: Sosyal İmkanlara Göre Dağılım 

 İlanda Belirtilen Sosyal İmkanlar f % 

Servis İmkanı 25 5.2 

Ulaşım ve Yemek Ücreti Desteği 21 4.3 

Yemekhane İmkanı 15 3.1 

Servis ve Yemekhane İmkanı 12 2.5 

Yemek Ücreti Desteği 7 1.4 

Ulaşım Ücreti Desteği 1 0.2 

Bilgi Yok 403 83.3 

Toplam 484 100.0 

İşverenlerin %83,3’ü ilanlarda sosyal imkanlarla ilgili olarak herhangi 

bir bilgi vermemiştir. %5,2’si servis imkânı olduğunu, %3,1’i 

yemekhane imkânı olduğunu belirtmiştir. İşverenlerin%2,5’ü ise hem 

servis hem de yemekhane imkânı olduğunu belirtirken,  %4,3’ü ise 

ulaşım ve yemek ücreti desteği verdiklerini belirtmişlerdir. 

4.4.7. Ücrete Göre Dağılım 

İncelenen “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının ilanda belirtilen sosyal 

imkanlar açısından incelendiğinde ilanların 454 adedinde (%93,8) 

ücretle ilgili herhangi bir bilginin verilmediği görülmektedir. Ücretler 

ilgili olarak ilanlarda belirtilen tutarlar incelendiğinde ücretlerin 2.350 

TL ile 3.000 TL arasında olduğu görülmektedir. 
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4.4.8. MS Office Programı Bilgisine Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının MS Office programları 

bilgisi açısından dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 8: MS Office Bilgisine Göre Dağılım 

 İlanda Aranan  MS Office Bilgisi f % 

MS Office 82 16.9 

Bilgi Yok 402 83.1 

Toplam 484 100 

İşverenlerin %83,1’i çalışanların MS Office bilgisi oranında bilgi 

vermezken %16,9’u çalışanlarının MS Office programını 

kullanabilmesini istemektedir. 

4.4.9. Muhasebe Paket Programı Bilgisine Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının Muhasebe Paket Programı 

bilgisi açısından dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 9: Paket Program Bilgisine Göre Dağılım 

 İlanda Aranan Paket Program 

Bilgisi f % 

Logo 55 11.4 

Mikro 26 5.4 

Zirve 19 3.9 

Luca 15 3.1 

Netsis 15 3.1 

Eta 9 1.9 

Vega 7 1.4 

Nebim 4 0.8 
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Akınsoft 3 0.6 

Dia 3 0.6 

Asist 1 0.2 

Led 1 0.2 

Bilgi Yok 326 67.4 

Toplam 484 100 

İlanlarda İşverenlerin çalışanlarının kullanmalarını istedikleri paket 

programlara bakıldığında Logo paket programı % 11,4 ile en üst 

sırada yer almaktadır. Daha sonra ise Mikro, zirve, Luca, Netsis, Eta 

ve Vega programları gelmektedir. İşverenlerin % 67,4’ü ise 

çalışanlarının kullanmasını bilmesini istedikleri paket programları için 

herhangi bir bilgi vermemiştir. 

Tablo 10: Modül Bilgisine Göre Dağılım 

İlanda Aranan Paket Program Modül Bilgisi f % 

Cari Modülü 46 0.24 

Stok Modülü 39 0.21 

Kasa Modülü 37 0.19 

Fatura Modülü 33 0.17 

Banka Modülü 23 0.12 

Çek-Senet Modülü 12 0.06 

Toplam 190 100 

İşverenlerin çalışanlarında aradıkları paket programı modüllerinin 

başında %24 ile Cari modül gelmektedir. Sonrasında ise sırasıyla %21 

oranında stok modülü, %19 oranı ile kasa modülü, %17 oranı ile 
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fatura modülü, %12 oranında banka modülü ve %06 oranında ise çek-

senet modülünü kullanabilmelerini istemişlerdir. 

4.4.10. Muhasebe İşleri Bilgisine Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının çalışanlarda olması istenen 

muhasebe bilgisi açısından dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 11: Muhasebe İşleri Bilgisine Göre Dağılım 

İlanda Aranan Muhasebe Bilgisi f % 

E-Fatura/E-Arşiv Bilgisi Olan 79 46.5 

Gelen/Giden Evrak Takibi 34 20.0 

Raporlama Yapabilen 13 7.6 

Personel Özlük İşlemlerini Yapabilen 12 7.1 

BA/BS Formlarını Düzenleyebilen 11 6.5 

SGK İşlemlerini Yapabilen 4 2.4 

Tekdüzen Hesap Planına Hakim 4 2.4 

Beyannameleri Düzenleyebilen 3 1.8 

Alım-Satım İşlemleri 1 0.6 

İrsaliye Düzenleyip Ve Faturaların Kesilmesi 1 0.6 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Bilgi Sahibi 1 0.6 

Kargo Takip 1 0.6 

Resmi Kurumlar İle İletişimi Yürütebilecek 1 0.6 

Satın Alma İşlemlerini Yürütmek 1 0.6 

Satış İşlemlerini Yürütebilecek 1 0.6 

Uluslar Arası Ticaret Bilgisi Olan 1 0.6 

Vergi Dairesi İle İlgili İşlemleri Yapabilecek 1 0.6 

Yönetici Asistanlığı Yapabilecek 1 0.6 

Toplam 170 100 
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İlanlara bakıldığında işverenlerin çalışanlarında aradıkları muhasebe 

bilgilerinin başında % 46,5 ile E-Fatura ve E-Arşiv/Fatura 

uygulamalarının geldiği görülmektedir. Daha sonra ise çalışanlarından 

%20 oranında gelen/giden evrak takibi yapmalarını, %7,6 oranında 

raporlama yapabilmelerini, %7,1 oranında personel özlük işlemlerini 

yapmalarını, %6,5 oranında ise Ba/Bs formlarını 

düzenleyebilmelerini, %2,4 oranında da SGK işlemlerini 

yapabilmelerini ve Tekdüzen Hesap Planına hakim olmalarını 

istemişlerdir.  

4.4.11. Olması İstenen Kişisel Özelliklere Göre Dağılım 

İncelenen  “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının çalışanlarda olması istenen 

kişisel özellikler açısından dağılımına ilişkin tablo şöyledir: 

Tablo 12: Olması İstenen Kişisel Özelliklere Göre Dağılım 

 İlanda Aranan Kişisel 

Özellikler  f % 

 İlanda Aranan 

Kişisel Özellikler  f % 

Tecrübeli 152 35.8 
Koordinasyon 

Yeteneği Güçlü 
2 0.5 

Diksiyonu Düzgün 27 6.4 
Operasyon Yeteneği 

Olan 
2 0.5 

Takım Çalışmasına Yatkın 23 5.4 Özverili 2 0.5 

Yazılı Ve Sözlü İletişim 

Becerisi Yüksek 
23 5.4 

Problem Çözme 

Yeteneği Olan 
2 0.5 

Telefon Görüşmelerini 

Yürütebilecek 
19 4.5 Sonuç Odaklı 2 0.5 

Düzenli Çalışma Alışkanlığı 

Olan 
15 3.5 

Ürün Satışı 

Yapabilen 
2 0.5 

Sekretarya Hizmeti 

Verebilecek 
14 3.3 Zeki 2 0.5 

Sorumluluk Bilinci Yüksek 14 3.3 Azimli 1 0.2 

İş Disiplini Olan 12 2.8 Becerili 1 0.2 
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Müşteri İlişkilerine Hakim 10 2.4 Çalışmayı Seven 1 0.2 

Analitik Düşünebilen 9 2.1 Dinamik 1 0.2 

Yenilikleri Öğrenmeye Ve 

Gelişime Açık 
9 2.1 Dürüst 1 0.2 

Güler Yüzlü 8 1.9 İstikrarlı 1 0.2 

Dış Görünümüne Özen 

Gösteren (Presentable) 
6 1.4 

Karar Verme 

Yeteneği 
1 0.2 

Dikkatli 6 1.4 Klavyeye Hakim 1 0.2 

İnsan İlişkilerinde Başarılı 6 1.4 Nitelikli 1 0.2 

Çözüm Odaklı 5 1.2 Özgüvenli 1 0.2 

Yoğun Çalışma Temposuna 

Ayak Uydurabilecek 
5 1.2 Sabırlı 1 0.2 

İnisiyatif Alabilen 4 0.9 Satış Yeteneği 1 0.2 

Planlama Ve Organizasyon 

Yeteneği Olan 
4 0.9 Sayısal Alana Eğimli 1 0.2 

Pratik 4 0.9 Sigara İçmeyen 1 0.2 

Aktif 3 0.7 Stratejik Bakış Açısı 1 0.2 

Esnek Çalışma Saatlerine 

Ayak Uydurabilecek 
3 0.7 

Stres Yönetimi 

Başarılı 
1 0.2 

Sigara Kullanmayan 3 0.7 
Süreç Analizi 

Yeteneği 
1 0.2 

Çay Servisi Yapabilen 2 0.5 
Şehir Dışı Seyahat 

Özgürlüğü 
1 0.2 

Hızlı Karar Alma Yeteneği 

Olan 
2 0.5 Tecrübesiz 1 0.2 

İşini Benimseyen 2 0.5 Tesettürlü 1 0.2 

   Toplam 424 100 

İşverenlerin çalışanları için istedikleri kişisel özeliklerinin başında 

%35,4 ile tecrübe gelmektedir. Daha sonra ise % 6,4 ile düzgün 

diksiyon, % 5,4 ile takım çalışmasına yatkın aynı zaman da sözlü 

iletişimi güçlü, özellikleri ön plana çıkmaktadır. 
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SONUÇ 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde (https://www.iskur. 

gov.tr/) yer alan  “Ön Muhasebeci” iş ilanları çeşitli açılardan 

incelendiği bu araştırmanın sonuçlarını şöylece maddeler halinde 

yazmak mümkündür: 

• “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

oluşturduğu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1’e 

göre dağılımına bakıldığında, ilanların %25,4’ünün İstanbul 

bölgesinde yer aldığı görülmektedir. İstanbul bölgesini ise 

%15,3 oranı ile Ege Bölgesi ve %12,4 oranı ile Doğu Marmara 

Bölgesi takip etmektedir. Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu 

Anadolu bölgeleri ise işverenlerin en az ilan verdikleri bölgeler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

• Ön Muhasebeci” iş ilanlarının %9,5’i aradıkları kişilerin 

cinsiyetleri hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. İlanların 

%25,4’ünde ise cinsiyetin aradıkları kişi özellikleri arasında 

önemli olmadığını belirtilmiştir. Bunun yanında işverenlerin 

%49,8’i “ön muhasebeci” olarak çalıştırmak istedikleri kişilerin 

kadın olmasını isterken %15,3’ü ise çalıştırmak istedikleri 

kişilerin erkek olmasını istemektedir. 

• Ön Muhasebeci” iş ilanlarında işverenlerin %8,5’i çalıştırmak 

istedikleri kişiler hakkında eğitim düzeyi ile ilgili olarak 

herhangi bir bilgi vermemişlerdir. %70,9 gibi yüksek oranda 

işveren ise “Ön Muhasebeci” olarak yanında çalıştıracakları 

kişinin eğitiminin ortaöğretim ( Lise ve Dengi ) düzeyinde 
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olmasını istemiştir. %12,6’sı is çalışanının ön lisans mezunu 

olmasını, %5’i ise çalışanının ilköğretim mezunu olmasını ve 

%3,1’i ise lisans mezunu olmasını istemiştir.  

• Ön Muhasebeci” iş ilanlarının %49,4’ünde aranan kişilerde 

olması istenen minimum yaş düzeyi ile ilgili bilgi verilmemiştir. 

%17,6 oranında işveren çalıştırmak istedikleri ön muhasebecinin 

en az 20 yaşında olmasını, %13 oranında işveren yanında 

çalıştırmak istediği ön muhasebecinin en az 25 yaşında olmasını 

ve %8,7 oranında ise en az 18 yaşında olmasını istemiştir. 

İşverenler ön muhasebeci olarak çalıştırmak istedikleri kişilere 

ilişkin en üst yaş sınırı hakkında %51,7 oranında bir bilgi 

vermemişlerdir. %18,2’si ise yanında çalıştırmak istedikleri 

kişinin en fazla 35 yaşında olmasını istemektedir. %10,1’i ise 

yanında çalıştırmak istedikleri kişinin en fazla 40 yaşında 

olmasını istemektedir. Yanında çalıştıracaklarını 45 yaşından 

daha yaşlı istemeyen işverenlerin oranı ise % 4,5’dir. 

• İlanlarda aranan tecrübe baz alındığında işverenlerin 

%75,4’ünün bu konu ile ilgili ilanda bilgi vermediği 

görülmektedir. İşverenlerin %6,8’i en az 1 yıl çalışma tecrübesi, 

%9,1’i en az 2 yıl çalışma tecrübesi aramaktadır. En az 3 yıl ve 

daha fazla çalışma tecrübesi isteyen işverenlerin oranı ise % 

8,7’dir. 

• İşverenlerin %83,3’ü ilanlarda sosyal imkanlarla ilgili olarak 

herhangi bir bilgi vermemiştir. %5,2’si servis imkânı olduğunu, 

%3,1’i yemekhane imkânı olduğunu belirtmiştir. İşverenlerin 

%2,5’ü ise hem servis hem de yemekhane imkânı olduğunu 
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belirtirken, %4,3’ü ise ulaşım ve yemek ücreti desteği 

verdiklerini belirtmişlerdir. 

• İncelenen “Ön Muhasebeci” iş ilanlarının ilanda belirtilen sosyal 

imkanlar açısından incelendiğinde ilanların 454 adedinde 

(%93,8) ücretle ilgili herhangi bir bilginin verilmediği 

görülmektedir. Ücretler ilgili olarak ilanlarda belirtilen tutarlar 

incelendiğinde ücretlerin 2350 TL ile 3000 TL arasında olduğu 

görülmektedir. 

• İşverenlerin %83,1’i çalışanların MS Office bilgisi oranında 

bilgi vermezken % 16.9’u çalışanlarının MS Office programını 

kullanabilmesini istemektedir. 

• İlanlarda İşverenlerin çalışanlarının kullanmalarını istedikleri 

paket programlara bakıldığında Logo paket programı %11,4 ile 

en üst sırada yer almaktadır. Daha sonra ise Mikro, zirve, Luca, 

Netsis, Eta ve Vega programları gelmektedir. İşverenlerin 

%67,4’ü ise çalışanlarının kullanmasını bilmesini istedikleri 

paket programları için herhangi bir bilgi vermemiştir. 

İşverenlerin çalışanlarında aradıkları paket programı 

modüllerinin başında %24 ile Cari modül gelmektedir. 

Sonrasında ise sırasıyla % 21 oranında stok modülü, %19 oranı 

ile kasa modülü, % 17 oranı ile fatura modülü, %12 oranında 

banka modülü ve % 06 oranında ise çek-senet modülünü 

kullanabilmelerini istemişlerdir. 

• İlanlara bakıldığında işverenlerin çalışanlarında aradıkları 

muhasebe bilgilerinin başında %46,5 ile E-Fatura ve E-

Arşiv/Fatura uygulamalarının geldiği görülmektedir. Daha sonra 
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ise çalışanlarından %20 oranında gelen/giden evrak takibi 

yapmalarını, %7,6 oranında raporlama yapabilmelerini, %7,1 

oranında personel özlük işlemlerini yapmalarını, %6,5 oranında 

ise Ba/Bs formlarını düzenleyebilmelerini, %2,4 oranında da 

SGK işlemlerini yapabilmelerini ve Tekdüzen Hesap Planına 

hakim olmalarını istemişlerdir.   

• İşverenlerin çalışanları için istedikleri kişisel özeliklerinin 

başında %35,4 ile tecrübe gelmektedir. Daha sonra ise %6,4 ile 

düzgün diksiyon, %5,4 ile takım çalışmasına yatkın aynı zaman 

da sözlü iletişimi güçlü, özellikleri ön plana çıkmaktadır. 

Çalışma sonuçlarının gerek muhasebe eğitiminin şekillenmesine 

gerekse ön muhasebecilik mesleğini icra eden meslek elemanlarına 

fayda sağlayacağı görüşündeyiz. İş dünyasının ön muhasebecilik 

mesleğini yerine getirecek meslek elemanlarından beklentilerini 

karşılayacak eğitim müfredatının oluşturulmasında bu ve benzeri 

çalışmaların yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. Ön muhasebecilik 

mesleğini yerine getirecek meslek elemanlarının da sektörün ne talep 

ettiğini görmeleri ve kendilerindeki eksiklikleri ve kariyer 

gelişimlerini bu yönde ilerletmeleri açısından bu ve benzeri 

çalışmaların önemli olduğunu düşünmekteyiz.   
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GİRİŞ 

Muhasebe, çoğunlukla büyük iş verileriyle, önceleri kağıtlara, 

sonraları bilgisayarlara karar vericilere anlamlı bilgiler üretmek için 

kayıt, sınıflandırma, özetleme ve analiz etme fonksiyonlarıyla 

yardımcı olan bir bilgi sistemi olmuştur. Esasen geçmişten beri veri 

yığınları ile anlamlı bilgiler oluşturan bilim, son zamanlarda 

teknolojik gelişmelerin etkisiyle daha büyük hacimli, hızla 

ulaşılabilen, daha çeşitli verilerle karşılaşmaktadır.  

Veri setleri artık daha büyük ve daha iyi veri analitik yazılımları 

mevcuttur. Muhasebecilerin birincil amacı, geçmişten günümüze hiç 

değişmemiştir. Temel amaç, iç ve dış karar vericiler için doğru, gerçek 

ve güvenilir bilgiler oluşturmaktır. Muhasebeciler, daha büyük veri 

hacimlerinden faydalanarak söz konusu amaca daha iyi hizmet 

edebilirler. 

1. BİG DATA’YA GEÇİŞ 

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle veri akış hızı artmakta ve çok çeşitli 

veriler hacimsel olarak büyümektedir. Big data’ya geçiş zorunlu hale 

gelen ve rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler için önemli bir 

unsur haline gelmiştir. 

Nitekim, dünya üzerindeki verilerin %90’ı son iki yıl içinde 

üretilmiştir. Veri akışını hızlandıran, verileri çeşitlendirip hacimsel 

olarak büyüten kaynaklarından bazıları; sensörler, sosyal medya 

mesajları, dijital fotoğraf ve videolar, cep telefonları GPS 
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sinyallerinden oluşmaktadır ( Bechtold, 2014). Veri üretim 

kaynaklarından sosyal medya olarak; dünya üzerinde yaklaşık bir 

milyar Facebook kullanıcısı olduğu düşünülürse; bu uygulama ile 1,13 

trilyon “beğeni”, 140,3 milyar “arkadaş” ve 219 milyar “paylaşılan 

fotoğraf” verisi üretilmesi sonucunda big data’ya geçişi anlamak zor 

değildir (Coupmedia, 2013). Veri yığınını besleyen diğer kaynaklar 

değerlendirilirse (Erturan ve Ergin, 2018: 209); 

• Günde 400 milyon tweet atılmakta, 

• Günde 104 bin saatlik video yüklenmekte, 

• Günde 4,7 milyar Google sayfasında arama yapılmakta, 

• Günde 46 milyar uygulama indirilmektedir. 

Uygarlığın başlangıcından 2003 yılına kadar insanlık 5 eksabayt (veri 

boyutunu belirtmek için kullanılan dijital bilgi depolama birimi) veri 

üretmişken, günümüzde bu miktardaki veri her iki günde bir 

üretilmektedir (Erturan ve Ergin, 2018: 210). 

Big data kavramı, Francis X. Diabold tarafından sunulan “Big Data 

Dynamic Factor Models for Macroeconomic and Forecasting” isimli 

bildiride kullanılarak, literatüre 2000’li yıllarda girmiştir (Gürsakal, 

2017: 20).  

İşletmeler son yıllarda önceki yıllara nazaran daha fazla veri 

toplamıştır (Syed v.d. 2013). Söz konusu verilerin büyük bir kısmı 

yapılandırılmamıştır ve genellikle sensörler ve sosyal medyadan elde 

edilmiştir. İşletmeler, iş performansını iyileştirmek ve karlılığı 

arttırmak için bu verileri kullanmaktadırlar. Verileri ve ilgili iş 
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analitiğini bir araya getiren şirketler, üretkenlikte %5- %6 kazanç 

sağlamışlardır (Brynjolfsson v.d. 2011). Bu bağlamda, big data marka 

imajı gibi kurumsal bir varlık olarak görülebilir (Brown v.d. 2011). 

Big Data’nın biriktirilmesi ve değerlendirilmesi, rekabet avantajının 

oluşturulması ve sürdürülmesinde hızla etken unsurlar haline 

gelmektedir (Bughin v.d. 2011). 

Dünyanın en büyük muhasebe kuruluşlarından birisi olan ACCA 

(Association of Certified Chartered Accountans) ve IMA (Institute of 

Management Accountants) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına 

göre, işletmelerin %62’si gelecekte big data’yı kendileri için önem arz 

eden bir husus olarak değerlendirmiştir. Araştırma sonuçlarından bir 

diğeri, big data’nın muhasebe alanını önemli ölçüde yeniden 

şekillendireceğidir (http://www.accaglobal.com). Ayrıca, bir başka 

araştırmada, gelecek 20 yıl içinde robotlar ve bilgi teknolojilerindeki 

gelişmeler ile önemli bir dönüşüm yaşayacak meslekler arasında 

muhasebe ve denetim mesleği ikinci sırada gösterilmiştir  (Yarow, 

2014). 

Rekabet avantajı arayan işletmeler, otomatikleştirilmiş veri yakalama 

ile başlayan, yönetim ve üretim destek sistemlerini tamamen 

otomatikleştirerek bilgi sistemlerini genişletmelidir. Özelikle 

muhasebe alanında; muhasebe ve denetim girdisi olan verinin 

hacminin, çeşitliğinin ve hızının artması nedeniyle big data’nın 

anlaşılması ve big data’ya göre etkin bir şekilde süreçlerin 

planlanması ve big data’nın muhasebecilere değer katan bir fırsata 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 
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2. BİG DATA KAVRAMI  

Big data, Türkçe karşığı “büyük veri”yi kavram olarak tanımlamak 

için, veri kelimesinin anlaşılması gerekmektedir. Veri; herhangi bir 

işlemden geçmemiş (edit edilmemiş, özetlenmemiş veya rafine 

edilmemiş) ve kullanıcısını doğrudan etkilemeyen gerçekler olarak 

tanımlanabilir (Hall 2011, 11). Bir başka tanıma göre; veri; 

kaydedilmiş, depolanmış ve sınıflandırılmış ancak başka spesifik 

anlamı olmayan, organize edilmemiş olan faaliyetler, işlemler, olaylar 

ve şeylerdir (Rainer ve Cegielski 2011, 11). 

Ham, işlenmemiş ve kaydedilmiş, depolanmış, sınıflandırılmış ancak 

özel anlamı olmayan ve organize edilmemiş bilgi anlamına gelen data 

kavramı, gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri ile birlikte çok 

hacimli, çok hızlı ve çok çeşitli hale gelmiş ve günümüzde yaygın 

halde kullanılan big data kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır 

(Aslan ve Özerhan, 2017: 865). Big data kavramı ile ilgili yapılan 

tanımlardan bazıları aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 

Big data, sosyal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, 

video, log dosyaları, mikrobloglar, iklim algılayıcıları v.b. 

sensörlerden gelen bilgiler, GSM opreratörlerinden elde edilen arama 

kayıtları gibi farklı ve ilişkisel veri tabanlarında tutulan ve yapısal 

verinin dışında kalan veri yığınıdır (https://tr.wikipedia.org). 

Big data, dinamik bir yapı özelliği ile oldukça geniş ve karmaşık olup 

standart yazılımlar ile yönetilemeyecek veri topluluğudur 

(http://www.accaglobal.com).  
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Big data, verilerin yakalanmasını, depolanmasını, dağıtımını, 

yönetimini ve analizini olanaklı hale getirmek için ileri teknik ve 

teknolojileri gerektiren büyük hacimli, yüksek hızlı, çeşitli ve 

karmaşık verileri ifade eden bir kavramdır (TechAmerica 

Foundation’s Fedaral Büyük Veri Komisyonu, 2012). 

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, dijitalleşme, çok büyük 

hacimlerde, çok hızlı ve çok çeşitliliğe sahip veri üretimine neden 

olmuştur ve bu oluşum big data olarak isimlendirilmiştir. Big data 

kavramına ek olarak literatürde “big data analitiği” kavramı da yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Big data analitiği, faydalı bilgiyi keşfetmek 

ve iletmek, karar vermeyi desteklemek ve sonuçlar önermek için big 

datayı inceleme, temizleme dönüştürme ve modelleme süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Min Cao v.d., 2015: 423). Big data kavramı, big 

data analitiği olarak anlaşılmalı, yığın halde bulunan veriden 

faydalanma süreci şeklindeki bir kapsamı içermelidir. Kavram, çok 

büyük veri kümelerini, ayrıca söz konusu verilerin anlamlı bilgilere 

dönüştürülme süreci olarak anlamlandırılmıştır. 

3. BİG DATA’NIN ÖZELLİKLERİ 

Big data’nın özelliklerini ifade eden unsurlar önceleri, 3V olarak 

anılan; hacim (volüme), çeşitlilik (variety) ve hız (velocity) 

kelimelerinin İngilizce baş harflerini karşılamaktadır. Daha sonraları 

5V olarak anılan unsurlar; veri kalitesi ( verification) ve veri değeri 

(value) kelimelerinin ilavesiyle ortaya çıkmıştır. Söz konusu unsurlar, 

esasen kavramın çok büyük veri kümelerinden, verilerin anlamlı 
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bilgilere dönüştürülme sürecini kapsaması için 3V’den 5V’ye 

dönüştürülmüştür. Big data kavramının 5V olarak anılan unsurları 

aşağıda açıklanmıştır (Meriç, 2020: 80-82): 

Hacim (Volume): Geleneksel veri tabanı yönetim sistemleri ve 

yazılım programlarıyla analiz edilemeyen ve her geçen gün 

teknolojilerin yardımı ile daha büyük veri kümelerinin yakalanmasının 

ve depolanmasının mümkün olması sebebiyle bir eşik değeri 

olamayan veri setlerinin hacimsel olarak büyük ve büyüyecek 

olmasıdır. 

Çeşitlilik (Variety): Veri setlerinin metin, görüntü, ses ve video 

şeklinde, işletme içi (örneğin sensörler) ve dışından (örneğin sosyal 

medya hesapları) gelen, %90’ı yapılandırılmamış verilerden oluşması 

ve yapısal olarak heterojen olmasıdır. 

Hız (Velocity): Bilgi teknolojilerinin yardımı ile veri akış ve veri 

işleme hızının olmasıdır. Söz konusu hız periyodik bir şekilde 

değildir. Kullanılan bilgi teknolojileri, veri akışını hızlandırarak ve 

anında işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürmesi mümkün hale 

gelmiştir. 

Doğruluk (Veracity): Big data’nın fayda sağlaması için olması 

gereken bir unsurdur. Nitekim yığın haldeki verilerin güvenilirliği 

sorunludur. Ancak güvensiz halde big data’nın doğrulanması ile 

değerli bilgiler ortaya çıkarılabilir. 
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Değer (Value): Big data genellikle düşük değer yoğunluğu ile 

tanımlanır. Hacimsel olarak büyüyen ama değersiz hale gelen verilerin 

analiz edilmesi ile değer yaratma potansiyeli vardır. 

4. BİG DATA’NIN ÖNEMİ VE KISITLARI 

İşletmeler hızlı veri akışı ile hacimsel olarak büyük ve çeşitli verileri, 

doğru ve değerli bir hale getirerek bir takım avantajlar elde edebilirler. 

Mevcut durumu daha etkin bir şekilde değerlendirme ve geleceğe dair 

gerçeğe yakın tahminlerle daha iyi bir planlama yapma imkanı, big 

data’nın sunduğu fırsatlardandır. Söz konusu fırsatları yakalayabilecek 

ve değerlendirebilecek teknik ve beşeri altyapıyla, işletmelerin 

kendilerini donatması önemlidir. 

Big data, yığın haldeki verilerin yönetilme kabiliyetinin sağlanması 

ile, risklerin kontrol altına alınmasını ve etkin bir risk yönetimi ile 

risklerin fırsatlara dönüştürülmesini mümkün kılabilir. Ayrıca 

işletmeler için önem arz eden kilit faaliyetlerin fonksiyonel ve süreç 

olarak optimize edilmesine yardımcı olarak, örgütsel performansın 

geliştirilmesini sağlayabilir. İşletme için mevcut durumu analiz edecek 

ve geleceğe dair bir yol haritası olabilecek raporların zamanında ve 

etkin bir şekilde oluşturulmasına katkı sağlayabilir (http://www.ey. 

com, 10.01.2020). 

Big data’nın önemini farkeden işletmeler geleneksel veri depolarını 

önemli ölçüde genişletmektedirler. Hem finansal hem finansal 

olmayan verilerle veri setlerini, çeşitlendirme ve arttırmaya çaba 
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göstermektedirler. ERP2 sistemlerinde sadece asgari düzeyde 

doğrudan finansal raporlamayla ilgili olan büyük veri tabanlarını 

tutmuşlardır. İç raporlama, insan kaynakları, üretim, pazarlama, 

tedarik zinciri ve Ar-Ge gibi doğrudan mali olmayan ancak muazzam 

bilgi kümeleriyle çok zengin bir hale getirilmiştir (Vasarhelyi v.d., 

2015: 385). 

Big data’nın işletmeler için birtakım avantajlar sunan öneminin yanı 

sıra uygulamada bazı kısıtlar ortaya çıkabilir. Söz konusu kısıtların 

başında, big data’nın maliyetlerdeki artışa sebep olabileceği, 

gelmektedir. Ayrıca yasal düzenlemelerde hala boşluklar söz 

konusudur. Teknolojinin yardımı ile ulaşılan büyük verilerin, yine 

teknoloji sebebiyle kaybolması, çalınması kolaydır.  

İşletmelerin big data fırsatlarından yararlanmalarında engel olabilecek 

kısıtlar; yığın verinin doğrulanması ve değer yaratma potansiyelinin 

ortaya çıkarılması hususundadır. Nitekim veriyi tanımlama, analiz 

etme ve yorumlama yeteneğine sahip uzman kişi sayısı yetersizdir, 

doğru verinin tanımlanması ve etkin bir şekilde kullanılması tam 

olarak bilinememektedir. Ayrıca veri bilimcisinin de dahil olduğu bir 

çalışma ekibi ve departmanlar arası işbirliği yerine çatışmalar ortaya 

çıkabilir. Verilerin korunması ile ilgili yetersizlikler söz konusudur. 

 
2 Enterprise Resource Planning- Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) olarak 

tercüme edilen sistem; işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları, fiziksel 

kaynaklar, finansal kaynaklar) bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini ve verimli 

olarak kullanılmasını sağlamak ya da desteklemek için geliştirilmiş sistem ve 

yazılımların genel adıdır.  
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Teknoloji çok hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bu 

bağlamda sürekli güncel olma zordur (Aslan ve Özerhan, 2017: 867).  

Big data sürecini yönetmek kolay değildir. Veri yetersizliği, ilgisizliği 

ve şüpheli kaynaklardan gelmesi veya anlamlı bilgilerin 

çıkarılmasında yetersizlik gibi birtakım kısıtlara ilaveten big data 

işletmeler için artan bir sorumluluktur. 

5. BİG DATA’NIN MUHASEBE MESLEĞİNE ETKİSİ 

Muhasebe kayıtları, “hesap vermek amacıyla yapılan finansal 

işlemlerin veya parasal terimlerle ifade edilen olayların kayıtlarıdır '' 

(Accounting Dictionary 2014). Bu tür kayıtlar tarihsel olarak fiziksel 

olsalar da, şimdi neredeyse tamamen dijitalleştirilmiştir. Örneğin, 

2000 yılında, depolanan tüm bilgilerin yaklaşık yüzde 25'i dijital iken 

şu anda bu bilgilerin yüzde 98'inden fazlası elektroniktir (Cukier ve 

Mayer-Schönberger, 2013). Otomatik sensör cihazları ve makineden 

makineye iletişim sürekli olarak veri ürettiği için veri akışları ile 

dijitalleşme kaçınılmaz olmuştur. 

Big data’nın artan önemi, muhasebe bilimini de önemli ölçüde 

etkileyecektir. Verilerin nasıl toplandığı ve kaydedildiği, raporlama 

aşamasında bu verilerin nasıl bir araya getirildiği ve işlendiği ve 

yönetimin işletmenin hedefleri doğrultusunda bu verileri nasıl 

kullandığı ve gibi sorunlarla muhasebeye yansıyacak bir kavramdır 

(Warren v.d., 2015: 397). 
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Big data kavramının ortaya çıktığı ilk yıllarda, söz konusu kavram 

muhasebe mesleği için bir tehdit olarak nitelendirilmekteydi. Nitekim, 

yapay zeka ve makine öğrenimindeki sürekli ilerleme, big data’ları 

analiz etme becerisinin artmasıyla birleştiğinde, gelecekte geniş bir iş 

yelpazesinin bilgisayarlı hale getirilmesi tehdidini artırmıştır. Big data 

analizlerinin muhasebe mesleğinin yok olmasına zemin hazırladığı ve 

muhasebeciler, denetçiler tarafından gerçekleştirilen görevlerin 

çoğunun yerini alma potansiyelinde olduğu düşünülmüştür. Çünkü, 

söz konusu görevler, bu görevlerle ilişkili makine ile taklit edilemeyen 

beceri gereksinimlerinin olmaması nedeniyle otomatik hale gelebilirdi 

(Frey ve Osborne, 2013).  

Birçok muhasebe görevi otomasyona tabi olsa da, tüm mesleğin 

teknolojik işsizlikle tehdit altında olması daha az olası görünmektedir 

(Mokyr v.d. 2015, Autor, 2014, Autor, 2015). Bir çok meslek topluca 

kolayca otomatikleştirilemeyen görevler kümesinden oluşur. 

Muhasebe de bu mesleklerden biridir. Big data’nın muhasebe 

mesleğindeki görev yapılarını değiştirmesi ve bunun muhasebeciler 

için mevcut becerilerini yeni edinilmiş becerilerle bağlantılı olarak 

kullanmaları için fırsatlar sağlayacağı muhtemeldir (Richins v.d., 

2017: 64).  

İşletmelerdeki faaliyetlerin ölçümünün etki alanı olarak muhasebe 

genelde “finansal raporlama” ile sınırlandırılmıştı. Big data, 

işletmelerdeki faaliyet ölçümünün çevresini ve güvencesini 

değiştirmektedir. İşletmelere, resmi muhasebe kayıtlarından önce 

işlemleri kaydetme, makbuz ve teslimattan önce envanter hareketini 
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tanımlama, fiili hizmet eylemleri gerçekleştirilmeden önce müşteri 

çağrılarını tanımlama ve diğer birçok ekonomik faaliyet tanımlama 

biçimi için fırsatlar verilmektedir. Big data ekonomik faaliyetlerin 

daha erken ve daha detaylı bir şekilde izlenmesine ve ölçülmesine izin 

verecek ezber bozan bir yenilik olacaktır (Vasarhelyi v.d., 2015: 384). 

5.1. Big Data ve Muhasebeciler 

Big Data işletmelere bir çok fırsat sunar, ancak bu fırsatlardan etkili 

bir şekilde yararlanmak ve big data’dan gerçekten değer üretmek için 

işletmelerin yalnızca big data ve analizlerini değil, aynı zamanda 

firmanın temellerini ve iş stratejisini de anlayan bireyler gerekir 

(Richins v.d., 2017: 64).  Muhasebeciler mevcut güçlü finansal 

anlayışlarını veri analitiğini kullanma ve big data’yı yorumlama 

uzmanlığıyla tamamladığında işletmelerde aranan insan kaynağı 

olacaktır. 

Muhasebeciler, yapılandırılmış verilerle problem odaklı bir yaklaşımla 

veri analizi kabiliyeti olan insan kaynaklarıdır. Big data ile 

yapılandırılmamış verilerle de karşılaşacak muhasebecilerin, çağın 

gereklerine göre kendilerini donatmaları gerekmektedir. Aşağıda, veri 

analiz yöntemlerini, big data’yı dikkate alarak veri türüne göre 

açıklayan bir şekil yer almaktadır: 
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Şekil 1: Big Data Öncesi ve Sonrası Veri Analizleri (Richins v.d., 2017: 65) 

 

 

Şekle göre, muhasebecilerin veri analiz yetisi değerlendirildiğinde; 

muhasebeciler, big data’dan önceki veri analizini (yapılandırılmış 

veriler ile problem odaklı analizi) bilmektedirler. Muhasebeciler, 

yapılandırılmış verileri probleme dayalı bir yaklaşımla analiz etme 

alanında zaten alana özgü bilgi ve becerilere sahip oldukları için, bu 

yetkinliklerinden yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin 

probleme dayalı bir yaklaşımla analiz edilmesine anlamlı bir şekilde 

katkıda bulunabilirler. Yapılandırılmamış verilerin probleme dayalı 

analizi, muhasebecilerin big data sonrası, değer yaratmak ve katkıda 

bulunmak için çabalarının ve dikkatlerinin çoğunu odaklamaları 

gereken yerdir. Hem yapılandırılmamış hem yapılandırılmış verilerin 

keşif analizleri öncelikle veri bilimcilerinin alanı olacaktır (Richins 

v.d., 2017: 67). 

Big data’dan sonra veri analiz tekniği olan keşif analizleri, 

muhasebecilerin güçlü ticari zekaları ile onları alakasız olanı 



 
 

 107 

filtreleme ve analize dahil edileceklerle ilgili içeriğe dikkat çekme ve 

ayrıca bir iş çerçevesi içindeki herhangi bir analizin sonuçlarını 

yorumlamada yardımcı olma yeteneği sağlar (Richins v.d., 2017: 66). 

Keşif analizleri ile ilgili olarak, muhasebeciler, hem yapılandırılmış 

hem yapılandırılmamış keşfedilecek içerik önererek veri bilimcileriyle 

işbirliği yapabilir ve sonuçları firmanın stratejik hedefleri ışığında 

yorumlayabilir (Katz, 2014: 20). Bu bağlamda muhasebeciler keşif 

analizlerinde oynayacakları önemli bir destek rolüne sahip olabilir.  

5.2. Big Data’da Veri Türleri ve Muhasebe Kayıtlarına Etkisi 

Big data, e-mail mesajları, Facebook, Twitter gibi sosyal medya 

gönderileri, telefon görüşmeleri, web sitesi ziyaretleri ve video akışları 

gibi yaklaşık %90’nını kapsayan ham verilerden oluşmaktadır. Bu tür 

veriler muhasebe kayıtlarını destekleyen ek kanıtlar niteliğindedir. 

Muhasebe hilelerinin tespitinde, ilgili uzmanlarından alınan destekle 

önemli ipuçları sağlayabilir. 

5.2.1. Video ve Görüntü Verileri 

Video ve görüntü yakalama cihazlarının her yerde olması ile görsel 

veriler yaygın olmuştur. Bu tür veriler, video ve görüntü depolama, 

işleme ve analitik teknikler geliştikçe, muhasebe kayıtlarında 

kullanılabilir olacaktır. 

Video ve görüntü verileri bir muhasebe bilgisi kaynağı olabilir. 

İşletmeyle ilgili mali olmayan ancak faydalı iş içgörülerine ulaştıran 
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bu tür bilgilerin kaynağı olarak video ve görüntü verilerinin verimli 

bir şekilde toplanması için süreç otomatik hale getirilmelidir.  

Özellikle işletmelerin iç kontrolleri ile ilgili olarak, videodan nesnel 

bilgiler üreten yaklaşımlar, videoyla geliştirilmiş muhasebe 

kayıtlarının uygulanabilirliğini artırır. Sınırlı erişimli alanlara girişi 

algılayan, nesneleri sayan, sahneleri analiz eden, araçları izleyen ve 

duyguları algılayan algoritmalar ile görüntü verileri muhasebe 

kayıtları için çok önemli bilgiler sağlayabilir. Örneğin, kısıtlı erişim 

alanına ne zaman kaç defa girildiğini ortaya çıkaran görüntü verileri, 

çalışanların üretkenliğini belirleyen görüntü verileri, iş hacmini ölçen 

ve darboğazı tespit eden ve gerçek zamanlı miktar değişikliklerini 

ölçen envanter videoları gibi (Warren v.d., 2015: 398). 

5.2.2. Ses Verileri 

Bu tür veriler, muhasebe kayıtlarını ve mali bilgilerin kalitesini 

arttırabilir. Müşteri aramaları, dahili çalışan görüşmeleri, gözetim için 

işletmenin tesislerine yerleştirilen mikrofonlar, hissedarlar ve yönetim 

kurulu toplantılarının konferans aramaları şeklinde düzenlenmesi 

yoluyla söz konusu verilere ulaşılabilir. Nitekim ses analizleri yoluyla 

ruh hali algılama, olay tanımlama ve suç tespiti yapılabilmektedir. Bu 

bağlamda muhasebe hilelerinin tespitinde uzmanı tarafından ses 

verilerinin değerlendirilmesi fayda sağlayacaktır. 

Ses verileri ile big data muhasebe kayıtlarını destekleyen ek kanıtlar 

sağlayabilir. Örneğin, uzun vadeli varlıkları değerlerken ve potansiyel 

değer düşüklüğünü belirlerken ilgililerle yapılan telefon görüşmeleri 
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ek kanıt sağlayacaktır. Bir başka örnek; müşteri telefon görüşmelerine 

istinaden müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi hakkında bilgiler elde 

edilerek ürünle ilgili garanti yükümlülüğü tahminleri geliştirilebilir 

(Warren v.d., 2015: 399). 

5.2.3. Metin Verileri 

Sosyal medya, en büyük ve en hızlı büyüyen, metinsel verilerin 

toplandığı yerdir. E- postalar, web siteleri de önemli metin verilerinin 

kaynağıdır. Bu kaynaklardan elde edilen veriler, iş performansının 

değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde etkili olacaktır. 

Metin verileri de ses verileri gibi muhasebe kayıtlarını destekleyen ek 

kanıtlar sağlayabilir. Özellikle muhasebe hilelerinin tespitinde 

metinsel verilerin incelenmesi çok önemli bilgiler sağlayabilir. 

6. BİG DATA VE MUHASEBE TÜRLERİ 

Big data, bilgi kullanıcıların tamamına yönelik finansal muhasebe ve 

yöneticilere yönelik yönetim muhasebesi bağlamında 

değerlendirildiğinde; ortaya çıkacak önemli etkileri aşağıdaki gibi 

ifade edilebilir: 

6.1. Big Data ve Yönetim Muhasebesi 

Yönetim muhasebesi, yöneticilerin görevlerini yerine getirmelerine 

yardımcı muhasebe kayıtlarından üretilen bilgilerin kullanılmasıdır.  

Yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri, çalışanların izlenmesi ve 

performanslarının değerlendirilmesidir. Ancak izleme ve performans 
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değerlemenin amacı verimliliği arttırmak olmalıdır. Aşırı takip 

çalışanların yaratıcılığını ve motivasyonunu bastırabilir. Çalışanlar 

sürekli izlendiği bir ortamda özgünlük ve insiyatif göstermekten 

kaçınabilirler (Warren v.d., 2015: 401). 

Yönetim muhasebesi işletmenin bütçeleme ile ilgili faaliyetlerini de 

kapsamaktadır. Geleneksel bütçeleme faaliyetleri, içe dönük olması, 

rekabet üstünlüğünü engellemesi gibi bir çok açıdan eleştirilmektedir 

(Warren v.d., 2015: 401). 

Big data ile yönetimsel fonksiyonlar için yararlı bilgiler keşfetme 

fırsatı elde edilir. Yönetimin ihtiyaç duyduğu veriler, depolanan big 

data ile elde edilebilir. Veri biriktirmenin kolay hatta tesadüfi olduğu 

bu dönemlerde, veri havuzlarının eyleme geçirilebilir bilgilere 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 

6.2. Big Data ve Finansal Muhasebe 

Finansal muhasebe, esas olarak Genel Kabul Görmüş Muhasebe 

İlkelerine uyumlu olarak mali tabloları oluşturmakta ve bilgi 

kullanıcılarına sunmaktadır. Big data, finansal raporlamanın 

geleceğini ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinin gelişimini 

önemli ölçüde etkileyebilir.  

Video, görüntü, ses ve metin verileri kapsamında big data, geleneksel 

finansal bilgileri tamamlayarak, karar verme aşamasında bilgi 

kullanıcılarına fayda sağlayacaktır.  
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Temel finansal tablolardan bilançolarda, genellikle değerinin 

belirlenmesi zor olan soyut varlıklar yer almayabilir. Örneğin, müşteri 

kitlesi, insan kaynakları, taahhütler, ürün kalitesi, satıcı kitlesi gibi. 

Esasen bu tür varlıklar rekabet üstünlüğü sağlayabilecek 

kapasitededirler. Bilgi kullanıcılarının ilgi odağındadırlar. Big data bu 

hususta yardımcı olabilecek kaynaktır. İhtiyaç halinde olan bu tür 

bilgiler, big data ile ulaşılabilecek ve mali raporların dip notlarında 

tamamlayıcı bilgiler olarak yer alabilecektir. Bu sayede, bilgi 

kullanıcıları, bilanço dışı soyut sinyallere bir miktar erişime sahip 

olabilecektir. Veri toplama ve işleme tekniğinin gelişimine bağlı 

olarak söz konusu varlıklar için niceliksel değerleme yöntemleri 

geliştirilerek bilançolarda görünme imkanı bile elde edilebilir (Warren 

v.d., 2015: 403).  

Finansal raporlamada, bir gerçeğe uygun değer yönelimi 

benimsenmektedir (Lee ve Park, 2013). Ancak, örneğin maddi duran 

varlıklar için gerçeğe uygun değer muhasebesinin ele alınmasında, 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ile Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları arasında farklılıklar oluşmaktadır. Big data, 

söz konusu farklılığı giderecek ve küresel bir muhasebe standartları 

seti oluşturmaya yardımcı olabilecek bir kaynaktır. Gerçeğe uygun 

değer muhasebesi için değerin tahmini bağlamında objektif, 

gözlemlenebilir ve güncel piyasa verileriyle maksimize etmek için 

ilgili tüm web tabanlı bilgiler elde edilebilir. Hatta daha ileri boyutta, 

değerleme ve tahmin hizmetleri veren mevcut değerleme şirketlerine 

benzer olarak, varlıklar ve borçlar hakkında gerçeğe uygun değer 
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bilgisi sağlamada uzmanlaşan veri hizmeti sağlayan firmalar ortaya 

çıkabilir (Warren v.d., 2015: 403). 

SONUÇ 

Big data, işletmeler için bir çok fırsatın yanı sıra tuzaklar da 

sunmaktadır. Tuzaklardan kaçınırken, big data fırsatlarından 

yararlanmak için işletmelerin sadece veri analitiğini değil, aynı 

zamanda işi anlayan bireyleri kullanması gerekir. Muhasebeciler, big 

data ile birlikte çalıştıkları işletmelere anlamlı bir şekilde katkıda 

bulunabilir. Bu nedenle, muhasebeciler yeni teknolojileri anlamak ve 

benimsemek için hazırlamak ve veri bilimcileriyle etkileşime girmek 

kritik bir yetkinlik haline gelecektir. 

Günümüz ortamında muhasebe eğitimi alan öğrencilerin big data ile 

çalışabilmelerini sağlamak önemlidir. Bu bağlamda öğrencilerin 

yalnızca istatistik, veri yönetimi, veri analizleri değil, aynı zamanda 

big data için uygun araçların kullanımını da sağlayan disiplinler arası 

entegre bir muhasebe müfredatına ihtiyaç vardır. Teknolojik araçlar 

ile veriler toplanmakta, dönüştürülmekte ve analiz edilmekte ve süreç 

sonunda, anlamlı bilgiler karar vermek için kullanılmaktadır. 

Öğrencilerin söz konusu araçları etkin kullanabilme becerisini 

kazanmaları yeni muhasebe döneminde önemlidir. 

Big data’nın muhasebecilerin görevlerini azaltacağı endişesi 

gereksizdir. Birçok kaynaktan veri toplama, birleştirme ve yorumlama 

konusundaki uzmanlığıyla muhasebeciler daha değerli hale 

gelebilecektir. Tehditleri fırsatlara dönüştürme isteği, muhasebecilerin 
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iş zekası, güçlü mali bilgileri ve stratejik planlama becerileriyle 

birleştiğinde gerçekleşebilecek bir istektir. Big data’nın muhasebeciler 

için fırsat ya da tehdit olması muhasebecilere bağlıdır. 

Big data, muhasebede; 

• Varlık değerlemesi,  

• Muhasebe kaydının doğruluğu ve tamlığı,  

• Muhasebe tahminlerinin etkinliği,  

• Raporlama şeffaflığı,  

• Gerçeğe uygun değer muhasebe sorunlarının giderilmesi,  

• Küresel muhasebe standartlarının geliştirilmesi,  

• Denetimin etkinliği,  

• Etkin yönetim kontrol sistemlerinin oluşturulması ve 

• Etkin bütçeleme sistemlerinin oluşturulması  

gibi hususlarda olumlu katkılar sağlayabilir.  

Big data ile sağlanan video, ses ve metin bilgileri sayesinde gelişmiş 

yönetim muhasebesi, finansal muhasebe ve raporlama uygulamaları 

ortaya çıkabilir. Yönetim muhasebesinde, etkili yönetim kontrol 

sistemlerinin oluşturulması, bütçeleme süreçlerinin geliştirilmesi big 

data ile mümkün olabilir. Finansal muhasebede, big data muhasebe 

bilgilerinin kalitesini arttırarak karar verme süreçlerinin etkinliğini 

arttırabilir. Raporlamayla ilgili olarak big data, etkin muhasebe 

standartlarının oluşturulmasına katkı sağlayarak gerçek, zamanlı ve 

faydalı bilgiler üretilmesini sağlayabilir. 
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GİRİŞ 

Bağımsız denetçi raporlarının daha şeffaf, daha güvenilir ve daha 

açıklayıcı olması amacıyla Uluslararası Denetim ve Güvence 

Standartları Kurulu (IAASB) tarafından 2015 yılında bağımsız 

denetim raporlarına Kilit Denetim Konuları paragrafı eklenmiştir. 

Türkiye’de ise Bağımsız Denetim Standardı 701 ile “Kilit Denetim 

Konuları2” hakkında gerekli düzenleme yapılmıştır. Standardın amacı: 

yürütülen denetime ilişkin daha fazla şeffaflık sağlayarak denetçi 

raporunun iletişim değerinin artırılmasıdır (BDS-701,s.,3,md.2). 

Standardın amacından da anlaşılacağı üzere, bağımsız denetim 

raporlarının şeffaflığının artırılması, hedef kullanıcılara ek bilgiler 

sağlanması ve denetçi raporlarının nihai faydasının artırılması denetim 

faaliyetleri için önem arz etmektedir.  

Finansal krizlerden önce yayınlanan daha kısa, tek tip bağımsız 

denetim raporlarının hedef kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını yeterince 

karşılamadığı, raporların içerdiği bilgilerin yeterli olmadığı yönündeki 

eleştiriler denetçi raporlarının genişletilmesine sebep olmuştur. Söz 

konusu genişleme, KDK paragrafı gibi yeni bölümlerin raporlara 

eklenmesi ile raporların sayfa sayısını artırırken okunabilirlikleri 

üzerinde de muhtemel etkiler meydana getirmiştir. Bağımsız denetim 

raporları finansal bilgi ihtiyacı olan hedef kullanıcıların bilgi aldıkları 

önemli bilgi kaynaklarındandır. Dolayısıyla bu önemli bilgi kaynağını 

hazırlayan denetçinin kullandığı dilin okunabilirliği, genişletilmiş 

bağımsız denetim raporunun içeriğinin mali tablo kullanıcısı için 

 
2 Bundan sonra KDK olarak anılacaktır. 
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iyileştirilmiş bilgi sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgi vermektedir. 

Bu nedenle söz konusu denetçi raporlarının okunabilirliğinin 

ölçülmesi ve okunabilirlik düzeyini etkileyen etmenlerin araştırılması 

bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, Borsa İstanbul 

İmalat Sanayii sektöründe faaliyet gösteren 158 işletmenin 2017-2019 

yıllarına ait bağımsız denetim raporlarında bulunan KDK paragrafları, 

okunabilirlik ölçütlerinden Flesch Reading Ease Index ile 

incelenmiştir. Türkiye’de BIST İmalat Sanayii’nde kayıtlı işletmelerin 

bağımsız denetim raporlarının okunabilirliğinin KDK paragrafı 

üzerinde incelenmesi sonucu elde edilen bulgular; örneklemin 

okunabilirliğinin “oldukça zor okuma” düzeyinde olduğunu; denetim 

firmasının dört büyüklerden biri olması halinde okunabilirlik 

düzeyinin arttığı; denetim görüşünün olumlu görüş dışında olması ve 

raporlanan kilit denetim konusu sayısı artması halinde ise 

okunabilirlik düzeyinin azaldığını göstermiştir.  

Çalışmanın girişi takip eden kısmında okunabilirlik ve BDS 701-KDK 

Standardı hakkında kavramsal çerçeveye yer verildikten sonra 

araştırma yöntemi açıklanarak elde edilen bulgu ve sonuçlar 

özetlenmiştir.  

1. KAVRAMSAL ÇEREVE 

Bağımsız denetim raporları, finansal iletişimin en çok kullanılan 

araçları arasında kabul edilir. Bu nedenle, tüm finansal bilgi 

okuyucuları tarafından kolayca okunabilmelidir. Raporun 

anlaşılabilirliği, finansal bilgilerin kullanışlılığını artıran niteliksel bir 
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özelliktir (Fakhfakh, 2016;2). Bağımsız denetim raporları üzerinde 

yapılan çalışmalar (örn: Jones ve Shoemaker, 1994;  Fakhfakh, 2013; 

Aymen, Saad & Badreddine, 2018), işletmelerin yıllık raporlarının 

okunmasının son derece zor olduğunu göstermektedir. Denetim 

raporlarının okunabilirliği, bilgi kalitesini artırırken, iç ve dış mali 

tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olması, 

asimetrik bilgileri ve hileli yönetim oluşturan çatışan çıkarlarını 

azaltması beklenmektedir. Dolayısıyla, denetim standardizasyonun 

okuyucular için anlaşılır ve açık raporları modellemesi 

beklenmektedir (Fakhfakh, 2016; 4). Bu nedenle, teknik kelime 

kullanımı azaltılarak nüfusun büyük bir kısmı tarafından 

anlaşılabilecek metinler üreterek piyasaların okunabilir bilgiler alması 

gerekir (Aymen, Saad & Badreddine, 2018; 27).  

Öte yandan finansal krizler, tüm dünyadaki denetim alanı 

düzenleyicilerini, sürdürülebilir kurumsal yönetimi artırmak için 

çeşitli reform önlemleri alınması konusunda harekete geçirmiştir. 

Birçok kurum, denetim görüşlerinin sınırlı değerinin artırılması için, 

denetçi raporlarına kilit denetim konusu gibi paragraflar ekleyerek, 

raporların anlaşılabilirliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Kilit 

Denetim Konusu, Uluslararası Denetim Standardı (ISA 701) olarak 

2015 yılında ve Türkiye Denetim Standardı (BDS 701) olarak 2016 

yılında yayımlanmıştır3. Söz konusu standart, denetçilerin analizleri 

sırasında kritik olduğu tahmin edilen ve şirketin finansal tablolarının 

daha doğru anlaşılması ile ilgili olan açıklama alanlarından 

 
3 BDS 701 KDK Standardı hakkında ayrıntılı bilgi için: 

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v1/BDS/BDS701(20160908).pdf 
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oluşmaktadır. Bu standart, farklı ülkelerdeki denetim raporlarını ortak 

bir düzende sunulmasını ve finansal tablo kullanıcıları için daha 

anlaşılır bir dil sağlamayı amaçlamaktadır.  

Uluslararası standart belirleyiciler, KDK’nın bilgi kullanıcıları 

açısından olumlu bir etkisi olduğunu varsaymaktadır (Velte & Issa, 

2019; 327). Bu kapsamda, KDK paragrafının okunabilirlik düzeyinin 

daha önce yapılmış araştırmalar ile kıyaslanması açısından, literatürde 

denetim raporu okunabilirliğini araştıran çalışmalar incelendiğinde; 

bağımsız denetim raporlarının tamamında veya belirli kısımlarında 

okunabilirliği araştıran çalışmalarda genellikle, raporların zor okuma 

düzeyindeki metinler olduğu görülmektedir.  Örneğin; Barnett and 

Leoffler (1979), ABD’de Flesch Reading Ease Index ile bağımsız 

denetim raporlarının okunabilirliğini ölçtüğü çalışmasında, denetim 

raporlarının okunamadığı sonucuna ulaşmıştır. Pound (1981), 

Avustralya örnekleminde Flesch Reading Ease Index ölçeği ile 

gerçekleştirdiği çalışmasında, denetim raporlarının okunmasının zor 

olduğunu ortaya koymuştur. Hay (1998), Flesch Reading Ease Index 

ile bağımsız denetim raporlarının okunabilirliğini ölçtüğü 

çalışmasında, finansal tablo kullanıcılarının, denetim sonuçlarının 

yorumlanmasında birçok güçlükle karşılaştığı sonucuna ulaşmıştır. 

Zeghal vd. (2000), dokuz ülkenin (Avustralya, Kanada, ABD, 

İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa ve Japonya) bağımsız 

denetim raporlarının okunabilirliklerini Flesch Reading Ease ve 

Gunning Fog Index ile karşılaştırdığı çalışmasında, denetim 

raporlarının mali tablo kullanıcıları tarafından okunması zor metinler 
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olduğu sonucuna ulaşmıştır. Li, (2008), denetim rapor okunabilirliği 

ile firma performansı ve kazanç sürekliliği arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmasında, düşük kazançlı firmaların yıllık raporlarını 

okumanın daha zor olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Zorio vd. (2011), 

Flesch Reading Ease Index, SMOG Index ve FOG Index ölçeklerini 

bir arada kullandığı çalışmasında, tüm okunabilirlik indekslerine göre 

denetim raporlarının çok düşük okunabilirliğe sahip olduğunu tespit 

etmiştir. Fakhfakh (2013), Fransa örnekleminde, Lexical Density, 

Gunning Fog Index, Flesch Reading Ease, ARI Index ve SMOG Index 

ölçeklerini bir arada kullandığı çalışmasında, standartlaştırılmış 

denetim raporlarının tam olarak okunabilir olmadığı ve bilgilendirme 

işlevini yerine getirmediğini ortaya koymuştur. Velte (2018), 

Almanya örnekleminde Flesch Reading Ease Index ile ölçüm yaptığı 

araştırmasında, bağımsız denetim raporlarının okunabilirliğini 

“oldukça zor okuma” düzeyinde tespit etmiştir. Keskin ve diğ. (2020), 

Türkiye örnekleminde denetim raporlarının Arı Index ile ölçülen 

okunabilirliğini “orta seviyede” hesaplamıştır. Görüldüğü üzere çeşitli 

ülke örneklemleri üzerinde yapılmış araştırmalar, denetim raporlarının 

okunabilirliğinin düşük olduğu konusunda ortak sonuçlar elde 

etmiştir. 

2. ARAŞTIRMA 

Okunabilirliğin hesaplanması, bir denetim raporunun; denetim süreci 

ve denetlenen kuruluş hakkındaki mesajını ne kadar iyi ilettiğinin 

performansını değerlendirmek için kullanılan bir yaklaşımdır. 

Bağımsız denetim raporlarının okunabilirliğinin KDK paragrafı 
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üzerinden incelenmesi hakkında yapılan bu çalışmanın amacı; 

Türkiye’de yayımlanan bağımsız denetim raporlarının 

okunabilirliğinin, KDK paragrafı kapsamında ölçülmesi ve bu 

paragraf kapsamında okunabilirlik düzeyini etkileyen etmenlerin 

incelenmesidir. Türkiye’de 2017 yılından itibaren BDS 701 ile BIST’e 

kayıtlı işletmelere ait bağımsız denetim raporlarında KDK paragrafı 

yer alması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle BIST İmalat 

Sanayi’de kayıtlı işletmelerin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait 

bağımsız denetim raporlarının KDK paragrafları incelenmiştir. 

Denetim raporlarının okunabilirliği, finansal bilgilerin anlaşılabilirliği 

için anahtar bir parametredir. Dil bilimine göre, metinlerin okunmasını 

kolaylaştıran ilkeler, sözdizimi, kelime bilgisi, anlambilim ve tipografi 

gibi çeşitli unsurları içermektedir (Fakhfakh, 2016; 7). Bu öğeler 

genellikle okunabilirliği belirlemek için birleştirilmektedir. Belgelerin 

okunabilirliği, metin çözümleyici araçlarının temel bir bileşeni olarak 

ölçen çeşitli istatistiksel göstergeler ile ölçülmektedir. Bu 

göstergelerden Flesch Ease Reading Index literatürde yaygın 

kullanımı (Örn: Pound, 1981; Hay, 1998; Li, 2008; Zorio vd., 2011; 

Fakhfakh, 2013 & 2016; Velte, 2018;) nedeniyle bu araştırmada 

okunabilirlik ölçütü olarak tercih edilmiştir. Dr. Rudolf Flesch bazı 

dillerin "okumayı olabildiğince zorlaştırmak için tasarlanmış" 

göründüğünü fark etmiş olup; bu durumu somut bir şekilde 

hesaplayacak bir formül geliştirmiştir: 
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Formüle göre, puan ne kadar yüksekse metin o kadar kolay okunabilir 

kabul edilmektedir. 

Tablo 1: Flesch Ease Reading Index Puan Tablosu 

Puan Okunabilirlik Düzeyi 

0.0–30.0 Okunması çok zor 

30.0‐50.0 Okuması oldukça zor 

50.0‐60.0 Okuması zor 

60.0‐70.0 Orta 

70.0‐80.0 Okuması kolay 

80.0‐90.0 Okuması oldukça kolay 

90.0‐100.0 Okuması çok kolay 

 

Araştırmanın örneklemini, BIST İmalat Sanayiinde faaliyet 

göstermekte olan işletmeler oluşturmaktadır. BIST İmalat Sanayii 

başlığı altında Ağustos/2020 tarihi itibariyle 174 işletme 

bulunmaktadır. Söz konusu şirketlerden KDK paragrafı yüz kelimeden 

daha az kelime içeren raporların4 çıkartılması sonucu nihai örneklem 

158 İmalat Sanayii işletmesi ve veri seti 474 şirket/yıl verisinden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleminde yer alan işletmelerin 2017-

2019 yıllarına ait bağımsız denetim raporlarında yer alan KDK 

paragrafları incelenmiş ve Flesch Reading Ease Index okunabilirlik 

endeksi ölçeğine göre hesaplanmıştır. Daha sonra, BDS 701 KDK 

 
4 Flesch Reading Ease Index endeksi hesaplanabilmesi için metnin en az 100 kelimeden 

oluşması gerekmektedir. 



 
126 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

standardının ilk uygulama yılından itibaren ikinci ve üçüncü yıla ait 

okunabilirlik düzeyleri karşılaştırılmıştır.  

Daha önce yapılmış araştırmalarda bağımsız denetçi raporunun 

okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini etkilediği varsayılan test 

değişkenleri incelenerek, denetim firması türü, görüş türü, KDK sayısı 

ve işletmenin sürekliliği hakkında belirsizlik olması değişkenleri 

kontrol değişkenleri olarak seçilmiştir. Hesaplanan okunabilirlik 

değerlerini etkilediği varsayılan seçilmiş kontrol değişkenleri ile 

aşağıdaki hipotezler oluşturularak, bağımsız denetim raporlarının 

okunabilirliğini etkileyen faktörler test edilmiştir. 

H1: KDK paragrafının okunabilirlik endeksi ile denetim firması 

türü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: KDK paragrafının okunabilirlik endeksi ile denetçi görüşü 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: KDK paragrafının okunabilirlik endeksi ile KDK sayısı 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H4: KDK paragrafının okunabilirlik endeksi ile işletmenin 

sürekliliği hakkında belirsizlik raporlaması arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Söz konusu hipotezlerin test edilmesi için gerekli veri seti; 

örneklemde yer alan işletmelerin kamuya açıklanan yılsonu bağımsız 

denetim raporları ve finansal tablolarından edinilmiştir. Yapılan 
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normallik testi sonucunda, veri seti normal dağılıma sahip olduğundan 

parametrik testlerden çok değişkenli regresyon yöntemi seçilmiştir. 

Okunabilirlik düzeyi bağımlı değişken olarak belirlenmiş olup; 

denetim firması türü, denetçi görüşü türü, KDK sayısı ve işletmenin 

sürekliliği hakkında belirsizlik bağımsız değişken olarak belirlenerek 

oluşturulan regresyon modeli aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 

Model 

FLESCH it=β0+β1 BYK_4it+β2GRS+β3KDKit+β4SURit+teit 

Burada; 

Bağımlı değişken :  

                                  FLESCH ; İ işletmesinin denetim firmasının t yılında 4 büyüklerden 

biri olması halinde 1, değilse 0, 

Kontrol değişkenleri : 

BYK_4  ; İ işletmesinin t yılında denetim firması türü, 

GRS   ; İ işletmesinin t yılında denetim görüşü olumlu görüş dışı 

görüş ise 1, değilse 0, 

KDK   ; İ işletmesinin t yılı sonunda raporlanan KDK sayısı, 

SUR    ; İ işletmesinin t yılında süreklilik raporlaması var ise 1, 

değilse 0. 
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1. BULGULAR 

Araştırmanın okunabilirlik endeksi hesaplamaları, tanımlayıcı 

istatistik ve regresyon bulguları aşağıda özetlenmiştir. 

1.1. Okunabilirlik Analizi 

Araştırmanın örnekleminde yer alan işletmelere ait bağımsız denetim 

raporlarının okunabilirlik düzeyleri Flesch Reading Ease Index ile 

hesaplanmıştır.  

 

Örneklemde yer alan işletmelere ait okunabilirlik düzeyleri Tablo 2’de 

özetlenmiştir. 

Tablo 2: Yıllara Göre Okunabilirlik Ortalamaları İstatistiği 

Puan 2017 2018 2019 Ort. 

En düşük 9,4 14,8 13,4 19,7 

En Yüksek 49 63,9 52 46,1 

Ortalama 26,9 29,9 31,3 29,16 

 

Buna göre;  

• 2017 yılında en düşük okunabilirlik değerinin 9,4; en yüksek 

değerin 49 ve ortalama değerin 26,9 olduğu, 

• 2018 yılında en düşük okunabilirlik değerinin 14,8; en yüksek 

değerin 63,9 ve ortalama değerin 29,9 olduğu, 
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• 2019 yılında en düşük okunabilirlik değerinin 13,4; en yüksek 

değerin 52 ve ortalama değerin 31,3 olduğu, 

• 3 yıllık ortalamada en düşük oranın 19,7; en yüksek oranın 46,1 

ve ortalama değerin 29,16 olduğu, 

• Standardın ilk yıl uygulamasına kıyasla takip eden yıllarda KDK 

paragrafının okunabilirliğinin artış gösterdiği gözlenmiştir. 

Endekse göre hesaplanmış olan okunabilirlik değerlerinin, düzey 

sınıflandırması Tablo 3’de özetlenmiştir. 

Tablo 3: Yıllara Göre Okunabilirlik Düzeyi İstatistiği 

Okun.Puanı Metin 

düzeyi 

2017 % 2018 % 2019 % Ort. % 

0-29 Çok zor 102 64,5 92 58,2 80 50,6 94 59,5 

30-49 Zor 56 34,5 65 41,1 77 48,7 64 40,5 

50-79 Standart  - - 1 0,07 1 0,07 - - 

 

Buna göre; 

• Örneklemin üç yıllık ortaması incelendiğinde; % 60’ının 0-29 

(çok zor okuma) puan aralığında, %40’ının 30-49 (zor okuma) 

puan aralığında yer aldığı, 

• 2017 yılı ile 2018 yılı kıyaslandığında, örneklemde yer alan 

işletmelerin %68’inin, 2018 ile 2019 yılları kıyaslandığında ise 

örneklemin %70’inin okunabilirliğinin arttığı, 

• 2018 yılında okunabilirliği artan işletmelerin %57’sinin, 2019 

yılında artan işletmelerin ise %62’sinin büyük denetim şirketleri 

tarafından denetlendiği gözlenmiştir. 
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Tablo 2 ve 3’den görüldüğü üzere, örneklemde yer alan denetçi 

raporları arasında “kolay” ve “çok kolay” okunabilirlik düzeyine sahip 

olan rapor tespit edilememiştir. 2018 ve 2019 yıllarına ait 

hesaplamalarda sadece bir işletmenin “standart” okunabilirlik 

düzeyinde olduğu, her üç yıl için örneklemin ağırlıklı olarak “çok zor” 

okunabilirlik düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir.  

1.2. Tanımlayıcı İstatistikler 

Tüm değişkenler için ortalama, medyan, maksimum, minimum 

değerler ve standart sapmalar Tablo 4’de sunulmuştur. Flesch Ease 

Readability Index okuma kolaylığı indeksine göre KDK 

açıklamalarının okunabilirliğinin çok düşük olduğu Tablo 3’de 

belirtilmişti. Üç yıllık örneklem ortalaması 29,16, KDK açıklamaların 

"okunmasının çok zor" olduğunu göstermektedir. Diğer değişkenler 

açısından bakıldığında, tüm işletmelerin %52’sinin dört büyük 

denetim firmasından biri tarafından denetlendiği; örneklemin yalnızca 

%8’inin olumlu görüş dışı bir denetim görüşü aldığı; %6’sının 

işletmenin sürekliliği hakkında belirsizlik içeren görüş içerdiği; 

örneklemin %36’sının tek bir KDK, % 37,5’un iki KDK, %15,8’inin 

üç KDK, %7’sinin dört KDK ve %3’ünün 5 -7 KDK raporladığı 

görülmektedir. 
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Tablo 4.Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Mean Med. Max Min Std.Dev. 

FLESCH 29,12 28,70 63,90 9,40 0,50 

BYK_4 ,5253 1,00 1,00 0,00 7,85 

GORUS ,0886 0,00 1,00 0,00 0,28 

KDK_SAY 2,0401 2,00 7,00 0,00 1,11 

SUR ,0570 0,00 1,00 0,00 0,23 

 

1.3. Regresyon Bulguları 

Modelin regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ortaya çıkan 

sonuçlar Tablo 5’de özetlenmiştir. Modelde yer alan regresyon 

sonuçlarına göre; modelin anlamlılığını gösteren F testinin önemlilik 

düzeyi (0,000) modelde yer alan bağımsız değişkenlerin raporların 

okunabilirlik düzeyleri arasındaki farklılıkları açıklamak konusunda 

istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Modelin  ꭆ2 değeri 

(0,72) ve Düzeltilmiş ꭆ2 değeri  (0,84) olarak gerçekleşmiştir. 

Modelde yer alan değişkenlerden, işletmenin sürekliliği hakkında 

belirsizlik içeren görüş değişkeni hariç diğer değişkenler, denetim 

firması türü, görüş türü ve KDK sayısı değişkenlerinin, raporların 

okunabilirlik düzeyleri ile istatistiki olarak anlamlı sonuçlar verdiği 

görülmektedir. İstatistiki olarak anlamlı değişkenlerin katsayı 

işaretlerine bakıldığında, okunabilirlik düzeyi ile denetim firması türü 

arasındaki ilişkinin yönünün pozitif; görüş türü ve KDK sayısı 

arasındaki ilişkinin negatif yönlü olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 

araştırmanın ilk üç hipotezi kabul edilirken, dördüncü hipotezi 

reddedilmiştir. 
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Tablo 5- Regresyon Sonuçları 

Değişkenler B T Sig 

(Constant) ,942 9,919 ,000 

BYK_4 ,292 -2,382 ,005 

GORUS -,284 -3,393 ,001 

KDKSAY -,074 -3,726 ,000 

SUR -,150 -1,460 ,145 

Gözlemler 474 

R2 %84 

Adj.R2 %72 

F Test Önemlilik 0,000* 

 

SONUÇ 

Finansal krizler nedeniyle bağımsız denetim raporlarının etkinliğinin 

artırılması amacıyla eklenen yeni bölümlerin, raporların okunabilirliği 

ve anlaşılabilirliğini de artırması beklenmektedir. Söz konusu 

bölümlerden KDK paragrafı da son yıllarda bağımsız denetim 

raporlarına eklenen bölümlerden biri olarak genişletilmiş denetim 

raporlarının anlaşılabilirliğinin ölçülmesinde önemli bir veri kaynağı 

olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu paragrafın 

okunabilirliği, genişletilmiş bağımsız denetim raporunun içeriğinin 

mali tablo kullanıcısı için daha anlaşılır bilgi sağlayıp sağlamadığı 

hakkında bilgi vermektedir. Bu kapsamda, denetim raporlarının 

okunabilirliğinin ölçülmesi ve okunabilirlik düzeyini etkileyen 

etmenlerin araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Türkiye’de BIST İmalat Sanayii’nde kayıtlı işletmelerin bağımsız 

denetim raporlarının okunabilirliğinin KDK paragrafı üzerinde 

incelenmesi sonucu elde edilen bulgular; örneklemin okunabilirliğinin 

“oldukça zor okuma” düzeyinde olduğunu; denetim firmasının dört 
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büyüklerden biri olması halinde okunabilirlik düzeyinin arttığı; 

denetim görüşünün olumlu görüş dışında olması ve raporlanan kilit 

denetim konusu sayısının artması halinde ise okunabilirlik düzeyinin 

azaldığını göstermiştir. Örneklemin üç yıllık ortalama okunabilirlik 

seviyesi, çok zor okuma düzeyinde (29,16) gerçekleşmiş olup; söz 

konusu değer Almanya (Velte, 2018; 26,1), ABD (Barnett ve Loafler, 

1979; 25,71), Fransa (Fakhfakh, 2013; 16,82), Kanada, Belçika, 

İtalya, Japonya ve İngiltere (Zeghal vd. 2000; “zor okuma seviyesi”) 

örnekleminde gerçekleştirilen araştırmalar ile paralellik 

göstermektedir.  

Standartlaştırılmış bağımsız denetim raporlarının okunabilirliklerinin 

ve anlaşılabilirliklerinin düşük seviyelerde olması, söz konusu 

raporların amacına hizmet edip edemediği yönünde tartışmalara yol 

açmaktadır. Finansal bilgi kullanıcılarının önemli bilgi kaynaklarından 

biri olan denetim raporlarının en önemli işlevi, ilgilenenlere işletmeler 

hakkında tarafsız ve doğru bilginin iletilmesidir. Denetçi denetim 

raporu aracılığıyla, işletme dışı üçüncü kişilerin işletmeler hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla, denetim 

raporlarının anlaşılmazlığı, iletişimsel başarısızlığı, denetçilerin 

yeterliliğini ve denetim ilkelerinin standardizasyonunun etkinliğinin 

eleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına neden olabilir. 1980’lerin 

başlarından itibaren yapılan araştırmalar, denetim raporlarının 

okunabilirliğinin hemen her dönemde düşük olduğunu göstermektedir. 

Denetim raporlarının anlaşılmazlığı, muhasebe bilgilerinin 

belirsizliğini ve finansal tabloların karmaşıklığını artırmaktadır. 
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Finansal bilgiler, denetim bilgileri okunaksız olduğunda daha 

asimetrik kabul edilirler. Okunamayan raporlar ve denetçi görüşleri, 

mali tablo kullanıcılarının ve hissedarların davranışlarını 

etkilemektedir. Bu nedenle, bağımsız denetçiler başta olmak üzere 

bağımsız denetimin düzenleyici tarafların, bağımsız denetim 

raporlarının daha okunabilir, anlaşılabilir olması ve raporların iletişim 

etkinliğinin artırılması için çözüm yolu bulması gerekmektedir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 135 

 KAYNAKÇA 

Aymen, A., Sourour, B.S., Badreddine, M.,(2018). The effect of annual report 

readability on financial analysts’ behaviour. Journal of Economics, Finance 

and Accounting (JEFA), V.5(1), p.26-37.  http://doi.org/10.17261/Press 

academia.2018.782. 

Fakhfakh, M. (2013). The readability of standardized reports by the international 

federation of accountants. Journal of Commerce and Accounting Research, 2, 

10–28. 

Fakhfakh, M. (2016). Structural features and understandability of the international 

auditors’ reports: Linguistic evidence from the International Standard on 

Auditing 700. The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices. 

Hay, D. (1998). Communication in auditors’ reports: Variations in readability and 

the effect of audit firm structure. Asia Pacific Journal of Accounting, 5, 179–

197. 

Keskin,D.A., Tutar,S., Öktem,B., Akçay,B. (2020) .ARI okunabilirlik endeksine 

göre cinsiyetin kilit denetim konularının okunabilirliği üzerine etkisi: 

Sektörel bir inceleme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 15, Sayı 53, 

Ocak 2020, ISSN 2147-5377, ss. 209-228. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye Denetim 

Standartları, BDS 701, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/ 

Duyurular/v1/BDS/BDS701(20160908).pdf 

Pound, G. D. (1981). A note on audit report readability. Accounting and Finance, 

21, 45–55. 

 http://dx.doi.org/10.1111/acfi.1981.21.issue-1. 

Velte P. (2018). Does gender diversity in the audit committee influence key audit 

matters' readability in the audit report? UK evidence. Corp Soc Resp Env Ma. 

2018; 25:748–755. https://doi.org/10.1002/csr.1491. 

Velte, P.& Issa, J. (2019). The impact of key audit matter (KAM) disclosure in audit 

reports on stakeholders’ reactions: a literature review. Problems and 

Perspectives in Management, 17(3), 323-341. 



 
136 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

Zeghal D., Maingot, M., & Tassé, M. (2000). Readability of the auditor’s report: An 

international comparison. European Accounting Association Annual 

Conference. 

Zorio, A., Garcia-Benau, M.A., Civera, J.N. (2011). Readability of clarified ISAs 

and explanatory factors. The 6th European Auditing Research Network 

Symposium, Hosted by Norwegian School of Economics (NHH), Bergen. 



 
 

 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE KREDİ HACMİ 

İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Can YARDIMCI1 

 

  

 
1 Dr. Öğr. Gör. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye 

canyardim@aku.edu.tr, ORCID 0000-0002-2317-2249 



 
138 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

  



 
 

 139 

GİRİŞ 

Ekonomik çevre dinamik bir yapıdadır. Sürekli değişen çevresel 

faktörler ekonomik değişkenlerin yeniden değerlendirilmesi yönünde 

bir güdü sağlamaktadır. Bu açıdan ele alınırsa ekonomiler birçok 

makro ekonomik sorunla karşı karşıyadır. Bu makro ekonomik 

sorunların en önemlilerinden bir tanesi cari işlemler açığıdır. Cari 

işlemler açığı, ekonomilerin karşı karşıya kaldığı süreklilik ifade eden 

bir başka deyişle kronik hale gelmiş bir sorundur. Cari işlemler açığı 

ve GSYİH arasında özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de 

anlamlı bir ilişki vardır. Gelişmekte olan ve Türkiye gibi ülke 

ekonomileri ithalata dayalı bir büyüme dinamiğine sahiptirler. 

Dolayısıyla bu tarz ekonomilerde büyüme ile birlikte cari işlemler 

açığının da büyüdüğü gözlenmektedir. Bu nedenle cari açığın 

GSYİH’ya oranı önemli bir göstergedir ve %4 ve %5 üzerindeki 

oranlar ise ekonomiler açısından tehlikeli bulunmaktadır (Yalçıner, 

2012:42).  Literatürde yapılan çalışmalar genellikle cari açığın 

sürdürülebilirliği ve belirleyicileri gibi hususlara odaklanmışlardır. 

Ancak cari açığın en temel belirleyicisi olan ithalat ve ihracat gibi 

değişkenlerle ilişkili ve özellikle ithalat ile bağlantılı kredi hacmi gibi 

önemli bir değişkenle cari açığın ilişkisini inceleyen çalışma sayısı 

oldukça azdır. Son yıllarda kredi hacminin hem Türkiye hem de 

dünyada artış göstermiş olması kredi genişlemesinin önemli makro 

ekonomik değişkenlerle ilişkilerinin incelenmesini önemli kılmıştır. 

Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin kronik sorunlarının başında 
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cari işlemler açığı gelmektedir. Kredi genişlemesinin cari işlemler ile 

ilişkisinin belirlenmesi de bu açıdan önemlidir.  

Bu çalışma cari işlemler açığı ve kredi hacmi arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın girişten sonraki ilk bölümünde 

kredi hacmi cari açık ilişkisi faiz değişkeni baz alınarak 

açıklanmaktadır. Ardından gelen başlıkta kredi hacmi ve cari açık 

arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara yer verilmiştir. İzleyen 

başlıkta ise cari işlemler açığı ve kredi hacmini ortaya koyacak veriler 

görsel olarak ve rakamsal olarak incelenmiştir. Nihayetinde sonuç 

bölümü ile çalışma sonlandırılacaktır.  

1. KUR KANALI MI YOKSA KREDİ KANALI MI? 

Merkez bankasının alacağı politika faiz oranı kararı kredi 

büyüklüğünü etkileyecektir. Politika faiz oranındaki artışlar kredi 

kanalı vasıtasıyla kredi talebinde ve buna bağlı olarak yurt içi 

piyasalardaki talebi daraltacaktır. Türkiye ekonomisi özelinde yurt içi 

talep ile ithalat arasında güçlü bir ilişki olduğundan politika faizi artışı 

kaynaklı iç talepte meydana gelen düşüş ithalatı da azaltacaktır ve 

bunun sonucunda cari işlemler açığı azalacaktır. Politika faiz 

oranındaki azalışlar ise kredi talebini ve yine buna bağlı olarak yurt içi 

piyasalardaki talebi genişletecek yani artıracaktır. Bunun sonucunda 

ithalata sıkı sıkıya bağlı olan iç talep tarafından cari işlemler açığı 

artacaktır. Politika faizi vasıtasıyla gerçekleştirilecek bir uygulamanın 

kredi cephesinin yanında bir de kur kanalı vasıtasıyla cari işlemler 

üzerinde etkileri olacaktır. Merkez bankası tarafından 
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gerçekleştirilecek bir politika faiz artışı yurtdışı sermaye girişini 

artıracaktır ve bunun sonucunda TL talebindeki artış dolayısıyla TL 

değerlenecektir. Tüm bunların neticesinde değerlenen TL ile birlikte 

ithalat ucuzlayacak ve ithalat artacaktır ve bununla birlikte cari 

işlemler açığı artacaktır. Aksi bir durumda ise politika faiz oranındaki 

azalış dış kaynak çıkışına neden olacak, bunun sonucunda TL değer 

kaybedecektir. Değeri azalan TL ile birlikte ithalat azalırken cari 

işlemler açığı azalacaktır (Esen, Yıldırım ve Kostakoğlu, 2012: 216). 

Görüldüğü üzere politika faizinde merkez bankasınca yapılacak 

değişimlerin kur kanalı ve kredi kanalı vasıtasıyla birbirine zıt 

değişimler meydana getirecektir. Politika faiz artışı kredi kanalı 

vasıtasıyla cari açığı azaltırken, kur kanalı vasıtasıyla ise cari açığı 

artırmaktadır. Kredi hacmi ve cari açık arasındaki ilişkinin 

incelenmesi ile hangi etkinin daha baskın olduğu ortaya 

konulabilecektir. Bu çalışma özelinde daha çok kredi kanalı ile cari 

işlemler açığı arasındaki ilişki incelenecek ve sonuçlar ortaya 

konulacaktır.  

Merkez bankasının politika faizinin kredi kanalı üzerinde yarattığı etki 

bankacılık sistemi üzerinden dağıtılan krediler ile gerçekleşmektedir. 

Türkiye’de finansal kesimin aktif büyüklüğünün büyük kısmını 

bankacılık sistemi oluşturmaktadır ve bu kesimin aktif büyüklüğünün 

neredeyse %80’i bankacılık sektörünün hakimiyetindedir (Güneş ve 

Yıldırım, 2017:48). Bankacılık sistemi merkez bankası politika 

faizlerinde meydana gelen düşüş neticesinde piyasaya sağlanan kredi 

faizlerinde de düşüş gerçekleşmesi sonucunda kredi hacminin 
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genişlemesinde birincil rol almaktadır. Yurt içinde kredi hacminin 

genişlemesi ile birlikte piyasaya nakit sağlanmaktadır. Bunun anlamı 

yurt içindeki ekonomik birimlerin ek harcama imkanına kavuşmasıdır. 

Yurt içinde oluşan talep ülke içindeki ürünlere yönelirse enflasyonist 

bir baskı oluşacaktır ancak yurt içinde ortaya çıkan talebin tamamının 

yurt içinden karşılanması mümkün değildir ve ithalat artışı meydana 

gelecektir ve bu durumda cari işlemler dengesinde bozulmalara neden 

olacaktır (Akçayır ve Albeni, 2016:558). Bu açıdan bakıldığında ise 

bankacılık sistemince piyasaya sağlanan kredi sayesinde ekonomik 

büyüme hızlanacaktır ve bunun sonucunda cari açık artacaktır. 

Dolayısıyla bankacılık sistemi kredi hacminin artmasındaki katkısı 

vasıtasıyla cari açığın artmasında da etkili bir faktör olmaktadır. Artan 

kredi hacmi hem tüketiciler hem de yatırımcılar tarafından 

kullanılacaktır. Tüketiciler, hanehalkı tüketim harcamalarını 

arttırırlarken yatırımcılar da düşük faizlerden dolayı yatırım 

harcamalarını arttıracaklardır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Türkiye ekonomisine ilişkin cari işlemler ve kredi hacmi verileri 

arasında paralellik gözlenmektedir (Akçayır ve Albeni, 2016:559). 

Bitzis, Paleologos ve Papazoglou (2008), Yunanistan cari işlemler 

açığının belirleyicilerini araştırmışlardır. Elde edilen bulgular, 

kredilerdeki güçlü büyümenin cari işlemler açığının nedenlerinden biri 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ertuğrul, Gerni ve Torganli - 

Karamollaoğlu (2013) Türkiye için cari işlemler dengesi ve toplam 

krediler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde edilen bulgular, kredi 
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hacmindeki büyüme cari işlemler açığını artırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Göçer, Mercan ve Peker (2013), Türkiye’deki yurtiçi 

toplam kredi hacmi ile cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda yurtiçi toplam kredi hacmi 

artışıyla cari işlemler açığı arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir ve 

bununla birlikte yurtiçi kredi hacmindeki artışın cari işlemler açığını 

artırıcı bir değişken olduğu ifade edilmiştir. Akçayır ve Albeni (2016), 

kredi hacmi ile cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamışlardır. Elde edilen bulgular, yurt içi toplam kredi hacmi 

genişlemesinin cari açığı etkilediği ancak bu etkinin beklenenden az 

olduğu yönündedir. Dücan, Polat ve Balcıoğlu (2016), 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında tüketici kredileri ve cari işlemler 

açığı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu çalışmanın neticesinde 

tüketici kredilerindeki bir artışın cari işlemler açığını artırdığı yönünde 

bir bulguya ulaşılmıştır.  

3. CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE KREDİ HACMİ İLİŞKİSİ 

Cari işlemler hesabı ödemeler bilançosunun bir alt kalemidir. 

Genellikle cari işlemler dengesi kavramı dış ticaret dengesine eş 

değermiş gibi kullanılsa da cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi 

farklı kavramlardır. Cari işlemler dengesi dış ticaret dengesini 

kapsayan daha geniş bir kavramdır. Kredi basit manada finansal 

aracıların topladıkları fonları belirli bir bedel örneğin faiz getirisi 

karşılığında fon talep edenlere kullandırmasıdır.  
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Türkiye ekonomisinin kredi hacmi ve cari işlemler dengesine ilişkin 

verileri incelenerek bu iki değişken arasında nasıl bir ilişki olduğunu 

ortaya koyabiliriz. İzleyen kısımdaki ilk grafik Türkiye’de finansal 

sektör tarafından yurt içine sağlanan kredi miktarının GSYİH oranı 

biçiminde sunulmuştur. Grafikte yurt içi piyasaya sağlanan kredinin 

200’li yılların başlarına kadar dengeli bir seyir izlediğini 

göstermektedir. 2002 yılından sonra ise yurt içine sağlanan kredi 

miktarı artış göstermekte ve bir artış trendi içerisine girmektedir.  

 

 

Kaynak: Dünya Bankası 
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ilerlemekte yani cari işlemler açığı artış göstermektedir. 2010-2012 

yılları arası zirveyi gören cari işlemler açığı bu noktadan sonra 

nispeten düşse de 2000’li yılların öncesindeki seviyesinden uzak bir 

görünümdedir.  

 

 

Kaynak: Dünya Bankası. 
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SONUÇ 

Ülke ekonomileri birçok makro ekonomik sorunlarla karşı 

karşıyadırlar. Bu makro ekonomik sorunların en önemlilerinden bir 

tanesi de cari işlemler açığıdır. Literatürde cari işlemler açığına ilişkin 

birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar genelde cari açığın 

belirleyicilerini odaklanmaktadır. Az sayıda çalışma ise cari işlemler 

açığı ve kredi hacmi arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu 

çalışmanın konusu da cari işlemler açığı ve kredi hacmi arasındaki 

ilişkiye yönelik bir çıkarımda bulunmaktır. Bu amaçla Türkiye 

ekonomisine ilişkin olarak finansal sektör tarafından sağlanan toplam 

kredi ile cari işlemler açığının yıllar içerisinde sergiledikleri trend 

incelenmiştir. Finansal sektör tarafından yurt içi piyasalara sağlanan 

krediler 2002 yılına kadar dengeli ya da bir başka deyişle sabit bir 

seyir izlemektedir. 2002 yılı sonrası ise artan bir trend sergilemeye 

başlamıştır. Cari işlemler dengesi serisi de incelendiğinde 2002 yılına 

kadar dengeli yani sabit bir seyir izlemektedir. Yine bu seri de 2002 

yılı sonrası açık yönünde artış göstermektedir. İki seri birlikte 

değerlendirildiğinde iki serinin hareketlerinin birbirine benzer 

oldukları görülmektedir. Sonuç olarak iki serinin birbirine benzer 

özellikler göstermesi sebebiyle cari işlemler açığı ve kredi hacmi 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

 

 

 



 
 

 147 

KAYNAKÇA 

Akçayır, Ö. ve Albeni, M. (2016). Türkiye’de Kredi Genişlemesinin Cari Açığa 

Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 557-583.  

Bitzis, G., Paleologos, J. M., and Papazoglou, C. (2008). The Determinants of Greek 

Current    Account Deficit: The EMU Experience, Journal of International 

and Global Economic    Studies, 1(1), 105-122.  

Dücan, E., Polat, M. A., ve Balcıoğlu, E. (2016). Tüketim Toplumu Örneği Olarak 

Türkiye’nin Cari Açık ve Tüketici Kredileri İlişkisi. Siyaset, Ekonomi ve 

Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 161-188.   

Ertugrul, H. M., Gerni, C. and Toraganli - Karamollaoğlu, N. (2013). A Dynamic 

Investigation of the Impact of Credit Growth on the Current Account of 

Turkey. Available at   SSRN: https://ssrn.com/abstract=2349545.  

Esen, E., Yıldırım, Z. ve Kostakoğlu, S. F. (2012). Faiz Oranındaki Bir artış Cari 

İşlemler Açığını Artırır mı?. DPUJSS, 32(2), 215-228.  

Göçer, İ, Mercan, M. ve Peker, O. (2013). Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: 

Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi. Ekonometri ve İstatistik, 

Say:18, 1-17.  

Güneş, S. ve Yıldırım, C. (2017). Kredi Genişlemesi ile Cari Açık Arasındaki İlişki: 

Türkiye Örneği. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 2(1), 43-60.  

Yalçıner, K. (2012). Uluslararası Finansman. Ankara: Detay Yayıncılık.  

  

https://ssrn.com/abstract=2349545


 
148 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

 

 



 
 

 149 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7 

AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARINDAN 

MESLEK EDİNDİRME KURSLARININ İSTİHDAMA 

ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 

ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi KESİKOĞLU 1 

Uzman Yonca AYYILDIZ    2 
  

 
1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ABD 

https://orcid.org/0000-0002-9465-8895 
2 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, SBE, İktisat ABD  

https://orcid.org/0000-0001-8399-0465 



 
150 TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN 

KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER 

 

 

 

  



 
 

 151 

GİRİŞ 

İşsizlik, sadece belli ülkelerin sorunu olmaktan çıkıp, günümüzde tüm 

dünyanın en temel sorunlarından biri haline gelmiştir. Küreselleşen 

işsizlik sorunu sadece ekonomik değil, psikolojik, sosyolojik ve 

siyasal sonuçları da olabilen bir tehdit haline gelmiştir. Bireyler bu 

sorunla tek başlarına mücadele edemedikleri için ülkeler istihdamın 

arttırılması, istihdam edilebilirliğin arttırılması, işsizliğin olumsuz 

sonuçlarının giderilmesi ve işsizliğin azaltılması için çözüm üretmek 

ve önlemler almak zorundadır. Böylece ülkeler istihdam edilebilirliği 

arttırmak ve işsizliği en aza indirmek için işgücü piyasası politikaları 

uygulamaya başlamışlardır. 

Ülkemizde de istihdam edilebilirliğin arttırılması ve işsizliğin 

azaltılması amacıyla işgücü piyasası politikaları olarak pasif ve aktif 

işgücü piyasası politikaları İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) tarafından 

uygulanmaktadır. Kısaca pasif işgücü piyasası politikaları işsiz 

bireylere, kısa sürelide olsa işsizliğin neden olduğu sorunları telafi 

etmeyi amaçlarken, aktif işgücü piyasası politikaları ise istihdam 

edilebilirliği arttırmayı ve niteliksiz bireylere mesleki kurslar ile 

nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır.  

Uzun süreli işsizliğin önlenmesinde İŞKUR tarafından uygulanan 

aktif işgücü piyasası politikaları oldukça önemlidir. Aktif işgücü 

piyasası politikalarının özellikle dezavantajlı işsizlere işgücü 

yetiştirme kursları vermek, niteliksiz bireylere nitelik kazandırmak, 

işgücü piyasasının özelliği olan bilgi eksikliğin giderilebilmesi için iş 
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ve meslek danışmalığı yapmak, iş-işçi eşleşmesini sağlamak gibi 

amaçları vardır. İşgücü yetiştirme programlarının amacı ise işgücü 

piyasasında diğer gruplara kıyasla dezavantaja sahip ve işsizlikten en 

fazla etkilenen grupların ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam 

edilebilirliğinin arttırılmasını sağlamaktır. 

Temel amacı aktif işgücü politikalarının etkilerini ortaya koymak olan 

bu çalışma aktif işgücü politika uygulamalarından olan meslek 

edindirme kurslarına katılan ve katılmayan örneklem üzerinden 

seçilmiş kişilerle Zonguldak ili özelinde politikaların etkinliğini ortaya 

koymayı amaçlamaktadır. 

1. İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI 

Ülkeler tarih boyunca refah seviyesini arttırabilmek için ve ekonomik 

faaliyetlerini yerine getirebilmek için sürekli bir uğraş içinde 

olmuşlardır. Ülkeler kalkınmalarının en önemli gücü olan çalışan 

nüfuslarını arttırarak, onlara uygun iş ortamlarını oluşturmak 

durumundadırlar. Buna bağlı olarak ülkeler istihdamın arttırılması için 

çeşitli politikalar uygulamaktadırlar (Karakoç, 2015:50). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada işsizliğin önlenmesine 

yönelik çalışmalar başlamıştır. ABD istihdamı arttırmaya yönelik 

politikalar uygulamaya çalışırken, Avrupa ise işsizliği önlemeye ve 

azaltmaya yönelik politikalara öncelik vermiştir. İstihdamın 

arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik ilk olarak makro 

ekonomik politikalar uygulanmış fakat tek başına bir çözüm 

olamamasından dolayı işgücü piyasası politikalarına da yer verilmiştir 
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(Korkmaz vd., 2012:42). 20. yüzyılın başlarında bazı devletlerde 

işsizliğin sebep olduğu olumsuz sonuçları gidermek için pasif işgücü 

piyasası ortaya çıkmış ve bugüne kadar gelmiştir (Diriöz, 2012:16-

18). Ancak pasif işgücü piyasası politikaları işsizlik ve istihdam 

sorununu çözmede yetersiz kalmıştır. Böylelikle yeni politika 

arayışına girilmiş ve aktif işgücü piyasası politikaları (AİPP) ortaya 

çıkmıştır. AİPP 1960’lardan günümüze kadar özellikle OECD 

ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştır. 1999’lu yıllardan itibaren 

işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasında aktif işgücü piyasası 

politikalarına önem verilerek artış göstermiştir (Karacan, 2018:20). 

Avrupa Birliği’nin kurulmasının da etkisi ile AİPP uygulamaları 

artmış 2000’li yıllardan itibaren ülkeler AİPP uygulamalarına, 

istihdam teşviklerine ve ücret sübvansiyonlarına önem vermiştir (Ela, 

2007:34). 

İşgücü piyasası politikaları amaçları (Muslu, 2010:34); 

• Tam istihdam seviyesini sağlamak, 

• Üretimi arttırmak, 

• Fiyat istikrarını sağlamak, 

• Ödemeler dengesine katkı sağlamak, 

• Gelir ve servet dağılımında adaleti sağlamak, 

• Faktör dağılımını adaletli hale getirmek, 

• Kamusal ihtiyaçları karşılamak, 

• Bölgesel eşitsizlikleri gidermek, 

• Özel tüketim alışkanlıklarını azaltmak, 

• Temel mallar arzını güvence altına almak, 
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• Çalışma saatlerini düzeltmek, şeklinde sıralanabilir. 

İşgücü piyasası politikaları genel itibari ile aktif işgücü piyasası 

politikaları ve pasif işgücü piyasası politikaları şeklinde ayrılmaktadır. 

Devletler, pasif işgücü piyasası politikaları insanları çalışmamaya 

itebileceği için bu politikaların etkinliğini arttırmak adına pasif işgücü 

piyasası politikaları ile birlikte aktif işgücü piyasası politikalarını da 

uygularlar. Bu politikalar birbirlerinin alternatifi değil 

tamamlayıcısıdır (Dost, 2014:14). 

Tablo 1: İşgücü Piyasası Politikaları 

Pasif İşgücü Piyasası Politikaları  Aktif İşgücü Piyasası Politikaları 

İşsizlik Sigortası Ücret ve İstihdam Sübvansiyonları 

Kısa Çalışma Ödeneği 
Kendi İşini Kuracaklara Yardım 

Programı 

Ücret Garanti Fonu Doğrudan Kamu Sektörü İstihdamı 

Kıdem Tazminatı Mesleki Eğitim Programları 

Sosyal Yardımlar  
Kamunun Eşleştirme ve Danışmanlık 

Hizmetleri 
 

1.1.Pasif İşgücü Piyasası Politikaları 

Pasif istihdam politikaları olarak da adlandırılan pasif işgücü piyasası 

politikaları, işsiz bireyleri asgari düzeyde de olsa ekonomik olarak 

destekleyerek işsizliğin sebep olduğu sosyal ve toplumsal sorunları 

gidermeyi amaçlayan programlardır (Kocabaş ve Özgüler, 2019:268). 
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Tablo 2: Pasif İstihdam Politikaları 

Politikalar Ekonomik Gerekçesi Uygulaması 

İşsizlik Sigortası 

Uzun dönemde Yapısal 

değişiklikler bütün 

çalışanların yararına olabilir 

ancak bu değişiklikten 

etkilenen bireylerin geçici 

gelir desteğine ihtiyaçları 

vardır. 

Geçiş dönemlerinde işini 

kaybedenlerin satın alma 

gücünü korumak temel hedef 

olup işini kaybedenleri 

hedefleyen politikalardır. 

Sosyal Yardımlar 
Kısmen önler ya da 

yoksulluğu azaltır. 

İşini kaybedenleri ve 

ailelerini korumayı 

hedefleyen bir politikadır. 

Kıdem Tazminatı 

Uzun dönemde sosyal 

maliyeti vardır ancak 

firmalarda işsizlik maliyetini 

düşürür. 

İşsizliğin yüksek olduğu 

dönemde ters etkiler yaratır, 

toplumsal dengeleri bozucu 

etkisi vardır.   

 

1.2. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları 

Aktif işgücü piyasası politikaları, işsizliği azaltmaktan çok, iş 

arayanlar için fırsatları arttırmak, işgücünü eğiterek nitelik 

kazandırmak, bireylerin yeni bir iş bulmalarına yardım etmek, 

bireylerin işe girişlerini kolaylaştırmak, yoksulluğu azaltmak ve 

istihdam edilebilirliği arttırmak gibi amaçlar ile oluşturulmuş 

politikalar bütünüdür (Kluve, 2014:10). 

Aktif işgücü piyasası politikalarının fazlaca farklı sınıflandırmaları 

olmakla birlikte (Tetik, 2012:104); 

• Ücret ve istihdam sübvansiyonları, 

• Kendi işini kuracaklara yardım programları, 

• Doğrudan kamu sektörü istihdamı, 

• Mesleki eğitim programları, 
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• Kamunun eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri gibi beş grupta 

inceleyebiliriz.   

Tablo 3: Aktif Politikaların Amaç ve Hedefleri 

2. AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI 

DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 

AİPP’ler değerlendirmesi yaygın olmayan bir uygulama olmakla 

birlikte politika yapıcıların etkili bir değerlendirmeye duydukları 

ihtiyaç artmaktadır. Hangi programların başarılı olduğu, maliyeti, 

verimliliği ve fayda-maliyet dengesini sağlamak için programların 

nasıl tasarlanması gerektiği politika yapıcılar tarafından bilinmek 

AİPP Amaç Hedef 

Kamunun Eşleştirme 

ve Danışmanlık 

Hizmetleri 

Emek piyasasındaki açık 

işlere ulaşmanın 

kolaylaştırılması, 

eşleştirmenin sağlanması, 

iş arama becerisinin 

öğretilmesi 

Fırsat eşitliğinin sağlanması, 

emek piyasasının etkinliğinin 

arttırılması ve geçici işsizliğin 

azaltılması 

Mesleki Eğitim 

Programları 

Emeğin niteliğinin 

arttırılması, bireylere 

meslek öğretilmesi, 

verimliliğin arttırılması, 

kişilerin iş deneyimlerinin 

arttırılması 

 

Dezavantajlı gruplara iş 

bulmada yardım etmek, 

istihdam edilebilirliği 

arttırmak, istihdam ve geliri 

arttırmak, emek piyasasının 

etkinliğini arttırmak  

Doğrudan Kamu 

Sektörü İstihdamı  

Emeğin niteliğini arttırmak 

ve emeğin talebini 

arttırmak 

Uzun süreli işsizliği azaltmak 

Ücret ve İstihdam 

Sübvansiyonları 
Emek talebini arttırmak 

İstihdam ve geliri arttırmak, 

işsizliği azaltmak, istihdamı 

korumak 

Kendi İşini 

Kuracaklara Yardım 

Programları 

Emeğin niteliğini ve emek 

talebini arttırmak 

İstihdam ve geliri arttırmak, 

işsizliği azaltmak 
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istenmektedir (İrdem, 2016:64). Bu nedenle bu bölümde 

değerlendirme tekniklerinin türleri açıklanacaktır.  

Performans izleme değerlendirmesi; hükümet ve kuruluşlar 

tarafından hesaplanabilirlik ve şeffaflıklarını göstermek amacıyla 

kullanılır (Kusek ve Rist, 2004:170). Bu yöntemde program 

süreçlerinin nasıl işlediği değerlendirilir. Bu değerlendirme ile 

programın amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğu araştırılır. İstihdam 

edilen katılımcı sayısı, programlara katılanların aylık ücretleri, 

programın maliyetleri AİPP ile ilgili performans değerlendirmesinin 

göstergeleri olabilir (Karadeniz vd.,2013:7). Sonuçlar program 

performansının ve başarısının değerlendirilmesi için politika üreticileri 

tarafından kullanılmaktadır (Diriöz, 2012:40). 

Fayda-maliyet analizi; bir programın faydaları ve maliyetleri parasal 

açıdan değerlendirilmelidir. Analizde programın etkisini ölçmek için 

programa alternatif olan başka programla ya da hiç uygulamama 

durumundaki etkisi karşılaştırılmalıdır. Faydalar programa katılanlar 

üzerinde net etkilerden ve ekonominin geri kalanı üzerindeki 

faydalardan oluşurken, maliyetler program kapsamında 

gerçekleştirilen harcamalardan oluşmaktadır (İrdem, 2016:69). 

Süreç Değerlendirme; bir programın nasıl işlediği, hizmet 

dağıtımında nelere dikkat edildiği ve faaliyetlerinin neler olduğu gibi 

soruları yanıtlayan değerlendirme türüdür (Diriöz, 2012:51). Program 

çalışırken çıkan problemleri bularak çözüm üreten bir yöntemdir (Dar 

ve Whitehead, 2002:1).   
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Makroekonomik Analiz; AİPP uygulamaları işsizliği azaltmak, 

istihdamı ve geliri arttırmak amacıyla temel makroekonomik 

argümanlar arasında sağlam bir ekonometrik ilişkiler kurmaktadır 

(Martin, 2000:80). AİPP’nin makroekonomik değerlendirmeleri iki 

türde yapılmaktadır. Birincisi araştırmacı makroekonomi modeli 

kapsamında makro veriler kullanarak nedensellik ilişkisi çerçevesinde 

aktif programların toplam istihdam üzerindeki etkisini tahmin etmek 

iken; ikincisi, araştırmacı makroekonomik modelden yararlanarak özel 

aktif programın uygulandığı durumda ekonomide hangi etkiler 

yaratacağını tahmin etmeye çalışmaktır (Taghizadeh, 2014:52-53). 

Etki Değerlendirme; Etki değerlendirmesi politika yapıcılar, 

program değerlendiriciler ve akademisyenler tarafından kullanılan 

iktisadi bir değerlendirme türüdür. Amacı ortaya konan bir programın, 

politik uygulamanın ya da gerçekleştirilen yapısal değişikliğin 

etkisinin var olup olmadığını görmeyi sağlamaktadır. Etki analizi 

önceden başlamış veya devam eden ya da yeni uygulamaya 

başlanacak olan bir program, politika ya da projenin nasıl birtakım 

etkilerinin meydana geldiğini veya geleceğini ölçebilir (Yıldırım, 

2014:45). Etki analizi deneysel ve yarı deneysel etki analizi olarak 

ikiye ayrılmaktadır. 

Deneysel analizlerde aktif programın uygulanmaya geçmesinden önce 

rastgele deney ve kontrol grupları seçilir. Önce programa katılma 

koşullarını sağlayan bireyler seçilir. Bunların içinden de rastgele 

şeklinde seçilen kişiler üzerinden programa katılanlar ile 
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katılmayanların ortalama çıktılarının karşılaştırılması ile programın 

net etkisi belirlenir (Taghizadeh, 2014:55). 

Yarı deneysel tekniklerde deney ve kontrol gurubu daha sonra seçilir 

ve etkiler program sonrası değerlendirilmektedir. Daha düşük 

maliyetli olması her zaman yapılabilirliği açısından bu tekniğin 

avantajıdır. Dezavantajı ise bu tekniklerin istatistiksel olarak karmaşık 

olmasıdır (Dar ve Gill, 1998:81). Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi gibi 

gözlenebilen özellikler için tedbirler alınabilirken, gözlenemeyen 

(doğuştan gelen yetenek, motivasyon vb.) özellikler için tedbir 

alınamamaktadır (Dar ve Whitehead, 2002:2). 

3. LİTERATÜR 

Aktif işgücü piyasası politikaları için uluslararası ve ulusal akademik 

yazında pek çok çalışma yapılmıştır. Bunlardan bazıları programlar 

içindeki mesleki eğitim programları ile istihdam arasında anlamlı ve 

olumlu ilişki elde ederken bazıları da ilişki olmadığını yönelik 

bulgular elde etmişlerdir. 

Kluve (2010) 19 ülkeden 137 programa ilişkin yaptığı çalışmasında 

eğitim programlarının en sık kullanılan aktif işgücü piyasası 

politikaları olarak olumlu etkiler gösterdiği yönünde bir sonuç elde 

etmiştir. Stephan (2008) çalışmasında, Mart 2003’ten başlayarak bazı 

Alman işgücü piyasası programlarının, katılımcıların istihdam 

üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir. İlk yaklaşım karşılaştırma 

grubunun geleceği ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. 

İkinci yaklaşım herhangi bir işgücü piyasası programına girmemiş 
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olan grup üyelerini dikkate almaktadır. Üçüncü yaklaşım ise 

katılımcıları da kısıtlayarak gözlem süresi boyunca daha fazla işgücü 

piyasası programına katılmamış olanları kapsamaktadır. Sonuçlar 

önemli ölçüde farklılık göstermekle birlikte, programın etkinliğinin 

ikinci yaklaşım kullanılarak daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Lubyovâ ve Ours (1999) çalışmasında, düzenli bir iş arayan bireylerin 

geçici bir aktif işgücü piyasası programları işini kabul etmeyi veya 

yeniden eğitim programına girmeyi istemelerinin istihdama 

katılmalarında ne kadar faydalı olduğunu analiz etmek için 20 Slovak 

bölgesinden gelen veriler kullanılmıştır. Çalışmada, AİPP işini kabul 

ederek veya yeniden eğitim programına katılan bireylerin bunu 

yapmasının yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ülkemizde yapılan çalışmalardan bir olan ve bu çalışmanın da çıkış 

kaynağı kabul edilen ve ölçek olarak çalışmanın anketinden 

yararlanılan ve Akbaş (2015) tarafından yapılan çalışmada, İŞKUR 

tarafından uygulanan işgücü yetiştirme kurslarının etkinliği Denizli ili 

özelinde değerlendirilmiştir. Çalışmada Denizli İŞKUR tarafından 

2012-2013 yılları arasında İGMEK, UMEM, MEK ve İEP 

programlarının işsizliği azaltmada ve istihdam edilebilirliği arttırmada 

etkisi ölçülmüştür. Çalışma sonucuna göre, kurslardan bazılarının 

mesleki beceri kazandırmada etkisi olmasına rağmen, istihdam 

edilebilirliğe ve işsizliği azaltmada bir etkisinin olmadığı 

bulunmuştur. Emirgil ve Işığıçok (2009) çalışmasında, Bursa ili 

özelinde, işgücü yetiştirme kurslarının ölçülmesi üzerine yapılan 

çalışmada, işgücü yetiştirme kurslarına katılan bireylerin işe 
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yerleştirilme oranlarının, kuruma kayıtlı işsizlerin ise yerleştirilme 

oranlarında oldukça yüksek olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca kadınların 

kurslara katılım oranının erkeklerin kurslara katılım oranından düşük 

olduğu sonucuna varılmıştır. Karakoç (2015) Kırşehir’de 2012-2015 

yılları arasında düzenlenmiş olan kurslara katılanlar üzerine bir anket 

çalışması yapmıştır. Karakoç çalışmasında, İŞKUR tarafından 

uygulanan işgücü yetiştirme kurslarının istihdama etkisini ölçmüştür. 

Çalışmadaki ana amaç kurslara katılan bireylerin işgücü yetiştirme 

kurslarına katıldıktan sonra istihdam edilebilirliklerinde ne gibi bir 

değişme olduğunu incelemektir. Araştırma sonucunda kursiyerden 

%64’ünün kurstan sonra istihdam edilmediği görülmüştür. Ayrıca 

kurslara katılan bireyler kursların faydalı olmadığını ve İŞKUR’un iş 

bulmaları konusunda kendilerine yardımcı olmadıklarını 

söylemişlerdir. Aydın (2011), Yalova ilinde yapılan eğitim 

programlarının etkinliği üzerine çalışmasında İŞKUR’un istihdam 

politikalarını sürdürmede tam olarak aktif olmadığı, kurslara 

katılanların kursları istihdam edilmek için değilde hobi olarak 

kullandıkları, işverenlerin beklentilerini karşılamadığı ve istihdam 

garantisi olan kursların sonunda bireylerin istihdam edilmediği 

sonucuna varılmıştır. Şahin ve Sevimli (2013), işgücü yetiştirme 

kurslarının etkinliği ve İŞKUR’un öneminden bahsettiği makalesinde 

İstanbul’da düzenlenen 13 işgücü yetiştirme kursuna katılan 

katılımcıların 222’sine anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda 

katılımcıların kursta verilen eğitimlerden memnun oldukları ve 128 

kadın kursiyerden %85,9’unun, 197 erkek kursiyerden ise %77,6’sının 

istihdam edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Aşkın ve Aşkın (2017) 
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çalışmasında, AİPP kapsamında olan toplum yararına çalışma 

programının işsizliğe etkisi Tokat ili özelinde değerlendirilmiştir. 

Tokat ilinde bu programdan faydalanan 283 kişiye anket 

uygulanmıştır. Tokat ilinde istihdamı arttırmaya ve işsizliği azaltmaya 

yönelik uygulanan TYP’nin etkisinin çok zayıf-sınırlı olduğu ve 

amacına ulaşmadığı sonucuna varılmıştır.  

4. İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İŞGÜCÜ 

PİYASASI POLİTİKALARINDAN İŞGÜCÜ YETİŞTİRME 

KURSLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ: ZONGULDAK 

ÖRNEĞİ 

Çalışmada, 01.01.2016- 31.12.2017 tarihleri arasında işgücü 

yetiştirme kurslarının sağlandığı ve 72 farklı eğitimin verildiği üç 

programdan mezun olan 2289 kişiden 400’ü anket için seçilmiştir. 

Deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve yarı-deneysel etki analizi 

yöntem olarak seçilmiştir. Deney grubu işgücü yetiştirme 

programlarından mezun olan kişilerden rastgele seçilmiştir. 

01.01.2016-31.12.2017 yılları arasında işgücü yetiştirme kurslarına 

katılıp mezun olanların sayısı 2289’dur. Bu mezunlardan 400’ü ile 

görüşülmüş ve 175’ine anket uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemi 

175 kişi olarak belirlenmiştir. 

Kontrol grubu ise herhangi bir işgücü yetiştirme kurslarına katılmamış 

fakat ilgili dönemde İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1000 kişi 

rastgele seçilmiştir. Bu kişiler arasından 400 kişi ile görüşülmüş ve bu 
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kişilerden 150 kişiye anket uygulanmıştır. Kontrol ve deney 

gruplarından toplamda 325 kişiye anket uygulanmıştır. 

Çalışmada AİPP içerisinde yer alan işgücü yetiştirme kurslarının 

Zonguldak ili özelinde etkin olup olmadığını ortaya çıkarmak 

amacıyla odaklanılan hipotezler şu şekildedir: 

H1: İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile istihdamda bulunma 

durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile bireylerin çalışma 

koşulları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: İşgücü yetiştirme kurslarına katılımı ile gençlerin istihdamda 

bulunma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H4: İşgücü yetiştirme kurslarına katılımı ile kadınların 

istihdamda bulunma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Anket formundaki cevaplar SPSS 25.0 istatistik programına veri 

olarak işlenmiştir. Bu verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı 

Ki-Kare testi, betimsel istatistikler ve mann-whitney u testleri 

kullanılmıştır. Ayrıca kurs mezunları ve kurslara katılmayanlara 

yönelik demografik durum, çalışmanın yapıldığı dönemde istihdamda 

bulunup bulunmamaya yönelik durum ve benzeri durumlar çapraz 

tablolar yardımıyla ortaya konulmuştur. Kullanılan anlamlılık düzeyi 

0,05 olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 4: Deney ve Kontrol Gruplarının Cinsiyet Göre Yaş Dağılımları 

Ankete katılan toplam 325 kişi bulunmaktadır. Bu katılımcıların 

%53,8’ini (175 kişi) deney grubu (işgücü yetiştirme kurslarına 

katılanlar) oluştururken, %46,2’sini (150 kişi) kontrol grubu (işgücü 

yetiştirme kurslarına katılmayanlar) oluşturmaktadır. AİPP’lere 

katılanların %66,8’i (117) kadın kursiyer iken, %33,2’si (58) erkek 

kursiyerdir. Kontrol grubundaki kadın bireylerin oranı %34,7 (52) 

iken, erkek bireylerin oranı %65,3 (93) şeklindedir. Çalışmada bu 

istatistiklerden yola çıkarak AİPP’lere katılan bireylerin 

  
Yaş Aralıkları 

Toplam  
  15-24 25-34 35-44 45-60 

D
E

N
E

Y
 G

R
U

B
U

 

Erkek 

Kişi sayısı 9 32 12 5 58 

Cinsiyet içindeki 

yüzde 
15,5% 55,2% 20,7% 8,6% 100,0% 

Deney Grubu 

içindeki yüzde 
5,1% 18,3% 6,9% 2,8% 33,1% 

Kadın  

Kişi sayısı 12 44 40 21 117 

Cinsiyet içindeki 

yüzde 
10,3% 37,6% 34,2% 17,9% 100,0% 

Deney Grubu 

içindeki yüzde 
6,9% 25,1% 22,9% 12,0% 66,9% 

Toplam  

Kişi sayısı 21 76 52 26 175 

Deney Grubu 
içindeki yüzde 

12,0% 43,5% 29,7% 14,8% 100,0% 

K
O

N
T

R
O

L
 G

R
U

B
U

 Erkek  

Kişi sayısı 35 33 25 5 98 

Cinsiyet içindeki 

yüzde 
35,7% 33,7% 25,5% 5,1% 100,0% 

Kontrol Grubu 

içindeki yüzde 
23,3% 22,0% 16,7% 3,3% 65,3% 

Kadın  

Kişi sayısı 20 18 9 5 52 

Cinsiyet içindeki 

yüzde 
38,5% 34,6% 17,3% 9,6% 34,7% 

Kontrol Grubu 

içindeki yüzde 
13,3% 12,0% 6,0% 3,3% 34,7% 

Toplam  

Kişi sayısı 55 51 34 10 150 

Kontrol Grubu 

içindeki yüzde 
36,7% 34,0% 22,7% 6,7% 100,0% 

GENEL 

TOPLAM  

Kişi sayısı 76 127 86 36 325 

Toplam içindeki 
yüzde 

23,3% 39,1% 26,5% 11,1% 100,0% 
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çoğunluğunun kadın olduğunu söyleyebiliriz. Anket katılımcılarının 

%23,3’ü (76 kişi) 15-24 yaş aralığında, %39,1’i (127 kişi) 25-34 yaş 

aralığında, %26,5’i (86 kişi) 35-44 yaş aralığında ve %11,1’i (36 kişi) 

45-69 yaş aralığında yer almaktadır. Görüldüğü gibi en fazla katılımcı 

25-34 yaş aralığında yer almaktadır. Deney grubunun %12’si 15-24 

yaş aralığında yer alırken bu oran kontrol grubunda %36,7’dir. 

Bundan yola çıkarak gençlerin işgücü yetiştirme kurslarına katılımının 

az olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 5: Deney ve Kontrol Gruplarının Cinsiyete Göre Eğitim Düzeyi Dağılımları 

Eğitim 

Düzeyi  
  

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU Genel 

Toplam 
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam 

Okur Yazar 

Değil 

Kişi sayısı 4 1 5 1 0 1 6 

Oran 2,3% 0,6% 2,9% 0,7% 0,0% 0,7% 1,8% 

Okur Yazar 
Kişi sayısı 3 0 3 2 0 2 5 

Oran 1,7% 0,0% 1,7% 1,3% 0,0% 1,3% 1,5% 

İlkokul 
Kişi sayısı 13 5 18 2 6 8 26 

Oran 7,4% 2,9% 10,3% 1,3% 4,0% 5,3% 8,0% 

Ortaokul 
Kişi sayısı 28 6 34 8 11 19 53 

Oran 16,0% 3,4% 19,4% 5,3% 7,3% 12,7% 16,3% 

Lise 
Kişi sayısı 39 11 50 14 36 50 100 

Oran 22,3% 6,3% 28,6% 9,3% 24,0% 33,3% 30,9% 

Meslek 

Lisesi 

Kişi sayısı 9 19 28 2 12 14 42 

Oran 5,1% 10,9% 16,0% 1,3% 8,0% 9,3% 12,9 

Ön Lisans 
Kişi sayısı 11 9 20 12 18 30 50 

Oran 6,3% 5,1% 11,4% 8,0% 12,0% 20,0% 15,4% 

Lisans 
Kişi sayısı 9 7 16 11 15 26 42 

Oran 5,1% 4,0% 9,1% 7,3% 10,0% 17,3% 12,9 

Yüksek 

Lisans 

Kişi sayısı 1 0 1 0 0 0 1 

Oran 0,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Genel 

Toplam 

Kişi sayısı 117 58 175 52 98 150 325 

Oran 66,9% 33,1% 100,0% 34,7% 65,3% 100,0% 100,0% 
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Anket katılımcılarının eğitim durumlarına baktığımızda (Bkz. Tablo 

3.11), katılımcıların %27,7’si (90 kişi) ortaokul ve altı okul (okur-

yazar olmayan, okur yazar, ilkokul ve ortaokul) mezunu, %43,7’si 

(142 kişi) lise ve dengi okul (lise ve meslek lisesi) mezunu ve 

%28,6’sı (93 kişi) üniversite (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) 

mezunudur. Üniversite mezunu katılımcıların oranının, ilköğretim ve 

altı okul mezunu oranından fazla olmasının sebebi üniversite 

mezunlarının İŞKUR’a kayıt olma davranışının yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca okur-yazar olmayanların oranı %1,8’dir. 

En yüksek orana, deney grubunda %28,6’lık oranla ve kontrol 

grubunda %33,3’lük bir oranla lise mezunları sahiptir.  

4.1. Bulgular  

Çalışmada demografik göstergelerin kontrol ve deney grupları ile yarı 

ayrı her birinin testlerine yer verilmiş olmakla beraber araştırma 

açısından önemli görülenler ve araştırma konusuna uygun olanlar 

aşağıda belirtilmiştir.  

Tablo 6: Anket Katılımcılarının Kursa Katılımı ile İstihdamda Bulunma Durumuna 

İlişkin Bulgular 
 Evet Hayır Toplam 

 

Tüm 

Katılımcılar 

Deney Grubu 99 76 175 

Oran %56,6 %43,4 %100,0 

Kontrol Grubu 73 77 150 

Oran  %48,7 %51,3 %100,0 
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Tüm katılımcılara baktığımızda deney grubundaki katılımcıların 

%56,6’sı ve kontrol grubundaki katılımcıların %48,7’si son bir ay 

içinde gelir elde etmek için istihdamda bulunmuştur. İşgücü yetiştirme 

kurslarına katılım gösterme ile istihdamda bulunma durumu arasında 

ilişkinin test edilebilmesi için aşağıdaki hipotezler oluşturulmuş ve Ki-

Kare testi yapılmıştır. 

• H0: İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile bireylerin istihdamda 

bulunma durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

• H1: İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile bireylerin istihdamda 

bulunma durumu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Uygulanan Ki-Kare testi sonucuna X2=2.026, sd=1, n=325 

p=0,095>0,05 olduğundan ankete katılımcılarının işgücü yetiştirme 

kurslarına katılıp katılmamalarına göre, son bir ay içinde gelir etmek 

için istihdamda bulunmaları arasında bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 

Deney ve kontrol grubundaki katılımcıların işgücü yetiştirme 

kurslarına katılımı ile istihdamda bulunma durumu arasında bir 

ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İşgücü yetiştirme kurslarına 

katılım bireylerin istihdama katılımını etkilememektedir. 

Tablo 7: İşyerindeki aylık kazancınız ne kadar? Sorununa Yanıt Veren Deney ve 

Kontrol Gruplarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

  
Grup 

Türü 
N Minimum Maksimum 

Ortalama 

(TL) 

Standart 

Sapma 

İşyerinde 

aylık 

kazancınız 

ne kadar?” 

Deney 

Grubu 
94 0 TL 8000 TL 2136,12 1004,597 

Kontrol 

Grubu 
63 1600 TL 7000 TL 2252,38 879,306 

Toplam 157 0 TL 8000 TL 2182,8 955,093 
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İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile aylık kazanç miktarı arasında 

ilişkinin olup olmadığını T-Testi ile ölçmeden önce normallik testi 

yapılmıştır. Yapılan normallik testine (Bkz. Ek 2) göre Shapiro-Wilk 

testinin sonucunda p<0,05 olduğundan dolayı bireylerin ücret 

düzeyleri normal dağılmamaktadır. Bu nedenle T-Testi yerine Mann 

Whitney U testi yapılmıştır. 

Mann Whitney U için hipotezler; 

• H0: İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile ücret düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

• H1: İşgücü yetiştirme kurslarına katılım ile ücret düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Uygulanan Mann Whitney U testi sonucuna göre, P=0,142>0,05 

olduğundan H0 reddedilemez. Dolayısıyla anket katılımcılarından 

işgücü yetiştirme kurslarına katılanlar ile ücret düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.  

4.2. Demografik Göstergelere Göre Elde Edilen Bulgular 

Demografik göstergeler ve katılımcılara sorulan önermeler arasından 

yapılan istatistiki analize göre elde edilen ve anlamlı kabul edilen 

bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Mann-Whitney  U 3362,000 

Wilcoxon W 5378,000 

Z -1,468 

Olasılık 0,142 
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Tablo 8: Deney ve Kontrol Grubuna İlişkin Bulunan Parametreler 

DENEY GRUBU İLİŞKİ BULUNAN PARAMETRELER 

Eğitim-Ortaokul ve Altı 

Okul Mezunu 

Katılmış Olunan 

Kursun Türü 

Kursların Beceri 

Kazandırma 

Durumu 

Var 0,05 

Erkek 
Katılmış Olunan 

Kursun Türü 

Kursa 

başvurmadan 

önceki işsizlik 

süresi 

Var 0,03 

25≤Yaş≤34 
Katılmış Olunan 

Kursun Türü 

Memnuniyet 

Düzeyleri 
Var 0,01 

45≤Yaş≤60 
Katılmış Olunan 

Kursun Türü 

Kursta Kazanılan 

Becerilerin İş 

Bulmaya Etkisi 

Var 0,04 

KONTROL GRUBU İLİŞKİ BULUNAN PARAMETRELER 

Cinsiyet 

İşgücü Yetiştirme 

Kurslarına 

Katılmama 

İstihdamda 

Bulunma  
Var 0 

15≤Yaş≤24 

İşgücü Yetiştirme 

Kurslarına 

Katılmama 

İstihdamda 

Bulunma  
Var 0 

 

SONUÇ  

İşgücü piyasasına ilişkin en önemli aktörlerden biri olan İŞKUR 

aracılığıyla uygulanan Aktif İşgücü Piyasası programları arasında yer 

alan mesleki eğitim kurslarının istihdam üzerindeki etkisini 

değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmadan elde edilen bulgular genel 

anlamda değerlendirildiğinde kursa katılma ile istihdama dahil olma 

arasında doğrudan bir ilişki olmadığı yönündedir. Kursa katılma veya 

katılmama durumu ile ücret düzeyi arasında bir ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir. Bir tek İstihdam garantili mesleki eğitim kursları sonucu 
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elde edilen ücret düzeyinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğu 

yapılan alt testlerden elde edilmiş bulunmaktadır. 

Çalışmaya dahil edilen deney ve kontrol gruplarının demografik 

özellikleri bazında önermeler arasındaki ilişkinin incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilen analizlerden deney grubunda beklendiği 

üzere ortaokul altı ve ortaokul mezunları için kursların beceri 

kazandırma ve kurs türü arasında anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. 

Benzer bir şekilde yaş gurubu olarak 45-60 aralığındaki bireylerde 

gidilen kursun türü ile istihdam için gerekli beceriyi kazanma arasında 

anlamlı bir ilişki elde edilmiştir. Yine deney grubunda bulunan 

erkeklerin iş arama süreleri ile kursa katılma arasında anlamlı bir ilişki 

elde edilmiştir. 25-34 yaş aralığındaki katılımcıların kurs türü ile 

memnuniyetleri arasındaki ilişki de yine anlamlı olan bulgular 

arasındadır. 

Yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde genel anlamda mesleki 

eğitim kurslarının istihdam edilme ve ücretler açısından istatistiki 

olarak bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmekle beraber demografik 

göstergelere göre elde edilen bulgular İŞKUR tarafından uygulanan 

meslek edindirme kurslarının özellikle düşük eğitim düzeyi ve 25 yaş 

üzeri açsından istatistiki olarak bir anlam taşıdığına işaret etmektedir. 

Bu durum emek piyasası açısından dezavantajlı kabul edilen düşük 

eğitim seviyesindeki bireyler ve yaşlanan bireyler açısından politika 

hedeflerine uyumludur.  
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GİRİŞ 

Makroekonomik değişkenler hem teorisyenler hem de uygulamacılar 

tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Dolayısıyla verilerin 

istatistiki değerlerinin de ileriye dönük çıkarım yapmak için 

önemlidir. Günümüzde makroekonomik verilerinin zaman içerisindeki 

seyirlerinin incelenmesi makroekonomik politikalar açısından önem 

arz etmektedir. Bir başka deyişle özellikle makroekonominin temel 

değişkenlerinin dinamik davranışlarının ekonometrik yöntemlerle 

incelenmesi, ileriye dönük makroekonomik politik kararların 

alınmasında etkili olmaktadır. Bu bağlamda temel makroekonomik 

değişkenlerin dinamik açıdan analizi, araştırmacılar ve politika 

yapıcılar tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir. 

Dinamik açıdan gerçekleştirilen bu analizler özellikle dışsal şoklar 

tarafından makroekonomik değişkenlerin nasıl etkilendiği ve ortaya 

çıkan şokların etkilerinin geçici mi yoksa kalıcı mı etkiler oluşturduğu 

konusunda önemli çıkarımların yapılmasına yardımcı olacaktır.  

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisi için gayri safi yurtiçi 

hasılanın durağan olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışma sonunda 

elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisinde uygulanacak politika 

setlerinin gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde kalıcı etkiler yaratılıp 

yaratılamayacağını ortaya koyacaktır. Bu durum politika yapıcılar 

açısından kullanışlı bir bilgi olacaktır. Çalışmanın devam eden 

bölümlerinde ilk olarak literatür taramasına yer verilecek, ardından 

veri seti ve analiz sonuçları ortaya konulacak ve son olarak da sonuç 

bölümü ile çalışma bitirilecektir. 
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

Klasik konjonktür teorilerine göre genel olarak ekonominin çıktısında 

ya da bir başka deyişle gayri safi yurtiçi hasıla verisinde şoklar 

sonucunda ortaya çıkan dalgalanmalar geçicidir. Buradan gayri safi 

yurtiçi hâsıla verisi üzerinde para ve maliye politikaları aracılığıyla 

ortaya çıkacak şoklar uzun dönemli, kalıcı etkiler ortaya 

çıkarmayacaktır (Campbell ve Mankiw, 1987:876). Bundan dolayı 

literatürde gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin durağanlığını araştıran 

çalışmalar ekonomide meydana gelen şokların bu değişken üzerinde 

kalıcı etkiler bırakıp bırakmadığını analize etmeye odaklanmıştır. 

Teorik açıdan bakıldığında ekonomide meydana gelen şokların gayri 

safi yurtiçi hâsıla üzerinde geçici etkiler oluşturması klasik iktisatçı 

bakış açısını yansıtırken, ekonomide meydana gelen şokların gayri 

safi yurtiçi hâsıla üzerinde kalıcı etkiler oluşturması ise Keynesyen 

iktisatçı bakış açısını yansıtacaktır.  

Murray ve Nelson (2000), Amerika Birleşik Devletleri için reel gayri 

safi yurtiçi hâsıla verisinin durağanlık özelliklerini incelemişlerdir. 

Çalışma 1870-1994 yılları arası reel gayri safi yurtiçi hâsıla verisi için 

yapılmış ve elde edilen bulgular, serinin durağan olmadığı 

yönündedir. Öztürk ve Rapacah (2002), OECD ülkeleri için reel gayri 

safi yurtiçi hâsıla ve kişi başına reel gayri safi yurtiçi hâsıla verilerinin 

durağanlık özelliklerini incelemiştir. Elde edilen birim kök test 

sonuçlarına göre serilerin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öztürk ve Kalyoncu (2007), reel gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin 

durağanlığı birim kök analizi ile sınanmıştır. Kişi başına reel gayri safi 
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yurtiçi hasılaya ilişkin 1950-2004 dönemi için gerçekleştirilen analiz 

sonuçlarına göre serinin durağan olmadığı ortaya konulmuştur.  

Chang, Ho ve Caudill (2010), Çin’in 25 şehri için reel gayri safi 

yurtiçi hâsıla verisine ilişkin birim kök analizi gerçekleştirmişlerdir. 

1952- 1998 yıllarını kapsayan analizin sonuçlarına göre reel gayri safi 

yurtiçi hâsıla verisinin durağan olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Güloğlu ve İvrendi (2010), kişi başına reel gayri safi yurtiçi hâsıla 

serisini 19 Latin Amerika ülkesi için birim kök kullanarak 

sınamışlardır. Verinin kapsamı 1965-2004 yılları arasını 

kapsamaktadır ve elde edilen bulgular reel gayri safi yurtiçi hâsıla 

serisinin durağan olmadığı ve bu seride meydana gelen 

dalgalanmaların kalıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Lee (2014), 

Çin’in gayri safi yurtiçi hâsıla verisinin durağanlık özelliğini 

araştırmıştır. Bunun için Çin’in 31 bölgesine ait 1979-2009 yıllarını 

kapsayan verileri kullanarak analizini gerçekleştirmiştir. Elde edilen 

bulgular, Çin’in 31 bölgesinin tamamında kişi başına gayri safi yurtiçi 

hâsıla serisinin durağan olmadığını göstermiştir. Esen (2014), OECD 

ülkelerindeki gayri safi yurtiçi hâsıla dalgalanmalarının geçici mi 

yoksa kalıcı mı olduğunu incelemek için birim kök analizi 

gerçekleştirmiştir. OECD ülkeleri için 1975-2012 yılları arasını 

kapsayan verilerin kullanılarak yapılan analiz sonucunda kişi başına 

reel gayri safi yurtiçi hâsıla serisinin durağan olduğu yani meydana 

gelen dalgalanmaların geçici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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2. VERİ SETİ VE ANALİZ SONUÇLARI 

 Bir serinin durağan olup olmadığının araştırılması önemlidir. Bir 

serinin durağan olması, serinin ortalama değerine döndüğünü 

göstermektedir. Aksi bir durumda ise serinin durağan olmaması 

durumunda seri ortalama değerine dönmemekte ortalama değerden 

uzaklaşmaktadır. Bir serinin durağan olup olmadığının araştırılma-

sında kullanılan yöntem, birim kök yöntemidir. Bir serinin birim kök 

içermesi serinin durağan olmadığını, birim kök içermemesi ise serinin 

durağan olduğunu göstermektedir. Bu amaçla, bu çalışmada gayri safi 

yurtiçi serisinin durağanlık özellikleri yapısal kırılmayı dikkate alan 

Fourier birim kök analizi ile araştırılacaktır.  

Türkiye ekonomisine ilişkin olarak gayri safi yurtiçi hâsıla verisi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elektronik veri dağıtım 

sisteminden elde edilmiştir. Elde edilen gayri safi yurtiçi hâsıla serisi, 

1998 yılı sabit fiyatları ile hesaplanmış çeyrek dönemlik verilerdir. 

Analizin konusunu gayri safi yurtiçi hâsıla veri seti, kapsamını 1998:1 

ve 2016:2 dönemi oluşturmaktadır.  

Serinin ilk olarak görsel incelenmesi yapılarak bazı çıkarımlara 

varabiliriz. Bu amaçla aşağıda serinin grafiği çizilmiş ve bir grafik 

biçiminde sunulmuştur. Serinin görseline bakıldığında grafiğin artan 

bir seyir izlemesi ve testere ağzı gibi bir görünüme sahip olması 

serinin trend içerdiği ve mevsimsellik özelliği sergilediğini 

göstermektedir.  

 



 
 181 

 
Tablo 1: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

 

 

Serinin görsel incelenmesi ile mevsimsellik etkisi net olarak 

gözlenmektedir. Bu amaçla ilk olarak serinin mevsimsel etkilerden 

arındırılması sağlanmıştır. Ardından serinin durağanlık özelliklerinin 

ortaya koyulmasına yardımcı olacak ve bu çalışmada kullanılacak 

Fourier birim kök analizi gerçekleştirilmiştir.   

Fourier birim kök testi, değişkenin ortalamadan daha büyük 

sapmalarını yakalamak için trigonometrik fonksiyonları kullanan etkin 

bir yöntemdir. Bu yöntemin avantajı, birden çok geçici yumuşak 

yapısal kırılmaları dikkate almasıdır (Gümüş ve Zeren, 2014:223). 

Dolayısıyla Fourier birim kök testi, yapısal kırılmaları dikkate alan 

kullanışlı bir testtir. Fourier analizinde dört adet test istatistiği 

hesaplanır. Bunlar; ADF, GLS, LM ve KPSS test istatistikleridir. 

Fourier ADF, GLS, LM testlerinin boş hipotezi, kırılan deterministik 
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trend etrafında seri durağan değildir. Fourier KPSS testinin boş 

hipotezi ise kırılan deterministik trend etrafında seri durağandır. 

İlk olarak serinin düzey değerine ilişkin Fourier birim kök test 

sonuçları sunulmuştur. Gayri safi yurtiçi hasıla serisi sabitli, hem 

sabitli hem de trend içerecek şekilde test edilmiştir. Sabitli model, 

hem sabitli hem de trend içeren model sonuçlarına göre, Fourier ADF, 

LM ve GLS testlerinin boş hipotezleri kabul edilmiştir. Yani Fourier 

ADF, LM ve GLS sonuçlarına göre gayri safi yurt içi hasıla serisi, 

kırılan deterministik trend etrafında durağan değildir yani 

ortalamasına dönme eğiliminde değildir. Yine Fourier KPSS test 

sonuçlarına göre boş hipotez reddedilmektedir. Yani Fourier KPSS 

sonuçlarına göre gayri safi yurtiçi hasıla serisi, kırılan deterministik 

trend etrafında durağan değildir. 

Tablo2: Fourier Birim Kök Test Sonuçları 

Değişken Yöntem Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test İst. Fourier 

Sayısı 

Kritik 

Değer 

Test İst. Fourier 

Sayısı 

Kritik 

Değer 

 

 

 

GSYİH 

Fourier 

ADF 

0.749 3 -3.77 -2.928 3 -4.45 

-3.07 -3.78 

Fourier 

LM 

   -0.943 3 -3.98 

 -3.31 

Fourier 

GLS 

0.930 5 -2.88 -2.141 2 -4.27 

-2.20 -3.64 

Fourier 

KPSS 

1.988* 1 0.26 0.420* 2 0.20 

0.17 0.13 

Not (A): Fourier ADF (Enders ve Lee, 2012a), Fourier LM (Enders ve Lee, 2012b), Fourier GLS 

(Rodrigues ve Taylor, 2012), Fourier KPSS (Becker, Enders ve Lee, 2006) ve *, ** sırasıyla %1 ve 

%5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 
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Serinin düzey değerlerinin yüksek rakamlar olmasından dolayı serinin 

bir de logaritması alınarak seri içindeki rakamlar arası farkların 

azaltılması ile analizin sağlamasının yapılmasına imkân sağlayacaktır. 

Serinin logaritmasının alınmasının bir sakıncası, seriyi 

durağanlaştırma yönünde baskılamasıdır. Bu amaçla gayri safi yurtiçi 

hâsıla serisinin logaritması alınarak gerçekleştirilen analiz sonuçları 

aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 3: LNGSYİH 

Değişken Yöntem Sabitli Sabitli ve Trendli 

Test İst. Fourier 

Sayısı 

Kritik 

Değer 

Test İst. Fourier 

Sayısı 

Kritik 

Değer 

 

 

 

LNGSYİH 

Fourier 

ADF 

-0.129 3 -3.77 -2.310 3 -4.45 

-3.07 -3.78 

Fourier 

LM 

   -1.182 3 -3.98 

 -3.31 

Fourier 

GLS 

0.710 5 -2.88 -2.015 2 -4.27 

-2.20 -3.64 

Fourier 

KPSS 

1.974* 1 0.26 0.312* 2 0.20 

0.17 0.13 

Not (A): Fourier ADF (Enders ve Lee, 2012a), Fourier LM (Enders ve Lee, 2012b), Fourier 

GLS (Rodrigues ve Taylor, 2012), Fourier KPSS (Becker, Enders ve Lee, 2006) ve *, ** 

sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Elde edilen sonuçlara göre gayri safi yurtiçi hasıla serisinin logaritmik 

değerlerinden oluşan sabitli model, hem sabitli hem de trend içeren 

model Fourier ADF, LM ve GLS testlerinin boş hipotezlerinin kabul 

edilmesi yönündedir. Yani Fourier ADF, LM ve GLS sonuçlarına göre 

logaritması alınmış gayri safi yurtiçi hasıla serisi, kırılan deterministik 

trend etrafında durağan değildir yani ortalamasına dönme eğiliminde 
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değildir. Yine Fourier KPSS test sonuçlarına göre boş hipotez kabul 

edilememekte yani reddedilmektedir. Yani Fourier KPSS test 

sonuçlarına göre logaritması alınmış gayri safi yurtiçi hasıla serisi, 

kırılan deterministik trend etrafında durağan değildir. 

SONUÇ 

Gayri safi yurtiçi hâsıla değişkeni, temel bir makro ekonomik 

değişkendir. Makro ekonomik değişkenlerin zaman içerisindeki 

hareketlerinin incelenmesi, politik karar alma noktasında önemlidir. 

Bundan dolayı bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için gayri safi yurtiçi 

hasılanın dinamik yapısının incelenmesi yani bu serinin durağan olup 

olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla gayri safi yurtiçi serisinin 

durağanlık özellikleri yapısal kırılmayı dikkate alan Fourier birim kök 

analizi ile kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Analiz konu veri seti, 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası elektronik veri dağıtım 

sisteminden elde edilmiştir. Elde edilen gayri safi yurtiçi hâsıla serisi, 

1998 yılı sabit fiyatları ile hesaplanmış çeyrek dönemlik verilerdir. 

Analizin konusu, gayri safi yurtiçi hâsıla veri setinin kapsamı ise 

1998:1 ve 2016:2 dönemi olarak ele alınmıştır. Gerçekleştirilen analiz 

sonucunda Türkiye ekonomisi için 1998:1 ve 2016:2 dönemini 

kapsayan 1998 sabit fiyatına göre hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla 

serisinin, kırılan deterministik trend etrafında durağan olmadığı 

görülmüştür. Yani bu serinin ekonomide ortaya çıkacak şoklardan 

kalıcı bir biçimde etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu sonucun önemli 

politik çıkarımları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye 

ekonomisi bağlamında uygulamaya alınacak para ve maliye 
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politikalarının gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde kalıcı etkiler 

yaratacağı ortaya konulmuştur. Yani uygulanacak para ve maliye 

politikalarının uzun dönemde de gayri safi yurtiçi hâsıla üzerinde reel 

etkiler yaratacağını ifade edebiliriz.  
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GİRİŞ 

Küresel boyutta düşünmek daha geniş etki alanına göre 

kavramsallaştırma yapmaktır. İnsanlar coğrafya hakkında doğru 

düşünemeyebilirler ancak coğrafi açıdan yanlış olanın yine coğrafi 

özellikler taşıdığını da hatırlamakta fayda vardır. Strateji ve politika 

coğrafya içinde oluşturulmak zorundadır. Çünkü bunların etkilendiği 

alanlar, coğrafi düşünceler ve fiziki fırsatlardır/kısıtlamalardır. 

Dolayısıyla coğrafya kaçınılmazdır (Gray ve Sloan, 2003:237). 

 

Coğrafya bilimi beşeri ve fiziki unsurlarıyla küresel problemlerin 

çözümünde ve olması gerekenin öngörülerinde odak noktasında 

bulunmaktadır. Coğrafya küresel siyaseti yönlendirme özelliğiyle 

uluslararası ilişkilerde oyucuları belirler, oyuncuların elindeki kozları 

tayin eder ve birbirlerine karşı uygulayacakları güvenlik tedbirlerinin 

kapsamını tespit eder (Tezkan ve Taşar, 2013:15). Ancak coğrafyanın 

sağladığı güç, fiziki coğrafya özelliklerinin yanında beşeri ve 

ekonomik coğrafya özelliği olarak daha çok ekonomi, kültür ve nüfus 

bağlamında jeopolitik bir anlam kazanabilir. Bu bağlamda jeopolitik 

kavramı hem değişmez/oldukça güç değişen nitelikteki fiziki coğrafya 

hem de dinamik özelliğe sahip beşeri ve ekonomik coğrafya temelli 

bir niteliğe sahiptir. Jeopolitik, araştırma alanı itibariyle siyasi 

coğrafyanın bir dalıdır. Kavramın isim babası Rudolf Kjellen’dir. 

Kjellen, terimi ilk kez 1899’da İsveçce yayınlanan eseri “The Great 

Powers (Stormakterna)” adlı eserinde kullanmıştır. Devletlerin sahip 

olduğu coğrafyaya (yalnızca fiziki unsurlar değil aynı zamanda beşeri 
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unsurlar) endeksli ürettiği/üreteceği siyaseti inceleyen araştırma 

alanıdır.  

 

Jeopolitik, bir milletin, milletler topluluğunun (ittifaklar gibi) veya bir 

bölgenin, mevcut coğrafi platform üzerinde değişmeyen fiziki 

unsurları ve değişen sosyal ve kültürel yapı, ekonomik politik, askeri 

değerler gibi unsurları dikkate alarak güç değerlendirmesi yapan, 

etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini, bölgedeki 

güçleri inceleyen, değerlendiren hedefleri ve hedeflere ulaşma şartları 

ile aşamalarını araştıran bilimdir (İlhan, 1999:19). Bir ülkenin; kıta, 

kıta içi, ada, kenar devlet olma durumu da o ülkenin güvenlik 

davranışlarında ve jeopolitik hedeflerinde etkili olmaktadır. 

Türkiye’nin bulunduğu konum askeri savunma giderlerinin yüksek 

olmasına yol açmaktadır. 1910-1918 arasında bir kıta içi devlet olarak 

kalan Osmanlı Devleti Balkanların hemen her yerinde, Galiçya’da, 

Kafkaslar’da, Doğu Anadou’da, Irak’ta, Yemen’de, Medine’de, 

Kızıldeniz boyunca, Süveyş’te, Filistin’de, Suriye’de, Trablusgarp’ta, 

Çanakkale’de, en nihayetinde ülkenin dört bir yanında savaşlar 

yapmak mecburiyetinde kalmıştır (İlhan, 1999:178). 

 

Jeopolitik, devletler açısından iki olgu ortaya çıkarır. Bunlardan ilki, 

küresel aktörlerin (dünya ekonomisinde yüksek bir paya sahip olan ve 

özellikle askeri teknolojide önde gelen ülkeler) jeopolitiği güç 

mücadelesinin bir nedeni ve sonucu olarak görmesidir. Bu anlamda 

jeopolitik, devletlerin coğrafyalara/mekânlara dair ideallerini, 

hedeflerini, alan kazanımlarını kapsar. Bu hedeflerin kaynağını doğal 

kaynaklara sahip olma arzusu, dini ya da etnik motivasyonlar 
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oluşturabilir. Bu yönüyle jeopolitik, bir kavram ve uygulama olarak 

fikir akımı ve düşünce sistemine karşılık gelmektedir. İkinci olgu ise 

jeopolitiğin ülkeler için, sahip oldukları konumdan kaynaklanan 

kaçınılmaz/zorunlu politik hamlelere neden olması sürecidir. Bu 

hamleler; coğrafyalara dair bir yandan kontrol altına alma ya da 

kontrol altında tutma gibi yayılmacı hedefleri içerirken, diğer taraftan 

savunma halinde bulunan ülkeler için hayatta kalma mücadelesine 

dönüşebilir. Bu anlamda jeopolitik süreklidir ve canlıdır (Oral, 

2019:206). 

 

Fiziki coğrafya unsurları ile birlikte sosyal, ekonomik, politik, askeri, 

kültürel değerleri içine alan beşeri coğrafyanın oluşturduğu yapı 

uluslararası ilişkileri ve politikaları belirlemektedir (İlhan, 2002:320). 

Bu noktada beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt dalı olan “Enerji 

Coğrafyası” jeopolitik bağlamda sürekli değişebilme özelliğine sahip 

olan strateji(k)2 ve jeostrateji(k)3 faktörlerin belirleyicisi olmaktadır. 

Bu yönüyle siyasi coğrafyanın bir dalı gibi algılanabilme durumu söz 

konusudur. Ancak her ikisi de farklı beşeri ve ekonomik coğrafya 

alanlarıdır. Siyasi Coğrafya; fiziki ve beşeri coğrafya unsurları 

çerçevesinde siyasete dair güç merkezleri, politik oluşumlar, işleyiş ile 

bu mekândaki dağılış, değişim ve dönüşümü incelemektedir. Bu 

yüzden siyasi coğrafya; devlet, millet, etnik yapılar, ulus, kültür, 

sınırlar, siyasi sistemler, siyasi oluşumlar, toplumsal uyum modelleri, 

mekânsal hakimiyet yaklaşımlarını coğrafi prensipler doğrultusunda 

 
2 Belirlenen hedefe ulaşmak için uygulanan yol ve yöntemler. 
3 Bir devletin sahip olduğu jeopolitik nitelikleri ve hedefleri doğrultusunda akıl/dış 

politika geliştirmesi. 
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ele almaktadır. Enerji Coğrafyası ise siyasi ve ekonomik dengeleri 

belirleyen enerji kaynaklarının dağılışı, varlığı ile bunların yarattığı 

beşeri ve ekonomik coğrafi yansımaları jeopolitik olgular odağında 

incelemektedir. 

 

Enerji coğrafyasının geçmişinde, günümüzde, geleceğinde hayati 

sonuçlar yaratan jeopolitiğin stratejik ve jeostratejik çerçevede en 

önemli özelliği geleceğe yönelik olarak projeksiyonlar sunabilmesidir. 

Bu yüzden statik öğelerin sunacağından çok daha farklı bir öngörü 

hazırlayabilir (Karabulut, 2005:170). 

 

Enerji arz güvenliğinde coğrafyanın etkisi özellikle petrol ve doğal 

gazda enerji kaynağının rezerv büyüklüğü, kalitesi, bulunduğu jeolojik 

derinliği, stratejik ve jeopolitik açıdan bulunduğu yer, tüketiciye 

uzaklığı, iletim güzergâhları enerji arz güvenliğini belirleyen unsurlar 

olarak öne çıkmaktadır (Erdal ve Karakaya, 2012:129). Bunun 

yanında dünyanın belirli noktalarına toplanmış olan doğal kaynaklara 

ulaşmak açısından coğrafyanın devletler arasındaki ilişkilere etkisi 

değerlendirildiğinde küçük devletler için de büyük devletler için de 

coğrafi konumun temel belirleyici unsur haline geldiği söylenebilir 

(Telli, 2015:121). 

 

Herhangi bir enerji kaynak bölgesinde ortaya çıkan sosyal ve 

ekonomik problemler, dünyanın tamamında çeşitli spekülasyonlara 

neden olmakta ve ulusal ekonomiler üzerinde olumsuz etkilere yol 

açmaktadır. Diğer taraftan enerjinin (fosil yakıtların) kaynak 

bölgesinden talep coğrafyası üzerinde siyasi ve ekonomik bir güç 
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unsuru olarak kullanılma serbestisi uluslararası sorunların büyümesine 

ve kutuplaşmalara yol açmaktadır.  

 

Enerji ile kalkınma, refah artışı, teknik gelişme arasındaki pozitif 

ilişki, enerjinin stratejik niteliğini ortaya koymakta ve ona ucuz, 

sürekli, çevreci yollarla yani güvenlik odağında erişilmesini 

gerektirmektedir. Dolayısıyla enerji güvenliği sorunu hem ulusal hem 

de makro boyutta ele alınması gereken çok önemli bir konudur. Enerji 

ve enerji kaynaklarına sahip olma ihtiyacı, kömürün fosil yakıt olarak 

ilk defa enerji üretmek için kullanılmasıyla Sanayi Devrimi itibariyle 

uluslararası güç dengesini belirleyen en önemli parametrelerden biri 

haline gelmiştir (DOĞAKA, 2014:1). 

 

Ulusal ölçekte değerlendirildiğinde ise gelişmekte olan bir ülke olarak 

Türkiye, fosil yakıtlar bakımından yetersiz olsa da jeopolitik açıdan 

önemli bir merkezde bulunmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda 

upstream (arama, üretim) faaliyetlerine ağırlık vermesi önemli bir 

gelişme ve politik süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki 

Türkiye, bu alanda yapmış olduğu yatırımlar (sismik araştırma ve 

sondaj gemilerinin envantere alınması) ve mavi vatanda4 uluslararası 

hukuktan doğan haklarını yedirmeme/kullanma ısrarları çerçevesinde 

gerek Karadeniz’de gerek Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu kapsamda Karadeniz’de 2020 Ağustos itibariyle 

Türkiye 320 milyar m3’lük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirmiştir. Bu 

 

4 “Mavi Vatan” kavramı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’e aittir. Bu kavram aynı 

zamanda bir doktrin niteliği taşımaktadır. 
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keşif, Türkiye’nin doğal gazda %99 düzeyinde dışa bağımlı olduğu 

değerlendirildiğinde dışa bağımlılık oranını düşürecektir. Ayrıca 

denizel sahalardaki keşifler ve rezerv alanları düşünüldüğünde mavi 

vatanda yeni petrol ve doğal gaz keşiflerinin gerçekleşmesi de yüksek 

olasılıktadır. 

 

Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde mavi vatan olarak kabul 

ettiği saha 462 bin km2 büyüklüğündedir. Türkiye, 1986 yılında 

Karadeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge5 (MEB) ilanı 

gerçekleştirmesine rağmen Akdeniz’de6 MEB ilan etmemiştir. 

Türkiye, Yunanistan’la yaşanan kıyı sorunundan dolayı MEB’i 

düzenleyen 1982 Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku 

Sözleşmesine (United Nations Convention on the Law of the 

Sea/UNCLOS) taraf değildir. Çünkü bu anlaşma; her devletin 

karasularının genişliğini tespit etme hakkına sahip olduğunu ve bu 

genişliğin 12 deniz miline karşılık geldiğini belirtmiştir (bitişik 

bölgeyle7 birlikte 24 deniz mili). Anlaşmaya taraf olunduğu takdirde 

 
5 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 5. Kısım, Madde 

56’ya göre: “Deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak 

altında canlı ve cansız doğal kaynaklarını araştırılması, işletilmesi muhafazası ve 

yönetimi konuları ile; aynı şekilde sudan, akıntılardan ve rüzgârlardan enerji 

üretimi gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırılmasına ve işletilmesine yönelik 

diğer faaliyetlere ilişkin egemen haklar”. 

6 Ege Denizi dahil. Ege Denizi ile birlikte bu denizel sahada yer alan İyon, 

Adriyatik, Libya, Tiren, Balear, Alboran denizleri de Akdeniz içerisinde yer 

almaktadır. Ancak Akdeniz’in en doğusundan başlayarak; Türkiye, Suriye, Lübnan, 

İsrail, Filistin, Mısır, Libya kıyı şeritleri ile Sicilya’nın Batı burnuna kadar devam 

eden hat, Doğu Akdeniz’i oluştururken, Tunus’tan itibaren Cebeli Tarık Boğazı’na 

kadar devam eden saha Batı Akdeniz’i oluşturmaktadır. 

7 Sahildar devlet bu sahada ülke güvenliğine yönelik olarak gümrük, maliye, sağlık 

ve göçle ilgili konularda çeşitli önlemler alma hakkına sahiptir. 
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Yunanistan’ın Ege’deki 12 deniz mili ilanı kabul edilmiş sayılacaktır 

ki bu durum Türkiye için kabul edilemezdir. Türkiye, UNCLOS hü-

kümlerini büyük ölçüde uygulayan bir ülkedir. Her ne kadar Yuna-

nistan, Düz Esas Hat (girinti ve çıkıntıların fazlaca olduğu kıyılarda 

kıyıya yakın konumda olan adaların ve kayalıkların kıta sahanlığı 

içerisine alınması/esas hattın kıyı çizgisinden ayrılarak yakın adaları 

kapsaması) ilkesine göre yaklaşık 235 bin km2 olan Doğu 

Akdeniz’deki Türk Kıta Sahanlığını 64 bin km2’ye hapsetmek 

istemektedir. Çünkü Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki Kıta Sahanlığını 

belirlerken ana kıtası ile Girit, Kerpe, Rodos ve Meis adalarının 

güneyinden geçirdiği hattı esas almaktadır. Ancak Türkiye, 3 Kasım 

2019’da BM’ye verdiği notada 28o doğu boylamının batısında, Türk 

kıta sahanlığının batı sınırının ilgili adaların karasularından geçtiği ve 

adaların Türk kıta sahanlığını kapatamayacağını bildirmiştir (Oral, 

2020:117:118) 

 

Türkiye, Akdeniz’deki muhtemel münhasır ekonomik bölgedeki doğal 

kaynakların yanında (petrol, doğal gaz, su ürünler, yenilenebilir 

enerji) bulunduğu coğrafya itibari ile dünya petrol ve doğal gaz 

kaynaklarının %70’ine yakın bir konumda bulunmaktadır. Genel 

anlamda ise Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrasya Bölgesi dünya 

enerji kaynaklarının %75’ine sahiptir. Bu anlamda üretici ülkeler için 

enerji kaynaklarının pazarlanması, tüketici ülkeler için ise kaynaklara 

erişim ancak güvenli bağlantı noktalarından sağlanabilecektir. 

Dolayısıyla bu coğrafi avantajın güçlü diplomatik süreçlerle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Coğrafya-Diplomasi ilişkisi ise 
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politik süreçleri belirleyen bir unsurdur. Enerji politikalarını 

şekillendiren baş etmen söz konusu ülke vatandaşlarının enerjiye 

kesintisiz ve ekonomik yani sorunsuz olarak erişebilmesidir. Diğer 

yandan sürdürülebilir bir ekonomi sürdürülebilir enerji politikalarına 

ihtiyaç duyar. Bundan dolayı enerji politikaları geleceği de esas alarak 

rasyonel biçimde oluşturulur. Enerji coğrafyası özelinde Türkiye’nin 

sahip olduğu stratejik değer, önemli oranda fosil yakıt rezervlerine 

sahip Türk dünyası ülkeleriyle olan ilişkilerle çok daha fazla öne 

çıkmaktadır. 

 

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 

Enerji, içerisinde güvenlik temelli politikalar, projeksiyonlar, 

ekonomi, diplomasi, sürdürülebilirlik8, iklim, çevre gibi konuları 

barındırmaktadır. Enerji politikaları güvenlik merkezli olarak söz 

konusu enerji kaynaklarının coğrafi dağılışı neticesinde ortaya çıkan 

siyasi ve ekonomik süreçleri kapsayan devletin düşünsel hareket 

kabiliyetidir. Bu yüzden uluslararası siyasi denklemler küresel ve 

bölgesel aktörlerin etkisiyle şekillenir. Bu çerçevede çalışmanın 

amacı; küresel/ulusal bağlamda enerji politikalarında etkili olan 

 
8 “Sürdürülebilir” kavramı, 1987’de Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonunca hazırlanan yoksulluğun sona erdirilmesi, nüfusun kontrolü, doğal 

kaynaklardan eşit şekilde faydalanabilme, çevreci teknolojilerin kullanılması yoluyla 

gerçekleştirilecek kalkınma hedeflerinin süreklilik boyutunda olması gerektiğine 

vurgu yapan “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri bağlamında Ortak Geleceğimiz 

Raporu olarak da bilinen Brundtland Raporu’nda (Komisyon Başkanı: Gro Harlem 

Brundtland) kullanılmıştır ve “günümüz ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların kendi 

ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından ödün vermeden, karşılanabilmesi süreci” 

olarak tanımlanır. Ancak sürdürülebilirlik konusu ilk kez 1972 yılında BM 

Stockholm İnsan ve Çevre Konferansında gündeme gelmiştir. 
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belirleyicileri ve Türkiye’nin enerji yatırım tercihlerini ortaya 

koymaktır. 

 

Araştırmada birincil veri olarak saha çalışması çerçevesinde 

bakanlıkta araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış 

sorularla konunun uzmanlarıyla doğrudan görüşmeler yapılmıştır. Bu 

görüşmeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında 

yer alan birimlerdeki 15 üst düzey yönetici ve uzmanları 

kapsamaktadır. Görüşme gerçekleştirilen kişiler Katılımcı = K olarak, 

verilen yanıtlar doğrultusunda oluşturulan temalara ilişkin katılımcı 

sayısı n olarak kodlanmıştır. Bakanlık yayınlarında yer alan 

hedeflerden ve tespitlerden farklı olarak katılımcıların doğrudan 

fikirlerini alabilmek, konuya yaklaşımlarını görebilmek, bakanlık 

yayınlarından farklı olarak katılımcıların analiz ve tespitlerini 

edinebilmek, politikaların altında yatan faktörleri değerlendirebilmek, 

bunun yanında detaylı bilgi ve doneler elde edebilmek için söz konusu 

yöntem tercih edilmiştir. 

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma bir 

durum çalışmasıdır (case study). Araştırmada nitelikli ve 

derinlemesine bilgilerin sektördeki yetkililerden alınacağı düşünülmüş 

ve amaçsal örneklem yöntemlerinden olan ölçüt örneklem yöntemi 

uygulanmıştır. Çalışma grubunun seçiminde kullanılan ölçüt, en az 

beş yıldır sektörde üst düzey görevli ya da yetkili (uzman) 

pozisyonunda çalışıyor olmaktır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler yüz 

yüze şekilde gerçekleştirilmiştir. Görüşmede katılımcıların yanıtları 

ses kaydına alınmıştır. Daha sonra ses kayıtları deşifre edilerek 
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temalar oluşturulmuştur. Görüşmeler içerik analizi yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. İçerik analizi sürecinde ise veri azaltma tekniği 

kullanılmıştır. Veri toplamada kullanılan sorular alan yazın 

araştırmasından sonra yazar tarafından oluşturulmuştur. Bu sorular şu 

şekildedir; 

 

• Enerji politikalarında küresel/ulusal ölçekte etkin olan faktörler 

nelerdir? 

• Türkiye’nin enerji yatırım tercihleri nasıl seyretmektedir? 

 

Bunun yanında sektörde uluslararası ve ulusal bağlamda çalışmalar 

yürüten kuruluşların verilerinden de yararlanılmıştır. 

 

1. ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ÇERÇEVESİ 

 

Enerji güvenliği günümüz enerji politikalarının en önemli ayağını 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede enerji güvenliği tüm ülkeler için asgari 

insani yaşam koşullarının sağlanması açısından ekonomik, siyasi, 

diplomatik durumları da içine alan kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

 

Enerji kaynakları sosyal ve ekonomik gelişmenin temel girdisini 

oluşturduğundan, enerji miktarında veya fiyatında beklenmedik 

kaymalar meydana geldiğinde enerji krizi ortaya çıkmakta ve bundan 

dolayı ekonominin tamamı yüksek oranda etkilenmektedir. Bu durum 

ise fiyatların artmasına yol açmakta ve ülkedeki istihdam ile enflasyon 

düzeyini etkilemektedir (Dukembayeva, 2011:7). Bu yüzden enerji 

güvenliği kavramı; kaynak ve talep coğrafyası ile geçiş güzergâhları 

üzerinde bulunan ülkeler için de önemli bir konudur. Enerji güvenliği 
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algısı ihracatçı ülkeler açısından talep güvenliğine karşılık gelmekte, 

enerji ihraç eden ülkeler de mevcut pazar paylarını sürdürme ve 

güzergâh çeşitliliği ile birlikte artırma amacı doğrultusunda hareket 

etmektedirler. Bunun için arz güvenliğini oluşturma süreçlerinden 

olan enerji çeşitliliğini sağlamaya benzer şekilde talep çeşitliliğini 

artırma hedefindedirler. Transit güvenliği ise hem arz güvenliği hem 

de talep güvenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. 

 

Enerji güvenliği İngilizce karşılığı 4A olarak ifade edilen, enerji 

kaynağının mevcut olması (Availability), ulaşılabilirliği 

(Accessibility), ekonomik olması (Affordability) ve sürdürülebilir 

olması (Acceptability) olarak sayılan dört önemli unsuru içinde 

barındırmaktadır (Erdal, 2011:10). Bu unsurları ortaya çıkaran temel 

neden 1970’lerde yaşanan petrol krizlerinin etkisiyle “çeşitlilik-

çeşitlendirme” (diversification) olgusu ışığında, siyasi ve jeopolitik bir 

konu olarak tanımlanmıştır (Çelikpala, 2013:11). Petrol krizlerinin 

batı toplumlarında yarattığı büyük sorun enerji güvenliğinin 

geleneksel anlamda “petrol başta olmak üzere fosil yakıtlara güvenli 

bir biçimde ulaşabilme imkânı” şeklinde ele alınmasını sağlamıştır 

(Karabulut, 2016:33). Ancak süreç içerisinde iklim ve çevre 

konusunda artan farkındalıklar, arz-talep-geçiş bölgelerinde ortaya 

çıkan siyasi ve ekonomik durumlar enerji güvenliğinde hassas yapıyı 

da beraberinde getirmiş; jeopolitik sorunlar, kartelleşme, fiyatların 

istikrarsız bir yapıda olması, doğal afetler, çevresel baskılar gibi 

etkenlerin tehdit edici rol üstlenmesine ortam hazırlamıştır 

(Bilginoğlu, 2007:469). 
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Enerji güvenliğinin tanımıyla ilgili birden fazla yaklaşım mevcuttur; 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna göre, enerji ürünlerinin uygun 

fiziki kullanılabilirlik koşullarında tüketicilerin erişebileceği bir fiyat 

yapısında olmasıdır. International Energy Agency  (IEA) (2019)’a 

göre, enerjiye yeterli düzeyde uygun fiyata ve güvenilir olarak 

erişebilmeyi içermektedir. Bunun yanında kuruluşa göre enerji 

güvenliği, ithalattan kaynaklı bağımlılığın azaltılmasını, çevresel 

baskıların minimize edilmesini, yerel ve çevreci kaynakların 

kullanılmasını da kapsamaktadır. Energy Information Administration 

(EIA) (2019)’a göre de arz güvenliği doğrultusunda enerji transit 

rotalarının önemini içermektedir.  Dünya Bankasına (2020) göre, 

sürdürülebilir üretim için enerjinin uygun fiyatla elde edilmesini 

içermektedir. Bu sayede ekonomik büyümeyi sağlama ve yoksulluğun 

azaltılması ile doğrudan modern enerjiye erişimin kolaylaştırılmasıyla 

yaşam kalitesini artırma hedeflenmektedir. AB (2014) ise enerji 

güvenliğini; kaynakları çeşitlendirme (ithal edilen ülke sayısını 

artırma), ekonomik olma ve istikrarlı bir yapıda kaynağa ulaşma 

çerçevesinde ele almaktadır. BM (2000) ise enerji güvenliğini, arz 

güvenliği, yoksulluğun azaltılması, küresel ısınmayla ilgili olarak aynı 

zamanda iklim güvenliğinin9 de sağlanması çerçevesinde ele 

 
9 Bu bağlamda BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi olan Kyoto Protokolü 

(Protokol, 1997’de imzalanmış, 2005’te yürürlüğe girebilmiştir); sanayileşmiş 

ülkelerin 1990 yılına göre karbon emisyonlarında %5,2 düşüş olmasını 

öngörmektedir. Anlaşmaya göre altı sera gazının; karbondioksit, metan, nitröz 

oksit, kükürt heksaflorür, HFC’ler ve PFC’lerin 2008-2012 arası beş yıllık ortalama 

salım değerlerini azaltmaktır. Anlaşmada belirlenen %5,2’lik düşüş AB ve bazı 

ülkeler için %8, ABD için %7, Japonya için %6 oranında azaltmayı, Rusya için 

stabil kalmayı %0, Avustralya için %8, İzlanda için %10’luk bir artışı 

öngörmektedir. Anlaşma, ulaşımda demir-çelik, çimento gibi yüksek enerji tüketen 
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almaktadır. Bu bağlamda enerji güvenliği; enerji arzının temel girdi 

olarak ulusal ekonomik yapıdaki etkisi, iklimsel ve çevresel unsurları 

da dikkate alan bir yapıda olması, arz-talep dengesinin sağlanması 

noktasında diplomatik ve siyasi süreçleri içine alan ulusal güvenlik 

politikaları doğrultusunda daha çok arz güvenliğini ifade eden bir 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Kavramın içerik olarak uygun piyasa 

koşullarında çevresel ve iklimsel değerleri de dikkate alarak arz ve 

talep dengesinin sürdürülebilir bir boyutta sağlanmasına karşılık 

geldiği görülmektedir. Dolayısıyla enerji güvenliği, enerjinin sürekli 

olarak, güvenilir, temiz ve çeşitli kaynaklardan uygun miktarlarda, 

uygun fiyatlarla sağlanması ve iklimsel hedefler dahilinde yüksek 

verimlilikte tüketilmesi şeklinde değerlendirilebilir (Sevim, 

2013:158). 

 

2. ARAŞTIRMANIN TEMALARI 

Araştırma bulguları, nitel araştırma metoduna uygun biçimde ana 

temalar oluşturularak ve ana tema başlıkları altında yer alan alt 

temalar çerçevesinde analiz edilmiştir. 

Bu bölümde 2 ana tema ve bu ana temalara bağlı olarak 11 alt tema 

oluşturulmuştur. 

3.1 Enerji Politikaları 

- Enerji politikalarının belirleyici unsurları 

 
fabrikalarda enerji verimliliğini, termik santrallerde daha az salınım hedefiyle 

teknolojik yenileşmeyi, fosil yakıt kullanımını düşürmeyi, daha çok güneş enerjisi 

ve nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelmeyi öngörmektedir. 
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Gerek küresel, gerek Türkiye’nin enerji politikaları enerji güvenliği 

bağlamında şekillenmektedir. Tüm sektörlerin temel girdisini 

oluşturan enerjiye erişimin sürdürülebilir nitelikte olması tüm uluslar 

için modern yaşam koşullarının vazgeçilemez gereğidir. Refah 

düzeylerinin ülkeler arasında farklılıklar göstermesi yönüyle asgari 

yaşam koşullarında dahi enerji temel bir insani ihtiyaçtır. Bu açılardan 

değerlendirildiğinde Türkiye’nin artan nüfusu ve büyüyen ekonomisi 

enerji talebini sürekli artırmaktadır. 

 

1) Küresel Gelişmeler (n = 3) 

 

Enerji sektörü çok yönlü bir sektördür. Arz ve talep boyutu sektörün 

en fazla öne çıkan konusu olsa da içerisinde diplomasi, çevre, piyasa 

yapısı, ticaret, sosyal boyut gibi değişkenlere sahiptir. Enerjiye erişim 

özellikle talep coğrafyasında bulunan ülkeler açısından kompleks 

yönetim süreçlerini içerebilir. Bağımlılık yönetimi ise enerji 

bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde enerji uluslararası siyasette belirleyici 

niteliklere sahiptir. Büyük ekonomilerin ve gelişmekte olan 

ekonomilerin enerji güvenliği sağlama noktasında attığı adımlar 

kaynak coğrafyalarında bir satranç tahtası haline dönüşmektedir. 

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konum, enerji coğrafyası 

bağlamında değerlendirildiğinde enerji piyasasında hub (merkez, 

kavşak ülke) olma hedefi, politikalarda dış etmenlerin etkinliğini 

artırmaktadır. K1,”Enerji konusunu tek başına bir ülkeye bağlı olarak 

düşünmek günümüzde mümkün görünmemektedir. Tamamen 

globalleşmiş bir durumda. Petrol, doğal gaz, elektrik temelinde tüm 
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enerji piyasalarına bakıldığında tamamen global durumda ve sektörde 

sınır ötesi ticaret oldukça gelişmiş durumda…” K2, “Enerji piyasası 

elbette küresel bir piyasa bunu tek başımıza belirleyemeyiz. Ancak 

Türkiye’nin amacı enerji hubu olabilmek ve bu sayede enerji 

piyasasını kontrol edebilmektir’ şeklindeki görüşleriyle duruma ticari 

bir bakış açısıyla yaklaşırken, K3,”Enerji sektörü deyince özellikle 

Türkiye’nin jeopolitik konumu itibariyle siyasi ve ekonomik 

gelişmelerden uzak tutmak çok kolay olmayabiliyor” şeklindeki 

görüşüyle konuyu jeopolitik bağlamda ele almıştır. Buna göre küresel 

gelişmeler, enerji politikalarının belirlenmesinde ve seyrinde etkili 

olmaktadır. 

 

2) Bölgesel Gelişmeler (n = 2) 

 

Katılımcıların bazıları da bölgesel gelişmelerin Türkiye’nin enerji 

politikalarına olan etkisi üzerinden konuya değinmişlerdir. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın sorunlu olması hub olma 

hedefinin önündeki en büyük engellerden biridir. Çünkü ülke 

güvenliği, yatırımlar ve piyasa kabiliyetini etkilemesi bağlamında 

hayati niteliğe sahiptir. Türkiye’nin ülke güvenliğinin ulusal sınırların 

dışına taşması coğrafyanın sunduğu fırsatların karşısında durmaktadır. 

Bu anlamda siyasi istikrarın olmadığı bölgelerde enerjinin tüketim 

coğrafyalarına nakli sorun olmaktadır. Ayrıca bu bölgelerdeki 

güvenlik problemleri arz güvenliğine yönelik en büyük tehdittir. 

K1,”… diğer ülkelerle olan ilişkiler, dış politika, bölgesel gelişmeler 

gibi unsurlar enerji sektörünü doğrudan etkileyen durumlar” K3, “… 

komşulardaki ve bölgelerdeki gelişmeler ister istemez olumlu ya da 
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olumsuz yansıyabiliyor bu plan ve programlara” görüşleriyle bölgesel 

gelişmelerin enerji politikalarını etkilediğini belirtmiştir. Alan yazın 

araştırmasına göre de küresel gelişmelerle birlikte bölgesel gelişmeler 

de enerji politikalarının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Buna göre 

literatür ve görüşler birbirini destekler niteliktedir. Türkiye’nin gerek 

Ege Denizinde gerek Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan 

haklarını koruma mücadelesi bu duruma örnektir. Türkiye, denizel 

sahalardaki kendi yetki alanlarında petrol ve doğal gaz aramaları 

gerçekleştirme ve bu doğrultuda milli kaynaklarını kullanma 

amacındadır. 

 

3) Türkiye’nin Stratejik Konumu (n = 2) 

 

Türkiye, yalnızca enerji coğrafyası açısından değerlendirildiğinde bile 

küresel piyasalarda etkisi olan, gelecekte ise (boru hattı projeleri) bu 

etkisini daha da artırma olasılığı olan dünyanın stratejik konumda 

bulunan ülkelerinden biridir. Türkiye, her ne kadar petrol ve doğal gaz 

kaynakları bakımından kendine yetersiz bir ülke olsa da bulunduğu 

lokasyon itibariyle söz konusu kaynaklar bakımından zengin 

rezervlere sahip ülkelere yakınlığı, zincir halkalarını tamamlayıcılık 

rolü sunmaktadır. K7, “… ülkemizin coğrafi konumunun çok iyi 

değerlendirilmesi, doğu batı arasında bir enerji koridoru olması ana 

hedeflerimizdendir” ve K15, “Türkiye’nin enerji hubu olmasında 

atacağı adımlar önemli” şeklindeki görüşleriyle Türkiye’nin 

jeopolitik konumunun önemine ve bu avantajın öne çıkarılmasıyla 

ilgili atılması gereken adımlara dikkat çekmiştir. Bu noktada Türkiye, 

enerji politikalarının üretilmesinde uluslararası petrol ve doğal gaz 
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boru hattı projeleriyle ilgili çalışmalar yürütmekte ve bunları tahvil 

etmektedir. Bu bağlamda uluslararası ilişkilerde devletler için çıkarın 

esas olduğu ve sorunlu bir coğrafyaya sınırları bulunduğu 

düşünüldüğünde Türkiye’nin mümkün olduğunca barışçıl ancak 

gerektiğinde haklarını da muhafaza eden politikalar yürütmesi 

gerekmektedir. 

 

4) Ülkenin Ekonomik ve Siyasi İstikrarı (n = 2) 

 

Enerji politikalarında hedeflere ulaşılabilmesi için (örneğin 

yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzındaki payının 

artırılması, nükleer enerji yatırımları gibi) ekonomik ve siyasi istikrar 

elzemdir. Enerji yatırımlarının yüksek maliyetli yatırımlar olması, 

bunun yanında dış etmenler sebebiyle artış gösteren petrol ve doğal 

gaz fiyatları ile özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinde ithalata 

bağlı gelişim ekonomik boyuta karşılık gelirken ülkenin siyasi 

anlamda istikrarlı bir çizgide olması enerji politikalarını belirleyen en 

önemli unsurdur. Örneğin Türkiye’nin nükleer konusunda bu denli 

geç kalmasında hükümetlerin uzun ömürlü olmaması da etkili 

olmuştur. K3, “… bunun gerçekleşmesinin en önemli sebebi siyasi 

istikrarın sağlanması” ve K10, “… enerji ve ekonomi arasında 

doğrudan bir korelasyon görülebiliyor” görüşleriyle siyasi ve 

ekonomik istikrara vurgu yapmışlardır. Buna göre Türkiye’nin siyasi 

ve ekonomik istikrarı, enerji politikalarının işleyişi ve hedeflere 

ulaşılmasında en önemli unsurlardan biridir. Bunun yanında bir hub 

adayı olan Türkiye ile birlikte kaynak ve talep coğrafyalarındaki siyasi 
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ve ekonomik istikrar da sürecin halkasını oluşturmaktadır ve hayati 

önem taşımaktadır. 

 

5) Sektördeki Politik Sorunlar (n = 2) 

 

Enerji politikalarında belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi 

noktasında mevzuatla ilgili problemler, çeşitli sebeplerle oluşabilen 

yatırımlardaki gecikmeler (dış anlaşmalara bağlı yatırımlar hariç) daha 

çok iç siyasete dayalı sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Başka bir ülke 

ya da ülkelerle ikili anlaşmalara bağlı yatırımların gerçekleşmesindeki 

sorunlar, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan 

jeopolitik riskler ve küresel piyasadaki dalgalanmalar Türkiye’nin 

enerji güvenliğinin yanında bir hub olmasını sağlayıcı uluslararası 

nitelikteki (boru hatları projeleri) enerji yatırımlarında da sorunlar 

yaratabilmektedir. K12, “… bazı yatırım gecikmeleri dışında veya 

bürokratik engeller de katılabilir, bunların dışında planlanan ya da 

projeksiyonu yapılan yatırım noktasında hepsi de aşağı yukarı 

sağlanmış” ve K13, “…sizden kaynaklanmayan şeyler hedeflere 

ulaşmayı engelliyor” şeklindeki görüşleriyle politik sorunların 

hedeflerin başarıya ulaşmasıyla ilgili olumsuzluklar yarattığını ortaya 

koymuştur. Esasen küresel ve bölgesel gelişmelere yakın bir alt tema 

olan politik sorunlar daha çok bürokratik sorunları ve yatırımlardaki 

gecikme ve gerçekleşmeme durumlarını temel almaktadır. Bu 

aşamada enerji hedeflerindeki başarılar politik sorunlarla da ilişkili 

olmaktadır. 
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6) Enerji Güvenliğiyle İlgili Planlamalar, Hedefler, Başarılmış 

Uygulamalar (n = 8) 

 

Arz güvenliğinin sağlanmasında söz konusu ülkenin sahip olduğu 

potansiyelin değerlendirilmesiyle dışa bağımlı bir yapıdan korunmuş 

olunur. Özellikle petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından yetersiz 

ülkelerin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete 

geçirilmesi, konvansiyonel olmayan kaynakların mümkün olduğunca 

değerlendirilebilmesi gibi seçeneklerin yanında çevreci bilinci ön 

planda tutmak suretiyle politikaların üretilmesi enerji hedeflerinin 

nüvesini oluşturmaktadır. 

 

Bu anlamda Türkiye’nin enerji politikalarının da bu çerçevede ele 

alındığı görülmektedir. Yenilenebilir ve nükleer hedefler, bu durumun 

en önemli göstergeleridir. Linyit kaynaklarının değerlendirilmesi 

noktasındaki gayretlerde ise çevresel anlayış mümkün olduğunca 

değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca yatırım maliyetleri ve devletin 

yatırımcı rolünde olmaması linyitin istenilen düzeyde 

değerlendirilememesi neticesini getirmektedir. Türkiye’nin süreç 

içerisinde enerjide dışa bağımlılığının artmasına paralel yanlış enerji 

politikalarının uygulandığı savlarına karşılık bu zamana kadar nihai 

arz ve tüketimde bir sorunla karşılaşılmadığı, bu anlamda Türkiye’nin 

doğru politikalar izlediği görüşü de mevcuttur. Dolayısıyla 

politikaların ne denli başarılı olduğuna ya da olmadığına dair görüşler 

bakış açısı itibariyle değişkenlik gösterebilmektedir. K5, “… 

yenilenebilir enerji açısından bakıldığında, 20,000 MW’lik bir kurulu 

güç hedefleniyor 2023 yılı için. …güneşte de hedeflere daha hızlı 
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ulaşılacağını düşünüyoruz.” K7, “Dışa bağımlılığımızı azaltmak, 

yenilenebilir enerjinin payını artırmak, kendimize mümkün olduğunca 

yeterli bir ülke olmak” K11, “Yenilenebilir politikalarımız fena 

gitmiyor. YEKDEM10 teşvikleriyle birlikte üreticilerden elektrik alım 

garantileri de var” K12, “Enerjide dış alım da yapıyoruz iç alım da 

yapıyoruz ama şu anda projeksiyonlar yerli yerinde ki, doğru 

senaryolar kurabilmişiz ki enerji kesintilerine gitmiyoruz” görüşlerine 

göre yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji arz çeşitliliğinde payını 

artırma noktasında şimdilik belli bir başarıya ulaşılmış görünmektedir. 

Diğer taraftan, K10, “…nükleer ile ilgili 1961 yılında 

Küçükçekmece’de bir girişim söz konusu. O tarihten yakın günümüze 

kadar çok ciddi gelişmeler olmamış. Ancak son on-on beş yıldır 

önemli gelişmeler var. Şu an iki nükleer Mersin ve Sinop’un yanında 

üçüncüsü de gündemde. Muhtemelen yakın bir zamanda üçüncü 

nükleer santral ile ilgili gelişmeler de olacak” şeklindeki görüş 

nükleer enerjinin devreye alınmasıyla ilgili tarihsel anlamda en yakın 

dönemde olduğumuz üzerine düşünce öne sürmüştür. Buna göre son 

yıllarda çeşitli teşvik mekanizmalarıyla yerli ve yenilenebilir 

kaynakların arz çeşitliliğinde payı artmıştır ve bu konuda teknoloji 

boyutu hariç tutulduğunda bir başarı sağlanmıştır. Nükleer 

konusundaki politikalar ve hedefler örtüşmemiş, nükleer güç enerji 

portföyüne dahil edilememiştir. Bu anlamda Türkiye, stratejik bir 

teknoloji olan nükleer güç konusunda gelişmiş dünyanın 1950’lilerde 

 
10 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması. 
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olduğu yerdedir. Ancak son gelinen nokta itibariyle hedeflere 

yaklaşılmıştır. 

 

3.2. Türkiye’nin Enerji Yatırım Tercihleri 

 

- Kaynaklara göre yatırımların rasyonalitesi 

 

1) Yerli Kaynaklara Yatırım (n = 11) 

 

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını düşürmesi ülkede var olan 

kaynakların uygun ekonomik koşullarda değerlendirilmesine bağlıdır. 

Türkiye, fosil yakıt anlamında sahip olduğu linyit rezervleri ve 

yenilebilir kaynakları ile enerjide dışa bağımlılığı düşürme ve arz 

güvenliği içinde yerli kaynakların payını artırma noktasında büyük bir 

potansiyele sahiptir. K5, “Öncelikle yerli kaynaklara önem verilmeli. 

Örneğin linyit rezervlerimiz var. Öncelikle onların kullanılması 

gerekir” ve K9, “Önce kendi kaynağımıza yatırım yapmalıyız, 

yetmiyorsa ve talep de varsa ithal edeceksiniz” görüşleriyle yerli 

kaynakların enerji üretimindeki önemine dikkat çekmektedir. K2 ise 

“İlerleyen yıllarda ekonomik olarak büyüyeceğimiz öngörülüyor. 

Dolayısıyla enerji talebinin artacağı da düşünülüyor. Yerli 

kaynaklarımızı, güneş olabilir, hidrolik kaynaklar olabilir, rüzgâr 

olabilir, kömür olabilir, uranyum olabilir bir şekilde yerli ne var ne 

yok hepsini kullanmak durumundayız” yaklaşımıyla Türkiye’nin 

ileriki süreçlerde ekonomik büyümeyle birlikte artan enerji talebinde 

yerli kaynakların enerji portföyü içerisindeki ağırlığının artırmasıyla 

çeşitliliğin önemine vurgu yapmıştır. K4, “Hangisi olursa olsun yerli 
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kaynaklara dayalı olsun. Ama aroma üretimin öncelikli olması 

gerekiyor” şeklindeki görüşüyle enerji çeşitliliğinin önemine 

değinmiştir. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar enerji talebinin 

karşılanmasında yetersizdir. Bu bağlamda ithal kaynaklar ve yerli 

kaynaklar birbirini destekler nitelikte çeşitlendirilmelidir. Özelikle 

zengin linyit rezervlerine sahip Türkiye’nin tüm linyit kaynaklarının 

elektrik üretimi noktasında değerlendirmesi çevresel açıdan ve 

yenilenebilir teknolojilerin kurulu güç artırımı ile teknolojilerinin 

geliştirilmesi bağlamında olumsuzluklara yol açabilir. Bu bağlamda 

yüksek bağımlılık oranlarına sahip Türkiye’nin yerli kaynaklarını da 

tüm süreçleri içine alan (çevre, finansal maliyet, baz yük, öz teknoloji) 

bir rasyonalite çerçevesinde en yüksek düzeyde kullanması 

gerekmektedir.  

 

Elektrik üretiminde ithal kömürün payı, yük tevzide bazı dönemlerde 

yerli linyitten daha ucuza mal edilmesi ve daha yüksek kalori değerine 

sahip olması nedeniyle daha yüksek bir değere sahip olabilmektedir. 

Ayrıca ısıl değeri yüksek nitelikteki ithal kömürün çevresel maliyeti 

de daha az olmaktadır. İthal kömürler linyite oranla daha yüksek 

kalori değerine sahip olduğu için daha az kül, kükürt ve nem 

içermektedir. Ayrıca linyite dayalı termik santrallerin işletme 

maliyetleri de daha yüksek olabilmektedir. Örneğin kazana 

endekslenen kömürün kaliteli olan ithal kömüre göre daha fazla 

olması (kalori değerindeki farklılıktan dolayı) santralde arızaları da 

artırmaktadır. Bu anlamda ortaya çıkan linyite dayalı termik 

santrallerdeki verimlilik kayıpları, bu santrallerin emre amadelik 
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oranlarını da düşürmektedir. Linyite dayalı bir termik santralin yıl 

içinde ortalama olarak emre amadelik oranları %55-60 düzeyinde 

gerçekleşirken, ithal kömüre dayalı santrallerde bu oran %85’ler 

düzeyini bulabilmektedir (Oral ve Özdemir, 2019:899-900). Yerli 

linyit kaynaklarının enerji portföyünde daha etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi için temiz kömür teknolojilerinden yararlanılmalıdır. 

Bu konuda ana aktör olarak devletin rol üstlenmesi gereklidir. 

2) Enerjide Dışa Bağımlılık ve Cari Açık Sorunu (n = 5) 

 

Türkiye, enerji bağımlılık oranları çerçevesinde yüksek düzeyli bir 

ithalat gerçekleştirmektedir. Nasıl turizm sektörü cari açığın 

azaltılmasında olumlu bir etkiye sahipse, Türkiye için cari açığın 

ortaya çıkmasındaki en büyük pay enerji ithalatına bağlıdır. K1, 

“Türkiye’nin en büyük sorunlarından birisi cari açık sorunu ve 

enerjinin bunda çok büyük bir payı var” ve K2, “Enerjide yaklaşık 

%75 dışa bağımlıyız. Cari açık vs. her şeyin kaynağı bir şekilde 

enerjiye dolaşıp geliyor” yaklaşımıyla cari açık sorununa ve enerji 

bağımlılığına dikkat çekmiştir. Türkiye’nin büyümesinde sac 

ayaklardan birini oluşturan enerji, özellikle yüksek petrol fiyatlarının 

olduğu dönemde ekonomiyi olumsuz şekilde etkilemiştir. K6 ise 

“…bakanlığın planı olabildiğince dışa bağımlılığı azaltmak adına 

doğal gazın elektrik üretimindeki payını azaltıp yerli kaynaklarımızı 

kullanabildiğimiz kadar kullanmak” görüşüyle Türkiye’nin enerji 

politikaları içerisinde elektrik enerjisi üretiminde doğal gazın payının 

düşürülmesi önemli bir süreç olarak görülmektedir. Doğal gazın 

sanayi ve konutlardaki kullanım oranını düşürmek pek mümkün 
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değildir. Ancak BOTAŞ, Türkiye’ye arz edilen doğal gazın 

miktarındaki değişmelere ve kışın konutlardaki doğal gaz 

kullanımının artmasına bağlı olarak doğal gaza dayalı elektrik üretimi 

yapılan santrallerde doğal gaz kullanımına sınırlama 

getirebilmektedir. Öyle ki bu sınırlama %50’lerin üzerine bile 

çıkabilmektedir. 

 

Özellikle petrol fiyatlarının düşüşü Türkiye ekonomisini olumlu 

etkilemiş ve cari açık 2014’ten itibaren azalmaya başlamıştır. Enerjide 

düşük maliyet küresel rekabet gücü açısından en stratejik unsurların 

başında gelmektedir. İmalat sektöründe yüksek enerji fiyatları ulusal 

sanayinin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer 

yandan özelikle yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesinde farklı 

bir enerji ithalatı süreci yaşanmaması ve bu yolla cari açık oluşmaması 

için teknolojik yeterlilik gerekmektedir. Ayrıca şu an enerji ithalatının 

tümünde pay sahibi olan durum doğrudan kaynak ithalatı değildir. 

Kaynak ithalatının yanında teçhizat ithalatı da cari açığın oluşmasında 

etkilidir. 

 

3) Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Yatırım (n = 4) 

 

Türkiye’nin enerjide çözüm arayışlarında arz güvenliğinin sağlanması 

noktasında kaynak ülke çeşitliliği, yerli kaynakların değerlendirilmesi, 

nükleer enerji gerekliliği gibi süreçler temel belirleyiciler olarak öne 

çıkmaktadır. Özellikle yenilenebilir potansiyelin maksimum düzeyde 

kullanılabilmesi için yerli teknolojinin mevcudiyeti şarttır. Örneğin 

Almanya 1990’lı yıllardan itibaren konuyla ilgili kanuni düzenlemeler 
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yapmıştır. 2000’li yılların başından itibaren ise yenilenebilir 

teknolojilere yüksek maliyetli yatırımlar gerçekleştirmiş bu sayede 

hem rüzgâr hem güneş enerjisi potansiyelini kullanma imkânına 

kavuşmuş, verdiği teşviklerle de bu kaynakların enerji arzı içindeki 

payını artırmıştır. Ancak Almanya’nın bu başarısının altında yatan en 

önemli süreç, 1970’li yıllarda başlattığı yenilenebilir kaynaklarla ilgili 

çalışmalardır. Almanya bu dönemde güneş enerjisiyle ilgili deneme 

üretimleri gerçekleştirmiştir. Bu anlamda yenilenebilir enerji 

kaynakları teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon büyük bir öneme 

sahiptir. K7, “2005 YEK Kanunu ile yenilenebilirlerde önemli 

gelişmeler oldu. Şu anda yenilenebilir ekipman üretimine ilişkin 

teşvikler de var” ve K11, “…yenilenebilir enerjinin yerli yapılması 

gerekiyor” görüşleriyle yenilenebilir enerji teknolojileri 

konusunda atılan adımlara dikkat çekmektedir.  

 

Bu anlamda YEK Kanunu11 ile yenilenebilir enerji üretiminde sunulan 

fırsatlar yenilenebilir teçhizat üretiminde teşviklerle de sunulmaya 

başlamıştır. Bununla birlikte Türkiye’nin bu konuda sağladığı 

teşviklerin tam anlamıyla hedefine ulaşması enerji piyasasındaki 

istikrara ve risklere bağlıdır. Küresel enerji politikalarında enerjinin 

güvenliği en önemli ve etken iken, buna bağlı olarak yenilenebilir 

enerji kaynakları ile daha çok bu kaynaklar ekseninde gelişen 

inovasyon da enerji piyasalarında bir belirleyici olmaktadır. Bu 

alandaki gelişmeler (enerji üretim ve depolama teknolojileri) küresel 

 
11 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 

İlişkin Kanun (2005). 
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ve ulusal enerji politikalarını da şekillendirmektedir. Bu anlamda 

devlet desteğiyle özel sektörün çeşitli girişimleri bulunmaktadır. 

Örneğin, yatırım tutarı 400 milyon doları bulan ve Konya 

Karapınar’daki 1000 MW kurulu güce sahip olacak GES kapsamında 

(YEKA-1 GES) üretim yapacak olan Ankara Başkent Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer alan entegre bir güneş paneli fabrikası kurulmuştur. 

Bu tesis, yıllık 500 MW gücünde güneş paneli üretim kapasitesine 

sahip olacak ve gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon 

dolarlık panel ithalatını önleyecektir. Tesiste üretilen panellerin 

yerlilik oranı %70’in üzerinde olacaktır (AA, 2020a). Fabrika Çinli bir 

şirketle ortak şekilde iki yıllık süre boyunca üretim ve AR-Ge 

çalışmaları gerçekleştirilecek olup “ingot (silikon külçe), wafer 

(silikon dilimleri-plaka), hücre, modül” imalatı tek çatı altında 

olacaktır. Bu anlamda fabrika, Türkiye’nin konuyla ilgili ilk entegre 

tesisidir. 

 

4) Çevresel Endişelerin Yol Açtığı Yatırım Tercihleri (n = 4) 

 

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını olabildiğince 

kullanabilmesi politikası özellikle yerli kaynak olarak özellikle linyit 

kaynaklarının kullanılması ile güneş ve rüzgâr potansiyelinin harekete 

geçirilmesini içermektedir. Linyite bağlı termik santrallerin yoğun 

şekilde devreye alınması sürecinde özel sektör maliyet yönüyle 

(bakım, işletme, emre amadelik) linyite dayalı bir termik santral 

kurmayı pek fazla tercih etmemektedir. Çünkü bu durumun çeşitli 

çevresel sorunları da beraberinde getirebileceği riski bulunmaktadır. 

Böyle bir durum ise özel sektör açısından filtreleme masrafları 



 

 
 215 

sebebiyle fazladan maliyet anlamı taşımaktadır. Konuyla ilgili olarak 

K8, “…önemli olan kaynakların yerli ve yenilenebilir olması. 

Kömürde sera gazı salınımlarına yol açması konusu gündeme geliyor. 

O yüzden yenilenebilir konusu daha önemli diyen çevreler de var” 

şeklinde görüş belirtmiştir. 

 

Çevre dostu santraller (bunun için de yerli teknoloji maliyetlerin 

düşük kalması açısından çok önemlidir) ve teknolojilerle kömürün 

zararlı etkileri çok düşük seviyelere kadar düşürülebilmektedir. K10, 

“Sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şey olan hem çevresel değerlerin 

korunması hem kalkınmanın olması…” yaklaşımıyla sürdürülebilir 

kalkınma ve sürdürülebilir enerji politikalarına vurgu yapmıştır. Buna 

göre enerji-kalkınma-çevre politikaları birlikte ele alınarak 

sürdürülebilirlik odağında oluşturulmalıdır. Günümüz yaşam 

standartlarını göz ardı ederek her kaynağa “hayır” düşüncesi nasıl 

yanlış bir düşünce ise “çevreye rağmen enerji” anlayışı da yanlış bir 

yaklaşımdır. 

 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde temiz kalkınma anlayışı 

çerçevesinde Türkiye, kaynaklarını mümkün olduğunca 

değerlendirebilirken, kömüre dayalı termik santrallerde karbondioksit 

emisyon değerlerinde de gelişmiş ülkeler düzeyinde olabilecektir. Bu 

bağlamda nükleer enerjiyle bir bağlantı kurulduğunda nükleer 

santralin Türkiye için gerekli olduğunu düşünenler çevresel boyutun 

da ele alındığında nükleer santrallerin en doğru tercih olacağı kanaati 

taşımaktadırlar. Çünkü nükleer santraller emisyon değeri itibariyle 

kömüre dayalı termik santrallere oranla kıyaslanamayacak düzeyde 
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emisyon değerine sahiptir. Nükleer santrallerin karbon emisyon 

salınımı taş kömürüne dayalı bir termik santralin yaklaşık %3’ü 

kadardır (Nükleer Akademi, 2020). Bu oransal düzey linyitte daha da 

yükselmektedir. Büyüklüğüne göre kömüre dayalı bir termik santralin 

günlük kömür tüketimi binlerce ton olabilmektedir. 

 

5) Yatırımların Dağılışına Dair (n = 5) 

 

Gerçekleştirilmesi daha rasyonel olan enerji yatırımları noktasında 

katılımcıların bazıları, yerli kaynakların değerlendirilmesi fikrini 

savunurken bazı katılımcılar şu anki süreçte tamamen yenilenebilir 

enerjilere ya da yerli kaynaklara yönelmenin yeterli olmayacağı 

düşüncesini savunmuştur. Türkiye’nin ekonomik planları 

doğrultusunda enerji yatırımlarını rasyonel ve realist gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. K10, “…bir dengenin gözetilmesi lazım. Yerli kaynak 

konusu çok gündemde. Elbette yerli kaynaklara yönelmeliyiz ama yerli 

kaynaklar hali hazırda durumu kurtarma noktasında değil” 

yaklaşımıyla bu duruma dair fikir belirtmiştir. K13 ise “Doğru olan 

mix yapmak. Hiçbir kaynağa %100 yönelmemek lazım” görüşüyle 

yerli kaynakların yetersiz olduğu düşüncesiyle enerji pastasında 

çeşitlilik ve kaynakların birbirini telafi edebilecek düzeyde olması 

gerektiğine değinmiştir. Buna göre kaynakların varlığı ve 

işletilebilirliği ile sürdürülebilirlik ve teknolojik boyutu 

değerlendirildiğinde Türkiye açısından kaynak portföyünde optimal 

çeşitlilik en rasyonel seçenektir. 
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Yerli ve yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi söylemi ancak 

ekonomik olduğunda daha doğru bir yere oturacaktır. Ekonomik 

açıdan maliyet oluşturan yerli ve yenilenebilir kaynak fikri farklı bir 

risk getirme potansiyeline sahiptir. Ekonomik uygunluk için daha 

önce bahsedildiği üzere teknolojik yeterlilik başta gelen etmendir. 

Çevresel olarak ve verimlilik anlamında ise nükleer santraller 

başlangıç maliyetinin dışında kömüre dayalı termik santrallerden daha 

önde gelmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde yerli ve 

yenilenebilir kaynakların ekonomik olduğu ölçüde değerlendirilmesi, 

doğal gazın elektrik üretim portföyünde oransal olarak düşse de yer 

almaya devam etmesi12, nükleer santralin devreye alınması 

yatırımların temel noktasını oluşturmalıdır.  

 

Bunun yanında ekonomik büyüme ve enerji talep tahminlerinin doğru 

yapılması enerji yatırım planlarının da doğru yapılmasını 

sağlayacaktır. Büyüme tahminleriyle örtüşmeyen enerji talep 

projeksiyonları ve bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaç fazlası kapasite 

yüksek maliyetli kaynak israfına yol açmaktadır. Üretim kapasitesi ve 

talep arasındaki dengesizlik bazı santrallerin üretimi durdurmasına ya 

da tamamen devreden çıkmasına yol açabilir. 

 

 

 

12 Karadeniz’de keşfedilen ve Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgelerindeki olası 

doğal gaz rezervleri de düşünüldüğünde Türkiye, doğal gaza yönelik olarak 

mümkün olduğunca bağımsız politikalar yürütebilecektir. Bu durum jeopolitik 

bağlamda Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak daha etkin hale getirecektir. 
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SONUÇ 

 

Mekân denilen saha, bir yaşam alanının çok daha ötesinde esasen 

siyasi nitelikler taşıyan ve bununla şekillenen bir coğrafyadır. 

Jeopolitik, içinde bulunulan döneme ve süreçlere göre yeniden anlam 

kazanabilmekte bu yüzden dünya üzerindeki herhangi bir saha eskiye 

oranla çok daha önemli ve vazgeçilmez bir yer haline gelebilmektedir. 

Jeopolitik, değişken bir niteliğe sahiptir ancak coğrafi konum stabildir. 

Bu bağlamda ortaya çıkan ancak görünen unsurlardan daha fazlasını 

içeren gücün ve buna bağlı uydularının mekâna dair analizlerini içeren 

coğrafi bir yaklaşımdır. Bu bağlamda enerjinin jeopolitiği ülke 

siyasetlerini belirleyen en önemli araçlardan biri haline gelmektedir. 

Petrol ve doğal gaz talebinin özellikle Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) dışı ülkelerden olması gelecek 

süre zarfında enerji denklemlerinin sürekli değişmesine yol açacaktır. 

Gelişmiş dünyanın yanında, Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkeler; nüfus büyüklükleri, artan ekonomik hacimleri 

dolayısıyla enerji rekabetinde aktif rol almaktadırlar. Bununla birlikte 

Antarktika ve Arktik Bölgeler petrol ve doğal gazda yeni rezerv 

beklentileriyle giderek önem kazanmaktadır. Antarktika’da 

günümüzde ispatlanmış petrol rezervlerinin %25’i düzeyinde rezervin 

olduğu ileri sürülmektedir. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (The 

U.S. Geological Survey/USGS) (2008)’e göre, Arktik Bölgede 90 

milyar varil petrol, 47 trilyon m³ doğal gaz rezervi mevcuttur. 

Bununla birlikte Hazar, Doğu Akdeniz, Güney Çin Denizi gibi sahalar 
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da petrol ve doğal gaz rezervleri anlamında paylaşım ve mücadelelerin 

yeni coğrafyalarıdır. 

 

Günümüz enerji politikalarında Türkiye’nin yakın coğrafyasında 

yaşananlar enerji sektörüne doğrudan bir olumsuzluk olarak 

yansımasa da orta ve uzun vadede gerçekleşebilecek projeler 

açısından risk oluşturmaktadır. Diğer taraftan küresel pazarın ihtiyaç 

duyduğu niteliklerin Türkiye coğrafyasında bulunması jeopolitik 

niteliğini kullanabilmesi yönüyle Türkiye’ye bir fırsat sunmaktadır. 

Ancak ABD, Rusya, AB gibi küresel aktörler Türkiye’nin bir enerji 

ticaret merkezi konumuna yükselmesini istememektedirler. Türkiye, 

ekonomik yapısını ancak üretime dayandırdığı ölçüde dolayısıyla 

ekonomik yönden güçlü olduğu takdirde fiziki ve beşeri coğrafyasının 

sağladığı fırsatları daha etkili şekilde değerlendirebilecektir. 

 

Yerli bir kaynak olarak yenilenebilir enerjilerin arzdaki payı 

artırılırken teknolojik bir bağımlılık oluşturma riskine sahiptir çünkü 

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları teknolojilerinde (özellikle hi-

tech/yüksek teknoloji kısmında) istenen düzeyde değildir. Öyle ki 

Türkiye, yenilenebilir enerji makine-ekipman dış ticaretinde net 

ithalatçıdır. Sektördeki dış ticaret açığı yaklaşık 3 milyar dolar 

düzeyindedir. Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojileri ithalatında 

Çin (%24) ilk sıradayken Almanya (%20) ikinci sırada yer almaktadır 

(TEPAV, 2017:7). 
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Bunun yanında gerek enerji gerekse diğer endüstriyel faaliyetlerde 

Türkiye’nin teknoloji konusunda patent kaynaklı sorunları aşma 

konusunda inovatif olma zorunluluğu mevcut üretim kabiliyetinden 

farklı olarak bağımsız imalatı engelleyen önemli unsurlardan biridir. 

Türkiye, bilgi ve teknoloji üretebilirse coğrafyasının sunduğu fırsatları 

çok daha etkin kullanabilir. Çünkü, ekonomik güç siyasi hareket 

kabiliyetinin en önemli belirleyicisidir. Bununla birlikte Türkiye’nin 

enerjide kaynak bağımlılığını düşürme çerçevesinde, 2005 sonrasında 

teşvik bazlı yasal düzenleme gerçekleştirmesiyle birlikte hidrolik 

enerji haricindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının da elektrik 

üretimindeki payları önemli artış göstermiştir. 2019 yılında 

yenilenebilir enerji kaynaklarının (lisanslı+lisanssız santraller) toplam 

elektrik üretimindeki payı %45 düzeyinde gerçekleşmiştir (AA, 

2020b). 

 

Enerji teknolojileri üretimi, enerji üretim ve tüketiminde değişikliklere 

yol açan ilgili mevzuatlar, elektrik üreticilerine ve yatırımcılarına 

verilen teşvikler ve sübvansiyonlar, Türkiye’nin iletim ve dağıtım 

altyapısı düşünüldüğünde yerli ve yenilenebilir kaynaklar ancak 

ekonomik olduğu ölçüde değerlendirilmelidir. 

 

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma 

hedefinin ise yaratacağı bazı olumsuzluklar olabilir. Örneğin, linyitin 

yoğun kullanımına bağlı olarak (optimal düzeyde olmalı) karbon 

emisyonlarının yükselmesi (BM İklim Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto 

Protokolü, Paris İklim Zirvesi-COP21 organizasyonlarında taraf ülke) 

ve bu durumun sağlık ve turizm sektörlerine dolaylı negatif etkileri 
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olabilir. Öyle ki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2019) verilerine 

göre Türkiye’nin 2017 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına 

oranla %140 oranında artış göstermiş, aynı yıl itibariyle bu artışın 

%86’sı enerji sektöründen kaynaklanmıştır. 

 

Özel sektörün ekonomiyi öncelediği düşünüldüğünde, özel kesimin 

Türkiye’nin hedeflediği enerji yatırım ve politikalarının uygulanması 

noktasında güçlüklerle ve hedeflerden sapmalarla karşılaşılacaktır. 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) (2019) verilerine göre, 

Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminde kamunun payı bir önceki yıla 

göre artış gösterse de %20’ler düzeyindedir. Bu oranın en az %50’ler 

düzeyine çıkması, kamu özel sektör iş birliği çerçevesinde enerji 

yatırım ve politikalarının arz güvenliği, sürdürülebilirlik, teknoloji 

boyutunda hedeflere ulaşacak şekilde güçlü yürütülmesini 

sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye’de ihtiyacın üzerinde bir elektrik üretim 

kapasitesi bulunmaktadır. Bunun yanında yatırıma başlamış olan ve 

önümüzdeki on beş-yirmi yıllık dönemde ihtiyaçları karşılayabilecek 

bir proje stoku da mevcuttur. Enerjinin verimli kullanımıyla nihai 

sektörlerde %30’a varan tasarruf imkânları değerlendirilirse, bu ilave 

bir arz imkânı yaratacaktır (TMMOB MMO, 2020:262). 

 

Türkiye’nin cari açığının %50-60’lık kısmı enerjiden (petrol, doğal 

gaz, kömür, elektrik enerjisi) kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Türkiye, 

enerjide dışa bağımlı olan bir ülkedir. Gerek yenilenebilir enerji 

kaynaklarının gerek kara ve deniz alanlarındaki petrol ve doğal gaz 

kaynaklarının ekonomiye kazandırılması Türkiye’nin cari açığını 

düşürecek, Türk Lirasının değer kazanmasına imkan verecek ve 
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dolayısıyla alım gücünün artmasını sağlayacaktır. Bu durum, haliyle 

Türkiye’nin Satın Alma Gücü Paritesinin (SAGP) yükselişini de 

beraberinde getirecektir. 
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GİRİŞ 

Büyüme genel anlamda ülkenin üretim gücünün dönemler itibariyle 

yükselmesi olarak ifade edilmektedir (Özel, 2012). Geçmişten 

günümüze büyüme olgusu pek çok faktör ile ilişkilendirilmiştir. 

Merkantilistler büyümeyi ihracat ve hızlı nüfus artışı, düşük ücret ve 

faiz politikası, para arzındaki artış ve sömürgecilik ile ilişkilendirir-

ken, fizyokratlar zenginliğin kaynağının tarım olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Klasik iktisatçılar ise büyüme olgusunu sermaye 

stokundaki artış, iş bölümü, uzmanlaşma ve uluslararası ticari faaliyet 

ile açıklamaya çalışırken modern büyüme teorileri olarak bilinen 

Harrod- Domar modelinde büyümenin merkezinde yatırımlar yer 

almaktadır. Neo klasik büyüme teorisinde yer alan Solow modeli, 

tasarruf ve nüfus artışının yanı sıra teknoloji faktörünü uzun dönem 

büyüme sürecini açıklayan dışsal bir değişken olarak ele almakta ve 

büyümeyi fiziki sermaye ile açıklamaktadır. İçsel büyüme modelinde 

ise ar-ge, teknolojik gelişmeler, eğitim, sağlık, bilgi birikimi gibi 

unsurlar büyümeyi açıklamakta ve fiziki sermayenin yanı sıra 

işgücünün bilgi ve becerilerinin toplamı olarak adlandırılan beşeri 

sermayeyi modele dahil etmektedir (Berber, 2015). Ekonomik 

büyüme hem kalkınmayı sağlamada hem de yoksullukla mücadelede 

kilit bir rol oynamaktadır.  Günümüz dünyasının rekabet koşullarına 

ayak uydurmak ve ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sürekli kılmak 

için ülkeler kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde kullanmak 

zorundadırlar. Özellikle de Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkeler 

gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için elindeki kaynakları beşeri 
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sermaye yoluyla maksimum verim elde edecek şekilde 

kullanmalıdırlar. Kaliteli mal ve hizmetler üreterek uluslararası 

piyasada kalıcı bir yer edinip dış ticaret hacimlerini ve kazançlarını 

artırmalıdırlar. Bu noktada ekonomik büyümeye doğrudan ya da 

dolaylı olarak katkıda bulunan beşeri sermaye ve ihracat, aralarındaki 

ilişki itibari ile ülkeler açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada ise içsel büyüme teorisini destekler nitelikte beşeri 

sermaye, ihracat ve büyüme arasındaki ilişki 1971-2017 döneminde 

Türkiye için test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ilk olarak içsel 

büyüme teorisi kapsamında, beşeri sermaye ihracat ve büyüme 

ilişkisinden bahsedilmiş daha sonra ise ampirik literatür taranmıştır. 

Ardından ekonometrik model kurularak söz konusu ilişki açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

1. İÇSEL BÜYÜME TEORİSİ KAPSAMINDA BÜYÜME, 

İHRACAT VE BEŞERİ SERMAYE İLİŞKİSİ 

Romer ve Lucas’ın çalışmaları ile başlayan ve 1990’lı yıllarda gelişen 

içsel büyüme teorisi, büyümenin dinamiklerinin sistemin kendi 

içerisinde aranması olarak tanımlanabilir. Temelde Neo-klasik 

büyüme teorilerinin pratikteki somut olaylar ile örtüşmemesi içsel 

büyüme teorilerinin çıkış noktasıdır. Bu teoride ekonomik büyüme 

olgusunun iktisadi içsel unsurlar tarafından belirlendiği, dışsal 

faktörlerin sonucu olmadığı savunulmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler 

açısından bakıldığında bu ülkelerin gerekli önlemleri almadığı sürece 

gelişmiş ülkeler ile aralarındaki farkları kapatmalarının söz konusu 
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olmadığını savunmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkeler için 

hayati bir öneme sahiptir (Berber, 2015). 

 

 

 
Şekil 1: İçsel Büyümenin Belirleyicileri (Kibritçioğlu, 1998) 

Şekil 1’e göre eğitim ve sağlık politika ya da yatırımları beşeri 

sermayeyi doğrudan etkileyen faktörlerdir. Beşeri sermaye yaparak 

öğrenme ve yaratıcılık yoluyla, kültürel ve tarihi nedenler ise 

yaratıcılığa etki ederek ve tesadüfler yoluyla araştırma geliştirme 

faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Araştırma geliştirme ile birlikte 

bilgi üretimini sağlanarak yeni ürünler üretilmekte ya da mevcut 

ürünler geliştirilmektedir. Bunun sonucunda da içsel büyüme teorisine 

göre yenileşme adımları ve beşeri sermaye yatırımları verimliliği 

artıracaktır. Sonrasında da ekonomik büyüme gerçekleşecektir. Bu 

doğrultuda beşeri sermaye, üretimde faktör verimliliğini artırma 

yoluyla doğrudan ekonomik büyümeyi etkileyebilmesinin yanı sıra 
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ihracatın artmasına da fayda sağlamaktadır. (Ener, Karanfil ve 

Yıldırım, 2015; Becker, Murphy & Tamura, 1990; Şimşek ve Kadılar, 

2010). Ancak bu ihracat artışı her ülke için büyüme ile sonuçlan-

mamaktadır.  

Gelişmekte olan ülkeler daha çok sermaye yoğun mal ve hizmetler 

ithal etmektedir ve nihai malları daha çok ara mal ve yatırım malı 

içerdiği için bu ülkelerin büyümesi genellikle ara ve yatırım mallarını 

ithal etmelerine bağlıdır. Bu yönüyle ticaret yol ve sistemlerinin 

değişiklik göstermesi, teknolojinin ve bilginin yayılma şekli, beşeri 

sermaye, inovasyon ve bilginin arz yönü ile ihraç mallarının 

bileşimlerini belirlemesi doğrultusunda ihracatın büyümeye katkısı 

ülkeler açısından farklılıklar göstermektedir (Anne, 1998; Yardımcı, 

2006). 

2. LİTERATÜR  

Ekonomik büyüme, ihracat ve beşeri sermaye arasındaki kısa ve uzun 

dönemli ilişki pek çok çalışmada test edilmiştir. Çalışmalarda bu 

değişkenler arasındaki ilişkilerin yönleri birbirlerinden farklılık 

gösterse de incelenen literatürde büyüme ve beşeri sermaye arasındaki 

ilişkinin yönü genellikle pozitif ve beşeri sermayeden ekonomik 

büyümeye doğrudur. Bazı çalışmalarda ise ihracatın beşeri sermaye 

sürecini hızlandırarak büyümeye katkı sağladığı ve büyümenin de yine 

beşeri sermaye birikimini pozitif etkilediği sonucuna varılmıştır. 
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Altıntaş ve Çetintaş (2010) tarafından yapılan çalışmada 1970–2007 

döneminde Türkiye’de beşeri sermaye, sabit sermaye, ihracat ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki eş bütünleşme ve nedensellik 

testleri ile analiz edilmiştir. Modelde beşeri sermaye değişkeni olarak 

diploma alan yükseköğretim mezun öğrenci sayıları kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda beşeri sermayenin ihracata ve sabit sermayeye 

katkıda bulunarak doğrudan olmasa da ekonomik büyümeyi dolaylı 

olarak artırdığı sonucuna varılmıştır. 

Şimşek ve Kadılar (2010), beşeri sermaye birikimi, ihracat ve 

ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi, eş bütünleşme ve hata 

düzeltme modeli yöntemleri ile Türkiye’nin 1960-2004 dönemi için 

analiz etmişlerdir. Modelde beşeri sermaye değişkeni olarak 

yükseköğrenime kayıt miktarı kullanılmıştır. Araştırmaları sonucunda 

ise Türkiye’de ihracattaki artış ve beşeri sermaye birikiminin uzun 

dönemde, büyümeyi desteklediği, GSYH’deki artışın da beşeri 

sermaye birikimini desteklediği sonucuna varmışlardır.  

Taban ve Kar (2006), tarafından yapılan çalışmada 1969-2001 

döneminde beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki 

nedensellik incelenmiştir. Modelde beşeri sermaye göstergeleri olarak, 

bileşik okullaşma oranı, beşeri sermaye indeksi,  eğitim ve yaşam 

süresi indeksleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ekonomik 

büyümenin, hem beşeri sermayeyi belirlerlediği, hem de beşeri 

sermayenin göstergeleri tarafından belirlendiği sonucuna 

ulaşmışlardır. 
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Islamr ve Hossain (2017), 1981-2011 döneminde Bangladeş’in 

ekonomik büyüme, beşeri sermeye ve  ihracatı arasındaki ilişkiyi 

eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli ile incelemişlerdir. Modelde 

beşeri sermaye değişkeni olarak yükseköğretim öğrenci sayısı 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda beşeri sermayenin ekonomik 

büyümeyi desteklediğini ve ihracatı teşvik ettiğini gösterirken 

ihracatın beşeri sermaye sürecini hızlandırarak uzun vadeli büyümeyi 

teşvik ettiğini saptamışlardır. 

Narayan ve Smyth (2004) tarafından yapılan çalışmada  Çin örneğinde 

ihracat, reel gelir ve beşeri sermaye stoğu arasındaki ilişkiler 1960-

1990 dönemi için eşbütünleşme ve hata düzeltme modeli ile test 

edilmiştir. Modelde beşeri sermeye değişkeni olarak beşeri sermaye 

endeksi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kısa dönemde reel ihracat 

ile beşeri sermaye arasında çift yönlü, ihracat ile reel gelir arasında 

reel gelirden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik bulunurken  reel 

gelir ile reel ihracat arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi 

bulunamamıştır. 

Chuang (2000), yaptığı çalışmasında Tayvan için 1952-1995 

döneminde büyüme, beşeri sermaye birikimi ve ihracat arasındaki 

ilişkiyi eşbütünleşme ve hata düzeltme modellerini kullanarak analiz 

etmiştir. Araştırma sonucunda beşeri sermaye birikiminin büyümeyi 

desteklediği ve ihracatı teşvik ettiği, ihracatın ise beşeri sermaye 

birikimi sürecini hızlandırarak uzun vadeli büyümeyi desteklediği 

sonucuna varmıştır. 
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3. VERİ, MODEL VE YÖNTEM  

Çalışmada Türkiye için ekonomik büyüme, ihracat ve beşeri sermaye 

arasındaki ilişkiyi açıklayan model aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  

Y   =    β 0     +    β 1 EX     +    β 2 HC   +    ut  

Modelde mevcut bulunan Y değişkeni Kişi başına düşen geliri ($), EX 

değişkeni ihracat değerini ($), HC değişkeni ise beşeri sermayeyi 

temsilen ortaöğretim brüt okul kaydı yüzdesini göstermektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’ye ait 1971-2017 döneminin verileri yıllık 

olarak kullanılmıştır. İlgili veriler dünya bankasının veri havuzundan 

temin edilmiştir.  

3.1. Birim Kök Testi 

Bu çalışmada serilerin durağan olup olmadıklarını yani birim köke 

sahip olup olmadıklarını anlamak için Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) birim kök testinden yararlanılmıştır. Bu testin sıfır hipotezi 

seriler birim kök içermektedir şeklindedir. Eş bütünleşme testinin 

yapılması için serilerin ortak durağanlık derecesinin tespiti açısından 

birim kök testi yapılmaktadır. 
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3.2. Engle-Granger Eş Bütünleşme Testi 

Durağan hale getirilmiş yani farkı alınmış seriler ile tahmin edilmiş bir 

regresyon uzun dönemli ilişkilerin ortadan kalkmasına ve uzun dönem 

bilgilerin yok olmasına neden olmaktadır. Eş bütünleşme analizi ile 

durağan olmayan yani birim köklü seriler arasında uzun dönemli bir 

denge ilişkisinin olabileceğini göstermektedir. Eğer durağan olmayan 

iki zaman serisi aynı dereceden entegre ise bu iki seri arasında eş 

bütünleşme olabilir ve kurulan regresyon yanıltıcı olmamaktadır. 

Engle-Granger eş bütünleşme testine göre durağan olmayan veriler ile 

tahmin edilen bir regresyondan elde edilen hata terimleri eğer durağan 

bir yapıya sahipse bu regresyon eş bütünleşiktir yani seriler arasında 

uzun dönemli bir ilişki vardır (Tarı, 2015).  

Değişkenler arasında bulunan bu uzun dönemli ilişki kısa dönemde 

değişkenler arasında bir dengesizlik meydana getirecektir. Bu 

dengesizlik ise hata düzeltme mekanizması yardımıyla 

düzeltilmektedir. Hata düzeltme mekanizmasının çalışması için 

ayarlama parametresinin -1 ve 0 arasında olması gerekmektedir 

(Sevüktekin ve Çınar, 2017). Eş bütünleşme uzun dönemli ilişkiyi 

araştırırken hata düzeltme modeli ise kısa dönemli dinamikleri ortaya 

koymaktadır (Tarı, 2015). Hata düzeltme modeli için aynı dereceden 

entegre olan bağımlı ve bağımsız değişkenlerin durağanlaştırılmış 

halleri ve hata terimlerinin bir gecikmeli değerleri ile bir model 

tahmin edilir ve hata terimi katsayısının -1 ve 0 arasında olup 

olmadığı kontrol edilir (Temuçin, 2013). 
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3.3. Granger Nedensellik Analizi 

İktisadi zaman serisi değişkenleri arasındaki uzun dönemli sebep 

sonuç ilişkileri nedensellik testleri ile araştırılabilmektedir. Bu test 

için serilerin durağan olmaları gerekmektedir ancak aynı dereceden 

durağan olmalarına gerek yoktur. Ayrıca Granger testi için gecikmeli 

değişken sayısı da önemlidir (Tarı, 2015). Test sonucu elde edilen 

olasılık değerlerinin anlamlılığına göre nedensellik ilişkisi 

yorumlanmaktadır. 

4. BULGULAR 

Açıklananlar bağlamında ilk adım olarak serilerin aynı düzeyde 

durağanlığa sahip olup olmadıklarını anlamak için ADF birim kök 

testi yapılmıştır. Tablo 1’deki sonuçlara göre; seriler birinci derece 

farkında durağan çıkmışlardır. 

Tablo 1: Birim Kök (ADF) Test Sonuçları 

 

Değişken ADF Test İstatistiği Kritik değer 

Y -1.667236 -4.170583 

dY -6.403682 -4,175640*** 

EX -2.713505 -3.581152 

dEX -9.454935 -2.617364*** 

HC -2.556773 -4,170583 

dHC -6.608308 -4,175640*** 

*** %1 anlamlılık düzeyine göre olasılık değerinin anlamlı olduğunu 

ve d birinci farkı göstermektedir. 
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Tablo 2 eş bütünleşme sonucunu göstermektedir. Hata terimine 

yapılan birim kök testi sonucuna göre hata terimleri her olasılık 

düzeyine göre seviyede durağandır. Bu, Granger eş bütünleşme 

yaklaşımına göre büyüme, ihracat ve beşeri sermaye serilerinin eş 

bütünleşik olduğu yani değişkenler arasında uzun dönemli denge 

ilişkisinin mevcut olduğu anlamına gelmektedir. Seriler arasında uzun 

dönem ilişkisi bulunduktan sonra hata düzeltme katsayısı -0.112021 

olarak hesaplanmıştır. Bu değer beklendiği gibi -1 ve 0 aralığındadır. 

Hata düzeltme katsayısına göre eş bütünleşik regresyondan elde 

ettiğimiz hataların bir dönem(yıl) içerisinde yaklaşık %11’i ortadan 

kalkmaktadır.  

Tablo 2: Granger Eş Bütünleşme Testi (Hata Terimi Birim Kök) 

 

Değişken Test istatistiği Kritik değer 

ɛt -4.058465 

-2,616203*** 

-1,948140** 

-1,612320* 

*, **, ve *** simgeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık 

düzeylerini ifade etmektedir.   

Diğer adım ise nedensellik analizi için gecikme uzunluğunun 

belirlenmesidir. Tablo 3’de en uygun gecikmenin beşinci gecikme 

olduğu, seçim kriterlerinden SIC’ a göre saptanmıştır. 

 

 

 



 

 
 

 239 

Tablo 3: Gecikme Uzunluğu Çıktısı 

 
 

Gecikme 

 

LR 

 

AIC 

 

SIC 

 

HQ 

0 - 96.97773 97.10439 97.02353 

1 17.34629 96.94589 97.45255 97.12908 

2 26.43913 96.59470 97.48136 96.91529 

3 21.85669 96.31614 97.58280  96.77413 

4 18.35036 96.08650 97.73316 96.68188 

5 37.52719* 94.97287 96.99952* 95.70564 

6 15.89615 94.66591* 97.07256 95.53608* 

*: model için uygun gecikmeleri göstermektedir.  

SIC: Schwarz Bilgi Kriteri 

HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriteri 

LR: Ardışık Değiştirilmiş Test İstatistiği 

AIC: Akaike Bilgi Kriteri 

Daha sonra ise bu gecikmeye göre Granger nedensellik testi 

uygulanmıştır. Granger Nedensellik testi sonuçları tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 
Gecikme: 5 

Sıfır hipotezi 

 

                      Olasılık değeri 

DHC, DY değişkeninin Granger nedeni değildir 

DY, DHC değişkeninin Granger nedeni değildir 

 

0.0066*** 

0.0005*** 

DEX, DY değişkeninin Granger nedeni değildir 

DY, DEX değişkeninin Granger nedeni değildir 

 

0.0727*** 

2.E-05*** 

DEX, DHC değişkeninin Granger nedeni değildir 

DHC, DEX değişkeninin Granger nedeni değildir 

 

0.0022*** 

0.0178** 

*** sembolü %1, ** sembolü %5 anlamlılık düzeyinde sıfır 

hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. 
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Granger nedensellik testi sonuçlarına göre; beşeri sermaye ve büyüme, 

ihracat ve büyüme, ihracat ve beşeri sermaye arasında çift yönlü 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

İçsel büyüme teorisi kapsamında büyüme, ihracat ve beşeri sermaye 

arasındaki ilişkiyi, Türkiye örneğinde 1971-2017 dönemini 

kapsayacak şekilde analiz ettiğimiz çalışmadan elde edilen sonuçlara 

göre ihracat, beşeri sermaye ve büyüme değişkenleri arasında uzun 

dönem denge ilişkisinin mevcut olduğu saptanmıştır. Yani değişkenler 

uzun dönemde birlikte dengeye gelmektedirler. Ayrıca hata düzeltme 

katsayısının 0,11 çıkması, hataların bir yıllık dönem içerisinde sadece 

yüzde 11’ inin ortadan kalkması büyüme gibi uzun dönemli bir süreç 

gerektiren değişken açısından da tutarlı çıkmıştır. Bu kapsamda 

kurulan model 1/0,11= 9,09 yıl sonra dengeye ulaşmaktadır. 

Nedensellik testi sonuçlarına göre ise beklendiği gibi tüm değişkenler 

arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu bulgular içsel 

büyüme teorisini desteklemektedir. Beklendiği gibi beşeri sermaye 

üretimde verimliliği arttırarak çıktı miktarını artırmakta ve büyümeye 

katkı sağlamaktadır. Yine buna benzer şekilde üretimde yenilikler ve 

araştırma geliştirme faaliyetleri yoluyla hem üretime hem de 

uluslararası rekabet koşulları çerçevesinde ihracata katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca ihracat ve büyüme artışları da beklendiği gibi 

beşeri sermayeyi olumlu yönde etkilemektedir. İhracat, beşeri sermaye 

sürecini hızlandırarak büyümeye katkı sağlamakta ve büyüme de 
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tekrar beşeri sermaye birikimine pozitif katkı sağlamaktadır. Bu 

durum sonuç olarak Y= C+I+G+(X-M) denge denklemiyle tutarlıdır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için beşeri sermayenin ve 

ihracatın artırılması büyümenin pozitif değerlerde devamını 

sağlayacak ve büyüme ile birlikte refah artışını da beraberinde 

getirecektir. Ortaya çıkan refah artışı ülkenin yatırım, üretim, beşeri 

sermaye ve tüketim kapasitesini artırarak döngü içerisinde büyüme 

gücünü daha da artıracaktır. Bu durum gelişme liginde Türkiye’yi 

daha üst basamaklara taşıyacaktır.   
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