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ÖN SÖZ 

Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikalar ile birey, devlet ve 

işletmeler etkilenmektedir. Bu etkilenme, ekonomik birimlerin gücüne 

göre farklılık gösterir. Ekonomide vergi, teşvik ve maliye politikaları 

toplumsal barış ve adaletin sağlanmasını temin etmelidir. Ancak 

bireylerin algı, davranış ve yaklaşımlarındaki farklılık, hastalık, 

engelli olma gibi durumları ile sosyal adaletin sağlanabilmesi için 

devlet tarafından sosyal politika uygulamaları gerekir. Böylece 

ekonomik sistem içinde makro politikalar ile uyumlu sosyal 

politikaların uygulanması gerekir. 

Ekonomi ve sosyal politika alanındaki yaklaşımları inceleyen bu 

kitapta 8 bölüm bulunmaktadır. Birinci bölümde, UMARBEYLİ 

tarafından faiz, enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Bu çalışmada toplumda ekonomik ve finansal göstergelerin daha iyi 

yorumlanarak finansal okuryazarlık düzeyinin artmasına katkı 

sağlamak hedeflenmiştir. 

İkinci bölümde, ANIL ve SARIOĞLU tarafından dijitalleşme ile 

gündeme gelen blok zincir teknolojisinin dış ticaret işlemlerine etkisi 

örneklerle açıklanmıştır.  

Üçüncü bölümde, DEMİRTAŞ tarafından Marshall Planı’nın 

makroekonomik sonuçları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Marshall 

Planı kapsamında yardım alan ülkelerin ekonomik performansları 

üzerinde nasıl bir etki meydana getirip getirmediği ekonomik 

göstergeler ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 
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Dördüncü bölümde, KILIÇER tarafından Performans esaslı bütçe 

sistemi uygulamasını etkileyen faktörler Türkiye örnekleminde analiz 

edilmiştir. 

Beşinci bölümde, TİYEK tarafından aktifleştirme politikaları 

bağlamında Türkiye’deki engelli istihdamı uygulamaları analiz 

edilmiştir. Çalışmada Türkiye’de engelli istihdamı için yapılan teşvik 

ve özendirmeler ile yıllar itibariyle özel ve kamudaki engelli 

istihdamındaki gelişmelerin düzeyi değerlendirilmiştir. 

Altıncı bölümde, ORHAN ve GÜMÜŞ tarafından sosyal kalkınma ve 

sosyal refah arasındaki ilişkinin belirlenmesinde farklı ülke 

uygulamalarına göre sosyal politika çıkarımları hedeflenmiştir. 

Yedinci bölümde, GÜREŞÇİ tarafından Türkiye’de kooperatifçilik 

düşüncesinin gelişimi ve geleceği analiz edilmiştir. 

Sekizinci bölümde, İNCEKIRIK, İŞÇİ-GÜNERİ ve DURMUŞ 

tarafından 1983-2000 dönem sağlık verisi, anabileşenler analizi ve 

kümeleme analizi yöntemleri kullanılarak ampirik olarak 

incelenmiştir. 

Bu kitabın, ekonomi ve sosyal politika alanında literatüre teori, 

politika ve yöntem ile uygulama alanlarında yol gösterici katkıları ile 

gelecek çalışmalar için teşvik edici ve katkı sağlayacak niteliklerde 

olması hedeflenmiştir. Bu kitabın oluşmasında emeği geçen tüm 

yazarlara teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Ramazan TİYEK / Doç. Dr. Mehmet APAN 

Kasım, 2021 İSTANBUL 
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GİRİŞ 

Kitap bölümümde ekonomi ve finans konularının vazgeçilmez 

enstrümanları faiz , enflasyon ve dövizdeki kurların volatiliteleri ile 

oluşan üçgende ekonomilerdeki süreçlerin seyri , makroekonomik 

performanslara olan etkileri, yine bu faiz, enflasyon ve döviz kurları 

ile oluşan üçgendeki döngüler ve bunların ekonomiye etkilerinin 

araştırılması ve süreçlerinin oluşturduğu nedenselliklerinin izlerinin 

ülke ekonomilerine olan sebep ve sonuç ilişkilerinin incelenmesi ile 

birlikte ekonomik boyutlarının takibi ve ülke GSYH’ya olan katkıları, 

istikrar ve ekonomik büyüme süreçlerindeki tüm katkılarının ve 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kitap bölümü ile ekonomi 

ve finansal okur yazarlık sürecine katkı yapılarak ekonomi ve finans 

alanındaki göstergelerin de daha iyi yorumlanması ve anlaşılması 

hedeflenmektedir. Dünyada ülke ekonomilerinin ekonomik istikrar 

için uyguladıkları bu enstrümanlar çok dikkatli ve zamanlaması 

yönünden iyi bir şekilde sistemsel uygulandığı süreçlerde büyük 

etkiler ortaya çıkarmaktadır. Bölümümdeki konular anlaşılır ve basit 

anlatımı ile hem bireysel hem de reel sektöre yardımcı olabilecek 

ekonomik gösterge ve süreçler ile geleceğe de yön verebilecek bilgiler 

taşımaktadır. 

1. NOMİNAL FAİZ NEDİR? 

1.1.  Nominal Faiz 

 

Faiz borç alanların, borç verenler tarafından belirli zamanlar süresince 

borcun anapara ilavesi ile birlikte belli bir süre kullanımı için kullanım 

süresine ödenen kiradır. Nominal faiz enflasyon oranlarından 
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bağımsız olarak, enflasyon oranından göz önünde bulundurulmadan 

kullanılan faiz oranlarıdır.  

Diğer bir açıdan bakıldığında piyasalarda uygulanan cari faiz 

oranlarını anlatan nominal faiz oranı finansal hareketlere bakıldığı 

zaman reel faiz oranından farklı olarak halk arasında genel kullanılan 

faiz oranıdır. (Nominal faiz, 2014) Nominal faizden elde edilen 

miktarlar piyasadaki değer kayıpları yani enflasyon oranlarındaki 

kayıplara göre düzeltilmemiş oranlardır (Nominal faiz tanımı, 2020). 

Piyasada yer alan ve reklamlarda da sürekli oalrak dönen bu nominal 

faiz oranları bankalar ve diğer kurumların verdiği kredi oranlarında 

görülen faiz oranları olup genellikle yıllık faiz olarak ifade edilen faiz 

oranlarıdır. 

“Günümüze kadar çeşitli faiz teorileri geliştirilmiş olmakla birlikte bu 

faiz teorileri içerisinde Klasik faiz teorisi önemli bir yere sahiptir. 

Klasik teorinin bilinen en önemli özelliği, paranın uzun dönemde reel 

değişkenler üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı yani paranın yansız 

olduğu önermesini savunmasıdır. Bu önermeden hareketle Klasikler 

reel faizin para miktarındaki değişmelerden sadece kısa dönemde 

etkileneceğini uzun dönemde tekrar eski düzeyine döneceğini 

varsaymaktadır. Çünkü faiz oranı, verimlilik ve tasarruf gibi reel 

değişkenler tarafından belirlenirken genel fiyat düzeyi paranın miktar 

teorisinde tanımlandığı gibi para arzı tarafından belirlenmektedir. 

Yani faiz oranı ile genel fiyat düzeyi arasında herhangi bir etkileşim 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Klasik teoriye göre uzun dönemde faiz 
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oranı genel fiyat düzeyinden bağımsızdır.” (Tanrıöver ve Yamak, 

2015). 

1.2.Net Nominal Faiz 

 

Nominal faizlerin yanında bir de net nominal faiz vardır. Bu kazanılan 

faizin vede sonunda gelir vergisi stopajı yapılması ile birlikte 

içerisinden düşerek net olarak kalan bakiyenin kazancı ile oluşan oranı 

anlatmaktadır.  Bu açıdan bakıldığında nominal faizin mevduatlarda 

stopaj kesildikten sonra net nominal faiz olarak bildirilmesi ve bunun 

yanında kredilerde uygulanan faizlerin ise faiz ve bankacılık sigorta 

işlemleri vergisi ile birlikte ortaya çıkan faiz giderleri açısından tam 

net olarak faiz gideri yanında ödenecek vergiler ile birlikte 

hesaplanması tüketici ve kişilerin faiz giderlerinin net olarak tam 

anlam ile bilmelerine yardımcı olacaktır. Bu konuda kredi veren 

bankalar ise tüketici korum yasası insiyatifi içerisinde bilgi notu 

olarak tüm bunları net bir şekilde açıklayarak bilgi vermektedirler. 

Günümüzde özellikle mevduat faizlerinin enflasyon oranları altında 

zaman zaman kalması sonucu alınan nominal faiz hatta net nominal 

faizin paranın değer kayıpları ile eriyip gittiği süreçler ortaya 

çıkmaktadır. Bundan dolayı nominal faiz yanında reel faizinde 

bilinmesi çok büyük önemler taşımaktadır. Bundan dolayı sadece 

nominal görünen faiz değil reel faiz ve enflasyon oranlarının da 

bilinmesi büyük önem taşıyıp net olan kazanç bu şekilde 

hesaplanabilecektir. 
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2. REEL FAİZ, BASİT FAİZ, BİLEŞİK FAİZ VE EFEKTİF 

FAİZ NEDİR? 

2.1. Reel Faiz 

 

Reel faiz enflasyonun etkilerini içerisinde barındıran faiz oranıdır. 

Nominal ya da efektif faiz oranları üzerinden de hesaplanabil-

mektedir. Yükselmiş olan fiyatlar ile birlikte artan enflasyon 

oranları karşısında ne kadarlık faiz kazanımı olduğunu net bir 

şekilde daha gerçekçi bir şekilde olarak ortaya koyan faiz oranıdır.  

Yabancıların TL getirisi karşısındaki iştahının da artması ile döviz 

girişleri sonucu kurlarda gevşeyerek aşağı yönlü yol alıyor. 

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinde artışı ifade etmektedir. Geçmiş 

dönemi içeren bir veridir. Oysa para alırken ya da para verirken 

konuşulan faiz oranları geleceğe yönelik ve nominal dediğimiz ana 

para üzerine konulan rakamın tamamını kapsamaktadır. Seviyeli bir 

reel faiz oranı ekonominin dış ve iç dengesini sağlayan ve 

enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayan parasal bir duruş 

belirleyicisidir. Ondan dolayıdır ki reel faiz ülkeler için bakılırken 

referans olarak alınan emsallerdir. Bunun yanında kredilerin de iç 

ve dış dengesinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için makul bir 

reel faiz göstergesi olması gerekmektedir. 

2.2. Basit Faiz 

 

Basit faiz, belli süreler içerisinde verilen borçlardaki anaparaların 

üzerine belirlenen oralara göre faiz alınmasıdır. Buradaki en önemli 

nokta, faizin her dönem için anaparanın üzerlerinden hesaplamasıdır. 
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Özetle her dönemdeki alınan faizlerin anaparaya eklenmesi ve anapara 

üzerinden yeni işlemmiş gibi tekrardan faiz olarak hesaplanmasıdır. 

Basit faiz hesaplama formülünde kullanılacak terimler; faiz tutarı (F), 

anapara (A), paranın faizde kalma süresi (n), faiz oranı (t). 

F=A*n*t  

2.3. Bileşik Faiz 

Bileşik faizin basit faizden farkı her vade döneminde kazanılan faiz 

karının anaparaya ilave edilerek gelecek yeni dönemdeki faizinin 

birlikte anapara üzerinden hesaplanmasına bileşik faiz denir. Aslında 

her dönemde sadece anapara üzerinden kar elde etmiyor bunun 

yanında, anaparanın üzerine eklenen faizin de faizini alarak kar elde 

ediyorsunuz. 

Birleşik faiz için ise yani paranın gelecekteki değerini bulmak için, 

elimizdeki paranın belirli bir faiz oranı ile belirli bir süre sonra 

ulaşacağı değeri bulmak için ise aşağıdaki formülü kullanabiliriz: 

PV= Şimdiki paranın değeri; FV= Paranın gelecekteki değeri; R= Faiz 

oranı ve N= Yılı temsil etmektedir. 

FV= PV (1+r)n  

2.3. Efektif Faiz 

 

“Efektif faiz ise bir yıldan az olan dönemler için bileşik faiz etkisini 

hesaplayan ve yıl cinsinden ifadesini sağlayan faiz oranıdır. Diğer 

bir açıklaması ise bir yıldan az vadeli bileşik faiz hesaplamalarını 

yıllık oran üzerinden gösteren faizdir. Tek farkı vade sürelerini 
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yıllık bazda yansıtmasıdır. Nominal faiz üzerinden hesaplanır. 

Efektif faiz, nominal faiz oranından daha yüksektir. Etkisi ise 

nominal faiz ile aynıdır. Sadece birleşik faiz yani faizin faizini 

hesaplayan formül ile kullanılır.” (Efektif ve reel faiz, 2018). 

Kısacası müşterinin sadece anaparaya değil de kazandığı faizi 

anaparasına dahil ederek faize de faiz kazanması durumunda elde 

edeceği gelir oranına ise efektif faiz oranı denir. 

Efektif faiz formülü ise aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. M= bir 

yılda faiz hesaplanan dönem sayısını göstermektedir. 

EYFO= (1+i/m)m -1 

3. ENFLASYON NEDİR? 

 

Ülke ekonomilerinde makroekonomik performanslar, işsizlik oranları, 

fiyatların genel düzeylerindeki enflasyon oranlarının ölçülmesi ile 

bulunmaktadır. Enflasyon tanımında olduğu gibi fiyatların genel 

düzeylerindeki sürekli artışlar sonucunda paranın değerinin düşmesi 

şeklinde ifade edilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere fiyatlarda 

tek bir sefer meydana gelen artış enflasyon olarak kabul edilmez. 

Enflasyon oranlarının araştırılıp ölçülmelerinde TÜFE (tüketici fiyat 

endeksi) ve ÜFE (üretici fiyat endeksi) oranlarından hesaplamalar 

yapılmaktadır. 

Hane halkı tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışı 

ölçerek TÜFE sepetinin içinde bulunan gıdalar, alkollü ve alkolsüz 

içecekler, tütün, giyim ve ayakkabı sektörleri, konut, elektrik, gaz, su, 

yakıt çeşitleri, mobilya, ev aletleri, sağlık hizmetleri ulaştırma, 
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haberleşme, eğlence sektörü, eğitim ve hoteller vs. çeşitli mal ve 

hizmetler ile çalışılarak bulunmaktadır.                                                                                                                       

“Belirli dönemler içinde üretimi yapılan ve yurt içinde satışa sunulan 

mal ve hizmetlerin, üretici fiyatl zaman içindeki fiyat değişimlerini 

inceleyerek ölçen endekstir. ÜFE sepetinde kömür ve linyit, ham 

petrol ve doğalgaz, metal cevherleri, gıda ürünleri, içecekler, tütün 

ürünleri, tekstil ürünleri, giyim ürünleri, kâğıt, kimyasallar, metalik 

olmayan diğer mineral ürünler, ana metaller, fabrikasyon metal 

ürünler, mobilya, diğer ulaşım araçları, elektrik, gaz üretim ve 

dağıtımı, basım hizmetleri, elektrikli teçhizat gibi mal ve hizmetler yer 

almaktadır.” (Enflasyon oranları tefe ve tüfe, 2019). 

“Tüketici fiyat endeksinin, üretici fiyat endeksine oranla yüksek olması 

maliyet enflasyonun yaşanacağına dair bir işarettir. Faiz, hammadde, 

ücret ve ara mal fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan enflasyon bir 

süre sonra tüketici fiyatlarına yansır. Tüketici fiyat endeksi, üretici 

fiyat endeksinden yüksek ise enflasyonun iç talebin canlılığından 

kaynaklandığı söylenebilir. ÜFE verilerinde yaşanan artış, hisse 

senedi ve tahvil piyasalarında düşüşe neden olur. Çünkü ÜFE ile faiz 

oranları birbirine çoğu zaman eş yönlüdür. Bu nedenle faiz 

oranlarının artması, doların değer kazanacağına işaret eder. Tersi 

durumda da dolar değer kaybeder.” (TCMB enflasyon ve fiyat 

istikrar Raporu, 2013). 

Tüketici harcamaları enflasyonun büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. TÜFE çok önemli bir veri kaynağıdır. Piyasalarda 

meydana gelen artışlar, ÜFE’de olduğu gibi faiz oranlarının da 
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artmasına olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı ise piyasalarda 

Amerikan doları daha da güçlü konuma gelmektedir. Bundan dolayı 

da fiyatların seviyelerinde büyük artışların ortaya çıkacağı hakkında 

sinyaller verir. 

Ekonomik değişimlere etki eden ÜFE ve TÜFE verileri, piyasaları 

direkt olaraktan etkilemektedir. Bu veriler ışığında yatırım araçlarının 

değerlerinde aşırı yükselişler ve düşüşler görmemiz mümkündür.  

3.1.  Talep Enflasyonu 

 

Enflasyon, mal ve hizmetlere olan taleplerdeki artışlardan 

kaynaklanmaktadır. Kısaca teorik olarak, “çok az mal çok fazla para” 

diye özetlenebilir. Diğer yönden bakacak olursak, taleplerin arzdan 

daha hızlı büyüdüğü bir ortam var ise fiyatlar da artacaktır. Bu durum 

genelde hızlı büyüyen ekonomilerde görülmektedir. 

3.2. Maliyet Enflasyonu 

Enflasyon, şirketlerdeki üretimden kaynaklı maliyetlerin fazlalaşıp 

beraberinde yükselip artış gösterdiği zamandır. Bu süreçle beraber, kar 

marjlarını korumak üzere şirketler ürünlerinin fiyatları artırmak 

zorunda kalırlar. Bundan dolayı ise artan maliyetler ile ücretlerinin 

bunun yanında ithal girdi maliyetlerinin de artması sürecinde özellikle 

hammaddelerin de pahalılaşmış olması süreçleri de yine büyük etkiler 

yaratmaktadır. 

3.3. Para Enflasyonu 

Enflasyon, mevcut ekonomideki aşırı olan fazla arzdan kaynaklanarak 

tetiklenmektedir. Diğer enflasyon süreçlerindeki gibi, fiyatların ortaya 
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çıkması için arzları ve talepleri gözlemlenir. Fazla arz olan yerde, 

mevcut ürünlerin fiyatı düşerken, Olaya diğer bakış açısı ile bakacak 

olur isek piyasada da çok aşırı bir şekilde para kaynağı olması da 

paranın değerini düşürür. Kısacası bu arz fazlası her durumda tüm 

ürünlerin fiyatının yükselmesine yol açmaktadır. 

“Para politikasının fiyat istikrarını ne kadar etkilediğini daha 

yakından izleyebilmek adına bazı mal-hizmet gruplarının ve 

dönemsellik, mevsimsellik gibi unsurların dışlanması ile farklı fiyat 

endeksleri oluşturulmuştur. Bu endeksler ile hesapla-

nan enflasyon çekirdek enflasyon olarak tanımlanmaktadır. Örneğin 

enerji ve gıda fiyatlarının dışsal şoklara olan duyarlılığı ve 

dolayısıyla oynaklığı fazladır, ham petrol fiyatlarındaki ani artış 

enerji fiyatlarını, sert geçen bir kış da gıda fiyatlarını etkilemektedir. 

Bu nedenle çekirdek enflasyon hesaplamasında enerji ve gıda fiyatları 

genel fiyat endeksinden çıkarılmaktadır.” (Çekirdek enflasyon, 2014). 

Deflasyon; Fiyatlardaki genel seviyelerin düştüğü zamandır. 

Enflasyonun tam tersini göstermektedir. Deflasyon, enflasyondan 

daha seyrek ve kısa sürelerle gerçekleşmektedir. Deflasyon genellikle 

resesyon yani durgunluk zamanı ya da ekonomideki kriz zamanlarında 

ortaya çıkar ve depresyon süreçleri de dahil olmakla beraber 

derinlemesine ekonomik krizlere yol açabilmektedir. 

Hiperenflasyon; Çok olağandışı süreçlerde hızlı bir şekilde oranlarda 

şişme süreci yani tek bir ayda enflasyonda %50’den fazla aşırı artış 

durumlarının ortaya çıkması, bu da enflasyonun ters gitmesi ile 

mevcut ülkenin parasal sistemlerinin ve bunun yanında ekonomisinde 
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büyük bozulma süreçlerine yol açabilecek seviyelere gelebileceğini 

göstermektedir.  

Slumpflasyon; Ekonomilerde enflasyonlar devam eder iken, bunun 

yanında ekonomi küçülüyorsa, mevcut ekonomide slumpflasyon yani 

enflasyon ile beraber ekonomik küçülme süreçlerinin devam etmesi 

durumudur.  

Stagflasyon; Ekonomideki yüksek işsizlik oranları ile beraber 

ekonomik durgunluk durumunun yüksek enflasyon oranları ile beraber 

birlikte ortaya çıktığı süreçlerdeki durumdur. 

Enflasyonun ekonomideki etkilerine bakacak olursak: 

a) Gelirin yeniden dağılımı 

b) Düşen reel gelirler 

c) Olumsuz reel faiz oranları 

d) Tasarrufun azalması 

e) Borçlanma maliyeti 

f) Ticari rekabet gücü 

g) İş belirsizliği 

h) Ulusal paradan kaçış 

 

4. ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ NEDİR? 

 

Fiyatların artışı ile buna paralel enflasyon artar ve tekrardan faizler 

artmaya başlar. Artan faiz artışları ile maliyet enflasyonu arttıkça artan 

işsizlik ve buna bağlı olarak ekonomik büyümede gerileme ve buna 

paralel olarak GSYH’de düşüşe geçilmesi kaçınılmaz olur.    Para 
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teorisine göre faiz düşerse enflasyon düşmez. Enflasyon sebep, faiz 

ise sonuçtur. Ülkeler enflasyon oranlarını kontrollü bir şekilde 

tutarlarsa buna bağlı olarak faiz oranı da düşer. Faiz oranları kısa 

vadede düşürülse bile taleplerden dolayı talep enflasyonu yaratabilir. 

Bu talep enflasyonu ise sonradan faizlerin yükselmesine neden olur.     

Sebep ve sonuç ilişkisi kurmak çok önemlidir. Faizi düşürerek 

enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Enflasyonun esas sebebinin 

nedeninin faiz olduğu öngörülüyor. Esas durum böyle değil, 

üretimdeki ithal girdilerin kaynağı bu arada kur artışı ile de girdi 

fiyatlarındaki patlama ve bununla beraber oluşan riskler ile de bağlantı 

kurularak kısır bir döngü ortaya çıkmaktadır. Riskler düşerse ancak 

kurlardaki artışta stopa basabiliriz. Üretim maliyeti de bu durumda 

artmaz ve fiyatlarda artmayacağından dolayı bu duruma paralel olarak 

da enflasyon düşer.   

   

Enflasyonun düşmeme nedeni aslında yüksek faiz değil cari açık ve 

dövizdeki ani yükselişlerden kaynaklanır. Para politikaları ve maliye 

politikaları, bütçe disiplini yanında mutlaka cari açığın dengeye 

getirilmesi gerekmektedir. Bu denge ancak kurlardaki dalgalanmayı 

azaltıp gerileme yaratabilir. Bunu sağlamak ise küresel ekonomi 

içerisinde yer almak, rekabet edebilecek ürünler ve şirketler ile 

piyasaya da hükmetmek gerekmektedir. Eğer istikrar olursa yatırımlar 

artar, istihdam artar, rekabet gücü artar ve üretim de tüm bunlara 

paralel olarak artar. Faiz yüksek olduğu sürece bunların maalesef 

hiçbiri gerçekleşemez. Faiz gelecekteki bir artış ile ortaya çıkarken 
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döviz ise anlık olarak paranın değerine göre artış veya azalış da 

gösterebilmektedir. 

 

5. ENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI SÜRECİ NEDİR? 

 

Faizler enflasyona paralel olarak artar. Faizler artınca finansman 

maliyetleri de yükselir böylece maliyet artışları fiyatları tetikler fiyat 

artışları derken enflasyon daha da yükselir ve faiz artışları devam 

eder. Bu pozisyonda üretimi yani arzı artırmak ya da ithalatla talebi 

karşılamaya çalışmak mümkün olmaktadır. Ama zamana bağlı olarak 

ya da döviz yetersizliği yüzünden sıkıntı yaratabilir. Faizi artırmak 

aslında talebi kısmayı tetikler ama bu da ekonomik büyüme oranlarını 

düşürecektir.  

   

 Kur artışlarından dolayı ülkelerin riskleri artar ve para birimi değer 

kaybeder. İthal mallar pahalı hale gelirken ithal edilen girdi ile üretim 

maliyetleri artar. Böylece üretimde maliyet artışları fiyatlara yansır ve 

kur artışı ve enflasyonu tutmak için faizleri yükseltmeye çalışılır. 

Faizler yükselince finansman maliyetleri artar. Fiyatlar artar buna 

paralel enflasyon artar ve tekrardan faizler artmaya başlar. Artan faiz 

artışları ile maliyet enflasyonu arttıkça artan işsizlik ve buna bağlı 

olarak ekonomik büyümede gerileme ve buna paralel olarak GSYH’de 

düşüşe geçilmesi kaçınılmaz bir gerçektir.    Ülke risklerini azaltmaya 

çalışmak ve faizi artırmak döviz girdilerini artırarak kuru 

dengelemeye çalışmak gerekmektedir. Ama bu süreçte devamlı olarak 

sıcak para girişlerini çekecek ama sürdürülebilir bir politika olacak 

yaklaşımı desteklememektedir.    
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 Taleplerde olan düşüşle eğer arzda ve ihracatta değişim olmazsa yani 

sabit kalırsa enflasyon da düşer. Yine talep sabit kalırsa ve arz artarsa 

yine enflasyon düşer. Ülke parası güçlendikçe ve yine ülke riskleri 

düşerse buna bağlı olarak enflasyon düşmektedir. Peki, ne 

yapmalıyız?    talep enflasyonu ya da kur artışından kaynaklı maliyet 

enflasyonlarında çözüm bulmak ve zaman kazanmak adına faizleri 

artırmak gerekmektedir. 

 

“Phillips eğrisi, bir ekonomide enflasyonla işsizlik oranı arasındaki 

tarihsel ters yönlü ilişkiyi aktaran tek-denklemli emprik eğridir.1958 

yılında İngiliz istatistikçi ve ekonomist William Phillips tarafından 

bulunmuştur.    Denklem ücretlerin tam rekabet koşullarından 

bağımsız saptandığını varsayar. Philips eğrisine göre işsizlik oranının 

düşük olduğu ekonomilerde enflasyon artar. İstihdam artışı ya da 

yüksek ücretler piyasada likidite bolluğuna neden olacağı için kısa 

dönemde enflasyonist etkiler oluşur. İktisatçılar kısa dönem için 

işsizlik ve enflasyon arasında bir seçim yapmak zorundadır. Orta ve 

uzun dönemde konjonktür seyrine ve uygulanacak para ve maliye 

politikalarına göre enflasyon olağan sayılabilecek düzeylere 

çekilebileceği gibi kontrolden de çıkabilir. Philips eğrisi uzun 

dönemde güvenilir analiz yapma imkânı sağlamaz. Uzun dönemde 

işsizlik ancak enflasyon hızlandırılarak düşürülebilir. Evet, enflasyon 

fiyatların genel seviyesindeki sürekli artıştır. İşsizlik ise iş aradığı 

halde iş bulup çalışamayan işgücünü kapsar. İş aramayıp çalışmayan 

kişiler bu gruba girmemektedir. İşsizlik oranları düştüğünde likidite 

arttığından taleplerde artar. Böylece bu taleplere bağlı olarak 
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fiyatlarda artar. Genel olarak şöyle düşünürsek piyasada fiyatlar 

artarsa enflasyonda artar. Buna bağlı olarak olaylar bu defa terse 

döner ve böylece tekrardan talepler azalır, üretim daralır ve işsizlik 

artar. Bu gaz ve fren olayı dengeli bir şekilde yürütülmelidir. Ondan 

dolayıdır ki ülkeler bu oranları dikkatli bir şekilde takip edip 

önemsemektedirler.    Bu analizlere pek çok kişi eleştiri yöneltilmiş ve 

katkılar yapılmışlardır. Bugün genel olarak kabul gören Phillips 

Eğrisi analizinin kısa dönemde doğru olduğu ama uzun dönemde ise 

devreye giren başka faktörler nedeniyle geçerliliğinin olmadığı 

yönünde bazı görüşler de vardır.” (Philips Eğrisi, 2020). 

 

6. FAİZ, ENFLASYON VE DÖVİZ KURUNUN BİRBİRLERİ 

İLE OLAN İLİŞKİLERİ NELERDİR? 

 

Merkez bankalarının politika faiz oranları genellikle gelişmiş olan 

ülkelerde sıfıra yakın hatta bazı ülkelerde negatif faiz olaraktan ortaya 

çıkıyor. Onlar da diyor ki bana para vermeyin içerisinden alırım, siz 

gidin bu parayı işletin üretin, ekonomiye katkı yapın, istihdam yapın 

ki ülke gelişsin; sistem devam etsin. Merkez bankası oranlarına 

bakacak olursak Türkiye %17, Amerika %0 / %0,25 bandı, Avrupa 

%0, İngiltere %0,10, İsviçre-%0,75, Kanada %0,25, Çin %4,35 ve 

Japonya-%0,10 oranları ile ülke ekonomileri hakkındaki durumlarını 

gösteriyorlar.     

Tabii ki bu denge öyle kolay kolay olmaz, dediğim gibi her yönden 

savaşıyorsunuz yani cari denge, bütçe açığı, uluslararası hukuk, adalet, 

faiz, maliye politikası, arz ve talep dengesi, jeopolitik riskler, cds 

primleri ve ülke notları dengesi, enflasyon oranı, döviz ve altın 
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rezervleri gibi konularda her daim yola devam edip dengeyi kurmak 

gerçekten çok çaba ve emek istiyor (Merkez Bankaları faiz oranları, 

2021).  

Doların 6 önemli para birimine (euro, yen, sterlin, Kanada doları, 

İsveç kronası, İsviçre frangı) karşı ortaya çıkmış olan dolar değerini 

endekse bakarak yorumlayabiliriz. Endeksler üzerinden değerlendire-

biliriz. Amerika, piyasalar ve dünyayı çok iyi takip etmektedir. Her 

zaman ekonomide çok hızlı aksiyonlar almaktadırlar. 2008 mortgage 

krizi zamanında da günümüzde de para basarak sistemi toparlamaya 

çalışıyor.    

 Dolar bildiğiniz üzere dünya parası ve itibarı olan bir para dolayısı ile 

diğer para birimleri yanında güçlü olduğu için dolar alımları yabancı 

yatırımcılar tarafından talep ediliyor. Ülkelerin borçlanmaları ve 

fonlama yapmaları için borçlanmaları dolar oluyor ve tabi ki 

teminatlar da bunula beraber dolar üzerinden oluyor. Ülkeler dolar 

rezervlerini düzenlemek için de dolara ihtiyaç duyuyor ki para 

birimleri karşısında dolar kurlarını düzenlesinler.  

Dünyada dolara talep arttıkça, doların değeri de normal olarak artıyor. 

Amerika dolar basıyor, para arzı yükseliyor ama talep çok olduğu için 

karşılıyor. Eğer zaten parayı az bassalardı talep daha çok olacağından 

dolayı çok daha büyük değerlere ulaşacak olan dolar bu defa ekonomi 

açısından ihracatta ve ticaret bacağında ve ülkeler bazında da 

bakıldığında pahalı gözükeceğinden Amerika da rekabette sınıfta 

kalacaktır. Dünyadaki her ülkenin ekonomisi ve kaynakları farklı 

olduğu için para değerleri de farklıdır. Ülkelerin birbirlerinden ticaret 
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yaparken farklı para birimi değerleri üzerinden fark oluştuğundan 

dolayı para çevirme yani parite yaparlar; ama bu parite değişiklikleri 

sürekli değişim içerisinde olduğundan dolayı etkilenmemek için daha 

güçlü para birimini güçlü olan ülkelerden seçerler. Buna da rezerv 

paralar denir. Dolar ve euro para birimleri dünyada rezerv para olarak 

da kabul edilmektedir. Amerikan doları rezerv para olduğundan 

dolayı, Amerika Merkez Bankası (FED) dolar emisyonunu iç piyasa 

borç stokuna göre dengeliyor. Yani piyasaya sürülen altın vb. 

karşılığına göre değil ülkenin oluşturabileceği borç kriterine göre para 

arzı oluşturuyor. Amerika dünyada en çok tüketim yapan ülke dolayısı 

ile tüketiminin önemli bir kısmını dışardan tedarik etmektedir. Bunu 

da karşılamak için ithalat ile dış piyasaya dahil olup açılıyor.    

 Amerika bir nevi de kredi demektir. İç piyasadaki borçlanmalarını, 

uluslararası finansı da fonladığından dolayı da beslemiş oluyor. Dolar 

dünya genelinde de piyasaya dolaşıma çıkıyor. Amerika Merkez 

Bankası dolardaki dengeyi de kontrol altına almak için sıkı para 

politikası uygulamak zorunda kalıyor. Bazı zamanlar faizleri yükseltip 

Amerika dışındaki dolarları Amerika’ya çağırırken gücünü yeniden 

kazanıyor; Doların emisyonunu arttırıp iç piyasada da hareket olanağı 

sağlıyor. Amerika’nın dünyanın en büyük cari açığa sahip ülkesi 

olması ve bunu çok da önemsememesinin sebebi, doların çok güçlü 

bir rezerv paraya sahip olması ve Amerika’nın bankacılık ve finans 

sektöründe dünyadaki olağanüstü etkisidir. 

“Ülkelerdeki merkez bankalarının fiyat istikrarlarını sağlamaları en 

önemli görevlerinden biri oluşturmaktadır. Bunun yanında en önemli 
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diğer görevleri faiz oranlarını değiştirmeleridir. Piyasalar için para 

arzına göre pozisyon alarak ekonomik süreçte genişletme ve daraltma 

yaparlar.    Ekonominin kuralı olan arz ve talep dengesini tartıp 

dengeye getirmeleri gerekmektedir. Peki, faiz oranları değişince ne 

gibi süreçler yaşanır? bankaların faiz oranını artırması durumunda 

yatırımcılar mevduata para yatırmak için diğer tüm yatırımlardan 

vazgeçerek kendi para birimlerinden, o ülke para birimine geçip 

mevduat yaparlar. Bu durumda paranın değeri talep arttığı için 

yükselme pozisyonuna gelecektir. Diğer bir şekilde ise faiz 

oranlarında meydana gelen düşüşte de paranın değeri düşecektir.    

Amerika, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları gibi dünyanın en 

fazla takip edilen merkez bankaları mevcut iletişim politikasını 

verimli kullanarak piyasaları hazırlayıp bunu yanında yönlendirme 

yaparlar. ABD Merkez Bankası FED, gelecek olan toplantıları için 

gerçekleştireceği faiz kararları için haftalar öncesinden piyasanın 

bilmesine yönelik adımlar atarak aldıkları sonuçlar ve tahminler ile 

faiz kararlarında aksiyon alırlar.    Gösterge veya politika faiz oranı ile 

Merkez Bankalarının faiz silahıdır. Ülke ekonomilerinin gidişatına 

göre faizler ile düşme ve yükselme yapar. Ülkelerde enflasyonist yani 

durgun bir enflasyon ortamı var ise, merkez bankaları faiz oranlarını 

düşürürler böylece paraya daha ucuza ve daha fazla miktarda 

ulaşmalarını sağlamaktadır. Daha düşük faiz oranları ile borçlanma 

yapılacağı için girişimciler ve reel sektörde çalışan ticaret yapan 

kişiler için yatırımların artışı kaçınılmaz olur. Durgunluk bittiği zaman 

işsizlik oranları düşecektir. Daha fazla kişi iş sahibi olacaktır. Tüketim 

artacak, talep artacak ve düşük enflasyon oranları da buna paralel 
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olarak toparlanma safhasına doğru ulaşacaktır.” (Merkez bankalarının 

para politika faizleri, 2020). 

“Diğer yandan ise bu senaryonun tersini düşündüğümüzde yani 

enflasyonist yüksek enflasyon olan bir ortamda bulunduğumuzu 

düşünürsek merkez bankası faiz oranları artırarak paraya 

ulaşabilmenin maliyetini artıracaktır. Böylelikle ekonomi içerisinde 

para daha az dolaşımda kalacak ve değeri artmaya başlayacaktır. 

Üretim azalacak, enflasyon düşecek işsizlik oranı artacak ama paranın 

değeri de buna paralel olaraktan artacaktır. Merkez bankası faiz 

oranlarını dolaşımdaki para miktarını kontrol altına almak için 

kullanmak zorundadır. Ekonomide dolaşan fazla para, daha fazla 

ekonomik aktivite ve daha az işsizlik anlamına gelirken, daha az para 

ise daha az ekonomik aktivite, daha yüksek işsizlik ve daha düşük 

enflasyon anlamını taşır.” (Bankaların para polita faizlerinin ülkelere 

olan etkileri, 2020). 

Dünya genel olarak büyük ve ciddi bir finansal dönemden geçiyor. 

Ortaya çıkan mevcut belirsizlikler ve buna dayalı olarak risklerin 

ortaya çıkması nedeni ile çok dikkat etmeliyiz. Ekonomik istikrar için 

uzun boyutlu bir kararlılık süreci gerekmektedir. Özellikle bu süreç 

durmadan devam etmelidir ki, istikrar sağlanabilsin.     

Karamsar olmak gibi bir lüksümüz olmamalı, yani ben oynamıyorum 

artık, oyuna devam etmiyorum gibi düşüncelerle her şeye boyun 

eğerek bırakmak aslında mücadele etmeden, savaşmadan kaybedilen 

bir savaşa benzer ki bu tutum zaten ticaretin dünyasına aykırı bir 

olaydır. Bizler uzun vadeli düşünen, taşın altına elini koyan, geleceğe 
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iyimser bakan ve bunun yanında risk alan, üretken ve toplumun refahı 

için çalışan ve savaşan aktörler olmalıyız.     

Evet, dünya ve ülkemiz de büyük zorluklarla dolu bir süreçten 

geçmektedir. Bu süreç tutumumuzla, fedakârlıkla, yatırım ve üretimle 

birlikte savaşarak, birlik olarak atlatabileceğimiz bir süreçtir.    Döviz 

kurları, enflasyon rakamları ve faizlerle yaşanan belirsizlik hâli ile 

yaşamaktayız. Reel ekonomi ile ilgili iç taleplerde bazı yavaşlamalar 

ve daralmalar elbette olmuştur; hatta buna paralel olarak daha düşük 

büyüme rakamları da meydana gelecektir; ama bizler uzun vadeli 

yatırımlarla ihracatımızı artırmak için, daha dinamik çalışarak, yeni 

reformlara doğu yol alarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Bunun yanında dünyada ve uluslararası platformlardaki haberleri ve 

olayları da daha yakından takip etmemiz aynı zamanda bizler içinde 

çok önemli roller oynayacaktır. Bu zorlu zamanlarımızda daha güçlü 

adımlar atmak için, doğru zamanın beklenmesi, uygulayacağımız 

politikaların daha sabırlı ve kararlılık içerisinde tutumlarımızla devam 

ettirmeliyiz.     

Ekonomide her zaman için krizler oldu ve olacaktır da. Önemli olan 

geminin kaptanının durgun denizlerde değil, dalgalı denizlerde de 

gemiyi idare etmesidir. Ekonomik istikrar için ekonomik büyümenin 

uzun yıllar sabit bir düzeyde devam etmesi, işsizlik oranlarının düşük 

seviyelerde devam etmesi, fiyat artışlarının ve bütçe açığının kontrol 

altında olması ve bunun yanında cari açığında devamlı olarak takibi 

sürdürülebilir olması büyüme için en önemli maddeleri 

oluşturmaktadır. Üretim olmadan bir ülke sadece kısa bir dönem 
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büyüyebilir. İthalat yaparak bol bol tüketerek de büyüme sağlanabilir 

ama tüm bu olaylar sürdürebilir bir büyümeyi maalesef 

sağlayamayacaktır. Anlatmak istediğim üretim artışının düşmesi, 

büyüme, enflasyon, bütçe açığı ve bunun yanında cari açık dengesini 

de elinde sonunda zamanla bozacaktır.    

 Üretim olan yerde para ve maliye politikaları ile birlikte uyum 

içerisinde istikrarlı büyüme çalışmaları sağlıklı bir biçimde devam 

etmektedir. Bunun yanında bu yöntemlerle paralel olarak siyasal 

istikrarda beraber desteklenirse mutlak başarı kaçınılmaz olarak 

gelecektir. Tüm bunların yanında sosyal istikrarda günümüzde önemli 

rol oynamaktadır. Peki, nedir bu sosyal istikrar? Toplumlar içerisinde 

yaşayan bireylerin birbirleri ile olan duygu ve düşünceleri ile birlikte 

bir arada, hep beraber bir uzlaşı içerisinde yaşamalarıdır. Bu aslında 

bu işin başını çeken büyük bir ölçüttür. Tüm bu iletişim ve 

uzlaşılarında bir arada sorunsuz bir şekilde devam etmesi ekonomik 

istikrar sağlanmasında büyük rol oynamaktadır.    

 Kriz ortamlarında olan ülkelerin de yaptığı gibi, istikrar 

programlarında her zaman başlıca hedef kamu maliyesinde disiplin 

sağlamak, finansal piyasalarda ve döviz kurlarında ve bunun yanında 

yapısal reformlarda da istikrar sağlayarak, ekonomik büyümeyi 

artırmaya yönelik çalışmalar üzerinde durmaktadırlar. Dalgalı 

kurlarda ise maliye politikası çoğu zaman işe yaramadığından dolayı 
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para yani faiz politikası uygulanarak dengelerin sağlanmasına çalışılır. 

    

 Şekil 4.1. TÜFE Aylık ve Yıllık Değişim Grafiği (Kaynak TCMB 2002-2020) 

 

 

 

Şekil 4.2. Faiz Değişim Grafiği, Borç Verme Oranları (Kaynak TCMB 2002-2020) 
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   Şekil 4.3. Dolar Kuru Değişim Grafiği (Kaynak TCMB 2002-2020) 

Enflasyon, faiz ve dolar kuru arasındaki ilişkiye özetle bakacak 

olursak, faizler merkez bankaları için enflasyonu ayarlamak için 

kullandığı en önemli silahtır. Enflasyonist ortamda hızlı fiyatlardaki 

artış ile üreticinin karı düşerken, tüketicinin de alım gücünde kayıplar 

meydana gelir. Enflasyondan başlarsak toplam talep ve arz 

düzeyindeki denge talep enflasyonu ve arzda ise üretim kaynaklı olan 

maliyet enflasyonu olarak bakıldığında aşırı talep olduğu zaman ve 

arz yetersiz kaldığında ise sıkılaştırıcı yani daraltıcı para politikası ile 

faizler yukarı yönlü artarken buna paralel olarak ülkeye sıcak para 

girişi olur. Döviz bollaşır ve kurlar aşağı yönlü gider. Talep azalır ve 

tasarrufa yönelmeler başlar. Bu arada faiz arttığı için kişiler 

dövizlerini bozup TL mevduata yönelir ve döviz piyasada bollaşır. Az 

olan değerlidir prensibi ile TL değer kazanır. İthalatta da girdi 

maliyetleri ucuzladığından dolayı fiyatlarda düşüş olur ve enflasyonda 

aşağı yönlü düşüşe geçer. 
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Ülkelerde yapılan yatırımlar dengeli olmaz ise bütçe açığı ortaya çıkar 

ve böylece para arzında artış meydana gelir. Para arzı artığı zaman 

talep artışı da meydana gelir ve yüksek enflasyon ortaya çıkar. Bütçe 

açığını kapatmak için iç borçlanma yapılır bu da faiz paranın maliyeti 

olduğu için faiz oranları üzerinde baskı yapacaktır. Bunu da para 

arzını yani dolaşımdaki parayı artırmak koşulu ile para basarak, diğer 

taraftan vergileri ve fonları artırmak, maliye politikası ile geri 

toplamak gerekecektedir. Faizlerin yükselmesi ve üretimin düşmesi 

süreci ortaya çıkacaktır. Bazen de dış borçlanma yapılmaktadır. Bu da 

döviz kuru ve faize bağlıdır. Bu borçlar zamanında kapanmaz ise daha 

fazla borçlanma maliyeti ve faizler ortaya çıkar. 

Faiz ve enflasyon arasındaki ilişkiye kısaca bakmak gerekirse, 

enflasyonun kaynağını tespit edip bulmak gerekmektedir. Taleplerdeki 

artışlardan kaynaklı enflasyon için, talebi kısmak ve tüketimi azaltmak 

için de faiz artışına gitmek gerekirken, bununla beraber, talepteki 

artışlardan kaynaklanan enflasyon ise faizlerindeki yükselişe neden 

olmaktadır. Maliyetteki artışlardan kaynaklanan enflasyon için ise, 

üretimdeki maliyetleri kısmak için faiz indirimi sürecine gidilmelidir. 

Böylece maliyetlerdeki artışlardan kaynaklanan enflasyon ise 

faizlerdeki düşüşe neden olarak ortaya çıkmaktadır. 

Enflasyon ve kurlar arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman ise, kurlardaki 

artışlar ülke enflasyonunda yükselme eğilimlerine neden olan önemli 

sonuçlardan biridir. Enflasyon ile döviz kurları arasındaki mevcut 

ilişkiye baktığımız zaman, döviz kurlarında meydana gelecek olan 

değişiklik süreci fiyatlara yansıyarak hayatımızı büyük ölçüde 
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etkilemektedir. Döviz kurundaki yükseliş ithal mal fiyatlarını etkiler 

böylece satılan mallara yansır ve fiyatlar genel düzeyinde artış ortaya 

çıkar. Değer kaybeden paranın üretilen ürünler için ihracatta diğer 

ülkelere göre daha ucuz malları satabileceğinden dolayı da bir artış 

meydana gelir. 

Döviz kurlarında meydana gelen hareketlere etki eden çok faktör 

vardır ama yüksek olan önemli nedenlerinden birisi ülkelerin 

faizlerindeki farklılıklardır. Faiz, kurların ve aynı zamanda ise 

enflasyon oranı üzerinde büyük etki yaratan araçtır.  Dünyadaki 

sermayeler hep yüksek faiz getiri hedeflerine ve her zaman faizin 

yüksek olduğu ülkelere doğru yolculuk yaparlar. 

Enflasyon, faiz ve dolar kuru arasındaki denge devamlı olarak 

korunmalıdır. Genel olarak merkez bankalarının politika faizleri ise 

dünyadaki eğilimlere göre belirlenmektedir. Tüm bu faiz kararları ile 

kurların ve enflasyonun yükselmesi ve düşmesi ortaya çıkmaktadır.  

7. DÖVİZ KURU HAREKETLERİ NEYİ BELİRLER? 

Reel döviz kuru, ülkelerin fiyat değişmelerini göz önünde tutarak 

hesaplanmaktadır. Paranın reel olarak satın alma güçleri üzerinden 

değerlerini ifade etmek için kullanılmakta olan reel döviz kuru, 

aslında ticaret haddi olarak da anılmaktadır. Reel döviz kurundaki 

yükselmeler, ülkelerin parasal değerini azalttığı için ihraç malların 

ucuzlamasını sağladığı için, uluslararası rekabette büyük avantaj 

sağlamaktadır. 
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“Amerikan Doları endeks tanımı, ABD Doları’nın Euro, Japon Yeni, 

İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı gibi 

uluslararası piyasalarda yüksek hacime sahip olan dünyadaki 

gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısındaki sepet kur içerisindeki 

değerini ifade etmektedir. Doları Endeksi; Amerikan Dolarının Japon 

Yeni, Euro, Kanada Doları, İngiliz Sterlini, İsveç Kronu ve İsviçre 

Frangı gibi 6 majör para biriminden oluşan bir döviz sepetine karşı 

geometrik ortalama yöntemiyle hesaplanan değerini ölçer. Dolar 

endeksi içerisindeki bu majör para birimlerinin ağırlıkları aşağıdaki 

gibidir.” (Dolar endeksi nedir ve nasıl hesap edilir, 2020). 

Tablo 1: Doların Para Birimi Ağırlıkları 

Euro: %57,6 

Japon Yeni: %13,6 

İngiliz Sterlini: %11,9 

Kanada Doları: %9,1 

İsveç Kronu: %4,2 

İsviçre Frangı: %3,6 

Kaynak Unibilgi derlenmiştir. 

7.1.  Dolar Endeksindeki Yükselişler Ne Anlama Gelmektedir? 

a. Amerikan dolarının dünyadaki diğer ülke paraları karşısındaki 

değerinin artması 

 

b. Amerika Birleşik Devletler’ndeki 10 yıllık tahvillerin faizinin  

              yükselmesi 

c. Dünyadaki yatırımcıların diğer ülkelerdeki paralar yerine  
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d. Amerikan doları tercih etme sürecine girmeleri ve yatırımlarını   

kaydırmaları 

e. Dünyadaki yatırımcıların risk alma algılarındaki düşüş ve   

değişimlerin olması 

f. Diğer ülkelerde yatırımda olan kişilerin paralarını dolara     

döndürmeleri 

g. Diğer ülkelerin paralarının satış süreçleri ile ülkelerdeki   

mevcut borsaların olumsuz  etkilenmesi . 

    

7.2.  Dolar Endeksindeki Düşüşler Ne Anlama Gelmektedir? 

 

a) Amerikan Dolarının dünyadaki diğer ülke paraları karşısında 

değerini kaybetme sürecinin başlangıcı 

b) Dünyadaki yatırımcıların Amerikan Dolar yerine araştırma 

yaparak hangisi avantajlı ise başka ülkelerin paralarını yatırım 

için tercih etmesi süreçleri başlar 

c) Mevcut yatırımcıların risk alma eğilimlerindeki artışların artma 

süreci 

d) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 10 yıllık tahvillerin 

faizlerinde düşüş olabileceği 

e) Amerikan Doları satışlarının başlayıp dünyadaki diğer 

ülkelerdeki paraların satın alınmaları süreçleri 

f) Diğer ülkelerin paralarının satış süreçleri ile mevcut borsaların 

olumsuz etkilenmesi 

Amerikan Doları endekisi ile birlikte oluşabilecek diğer süreçlere 

bakacak olursak tahmini olaraktan; 
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a) EUR / USD paritesinde düşüş yaşanabilir 

b) USD / TRY paritesi yükseliş gösterebilir 

c) Altında düşüş olasılığı 

d) Amerika Birleşik Devletleri’nin tahvillerinde faizler artabilir 

e) Gümüşte düşüş gözlemlenebilir 

f) Petrol fiyatlarında düşüş gözlemlenebilir 

g) Ülkelerin borsalarında negatif etkiler oluşabilir 

Dünyada küresel finans oyuncularından biriyiz. Küresel finans sürekli 

olarak borçlanmalarla sistematik bir şekilde sistem içerisinde sürüyor. 

Tüm ülkeler borçludur. Amerika’nın borcu 21 trilyon dolar. En iyi 

ekonomiler de Çin 2 trilyon 114 milyar dolar ve Rusya’nın da 490,7 

milyar dolar borcu vardır. Türkiye’nin borcu 440,9 milyar dolar’dır. 

Borçsuz ülke yoktur; sadece milli gelire göre borçların oranları vardır. 

Türkiye 59% iken, Rusya 30% ve Çin %15 oranlarındadır. Bu arada 

1980 yılında ise Türkiye’nin dış borcu 19,1 milyar dolar ve borcun 

GSYH içindeki payı ise %27,8 civarındaydı. 

Dünyada belli bir finansal sistem vardır ve o sistem içerisinde oyuncu 

olarak oynarken kurallar bellidir. O kuralların ve sistemlerin içerisinde 

yapabileceğiniz kurallardaki hamlelerde bellidir. Aynı anda hem ucuz 

faiz hem de döviz kurunu düşük tutmak şu anki sistemde maalesef 

mümkün değildir. Zaten bu belli bir süre denendi ama mevcut 

sistemde işlemedi. Sistemdeki kural her ne kadar aleyhimize de olsa 

faizi yükseltmek ve döviz kurlarını düşürmek yönünde ilerliyor. 

Sistemde bunu aşmak için kaynağa ihtiyaç var o zaman sisteme bir 
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sen kenara geç diyebilirdik ama kaynakta sınırlı pandemi süreci ve 

ekonomik daralmalar da devam ediyor. 

Türkiye enerji tüketimine çok fazla gider yazıyor. 20 yılda yaklaşık 1 

trilyon dolar gider yazdı. Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz 

ve petrol rezervleri olsa, Türkiye’nin cari açığı bırakın dış borcu bile 

kalmazdı. Yüksek miktarda döviz girdisi olurdu. 

Döviz girdileri çoğaldıkça faizi devamlı artırmak zorunda kalmayız ve 

cari açık diye bir şey de kalmaz. Bundan doalyı diğer ülkelere 

dünyadaki yatırımları artırarak ekonominin daha da güçlenmesi 

GSMH olarak da çok zengin bir ülke durumuna geliriz.  

8. FAİZ VE DÖVİZ KURUNUN MAKROEKONOMİK 

PERFORMANSA OLAN ETKİLERİ NELERDİR? 

 

Enflasyonist ortamlarda aslında iki tür faiz vardır. Bunlardan biri 

nominal yani görünen faiz diğeri ise reel faiz denilen gerçek faizdir. 

Bu faiz enflasyonun anaparayı aşındırması ile değişmektedir. Kısaca 

reel faiz, görülen faizden anaparanın enflasyondan aşınılarak düşmesi 

ile ortaya çıkmaktadır. Enflasyon her türlü gelirinizi aşındırır ve 

düşürür. Reel getiri için aslında bugünden vadeye kadar olan dönemde 

enflasyonun üzerinde elde edilecek getiriden bahsederiz. Yani 

nominal faiz oranı için yine o dönem yaşanan enflasyon oranını 

düştüğümüzde elde edilen reel getiriyi buluruz. Piyasaya baktığımız 

zaman genellikle enflasyon yükselince bu faizlere de yansıyarak 

faizlerin de paralel olarak yukarı yönlü olmasını sağlıyor. Nedenini 

nominal ve reel faiz açısından bir bakarak anlayalım. Yukarıda da 
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anlattığım gibi reel faizi nominal faiz oranından arındırarak buluruz. 

Enflasyon ile faiz oranı aynı seviyede olduğu takdirde bu ne demek? 

Reel faiz yani gerçek faiz sıfır seviyesinde gerçekleşti demektir.  

Böylece bankadaki para değerlenmemiş olur. Dolayısı ile enflasyon 

üzerinde bir faiz oranı ile reel faiz getirisi pozitif ve anlamlı olur. 

Bunun yanında faizlerin yükselmesi tüketici ve üreticilerin finansman 

maliyetlerini artıracağından dolayı finansman olanaklarını 

zorlaştıracaktır ama diğer taraftan da baktığımızda faizlerin 

yükselmesi kur artışının önünü kesmektedir. Yabancıların TL getirisi 

karşısındaki iştahının da artması ile döviz girişleri sonucu kurlarda 

gevşeyerek aşağı yönlü yol alıyor. Enflasyon, fiyatlar genel 

seviyesinde artışı ifade etmektedir. Geçmiş dönemi içeren bir veridir. 

Oysa para alırken ya da para verirken konuşulan faiz oranları geleceğe 

yönelik ve nominal dediğimiz ana para üzerine konulan rakamın 

tamamını kapsamaktadır. Makul olan reel faiz oranları ekonomideki iç 

ve dış dengeyi sağlayan ve aynı zamanda enflasyonlardaki düşüşlerin 

sürekliliklerini de sağlamakta olan parasal duruş belirleyicisidir. 

Ondan dolayıdır ki reel faiz ülkeler için bakılırken referans olarak 

alınan emsallerdir. Bunun yanında kredilerin de iç ve dış dengesinin 

sağlıklı bir şekilde devam etmesi için makul bir reel faiz göstergesi 

olması gerekmektedir.  

Tabi ki faizler bir silah ama tek başına yeterli değildir. Bütçe açıkları, 

cari açıkları, faiz, enflasyon, cds primleri, dış borçlar, ülke notları, 

döviz rezervleri, dış yatırımcılar, jeopolitik riskler, işsizlik oranları, 

vs. gibi etkenler söz konusudur. Tüm bunlar beraber hareket eder ve 
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gelişmekte olan ülkeler içinde büyük önem taşımaktadır. Faiz 

artırımından dolayı cds primleri de 500 iken 300 seviyelerine düşerek 

olumlu tepki vermiştir. Faizlerdeki artışlar geçici olarak zaman 

kazandırmaktadır. Sermaye girişleri de sıcak para girişleri de kısa 

zamanda avantaj sağlarken, uzun zamanda cari dengeyi sağlamalıyız 

ki dengeyi tutturalım. Eğer ülkeye yeterince döviz girdisi olmaz ise 

ülke döviz alım ve satım işlemlerinde döviz için karşılanacak bu 

işlemlerin parasını bulmakta zorlanmaktadır. Faiz artışları borç 

maliyetlerini artırır ve finansman dengesini de bozarak aynı zamanda 

sorunlarda oluşturmaktadır.  

Sosyal ve siyasal çerçevede yapısal reformlar yapılması, demokrasi, 

hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı gibi süreçler ile de güven vermek 

hem ülkedeki vatandaşlara hem de yurtdışındaki yatırımcılar için de 

büyük önem taşımaktadır. Faiz artışlarının sürekli olarak yapılmasını 

durdurabilmek başka türlü söz konusu olamayacaktır. 

9. FAİZ, ENFLASYON VE KURLARIN ÜLKELERDE 

EKONOMİK BOYUTLARA VE GSYH’YA OLAN ETKİLERİ 

NELERDİR? 

GSYH ülke sınırları içinde belirli dönem içersininde üretilen mal ve 

hizmetlerin fiyat üzerinden toplam değeridir. GSYH ülke nüfusuna 

bölündüğünde kişi başı GSYH değerine ulaşılır. 

GSYH toplamına yurtdışındaki işçilerin gelirleri, yurtdışındaki 

yatırımlardan elde edilen faiz gelirleri gibi yurtdışı faktör gelirlerinin 

netleştirilmiş değeri eklendiğinde GSMH bulunur.  Bir başka deyişle, 

ülke vatandaşları tarafından nerede yaşadığına bakılmaksızın belli 
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süre içinde üretimi yapılan tüm mal ve hizmetlerin piyasadaki mevcut 

fiyatları ile hesaplanmış toplam değerine GSMH denir. 

SMH (Safi Milli Hasıla); GSMH’dan amortismanların düşülmesi ile 

elde edilen değerdir. Burada amortisman olarak sermaye mallarında 

yıl içerisinde görülen aşınma ve yıpranmalardan yani değer kaybından 

bahsedilmektedir.  

Ekonomik büyüme oranı, iki dönem arasında reel GSYH’de 

gerçekleşen yüzdesel değişimdir. Burada elde edilen sonuç; fiyattaki 

artışların değil üretilen mal ve hizmetin miktarındaki artışın ve/veya 

üretim faktörlerinin veriminin artmasının ekonomik büyümeyi 

göstermesidir.           

GSYH’ı etkileyen ve ilgi ile izlenen göstergelere ekonomik 

göstergeler denir. Mevcut bu göstergeler tam olarak üç grupta 

toplanmaktadır. Birincisi öncü göstergeler, ikincisi eşanlı göstergeler 

ve son olarak da takipçi göstergeler oalrak karşımıza çıkmaktadırlar.  

9.1. GSYH – Öncü Ekonomik Göstergeler 

Reel GSYH’da değişiklikler ortaya çıkmadan 6 veya 8 hafta önceden 

değişiklik sergileyen makro büyüklükleri ile oluşan değişken 

faktörlere bakacak olursak, imalat sanayi için haftalık çalışma saati 

ortalamaları, işsizlik sigortalarına başvuru yapanlar, üretilecek olan 

mallar için yeni verilecek olan siparişler, teslim edilecek olan mallar, 

yeni kurulan şirket sayıları, makine, teçhizat ve demirbaşlar için 

verilecek olan siparişler, inşaat ruhsatları, para arzı, toplam 
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stoklardaki değişim ve bankalardaki kredi hacimlerindeki değişimler 

bunlara örnek olan göstergelerdir. 

9.2.  GSYH – Eş Anlı Ekonomik Göstergeler 

 

Reel GSMH’da benzer süreçte değişim gösteren makroekonomik 

değişkenler eş anlı gösterge olan makroekonomik değişkenlerdir. 

Bunlara bakacak olursak tarım dışında kalan sektörlere ödenen harçlar 

ve ücretler, ticaret sektörü ve imalat sektöründeki satışların hacimleri, 

kişilerin kişisel gelirleri ve sanayilardeki sanayi üretimi endeksi 

olaraktan örnek olarak ortaya çıkan göstergelerdir.  

9.3.  GSYH – Takipçi Ekonomik Göstergeler 

 

Reel GSMH’da benzer süreçte değişim gösteren makroekonomik 

değişkenler takip edilmesi gereken en az 6 veya 8 haftalık 

makroekonomik değişkenlere bakacak olur isek ortalama alınan 

işsizlik süreleri, birim işgüçlerindeki maliyetler, stokların satışlardaki 

oranları, reel sektör ticari krei hacim oranları, kredilerdeki faiz 

oranları ve son oalrak ise ticari kredi oranlarının kişilerin kişisel 

gelirlere olan oranları örnek göstergeleri oluşturmaktadır. 

9.4.  GSYIH Denklemi 

 

Bu denklem sürekli olarak dengede tutulmalıdır ki ekonomik 

büyümeyi ön planda tutabilelim. Tüketim artışı, yatırım, devletin 

kamu harcamaları ve cari denge yani dış ticaret ihracatın ithalattan 

fazla olması durumunda çok güçlü bir büyüme meydana gelir. Cari 

açık yani dış ticaretteki dengesizlik maalesef bu formülde ekonomik 
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büyümeyi aşağıya çeker. Bazı durumlarda özellikle enflasyonun çok 

olduğu durumlarda sıkılaştırıcı para politikaları ile tüketim azaltılır ve 

tasarrufa yöneltilir, yüksek faizden dolayı krediler de düşüş ve yatırım 

da doğal olarak düşer. Bu durumda bir tek devlet kamu harcamaları 

kalemi kalır ve bu kalemin kullanılması durumunda bütçe açığı da 

oluşsa zorunlu oalrak kullanılır. Bütçe açıkalrı genellikle iç 

borçlanmalar ile finanse edilerek kapatılır. Tam tersi genişletici para 

politikasında ise faizler aşağı yönlü revize edilirek düşürrülür, tasarruf 

değil tüketime özendirilir, yatırım artırılır, dış ticaret ihracat artar 

üretim ve istihdam da beraberinde artar ve devlet harcamaları az da 

olsa ekonomik büyüme gerçekleşir.  

Faiz sebep ve enflasyon da sonuçtur. Bu dengeler iyi kurulmalıdır. 

Faiz enflasyonun altında kalmamalıdır. Eğer altında kalırsa net reel 

faiz getiririsi düştüğü için insanlar yabancı paraya dönerler ve 

enflasyon artışı devam eder. Az olan değerlidir mantığı ile piyasada 

döviz azalır. Tam tersi ise faizler yükselince herkes dövizini bozar ve 

TL’ye döner ve böylece döviz piyasada bollanır ve döviz kurları aşağı 

yönlü harekete geçer. Girdi maliyetleri düşer, mallar ucuzlar ve 

enflasyonda bununla birlikte paralel olarak düşüşe geçer.  
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Tablo 1: Doların para birimi ağırlıkları Kaynak Unibilgi derlenmiştir. 

Tanrıöver ve Yamak. (2015). Nominal faiz oranı-genel fiyat düzeyi ilişkisinin 

Gibson Paradoksu çerçevesinde analizi. Maliye Dergisi, 168, 186-200. 
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GİRİŞ  

Endüstri 4.0’ın beraberinde getirmiş olduğu teknolojik gelişmeler 

2019 yılının sonlarında başlayan ve günümüzde devam eden COVID-

19 pandemi krizi sürecinde dijital çözümler sunulmasına imkân 

sağlamış ve pandemi etkilerinin azaltılması için fayda sağlamıştır. 

Ayrıca Covid-19 faaliyetlerinin planlaması, pandemi ile ilgili ihtiyati 

maddelerin üretilebilmesi, pandemi süreci içerisinde kullanılmakta 

olan eğitim amaçlı sanal gerçeklikler, tıbbi parçaların sağlanması 

konusunda akıllı tedarik zincirlerin kullanılması, uzaktan esnek bir 

çalışma ortamının sağlanması ve günlük yaşamda yapılan işlerin 

dijital ortam ile kolaylaştırılması gibi Endüstri 4.0 etkilerini de 

deneyimlememiz pandemi sürecinde mümkün olmuştur. Gelişmiş 

dijital teknolojiler ile birlikte virüsün kontrol edilmesi, acil 

durumlardaki geri bildirimler, sağlık alanında uzaktan izlenmenin 

sağlanması, uzaktan çevrimiçi öğretimin yapılması ve bu eğitim 

sürecinde paylaşım yapılabilmesi, şirketlerin pandemi kısıtlamaları 

süresince süreçleri uzaktan yürütebilmeleri konusunda Endüstri 4.0’ın 

sağlamış olduğu avantajlar arasında yer almaktadır (Javaid, Haleem, 

Raju, Bahl, Suman, & Vaish, 2020). 

Endüstri 4.0 siber fiziksel sistemlerin yaratmış olduğu 21. yüzyılın 

endüstri devrimidir (Kagermann, Wahlster, & Helbig (2013).  

Endüstri 4.0 yalnızca üretimin dijitalleşmesini değil, iş süreçlerinin 

tamamın ile bir bütün şeklinde dijitalleşmesini ifade etmektedir 

(Krapež, Meško, & Roblek, 2016).  
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Endüstri 4.0’ın yapı taşlarından olan nesnelerin interneti (IoT) ve siber 

fiziksel sistemler dışında, big data (büyük veri), veri madenciliği (data 

mining), bulut bilişim (cloud computing), blok zinciri (blockchain) 

gibi teknolojik yenilikler şirketlere rekabet avantajı ve 

sürdürülebilirlik sağlamaktadır. 

Bölümümüz blok zinciri ile sınırlı olduğundan diğer teknolojilere bu 

bölümde değinilmeyecektir. 

1. BLOK ZİNCİRİ 

 

Blok zinciri; ağda yer alan kullanıcılar arasında gerçekleşen işlemlerin 

çok sayıda zincir ile birbirlerine tutarlı bir şekilde bağlandığı, 

değiştirilmeye veya kurcalamaya karşı şifrelendiği ve işlemlerin 

güvenli olarak kaydedildiği depolanma sistemi olarak 

tanımlamaktadır3 (Beck, 2018; Uzun, 2020). Martin, Reyna, Chen, 

Soler, & Diaz (2018) da bu veri defterinin yeni eklenen zincir bloklar 

ile üssel olarak büyümekte olduğunu belirtmektedir.  

 
3 Blok zinciri, en iyi bilinen ve kullanılan dağıtılmış defter teknolojisidir. “Dağıtık 

defter teknolojisi (DLT) merkezi bir veritabanı veya merkezi yönetimi olmayan 

verilerin katılımcılarda dağıtık olarak tutulduğu eşler arası ağdır” (Şafak, Arslan ve 

Gözütok, 2020). “DLT, bir ağdaki tüm katılımcılar tarafından paylaşılan kriptografik 

olarak imzalanmış, geri alınamaz/değiştirilemez işlem kayıtlarının genişleyen, 

kronolojik olarak sıralı bir listesini kolaylaştıran bir teknolojidir” (Danyal, 2021). 
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Şekil 1: Blok Zinciri Temel Yapısı 

 

Blok zinciri, insanların gözlerinin ve değerlendirmelerinin yerini 

bilgisayarların aldığı, verilerin bilgisayarlarca okunup 

değerlendirildiği ve böylelikle inanılmaz bir zaman tasarrufu, güven-

değiştirilemezlik ve hatanın minimuma indirildiği teknolojidir (Zhai 

ve Tan, 2021). Sinha ve Chowdhury (2021) temel yapısını Şekil 1’de 

belirlemektedir4 

Blok zinciri teknolojisinin ardında yatan fikir Haber ve Stornetta’ nın 

yazdığı 1991 tarihli makaleye dayandırılmaktadır. Makalede yazarlar 

dijital belgelerin güvenliğinin sağlanmasının bir “zaman damgası” 

oluşturulmasıyla mümkün olacağını öne sürmektedir (Haber ve 

Stornetta, 1991). Böylelikle dijital belgenin ne zaman oluşturulduğu 

ile ilgili olarak kullanıcı bilgi sahibi olmakta, zaman damgası 

sayesinde belgelerin oluşturulma sırası hatasız olarak belirlenmekte ve 

bu şekilde oluşturulan belgelerde hiçbir şekilde değişiklik yapılması 

imkansız hale gelmektedir (Narayanan, Bonneau, Felten, Miller, & 

Goldfeder, 2016).  

 
4 “Herhangi bir metnin şifrelenerek okunamaz veya önceden tahmin edilemez hale 

getirilmesi algoritması ve işlemidir (https://wmaraci.com/nedir/hash. ). TSE Bilişim 

Sözlüğü’nde ise “özet” olarak çevrilmektedir. 

Transaction

İşlem

Block

Blok

Verification

Doğrulama

Execution

Uygulama

Hash

Şifrelenmiş 
çıktı
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1994 yılına gelindiğinde, “Akıllı Sözleşme” kavramı Nick Szabo 

tarafından 1994 yılında tanıtılmıştır. Szabo, akıllı sözleşme kavramını 

“bir sözleşmede yer alan şartların gerçekleşmesini sağlayan 

bilgisayarlı bir işlem protokolü” olarak tanımlayıp işlem yapan ikili 

taraflar arasında güvenilir aracılara olan gereksinimi, kötü niyetli veya 

kaza ile oluşabilecek işlemlerin önlenmesi için sözleşme maddelerini 

kodlamayı, maddelerin otomatik olarak uygulanabileceği bir donanım 

veya yazılıma yerleştirmeyi önermiştir (Szabo, 1994). 1997 yılında da 

akıllı sözleşmeleri, yapılandırılmış ve güvenli ağ bağlantılarını 

sağlayan protokollerin kullanıcı ara-yüzleriyle kombinasyonu olarak 

yeniden tanımlamıştır (Szabo, 1997). 

Blok zinciri bağlamında incelendiğinde ise akıllı sözleşmeleri blok 

zincirinin içerisinde depolanmakta olan komut dosyaları olmaktadır 

(Tanrıverdi, Uysal, & Üstündağ, 2019). Akıllı sözleşmeler geleneksel 

sözleşmelere göre daha hızlı ve gerçek zamanlı güncellemelere sahip 

olması, doğruluk, tahribat veya ortadan kaldırma riskinin olmaması, 

banka ve noter gibi üçüncü tarafları aradan çıkarması ile maliyet, hız 

ve güvenlik bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır. Akıllı 

sözleşmelerde bütün işlemler bilgisayar sistemleri tarafından 

elektronik olarak yürütülmektedir. Yeni iş ve operasyonel modelleri 

içermesi akıllı sözleşmelerin avantajları arasında yer almaktadır 

(Mohanta, Panda, & Jena, 2018). Tablo 1’de özet halde ticarette akıllı 

sözleşme ile geleneksel sözleşme arasındaki farklar verilmektedir 

(Chang, Chen ve Wu, 2019). 

. 
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Tablo 1: Ticarette Akıllı Sözleşme ile Geleneksel Sözleşme Karşılaştırması 
 Akıllı sözleşme Geleneksel ticari 

sözleşme 

Uygulama metodu Spesifik kurum, olay veya 

zamanda belirlenen 

önceden belirlenen 

şartlara uygun olarak 

başlayan otomatik 

uygulama 

Sözleşme şartlarının 

manuel tetkik ve 

hükümlerinin ardından 

gerçekleştirilen uygulama 

Uygulama hızı Saniye veya dakikalar 

içinde 

Genelde birkaç günde 

Veri güvenliği Tahrif edilemez Tahrif edilebilir, 

anlaşmazlıklara kolaylıkla 

yol açabilir 

İşlem maliyeti Düşük Yüksek 

Vesaik gönderim maliyeti Düşük Yüksek 

İşlem şeffaflığı Yüksek Düşük 

 

Blok zinciri teknolojisi ile gerçekleşen akıllı sözleşmeler P2P (Eşler 

arası pazar) imkânı gerçekleştirebilmektedir. Akıllı sözleşmelere bir 

tedarikçi ile alıcı arasında gerçekleşme aşamaları Şekil 2’de 

görülmektedir (Zheng vd., 2020). 

 

 

Şekil 2: Tedarikçi ile Alıcı Arasında Gerçekleşen Akıllı Sözleşme Örneği 

 

Tedarikçi Alıcı Taşıyıcı

Ürün Kataloğu

Satış Siparişi

Ürün Teslimatı Ürün Nakliyesi

Ürün Alımı

Ödenecek Hesap Alacak Hesabı

Alacak Hesabı Ödenecek Hesap

Kontrat 1 Satın Alma Emri

Kontrat 2

Ödeme
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Örneğe göre; tedarikçi, öncelikli olarak blok zincir ağı üzerinden ürün 

kataloğunu alıcıya göndermektedir. Katalogda ödeme, nakliye 

koşulları, miktarlar, kullanılabilirlik gibi özellikler yer almaktadır. 

Kataloğu inceleyen alıcı satın alma kararı verdikten sonra, sipariş 

vereceği miktar ve ödeme tarihini blok zincir ağı üzerinden 

bildirmektedir. Böylelikle alıcı ve tedarikçi arasında bir satış 

sözleşmesi oluşturulmaktadır. Bu aşamalar yalnızca tedarikçi ve alıcı 

arasında gerçekleşmekte ve üçüncü tarafında herhangi bir 

müdahalesini gerektirmemektedir. Kontrat 1’in tamamlanmasının 

ardından, tedarikçi blok zincir üzerinden bir taşıyıcı bulup bu taşıyıcı 

ile tıpkı alıcı ile tedarikçi firma arasında yapılan Kontrat 1 gibi bir 

kontrat yapılmaktadır. Tedarikçi ile taşıyıcı arasında yapılan bu yeni 

kontratta; nakliye ücreti, varış noktası, nakliye kapasitesi, nakliye 

süresi gibi bilgiler blok zincir üzerinde yayınlanmaktadır. Eğer taşıyıcı 

ile bu kontratın gerçekleşmesi konusunda anlaşma sağlanırsa, ürünler 

taşıyıcıya teslim edilerek Kontrat 2 oluşturulmaktadır. Sonrasında 

Kontrat 1 ve Kontrat 2 süreçlerinin otomatik olarak yürütülmesi ile 

beraber, ödeme ile ilgili tüm prosedürler otomatik olarak 

tanımlanmaktadır. Böylelikle alıcı ürünlerin alınmasını onaylamasının 

ardından alıcı ile tedarikçi arasındaki ödeme durumu kripto para 

birimleri (bitcoin, ethereum vb.) aracılığı ile gerçekleşmektedir. 

Ödeme işlemlerinde geleneksel işlemlerde olduğu gibi üçüncü 

tarafların (bankaların) müdahalesine gerek kalmamakta, daha az 

maliyete katlanılıp daha hızlı bir biçimde, süreç tamamen eşler 

arasında gerçekleşmektedir (Zheng, vd., 2020). 
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Akıllı sözleşmeler oluşturulurken tarafların anonimliği garanti 

edilebilmesine rağmen işlemlerin küresel mevcudiyeti, işlemlerin 

yürütülme aşamasında gizliliğin sağlanamamasına sebep olabilecek 

olması, bilgisayar programlarında oluşacak kusur ve arıza riskleri 

sebebi ile yapılacak olan akıllı sözleşmelerin doğruluğunun 

sağlanabilme riski de akıllı sözleşmenin dezavantajları arasında yer 

almaktadır (Zheng, vd., 2020). 

2008 yılında da Satoshi Nakamato takma adlı yazar/yazarlar ile 

gündeme gelen “Bitcoin: A P2P Electronic Cash System” başlıklı 

makale ile kripto para birimi Bitcoin’i tanıtılmıştır (Efanov & 

Roschin, 2018). 3 Ocak 2009 tarihinde ise Bitcoin blok zinciri ağı 

aktif olarak çalıştırılmaya başlanmıştır (Vurdu, 2021). Dijital para 

birimi ve dolayısıyla bir ödeme aracı olan Bitcoinin, herhangi bir 

devlete-bankaya vb. aidiyeti ve bu sayede de denetleme-düzenleme 

gibi bir durumu yoktur. Herhangi bir finans kurumunun aracılığı 

olmadan P2P (People to People – Eşten eşe transfer) işlemini 

gerçekleştirebilir ve  diğer yöntemlere göre işlem maliyetlerinin çok 

daha az miktardadır. Taklit edilemez bir şifreleme sistemine sahip 

olup kimlik bilgisine ihtiyaç duymamaktadır (Kaplanov, 2012; 

Çarkacıoğlu, 2016).  

Blok zinciri teknolojisini Swan (2015), Blok zinciri 1.0, Blok zinciri 

2.0 ve Blok zinciri 3.0 olmak üzere 3 nesle ayırmaktadır. Blok zinciri 

1.0: dijital para birimi (dijital para sistemleri ve transferi), Blok zinciri 

2.0: sözleşmeler (akıllı sözleşmeler, hisse senetleri, bonolar, future 

işlemleri, krediler, mortgage) ve Blok zinciri 3.0: dijital toplum 



 
50 Ekonomi ve Sosyal Politika Yaklaşımları Üzerine İncelemeler: 

Teori, Politika, Yöntem ve Yansımalar 

(hükümet, sağlık, bilim, sanat, eğitim, kültür vb. ile alakalı para, 

finans ve piyasaların dışındaki uygulamalar) olarak tanımlanmaktadır.  

 

 

Şekil 3: Blokzincirin Gelişimi (Cheng, Lee, Chi ve Chen (2018)’den akt. Tanrıverdi 

vd., 2018). 
 

Blok zinciri 3 ana sınıftan oluşmaktadır (Casino, Dasaklis ve Patsakis, 

2019): 

• Genel (Public): İzinsiz gerektirmemekte ve isteyen herkes yeni 

bir kullanıcı olarak katılabilmektedir. Tüm katılımcılar işlem ve 

sözleşme yapabilmektedir. 

• Özel: İzin gerektiren ve dolayısıyla network operasyonlarını 

sadece izinli kullanıcıların gerçekleştirebildiği blok zinciri 

türüdür. Bu da şeffalık ve merkezi olmama özelliklerini 

zedelemektedir. 

• Birleşik/Konsorsiyum (Federated): Genel ve özel blok zinciri 

türlerinin birleşimidir. 
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Tablo 2’de blok zinciri tür ve özellikleri özet halde verilmektedir. 

 

Tablo 2: Blok Zinciri Sınıflandırılması ve Özellikleri 

Özellik Genel Özel Birleşik 

Uzlaşı 

 

Mekanizması 

*Maliyeti yüksek 

iş ispatı (PoW) 

*Tüm madenciler 

*Maliyeti düşük 

iş ispatı (PoW) 

*Merkezi 

organizasyon 

*Maliyeti düşük 

iş ispatı (PoW) 

*Lider düğüm 

seti 

Kimlik 

 

Anonimlik 

*Anonim 

 

* Kötü niyet 

taşıyabilir 

*Tanımlı 

kullanıcılar 

*Güvenilir 

 

*Tanımlı 

kullanıcılar 

*Güvenilir 

 

Verimlilik 

Tüketim/sarfiyat 

*Düşük 

*Yüksek enerji 

*Yüksek 

*Düşük enerji 

*Yüksek 

*Düşük enerji 

Değiştirilemezlik *Neredeyse 

imkansız 

*Hileli saldırılar *Hileli saldırılar 

Sahiplik 

 

Yönetim 

*Genel 

 

*İzinsiz 

*Merkezi 

 

*İzinli 

*Yarı merkezi 

*İzinli 

İşlem Onayı *Dakikalar içinde *Milisaniyede *Milisaniyede 

En Bilinen Örnek 

Uygulamalar 

*Bitcoin, 

Ethereum, 

Litecoin 

*Veritabanı 

yönetimi, 

Denetim 

*Bankacılık, 

Sanayi 

sektörleri 

 

Gün geçtikçe daha fazla uluslararası şirketin iş süreçlerine blok 

zinciri’ni entegre etmeye ve operasyonlarında bu teknolojiyi 

benimsemekte ve avantajlarından yararlanmak istemektedir (Belu, 

2020). Şekil 4’ te blok zinciri teknolojisini kullanan en büyük 81 firma 

verilmektedir (https://forkast.news/81-of-top-100-companies-use-

blockchain-technology-blockdata/ E.T.: 19/08/2021). 

 



 
52 Ekonomi ve Sosyal Politika Yaklaşımları Üzerine İncelemeler: 

Teori, Politika, Yöntem ve Yansımalar 

 

Şekil 4: Blok Zinciri Teknolojisini Kullanan En Büyük 81 Firma5  

 

Blok zinciri teknolojisinin kullanım alanlarının geliştirilip farklı 

sektörlerde de uygulanabilirliği için Hyperledger, Ethereum, Quorum 

ve Corda gibi dağıtık defter teknolojileri geliştirilmiştir6.  Şekil 5’te 

firmalar ve kullandıkları DLT verilmektedir. 

 

 

 
5 En büyük 100 firma içinde 19 adedinin blok zinciri ile ilgili bir çalışması 

bulunmamaktadır. 
6 Ayrıca Directed Acyclic Graph, Hashgraph, Tempo ve Holochain gibi yeni 

geliştirilen dağıtık defter teknolojisi türleri de bulunmaktadır (Şafak, Arslan ve 

Gözütok, 2020). 
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Şekil 5: Blok Zinciri Kullanan Seçili En Büyük Firmalar ve Kullandıkları DLT 
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Blok zinciri teknolojisini kullanan en büyük 77 firma (%77si) 10 

farklı dağıtık defter teknolojisine (DLT) odaklanmıştır7. Hyperledger 

Fabric %26 ile en çok tercih edilendir. Sırasıyla en çok kullanılan 

diğer 3 DLT ise Etherium %18, Quorum %11 ve Corda %8’dir. 

 

2. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE BLOK ZİNCİRİ 

UYGULAMALARI- ÖRNEKLER 

 

Blok zinciri teknolojisi günümüzde birçok alanda uygulanmaktadır. 

Şekil 6’da blok zinciri uygulamaları (Venkat (2018)’den akt. Avunduk 

ve Aşan (2018); Kimani vd., 2020) ve Şekil 7’de dış ticarette blok 

zincirinin sağladığı yararlar verilmektedir IDATE Digiworld (2020). 

 

 

Şekil 6: Blok Zincir Uygulamaları 

 

 
7 Diğerleri için lütfen kaynağa bakınız  
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Şekil 7: Dış Ticarette Blok Zincirinin Sağladığı Yararlar 

 

Bazı araştırmacılar tarafından blok zinciri teknolojisinin uluslararası 

ticaret ve finans alanında yıkıcı ve sonucunda devrimsel değişiklikleri 

getireceği vurgulanmakta (Bhat vd., 2021) ve blok zincirinin 

uluslararası ticarette 2025 yılına kadar 1 trilyon dolarlık (Siddik vd., 

2021); 2030 yılına kadar da 3 trilyon dolarlık hacim yaratacağı tahmin 

edilmektedir (Derindag, Yarygina ve Yu Tsarev, 2020). 
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Şekil 8: Blok Zinciri Teknolojisi ile Dış Ticaret Süreci (Altay Topcu, ve Sümerli 

Sarıgül, 2020). 

 

Blok zinciri teknolojisi dış ticaret işlemlerinde değer yaratma, 

yönetişimin dağıtılması ve operasyonellik açısından önemli bir yer 

edinmektedir. İthalatçılar, ihracatçılar, müzakere ve danışmanlık 

bankaları ile nakliyeciler gibi dış ticaret paydaşları tarafından 

yürütülecek olan iş süreçlerinin kolaylaşmasına yol açmaktadır. 

Devlet kurumları, lojistik şirketleri, bankalar vb. gibi birden fazla 

katılımcı tarafından yürütülen ve karmaşık işlemleri içeren dış 

ticarette Blok zinciri teknolojisinin kullanılmasının avantajları ve 

dezavantajları Tablo 3’te verilmektedir (IDATE Digiworld, 2020). 
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Tablo 3: Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanılmasının Avantajları ve Dezavantajları 

 

Kullanım 

Alanı 

Avantajları Dezavantajları 

Ticaret 

Düşük maliyet ve daha az evrak 

hazırlama zamanı 

*Evrakın orijinini ve 

değiştirilemezliğini 

garanti altına alırken 

yanlış bilgi girişine karşı 

koruma sağlayamaz. 

*Standartların azlığı 

*Çözümler için müşterek 

çalışmanın kısıtlılığı 

*Çeşitli paydaşlar 

tarafından kullanılan sınır 

ötesi bilgi değişiminde 

ortak bir dil olmaması 

*Sistemin düzgün 

çalışması için tüm 

paydaşların aynı 

teknolojiye sahip olma 

zorunluluğu 

Bilgiye daha kolay ulaşım 

Daha kolay sahtecilik denetimi 

Artan ticari veri doğruluğu 

Finans 

Düşük maliyet 

Daha kolay sahtecilik denetimi 

Akıllı sözleşmelerle ödeme 

otomasyonu 

Lojistik 

Malları daha kolay ve kesin izleme 

Sevkiyat gecikmelerini önleme 

Yükleme kapasitesi optimizasyonu 

ile maliyet azaltılması 

İdari maliyetlerin azaltılması 

Şeffaflık 

Gümrük 

Daha kolay sahtecilik denetimi 

İdari maliyetlerin azaltılması 

Daha kesin kimlik/aidiyet doğrulama 

İdari 

Kamu kurumları ve paydaşlar 

arasında daha hızlı ve kolay bilgi 

değişimi 

İdari maliyetlerin azaltılması 

Daha kolay suç denetimi 

İzleme ve 

şeffaflık 

Daha kolay sahtecilik denetimi 

Orijinal ürün/eşyaların değerinin 

korunması 

Gıda izleme çözümleri ile daha 

yüksek gıda güvenliği 

 

2.1. Gümrük İşlemlerinde Blok Zinciri Uygulamaları 

Kenya ile Hollanda arasında yapılan bir ihracatta gereken tüm işlem 

ve kullanılan bütün vesaikleri inceleyen araştırmacılar, sürecin 

tamamında yaklaşık 30 kurumdan 100 farklı kişi ile iletişim 

kurulduğunu, ürünlerin Kenya’daki üreticiden Hollanda’daki alıcıya 

ulaşmasının 34 gün sürdüğü ve bu sürenin 10 gününün vesaiklerin 



 
58 Ekonomi ve Sosyal Politika Yaklaşımları Üzerine İncelemeler: 

Teori, Politika, Yöntem ve Yansımalar 

işlemi ile ilgili olduğunu raporlamışlardır (Patel ve Ganne, 2019’den 

akt. Vurdu, 2021). Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği ile milli 

yazılım firması ATEZ, IBM ile beraber Hyperledger Fabric platformu 

üzerinden, Lyon/Fransa’dan Manisa’ya gönderilecek bir ürünün hem 

ticari hem de finansal takibinin yapılması projesini hayata 

geçirmektedir (Altay Topçu ve Sümerli Sarıgül, 2020). 

Mısır Gümrükleri,  Blockchain-CargoX ile Misr Technology Systems 

(MTS) tarafından kurulan Dış Ticaret Platformunu (NAFEZA) 

denemeye almıştır.  Mısır’a ihracat yapan firmaların NAFEZA (Sınır 

Ötesi Ticaret için Mısır Ulusal Tek Pencere) sistemi üzerinden işlem 

yapmaları gerekecektir. İhracatçıların vesaikleri gemi yola çıkmadan 

sisteme yükleyip ithalatçıya iletmesi zorunludur. 01/07/2021 tarihinde 

başlaması planlanan uygulama 01/10/2021 tarihine ertelenmiştir 

(https://www.pirsan.com.tr/genel). 

Avustralya ve Singapur’un, sınır ötesi ticaret belgelerinin blok zinciri 

tabanlı denemesini tamamladığı bildirilmektedir (TİM, 2021). 

Mayıs 2018 yılından itibaren Kore Gümrükleri, Samsung SDS ve 

KCNET konsorsiyumunun bilgi ve vesaiklerle ilgili olarak blok zinciri 

tabanlı gümrük platformunu denemeye acımıştır. Süreç hala deneme 

aşamasındadır. AB Komisyonu DG TAXUD, Milletlerarası Ticaret 

Odası da 2017’den beri e-gümrük ve vergilendirme üzerine blok 

zinciri teknolojisi kullanımını geliştirmeye devam etmektedir (IDATE 

DigiWorld, 2020). 
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2.2. Tedarik Zinciri, Lojistik, Nakliye Belgeleri ve Takip 

Tedarik zinciri; hammaddenin elde edildiği yerden üretime, üretim 

sonrası nihai ürününe dönmesinden son kullanıcıya ulaştırılması 

süreci boyunca; taşıma, depolama, stok yönetimi, elleçleme, dağıtım 

vb. faaliyetleri içeren bütünleşik bir yapıdır. Tedarik zincirinin önemli 

bir parçası olan lojistik yönetimi ise düşük maliyet ve yüksek kâr 

kriterlerini sağlamayı öncelikli tutarak, hammadde, ara ürün ve nihai 

ürünlerin akışı ve stoklanması gibi faaliyetlerin tedarik zinciri içinde 

stratejik bir şekilde yönetilmesidir (Bakan ve Şekkeli, 2019). 

Daha yüksek veri ve işlem hızı, gelişmiş güvenlik, dijital vesaikler, 

aracı sayısının azalması ve sevk edilen ürünün üreticiden alıcıya kadar 

geçen tüm sürecin takip edilmesi blok zinciri teknolojisinin bu alana 

uygulanmasının yarattığı en büyük faydalardır (Batarliene ve 

Meleniakas, 2021).  

Provenance, ton balığı endüstrisi dahil olmak üzere çevreye zararlı, 

yasadışı ve sağlık kurallarının ihlal edildiği balıkçılık uygulamalarının 

önüne geçmek amacı ile şeffaf bir şekilde süreçlerin izlenebilir 

olmasını sağlamıştır. Bu projeye göre ürünlerin denizden başlayarak 

tüketici sofrasına ulaşana kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm süreçleri 

şeffaf bir şekilde izlenilebilmektedir (Akben & Çınar, 2018).  

Benzer şekilde Bumble Bee de SAP yardımı ile Güney Pasifik’te 

avlanan ton balıklarının balıkçılardan ABD’de marketlere ulaşıncaya 

kadar olan tüm süreci takip etmektedir (Hooper ve Holtbrügge, 2020). 
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Dünyanın en büyük perakendecisi olarak gösterilen Walmart, Çin’den 

aldığı etlerin geçirmiş oldukları tedarik süreçlerini şeffaf bir şekilde 

sunmaktadır. Etlerin nereden alındığı, üretildiği çiftlik, işlendiği yer, 

depolandığı yer ve depolandığı zaman bulunduğu deponun sıcaklığı, 

nakliye ve diğer tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenebilmesi ise 

blok zinciri teknolojisi kullanılarak sağlanmaktadır (Akben & Çınar, 

2018; IDATE DigiWorld, 2020).  

Carrefour ve IBM’de müşterilerin akıllı telefonlarını kullanarak 

mağazadaki ürünlerin üretiminin her adımını izlemelerine imkan 

veren blok zinciri teknolojisini kullanmaktadır (IDATE DigiWorld, 

2020). 

Maersk ve IBM’in konteynır taşıma ve nakliye için Nisan 2018’de 

tasarladığı global tedarik zinciri yönetimi platformu olan TradeLens 

aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Projede, gümrük müşavirlik 

firmaları olan Ransa ve Güler & Dinamik de bulunmaktadır. Yılport 

Holding ve Ümit Bisiklet de bu platforma katılmıştır (Hooper ve 

Holtbrügge, 2020; https://bctr.org/yilport-holding-ibm-ve-maerskin-

blokzinciri-platformuna-katildi-17874/).  

Modum.io 2016 yılında başlattığı nesnelerin internet (IoT), yapay 

zeka (AI) ve blok zinciri ile tıbbi ilaç tüm tedarik zinciri sürecini 

izleyebilmektedir.  Ayrıca bu sistem gıda, elektronik ürünler ve sanat 

eserleri için de kullanılabilmektedir (IDATE DigiWorld, 2020). 

Mercedes-Benz Icertis ile Şubat 2019’dan beri akıllı sözleşmelerin 

kullanımı yoluyla tedarikçileriyle yaptığı sözleşmelerin yönetimini 
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blok zinciri tabanlı platforma almak için çalışmalara devam 

etmektedir (IDATE DigiWorld, 2020).  

Toyota, R3 blok zinciri konsorsiyumuna katılarak ülkeler ve fabrikalar 

arasında sevkiyatı yapılan otomotiv parçalarını izlemektedir (Hooper 

ve Holtbrügge, 2020). 

ZIM, Wave, Sparx Logistics 2017 Kasım ayında başlatıp ticari 

kullanıma hazır hale getirdikleri sistemde blok zinciri teknolojisi ile 

konşimentoların dijitalleşmesini sağlamaktadır (IDATE DigiWorld, 

2020). 

Everledger ve IBM elmasların madenden çıkışından mücevher 

dükkanlarında müşteriye sunumuna kadar olan süreci izlemekte ve 

kaydetmektedir (Hooper ve Holtbrügge, 2020). 

NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kalsha), NTT Data Corp Plus 

konsorsiyumu blok zinciri tabanlı ticari veri paylaşım platformunun 

deneme sürecini tamamlamıştır (IDATE DigiWorld, 2020). 

Starbucks Kosta Rika’daki üreticilerden itibaren kahve üretimini 

izleyebilmektedir. Keza Kolombiya ve Rwanda da “Çekirdekten 

Fincana (Bean to Cup)” inisiyatifi ile müşterilerin kahve orijini takip 

edebilmelerini sağlamaktadır (Hooper ve Holtbrügge, 2020). Benzer 

şekilde Cambio - organik kahve firması- ürünlerini alan müşteriler de 

akıllı telefonlarından etiketi taradıklarında kahvenin yolculuğunun 

Peru’da hasat edilerek başladığını, deniz yoluyla Şangay/Çin’e ulaşıp 

orada kavrulduğunu ve kendilerine nasıl ulaştığını izleme olanağı 

bulmaktadırlar (Koç,2020). 
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AB InBev, Accenture, APL, Kuehne + Nagel ve AB Gümrükler 

Örgütü sevkiyat vesaiklerinin (konşimento, gümrük beyannamesi vb.) 

paylaşımının denemesini 2018’de tamamlamıştır (Belu, 2020; IDATE 

DigiWorld, 2020). 

UPS, BiTA’ ya katılarak çeşitli tedarik zinciri firmaları arasında 

şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır (Belu, 2020). 

Çin, Çin- Avrupa kargo treni hizmetinin gelişimine destek olmak 

amacıyla blok zinciri teknolojisinden yararlanan bir dijital finansal 

hizmet platformunu hayata geçirmektedir (TİM, 2021). 

Port of Antwerp, T-Mining ve NxtPort da akıllı sözleşme tabanlı 

uygulamayla kontynerlerın takibi için çalışmaları test etmektedir 

(IDATE DigiWorld, 2020). 

Dubai, Belçika ile Abu Dabi Limanından yapılan sevkiyatların 

görünürlüğünü ve izlenebilirliğini arttırmak için blok zinciri 

teknolojisi’nin kullanımına yönelik olarak ortaklık anlaşması 

yapmıştır. Türkiye AB, Singapur ve Güney Kore ile dış ticarette veri 

ve belge paylaşımı için görüşmelere başlamıştır (GÜMRÜK TV, 

2020). Dijitalleşmiş bir gümrükte aracın ortalama geçiş süresi 8 saat 

iken, blok zinciri teknolojisi ile bu süre 30 saniyeye inmektedir. 

2.3. Deniz Sigortası 

Uluslararası ticaretin neredeyse %80’i deniz yoluyla 

gerçekleşmektedir. Risk analizi daha sağlıklı yapıldığı için prim 

maliyetlerinin %60’ a kadar azalması söz konusu olmaktadır.  
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Ayrıca akıllı sözleşmeler dolandırıcılık tespiti, yanlış ürün 

fiyatlandırması ve deniz sigortası için diğer diğer özel risklerle ilgili 

verimsizlikleri de ortadan kalkmaktadır. 

Maersk, E&Y, Guardtime, Microsoft vd., Insurwave, Azure tarafından 

geliştirilen deniz sigortası platformu ile sigorta değer zinciri içindeki 

tüm katılımcıları birbirine aynı doğrulukta, anında ve risk bilgileri ile 

bağlamaktadır. Fakat American International Group, IBM ve Standart 

Chartered Bank’in 2017’de geliştirmeye başladıkları çokuluslu, akıllı 

sözleşme tabanlı blok zinciri kullanan sigortalama ile ilgili bir bilgi 

henüz bulunmamaktadır (IDATE DigiWorld, 2020). 

2.4. Menşe Sertifikası vb. Vesaikler 

ABD’de Walmart, gıda menşei kaydını korumak için blok zinciri 

teknolojisini test etmiştir: Geleneksel yöntemlerle bir ürünün menşeini 

izlemek 6 gün sürerken, blok zinciri ile 2,2 saniye sürmüştür (Akben 

ve Çınar, 2018). 

Singapore International Chamber of Commerce ve vCargo Cloud; 

essDOCS elektronik menşe sertifikası sistemini aktif bir şekilde 

kullanmaktadır. Port of Antwerp, T-Mining, Belfruco, Enzafruit; 

PortApp, 1-Stop and T&G Global, 2018 yılında başlattıkları blok 

zinciri tabanlı bitki sağlık sertifikası transfer sistemini denemektedir 

(IDATE DigiWorld, 2020). 
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2.5. Blok Zinciri Tabanlı Finans ve Akreditif  

Geleneksel akreditifli işlemin ve blok zinciri tabanlı akreditifin işleyişi 

Şekil 9 ve 10’da verilmektedir (Altay Topcu, ve Sümerli Sarıgül, 

2020). 

 

Şekil 9: Geleneksel Akreditifli İşlemin İşleyişi  

 

 

Şekil 10: Blok Zinciri Tabanlı Akreditifin İşleyişi 
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Geleneksel akreditif işlemleri 5-10 güne kadar sürmektedir. Blok 

zinciri tabanlı akreditifler, ticaret ekosistemindeki tüm katılımcılar 

tarafından doğru şekilde kullanıldığında ticari finansmanı işletme 

maliyetlerini %50-70 oranında azaltabilmekte ve geri dönüş sürelerini 

3-4 kat iyileştirebilmektedir. Blok zinciri ile işlemin 4 saat ile 1 günde 

tamamlandığı raporlanmaktadır. 

Barclays ve Wave blok 2015 yılında, zinciri teknolojisi kullanarak 

ihracat-ithalat operasyonlarını fonlamaları sonucu akreditif ödemesini 

(L/C) 4 saatten daha kısa bir sürede gerçekleştirmiştir (Barclays, 2016; 

Belu, 2020).  

We.trade (eski adıyla The Digital Trade Chain Consortium)’in 

kuruduğu ‘11 AB ülkesi ve 9 farklı ülkeyi kapsayan’ platforma 

bankaları aracılığı ile katılan ihracat ve ithalatçılar pazarlanan ürün, 

fiyat ve ödeme koşulları ve diğer tüm konularda sözleşme üzerinde 

anlaşma sağladıktan sonra bu işlemler platforma kaydedilmiş ve akıllı 

sözleşmeler tarafların yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde 

otomatik ödeme yapılmasını garanti altına almıştır. İlk operasyon 

Temmuz 2018’de 20 firma ve 5 bankayı kapsayacak şekilde 

Arjantin’den Malezya’ya Cargill’in yaptığı soya ihracatında 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar R3 konsorsiyumu Corda blok zinciri 

platformu ile işlemleri yapmışlar ve geleneksel olarak 5-10 gün 

sürecek işlemleri 24 saatte bitirmişlerdir (IDATE DigiWorld, 2020; 

Belu, 2020). 

FastTrackTrade platformu, dış ticaretin finansmanında KOBİ’lere 

yardımcı olmaktadır. 2017 yılı verilerine göre Asya Kalkınma Bankası 
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uluslararası ticaretin finansmanında var olan yaklaşık 1,5 trilyon 

dolarlık açığın %75’inin kaynağının mikro işletmeler ile KOBİ’ler 

olduğunu raporlamıştır. Bu nedenle KOBİ’ler açısından maliyetlerin 

düşürülmesi ve güvenilirliklerinin artırılması ile gerçekleştirdikleri dış 

ticaret hacminin artması sağlanmaya çalışılmaktadır (Ekinci, 2020). 

Ağustos 2016’da Bank of America Merrill Lynch, HSBC ve Inocomm 

Development Authority of Singapore; 2018 Kasım ayında da ING 

Brüksel ve HSBC Hindistan ile Tricon Energy ve Reliance Industries 

Voltron blok zincir konsorsiyumu ile klasik kağıt üstü L/C sürecini 

dijitalleştirip zamandan büyük ölçüde tasarruf etmeyi, daha şeffaf ve 

güvenli bir yapıyı amaçlamış ve başarılı olmuşlardır (IDATE 

DigiWorld, 2020). 

2.6. Sınır Ötesi Ödeme Sistemleri 

Ticari finansmanda blok zinciri çözümleri bankaları, şirketleri, ticaret 

ortaklarını, ödeme sağlayıcıları, varlık borsalarını birbirine bağlamayı, 

yabancı para transferini şeffaf, güvenli ve neredeyse ücretsiz bir 

uluslararası işlem sisteminde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Örneğin bir konteyner gemisi, yükü limana teslim ettiğinde tedarikçi 

otomatik olarak anında ödeme alabilir. 

Signature Bank, Signet TM ile bankanın ticari müşteri arasında 

ödemeleri gün içinde herhangi bir zamanda limit sınırı olmadan 

ücretsiz ve güvenli bir şekilde 5 saniye içinde gerçekleşmesini 

sağlamıştır (Forbes, 2019; Hooper ve Holtbrügge, 2020).  

Ethereum blok zinciri ile 2017 yılında başlatılan ücretsiz eşten-eşe – 
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P2P – ödemeler aktif bir şekilde kullanılmaktadır. KlickEx partners 

Stellar.org ve IBM blok zinciri ile ticari para gönderim işleminin 

maliyetini ve zamanını azaltmayı; Bank of Canada ve Monetary 

Authority of Singapore’ un ConsenSys ve JP Morgan Quorum ile 

2019 yılında başlattığı proje, dijital para birimlerinin transferini daha 

ucuza, daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi başarmıştır 

(IDATE DigiWorld, 2020). 

2016 yılında ReiseBank Germany ve ABT Canada uluslararası 

ödemeler için Ripple blok zinciri kullanarak müşterisi olan mali 

kuruluşların sınır ötesi ödemelerini çok düşük bir ücretle veya ücretsiz 

olarak gerçek zamanlı olarak yapmayı başarmıştır (IDATE 

DigiWorld, 2020). 

2.7. Uluslararası Pazarlama ve Reklam 

Comcast endüstriyel ortaklarıyla çalışarak Blockgraph’ı başlatmayı 

amaçlamaktadır. Böylece platformda reklam verenler, hedef 

kitlelerinin kişisel bilgilerini birbirlerinden saklı tutacak, veriler 

üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaktır (Forbes, 2019; Hooper ve 

Holtbrügge, 2020). 

Facebook web sitelerine giriş yaparken kullanıcıların daha fazla 

mahremiyetini sağlamayı hedeflerken Cambridge Analytica skandalı 

sonrası pek çok problemle karşılaşmıştır. 

Bir diğer örnek de Algebraix’in hem reklamcılara hem de tüketicilere 

fayda sağlayan reklam inovasyonu ALX token’ dır. (Algebraix, 2019; 

Hooper ve Holtbrügge, 2020). Bu sayede pazarlamacılar ağ üzerinden 
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içerik ekleyebilmekte ve hedef müşterilerini belirleyebilmektedir. 

ALX de ağ üzerinden muhtemel müşterilere içeriği göndermektedir. 

İçerik ile ilgilenen olası müşterilere ALX token ile ödeme 

yapılmaktadır ve pazarlamacılar hedef kitlerinin anonim analizlerini 

elde etmektedir. ALX’in token ödeme teşvikine ek olarak ilgilenen 

olası müşteriler açısından bir diğer faydası da kişisel bilgilerin 

mahremiyetini korumasıdır (Hooper ve Holtbrügge, 2020). 

SONUÇ 

UNCTAD “World Investment Report 2021” 2020 yılı için küresel 

doğrudan yabancı yatırım akışının 2019 yılına göre Covid-19 küresel 

salgını nedeniyle %35 oranında azalarak 1 trilyon dolara ve 

gelişmekte olan ülkeler açısından da 509 milyar dolara gerilediğini 

(UNCTAD, 2021);  T.C. Ticaret Bakanlığı “Yurtdışı Yatırım Anketi 

Sonuçları” da 2020 yılında Türk girişimcilerin yurt dışındaki 

yatırımlarının 43,9 milyar dolara; yurt dışındaki Türk yatırımları ile 

gerçekleşen ihracatın 6,4 milyar dolara ve bu yatırımların cirosunun 

da  35 milyar dolara ulaştığını raporlamaktadır (T.C. Ticaret 

Bakanlığı, 2021). Bu durumda, küreselleşme ve özellikle Endüstri 4.0 

ile gerek küresel, küresel doğan gerekse ihracat veya uluslararası 

pazarlaması yapan firmalar maliyetlerini düşürmek, operasyonlarını 

hızlandırmak, daha şeffaf ve güvenli bir şekilde uluslararası ticaret 

işlemleri gerçekleştirmek ve böylelikle de rekabet avantajı elde etmek 

için dijitalleşme ve güncel teknolojik gelişmelere adapte olmak 

zorundadır. Bir zamanların dünya devi ve küresel pazar lideri olan 

Nokia’nın cep telefonu; Kodak’ın fotoğraf makine ve filmi 



 
 69 

sektörlerinde yok olmaları en bilinen örneklerdir. Bu olumsuzlukların 

tam tersine var olan firmaların rekabet üstünlüğü kazanması/artırması, 

küresel pazarda konumunu geliştirip güçlenmesi, lider konuma 

yükselmesi (Maersk, IBM, Toyota, Mercedes-Benz, HSBC), yeni 

sektörlerin, piyasaların, iş ve istihdam olanaklarının ortaya çıkması 

(dijital para ve piyasaları, Uber, Huobi Research8, Blockchain Joint 

Laboratory of BUPT(Beijing University of Posts and 

Telecommunications) işte bu teknolojik gelişme/devrimler ve 

firmaların dijitalleşmesi sayesinde gerçekleşmektedir.  

Bu çalışmada, blok zinciri teknolojisinin dış ticaret işlemlerine 

uygulanabilirliği, sağladığı faydalar ve örnekler incelenmiştir. Blok 

zinciri teknolojisi sayesinde dış ticaret işlemlerinin sürelerinin 

kısaldığı, maliyetlerin azaldığı, daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleştirildiği, tedarik zinciri süreçlerinde izlemenin kolaylaştığı, 

güvenli ödeme sistemlerinin avantaj sağladığı ortaya konulmuştur.  

Yalnız, blok zinciri teknolojisinin dış ticaret / uluslararası ticaret 

hususunda verimli bir şekilde uygulanıp kullanılması için gerek özel 

gerek kamu gerekse de uluslararası kurum ve kuruluşların işbirliğinin 

zorunluğu kaçınılmazdır. Özellikle uluslararası kuruluşlar tarafından 

belirlenecek ve üye ülkelerce kabul edilecek standartlar, kural ve 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerimizdir.  

 

 

 
8 2016 yılında kurulan ve 2018 yılından beri blok zinciri üzerine araştırma yapan 

firmadır (http://research.huobi.com/). 
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GİRİŞ 

Marshall Planı, resmi adıyla Avrupa Kurtarma Programı (The 

European Recovery Program), II. Dünya Savaşı sonrasında ABD 

tarafından Avrupa ülkelerine yapılan geniş çaplı yardımları içeren bir 

plandır. Savaş sonrasında Avrupa’nın ekonomik koşullarının 

güçlenmesi, hem Sovyetler Birliği’nin komünizm yanlısı yayılmacı 

politikalarının önlenmesi hem de ABD ekonomisinin kalkınan bir 

Avrupa pazarına ihtiyaç duyması açısından önemliydi.  

ABD Dışişleri Bakanı Marshall’ın Harvard Üniversitesi’nde yaptığı 

konuşmada Avrupa’ya bir yardım niyetinin var olduğu duyuruldu. Bu 

konuşmanın ardından Avrupa ülkelerinde başlayan çalışmalar 

neticesinde plana ilişkin hazırlıklar Avrupa’da başladı. ABD ise zaten 

planla ilgili çalışmalara çoktan başlamıştı. Hazırlanan raporlar, ABD 

için Marshall Planının gerekliliğini tespit etmişti.  

1948 yılında ABD kongresinden geçerek uygulanmaya başlanan plan, 

özellikle Avrupa için çok önemli ekonomik etkiler doğurdu. Marshall 

Planı, kapitalist sistemin sürdürülebilirliğini ve piyasa ekonomisinin 

işlerliğini garanti altına aldı. Diğer taraftan Avrupa’da bütünleşik bir 

Avrupa fikrinin temellerinin atılmasını sağladı. Tüm bu sonuçlar aynı 

zamanda SSCB’nin komünizm yanlısı politikalarının da yayılmasını 

engellemiş oldu. Böylece ABD, Planla gerçekleştirmek istediği 

amaçları başarmış oldu. Yine de planın uygulanma biçimi, siyasi 

etkisi ve hem uzun hem de kısa vadeli ekonomik etkileri oldukça fazla 

tartışıldı. Planın ülkelerin ekonomi politikaları ve uluslararası 
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ekonomik düzenin kurulmasındaki etkileri kesin olmakla birlikte, fiili 

ekonomik etkileri ise net değildi.  

Marshall Planının uygulamaya girdiği tarihten itibaren Avrupa 

ekonomileri hızlı bir toparlanma sürecine girmişti. Hatta 1950'ler ve 

1960'lar, olağanüstü ekonomik büyüme performansı nedeniyle Avrupa 

için Altın Çağ olarak anılmaktaydı. Dolayısıyla Avrupa'ya verilen 

Marshall yardımlarının Avrupa'nın onarımında ve ekonomik büyüme 

ivmesi yakalamasındaki etkisi çok tartışıldı (Crafts, 2011: 1). Bu 

nedenle Marshall yardımlarının Batı Avrupa üzerindeki etkisinin 

düzeyi, oldukça önemli bir araştırma konusudur. Literatürde Marshall 

yardımlarının etkilerine dair çalışmalar sınırlıdır. Yardımlar daha çok 

siyasi etkileri yönünden ele alınmaktadır. Yardımların etkilerinin 

tespit edilmesinin zor olması ekonomik etkilerinin tespitindeki 

sınırları oluşturmaktadır. Ancak yardımların, uluslararası ekonomik 

düzenin inşasında çok büyük öneme sahip olduğu ise yadsınamaz. 

Aslında yardımların özellikle bu etkisi kısa vadeli etkilerinin de 

üzerindedir. 

Söz konusu çalışma, planın makroekonomik etkileri konusundaki 

tartışmaları değerlendirmekle birlikte, asıl uluslararası düzenin 

kurulması ve ekonomi politikalarının yönlendirilmesi üzerindeki 

etkilerini öne çıkarmak istemektedir.  
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1. PLANI ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER: AVRUPA’NIN 

EKONOMİK DURUMU  
 

Marshall Planı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaşın yol açtığı 

ekonomik ve politik durumun bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Planı 

ortaya çıkaran nedenlerin bazen politik yönü bazen de ekonomik yönü 

ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Aslında her iki temel nedenin de 

birbirleri ile ilişkili olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

ABD tarafından ortaya konulan Marshall Planı, komünizm tehdidine 

karşı kapitalist sistemi korumak ve diğer taraftan da ABD’nin 

ekonomik gücünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ortaya 

atılmıştır. Komünizmin Avrupa’yı etkisi altına alması demek, 

SSCB’nin bu bölgede hakimiyet kurması anlamına gelmekteydi. Diğer 

taraftan ABD, kapitalizmin bir ekonomik düzen olarak devamını 

garanti altına almak istemekteydi. Bunu sağlamak için de hem Avrupa 

ekonomisine hem de bu ekonominin kapitalist sistem içerisinde 

devamına ihtiyacı vardı. Nitekim, ABD ekonomisinin güçlü 

konumunu sürdürmesi için en önemli ticaret ortağı olan Avrupa 

ekonomilerinin de güçlenmesi tek çare olarak görülmekteydi.  

II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın altyapısı ciddi biçimde zarar 

görmüştü. Nakliye zorlukları ve temel enerji kaynağı olan kömür 

üretiminin çökmesi, üretimin artmasını engellemekteydi. Diğer 

taraftan altyapı ve fabrikalar da hasar görmüştü. Avrupa ülkeleri temel 

tüketim mallarını bile karşılamakta zorlanıyordu (Reymen, 2004: 85). 

Savaş sonrasında Avrupa’da 37 milyondan fazla insan ölmüş, yaklaşık 

13 milyon insan göç etmiş ve 20 milyondan fazla insan ise açlıkla 
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mücadele etmişti. Aslında Avrupa ülkeleri savaş sonrasında bir 

toparlanma içerisine girmişlerdi. Ancak bu toparlanma oldukça yavaş 

seyretmekteydi. Çünkü savaş sonrasında şiddetli kış koşulları, 

Avrupa’nın toparlanmasında büyük engel yaratmıştı. Temel tüketim 

maddelerinin üretimi oldukça düşük düzeydeydi. Bu nedenle gerek 

hammadde gerekse temel tüketim maddelerini karşılamak için ABD 

ile yapılan ithalat, Avrupa’nın zaten kötü olan ekonomik durumunu 

daha da etkiledi. Çok yüksek ticaret açığı ve yüksek enflasyon ile 

karşı karşıya kalındı. Çetin kış sonrası tarımsal ürünleri tahrip eden sel 

ve su baskınları da gıda kıtlıklarına yol açtı. Tüm bu koşullar, Avrupa 

ekonomilerinin çöküşü yönünde tehdit yaratmaktaydı. Diğer taraftan, 

1930’lu yıllarda yaşanan Buhran ve ardından II.  Dünya Savaşı’ndan 

sonra da başarısız olan kapitalizm, Avrupa’nın komünizme iyimser 

bakmasına neden olmuştu. Komünist partilerin – örneğin İtalya ve 

Çekoslovakya’da – oyları artmaktaydı (Prentzas, 2011: 46). Panitch ve 

Gindin (2015:101)’e göre bozulan Avrupa ekonomisinin onarımının 

ABD tarafında yapılması bile daha az riskli olarak görülmekteydi. 

Çünkü Avrupa’yı ABD liderliğinden daha büyük tehlikeler 

beklemekteydi. Sovyet Komünizmin güçlenmesi ve solun güçlenmesi, 

Avrupa için daha büyük bir tehlike olarak görülmekteydi.  

Marshall Planı, ABD’nin uzun vadeli çıkarları için gerekliydi. ABD 

ekonomisinin güçlü konumunun devamı için uluslararası ticaret ve dış 

yatırıma ihtiyaç vardı. Aynı zamanda ABD, Avrupa’nın çok taraflı 

dünya ticaret sistemine yeniden entegre olmasının kendi ekonomik ve 

politik çıkarları için gerekli olduğunu düşünüyordu. ABD’nin II. 

Dünya Savaşı sonrası için savunduğu ekonomik düzen liberal 
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kapitalizmdi. Bunun için de demokratik ve liberal bir düzenin 

kurulması ve sürdürülmesini şart olarak görmekteydi (Hogan, 1989: 

26). Diğer yandan ABD’li politikacılar daha savaşın başlangıcından 

itibaren savaşın temel nedenini sistemsel bozukluğa bağladılar. I. 

Dünya Savaşı ve ardından yaşanan Büyük Buhran’ın etkileri sonrası 

dünya ekonomisinin toparlanması henüz mümkün olmamıştı. 

Uygulanan sermaye kontrolleri de dünya ekonomisinde bir baskı 

doğurmuştu. Dolayısıyla dünya ticaretinin ve sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi gerekmekteydi (Wood, 1986: 34). Hogan (1989: 3) 

ABD’nin bu politikasını, kendi kendini yöneten, piyasa 

mekanizmasına entegre bir iş birliğinin olduğu, sınırlı ancak teşvik 

edici bir hükümetin var olduğu bir düzen olarak ifade etmektedir. Bu 

düzen aslında klasik teorinin laissez-faire ekonomi politiğine yakın 

ancak biraz onun ötesinde bir düzendi. Biraz daha organize edilmiş, iş 

birliğine dayalı bir ekonomik düzen var edilmek istenmekteydi.  

Avrupa, bir bütün olarak ekonomik olarak güçlenmeliydi. Bu nedenle 

bir bütünleşme fikri gelişmeye başladı. Böylece Avrupa ülkeleri 

arasında serbest ticaret sağlanarak ülkeler arasında gelişen ticaret hem 

ekonomiyi hem de ticari ilişkilerle birlikte iş birliğini sağlayacaktı. 

Böylece de bütünleşmiş bir Avrupa’yı SSCB’den koruyacaktı (Erhan, 

1996: 276). Bu düşünce de Avrupa’nın entegrasyonu fikrinin 

doğmasını sağladı. Dolayısıyla, Marshall Planı ile ABD’nin o 

günlerde Avrupa’da bir entegrasyon kurma fikri, Avrupa Birliği’ne 

zemin hazırladı. 
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Özetle, Avrupa’nın kalkınması ve ekonomik yapısını düzeltmesi, 

ABD ekonomisi için gerekli bir koşul olarak görülmekte idi. Plan, 

hem SSCB’nin komünizmi yayma girişimlerini önleyecek hem de 

ekonomik yönden güçlenen Avrupa ülkeleri, ABD için bir pazar 

sağlayacaktı.  

2. Marshall Planı 
 

Marshall Planı, ABD tarafından kendi çıkarları doğrultusunda ortaya 

atılmıştı. Bu fikrin ardındaki nedenler yukarıda ele alındı. Aşağıda 

plana ilişkin hazırlıklar ve planın uygulanmasına ilişkin bilgilere yer 

verilecektir.  

2.1.  Plan Hazırlıkları 
 

Resmi adı Avrupa Kurtarma Planı (The European Recovery Program - 

ERP) olan Marshall Planı, dönemin ABD Dışişleri Bakanı George C. 

Marshall’ın adıyla anılmaktadır. Marshall, 5 Haziran 1947 yılında 

Harvard Üniversitesi’nde yaptığı konuşma ile ABD’nin Avrupa’ya 

yardım konusundaki niyetini beyan etmiştir.  

Marshall, konuşmasında öncelikle Avrupa ülkelerinin bu konuda 

talepte bulunmaları gerektiğini açıkça belirtir. Bunun üzerine 16 ülke 

(Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Hollanda, 

İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, 

Türkiye ve Birleşik Krallık), 12 Temmuz 1947’de Paris’te toplanarak 

çalışmalara başlamıştır. Doğu Avrupa ve SSCB konferansa davet 
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edilmelerine rağmen katılmamıştır3. ABD’nin vereceği yardımları, 

işbirliği şartına bağlaması Rusya’yı rahatsız etmiştir. Hatta Konferans 

öncesinde İngiltere, Fransa ve SSCB tarafından 27 Haziran 1947’de 

yapılan görüşmede, SSCB Dışişleri Bakanı Molotov, plana dair 

tepkisini dile getirmiştir. Planın, Amerika’nın çıkarlarına hizmet eden 

bir plan olduğunu ifade ederek plana karşı çıkmıştır. Doğu Avrupa 

ülkelerini de plana katılmamaları konusunda baskı yaparak ikna 

etmiştir (Türel, 2017: 70).  

Aslında Planın temel düşüncesi, Marshall’ın konuşmasından çok daha 

önce, iki farklı komitenin çalışmaları sonucunda şekillenmiştir. 

Dışişleri – Savaş – Donanma Bakanlıkları Koordinasyon komitesi ve 

Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi tarafından hazırlanan 

raporlar ABD’nin ekonomik durumunun sürdürülebilir olması için 

mutlaka Avrupa’nın ekonomik olarak toparlanmasının gerekliliği 

üzerinde durmuştur. Özellikle Batı Avrupa’ya yapılacak yardımlara 

dikkat çekilmiştir (Erhan, 1996: 276-278). Aynı zamanda, Avrupa’nın 

bir bütün olarak düşünülmesi ve yardımların ekonomik iş birliğini 

teşvik edecek şekilde verilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Hogan, 

1989: 40). 

1947 yılının Ağustos ayında, Planın Kongre’de onaylanmasını garanti 

edebilmek için Dışişleri Bakanlığı, George Kennan'ı (Politika 

Planlama Personeli Başkanı ve Çevreleme Teorisi'nin kurucusu) ve 

                                                            
3 Finlandiya SSCB’ye yakınlığı nedeniyle plana katılmayı reddetti. İspanya, faşist 
diktatör Franco nedeniyle zaten davet edilmemişti. 1947'de Müttefik işgali altında 
olan Almanya ise henüz bağımsız bir hükümet kurmamıştı. Batı Almanya, Marshall 
Planına iki yıl sonra katıldı. Ayrıntılı bilgi için bknz. Prentzas, 1989: 32. 
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Charles Bonesteel'i (Dışişleri Bakanının özel asistanı) konferansa üye 

ülkelere yol göstermeleri için görevlendirmiştir. Aynı zamanda 

yapılan çalışmalar sonucunda yardımların temel amacı da netlik 

kazanmıştır. Avrupa üretimini artırmak, Avrupa'nın dış ticaretini 

genişletmek, enflasyonu kontrol altına almak ve bölgesel ekonomik iş 

birliğini geliştirmek ve Alman ekonomisini iyileştirmek, planın temel 

amaçları olarak belirlenmiştir (Magid, 2012:3). Konferansa katılan 

ülkeler, her ülkeden temsilcilerin yer aldığı çeşitli komiteler kurarak 

ihtiyacın belirlenmesi için çalışmalarda bulunmuştur. Bu komiteler 

içerisinde Ekonomik İş Birliği Komitesi (CEEC), ana komite olarak 

planın yürütülmesi ve koordinasyon görevini üstlenmiştir. Teklifin 

hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 23 Eylül 1947’de ise rapor 

ABD’ye sunulmuştur. Artık yardım için tek engel, ABD kongresidir 

(Prentzas, 2011: 31).  

1948 yılında bazı muhalif görüşlere rağmen, ABD Ekonomik İşbirliği 

Yasası yürürlüğe girdi. Yasa, Marshall Planı’nın koşullarını, çalışma 

şeklini ve destekleyici kurumları ortaya koymaktaydı. Planın 

yürütülmesinden sorumlu olan kurum Ekonomik İşbirliği İdaresi 

(ECA) idi. Yasada, ülkelerin ancak CEEC nezdinde birlikte hareket 

etmeleri ve ekonomik toparlanmanın işbirliği içerisinde sağlanması 

halinde sürdürüleceğini ifade etmekteydi. Aslında böylece, Avrupa 

ülkelerinin plandan yararlanabilmelerinin şartı olarak ekonomik 

anlamda işbirliğinin esas olduğu belirtilmekteydi (Reymen, 2004: 89-

90).  
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2.2.  Uygulanışı  
 

Ekonomik İşbirliği İdaresi (ECA), yardımların idaresini sağlamak 

amacıyla ana merkezi ABD’de olmak üzere Avrupa’da da ofisler 

kurdu. 1948 yılında yardımların ilk bölümü gıda, ilaç ve yardım 

malzemesi olarak dağıtıldı. İlk yapılan yardımların insani yardım 

şeklinde olmasının temel nedeni işçilerin sağlığını ve üretkenliğini 

arttırmak amacıydı. Ardından temel ihtiyaç maddeleri ile sanayii 

üretimini yeniden sağlayacak hammadde ve yarı mamuller gönderildi. 

Yani yardımlar insani yardımdan ekonomik yardıma kaydırıldı. 

Yardımların üçte biri gıda, yem ve gübre için harcanmıştı. Genel 

olarak, toplam ithal edilen ABD mallarının neredeyse yarısı ilk altı 

ayda gönderildi (Prentzas, 2011: 50-51).  

Marshall Planı çerçevesinde yapılan yardımların, kesin miktarı tespit 

edilememekle birlikte yaklaşık olarak 11.8 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Aslında Avrupa ülkeleri hazırladıkları rapora dayanarak 

22 milyar dolar talep etmişlerdi. Buna rağmen ABD kongresinin 

vermeyi kabul ettiği miktar 17 milyar dolar olarak hesaplanmıştı 

(Bossuat, 2008: 13). Yapılacak yardım ABD bütçesinin %2’sine denk 

gelmekteydi (Prentzas, 2011: 47). Ancak yapılan yardımlar bu 

miktarın da altında kaldı. Aşağıda yer alan Tablo-1’de yardımların 

ülkelere göre dağılımları verilmektedir. 
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Tablo- 1: Hibe olarak dağıtılan Marshall Yardımları (Nisan 1948-Eylül 1951) 
(Milyon Dolar) 
 

Sır
a 

Ülke Yardım 
Miktarı 

Sır
a 

Ülke Yardım 
Miktarı 

1 Birleşik Krallık 2.826 10 Danimarka 257,4 
2 Fransa 2.444,8 11 Norveç 236,7 
3 İtalya 1.315,7 12 Türkiye 152,5 
4 Almanya 1.297,3 13 İrlanda 146,2 
5 Hollanda 877,2 14 İsveç 118,5 
6 Avusturya 560.8 15 Portekiz 50,5 
7 Belçika ve Lüksemburg 546,6 16 Trieste 32,5 
8 Yunanistan 515,1 17 Yugoslavy

a 
29 

9 Union Europeenne des 
paiements 

350 18 İzlanda 23,7 

*Yugoslavya Marshall Planına dahil değildir. Ancak ECA aracılığıyla 1950 yılında 
aktarılan yardımı içermektedir.   
Kaynak: (Bossuat, 2008: 14).   
 
Verilen yardımların, nakit yerine mal ve hizmet olarak verilmesi 

tasarlanmıştı. ABD hükümeti, ülkelerin neye ihtiyacı olduğuna göre 

gönderdikleri ürünler, devletler tarafından teslim alınmakta ve 

devletler de bu ürünleri dolar değerine karşılık gelen ulusal para 

karşılığında satmaktaydı. Ülkelerin bu şekilde elde ettiği paralar ise 

ülkelerin kendi merkez bankalarındaki Marshall Yardımı özel 

hesaplarına – Karşı Taraf Fonu - yatırılmaktaydı. Fonun kullanımı ise 

ECA’nın onayı ile yapılmaktaydı. Bu yöntem, malların ödemesinin 

dolar cinsinden yapılmaması nedeniyle dolar açığını azaltmaktaydı. 

Diğer taraftan toplanan fonların Avrupa ülkelerinin onarımında 

kullanılması sağlanmaktaydı. ABD ile Avrupa ülkeleri arasında 

üretkenlik farkının azaltılması için Üretkenlik Yardım Programı da 

oluşturuldu. Bu kapsamda 10 yıllık süre içerisinde 300 milyar dolar 

harcama yapıldı (Grünbacher, 2012:698; Crafts, 2011: 5). 
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Plan kapsamında ihtiyaç duyulan malların neredeyse tamamı 

Amerikan şirketlerinden satın alınacak ve ihtiyacı olan ülkelere sevk 

edilecekti (Prentzas, 2011: 46). Yine ABD ürünlerinin taşınması ve 

sigortalanmasında da çoğunlukla ABD firmalarından yararlanılmıştır 

(Türel, 2017: 72). Böylece gönderilen malların %90’ı ABD’den satın 

alınan malların hibe edilmesi şeklindeydi. Ancak, katılımcı ülkelerin 

aralarında da ticaret yapabilmelerini sağlamak için koşullu hibeler de 

söz konusuydu. Diğer yandan bir miktar da kredi sağlanmaktaydı. 

ECA’nın kredileri 1952’den itibaren %2.5 faiz oranı ile verilmekteydi. 

Vadeler ise 35 yıla kadar uzamaktaydı. Anapara geri ödemelerinin 

başlangıç tarihi en geç 1956 yılı olarak belirlenmişti (Tarnoff, 2018: 

11). 

Verilen yardımlarla birlikte, diğer taraftan da yardımdan yararlanan 

ülkelerin ekonomi politikaları üzerinde de yönlendirme ve baskılar 

yapılmıştır. ECA, Avrupa ülkelerine özellikle serbest piyasanın 

oluşturulması konusunda baskı yapmıştır. Her ülke için özel reformlar 

yapılması konusunda da yaptırımlar uygulandı. Örneğin, Fransa’da 

bütçe dengesi sağlanana kadar fonların kullanımı kısıtlandı, İtalya ise 

kamu yatırımlarına ilişkin reform konusunda ikna edildi. Birleşik 

Krallık, hükümetin toplu konut projesi ve çelik endüstrisini 

millileştirmesinin ardından kereste ithalatından mahrum bırakıldı. 

Genel olarak bakıldığında ise dengeli bütçe, istikrarlı piyasalar ve dış 

ticaretin serbestleştirilmesi yönünde ekonomi politikalarının 

uygulanması istendi (Magid, 2012:4).  
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1951 yılında Marshall yardımlarının üçte birinin Avrupa ülkeleri 

arasında çok taraflı bir ödeme sisteminin kurulması için ayrılması 

kararlaştırıldı. Eylül 1950’de Avrupa Ödemeler Birliği (EPU) 

anlaşması hayata geçirildi. Toplam Yardımların yüzde 19,4'ü işletme 

sermayesi olarak EPU'ya tahsis edildi (Milward, 2004: 59). EPU, 

ülkeler arasındaki ticaret dengesizliklerini gidermekteydi. Birliğin 

başarısı sayesinde ülkeler arasındaki ticaret %55 arttı. EPU’dan, 

Marshall Planının en büyük başarısı olarak bahsedilmekteydi 

(Prentzas, 2011: 69).  

1951 yılının sonunda 500 milyon dolar tutarında 132 büyük proje, 

Marshall Planı tarafından finanse edilmişti. 27 enerji santrali, 32 

demir-çelik fabrikasının yenilenmesi projesi, 62 büyük endüstriyel 

proje, 11 petrol arıtma tesisi inşası için finansman ayrıldı. Ek petrol 

artırma tesisleri ile üretimde %400 artış sağlandı. Diğer yandan altyapı 

yatırımlarına da geniş çaplı destek verildi. Örneğin İtalya’da 

demiryolları restorasyon çalışmaları yapıldı, yeni köprüler inşa edildi. 

Fransa’da barajlar inşa edildi, elektrik hatları yenilendi. İtalya’da ise 

yeniden yapılandırma adı altında Fiat otomobil üretici firmasına 

destek verildi. Danimarka’da çelik fabrikaları modernize edildi 

(Prentzas, 2011: 85). 

Nisan 1950'de Soğuk Savaş'ın etkisiyle birlikte Marshall planının 

önemi azaldı (Prentzas, 2011: 71). Çünkü Kore Savaşı (1950-3), 

ABD’nin savunma harcamalarını arttırdı. 1951 sonrasında Marshall 

planının yerini 1961’e kadar sürdürülecek olan ve askeri harcamaların 

öncelik ve ağırlık taşıdığı Karşılıklı Güvenlik Planı aldı. (Türel, 2017: 
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73). Marshall Yardımlarının bitiş tarihi aslında Ekonomik İşbirliği 

Ajansı'nın (ECA) tasfiye edildiği 30 Aralık 1951 tarihi olarak ifade 

edilmektedir. Ancak 5 yıllık bir program olarak tasarlanan planın 

yönetimi bu tarihten sonra Karşılıklı Güvenlik Ajansı (Mutual 

Security Agency- MSA) himayesi altına verilmiş ve yardımlar 30 

Haziran 1953'e kadar dağıtılmıştır. Ancak bu tarihten itibaren yapılan 

yardımların MSA himayesinde yapılan yardımlardan ayrıştırılması zor 

olduğundan etkisi bilinmemektedir (Milward, 2004: 60).  

3. PLANIN EKONOMİK SONUÇLARI  
 

Savaş sonrasında Batı Avrupa ülkeleri yüksek bir büyüme performansı 

yakaladılar. Ülke ekonomileri hızlı bir biçimde toparlandı. Avrupa 

ekonomilerinin bu toparlanma sürecinin Marshall Planının 

uygulandığı dönem sonrasında gerçekleşmesi, bazı araştırmacılar 

tarafından Marshall Planının başarısı olarak görüldü. Ancak 

Avrupa’nın ekonomik performansındaki iyileşmenin plan nedeniyle 

mi yoksa Avrupa’nın kendi dinamikleri ile mi geliştiği tartışması 

halen sürmektedir (Reymen, 2004: 85).  

Yardımlar, ülkelerin toplam ulusal gelirlerinin yalnızca %2.5’ini 

oluşturmaktaydı. Diğer yandan sermaye oluşumlarının ise %20’sinden 

fazlasını finanse etmişti. Ancak Marshall yardımı tahsisleri ile 

ekonomik büyüme hızı arasında net bir ilişki söz konusu değildi. 

Örneğin Almanya en hızlı büyüyen ülke olmasına rağmen, düşük bir 

miktar yardım almıştı. Ancak Eichengreen ve Uzan (1992: 15)’a göre 

bu durum, Marshall yardımlarının ekonomik etkisinin olmadığı ya da 

düşük düzeyde kaldığı anlamına gelmemektedir. Marshall yardımları; 
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altyapı, hammadde, teçhizat vb. gibi birçok yönden Avrupa’yı finanse 

etmiş olsa da asıl etkisi yetersiz kapasite ve yatırımın aşılması 

nedeniyledir. Savaş sonrasında Avrupa’nın yaşadığı kriz bir pazarlama 

krizidir. Yani siyasal istikrarsızlık, üreticilerin piyasaya mal arz 

etmesini engellemiş ve böylece aslında bir tüketim kıtlığı oluşmuştur. 

Marshall planı, finansal istikrarın tekrardan tesis edilmesini sağlayarak 

üretimin ve fiyatların serbestleştirilmesinin yolunu açmıştır. Bu da 

Avrupa’nın daha hızlı büyümesini sağlamıştır.  

Marshall Planının uygulandığı ülkelerin toplam GSMH’ları 1947-

1951 döneminde yaklaşık olarak %25 oranında artmıştır. Gıda üretimi 

de 1947 yılında %27 ile savaş öncesi %9 artışın üzerine çıkmıştır 

(Prentzas, 2011: 85). Yüksek büyüme oranları, yatırımların da 

artmasını sağlamıştır. İngiltere’de üretkenlik artışı 1951-73 arasında 

1924-37 ile kıyaslandığında yılda yüzde 1'den yüzde 2,4'e 

yükselmiştir (DeLong, 2004:43). 1948-51 yılları arasında 1938 yılına 

göre sanayi üretimi %35, tarımsal üretim %16 artmıştır (Gardner, 

2001:122). Marshall Planı, plandan yararlanan ülkelerin genel sanayi 

üretimlerinin %64, elektrik üretiminin %100, çelik üretiminin yaklaşık 

olarak %100, kömür üretiminin %27, Alüminyum üretiminin %69, 

bakır üretiminin %31, Çimento üretiminin %90, motorlu araç 

üretiminin %37, pamuk üretiminin %65 artmasını sağlamıştır 

(Prentzas, 2011: 83-84). 

Planın uygulamaya konulduğu yıllarda Amerikan sermayesi, 

Avrupa’ya yatırım yapmak ya da şirket kurmak gibi bir amaç 

gütmüyordu. Avrupa’nın yeniden yapılandırılması daha çok Amerikan 
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devleti tarafından sağlanmak isteniyordu. Aslında ABD yabancı 

sermayesi daha ziyade petrole yatırım yapmaktaydı. Bu durum 1950’li 

yıllara kadar devam etti (Panitch ve Gindin; 2015:102). Sonrasında, 

ABD şirketlerinin Avrupa’ya yaptığı yatırımlar da arttı. 1950-1970 

döneminde ABD’nin AB’ye yaptığı yatırımlardaki artış %1400 

olmuştur. Birçok Avrupa ülkesinde imalat sanayi başta olmak üzere 

tüm alanlarda yatırım yapan ABD şirketleri birçok alanda sermayenin 

yarısından fazlasını elde etmiştir (Erhan, 1996: 284).  

Marshall yardımları, İngiltere, İtalya ve Fransa’nın toplam yerli 

sermaye birikiminin %15’i, Almanya’nın ise %25’i düzeyindeydi. 

Aslında miktar olarak bu rakamların Avrupa’nın büyüme 

performansında muazzam artışlar yaratması pek gerçekçi 

gözükmemektedir. Ancak, Marshall planı yerine uygulanacak kemer 

sıkma politikası ve devlet müdahalesi gibi uygulamalar Avrupa’daki 

ortamı daha kırılgan hale getirebilirdi (Panitch ve Gindin; 2015:107).  

Bu nedenle yardımın aslında miktarından ziyade başarısını başka 

faktörlerde aramak gerekmektedir. Örneğin Wood (1986: 31), planın 

sağladığı hammadde ve sermayeden ziyade, yeni bir uluslararası 

düzenin inşası için zemin hazırlamasında yattığını ifade etmektedir. 

Planın asıl sağladığı, Avrupa’ya bu kapsamda verilen destektir. Diğer 

yandan dış finansman sağlanması da ülkelerde bir güven tesisine yol 

açmıştır. Diğer bir deyişle Marshall Planı, piyasa ekonomisinin 

sürdürülmesini sağlayan, piyasanın temellerini sarsmadan üretim 

faktörlerinin yeniden dağılımını sağlayan başarılı bir yapısal uyum 

programı olarak anılmaktadır (Panitch ve Gindin; 2015:101).  
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DeLong (2004: 25-26)’a göre ise Batı Avrupa’nın büyüme 

performansındaki başarısı daha çok geliştirdiği politik-sosyoekonomik 

kurumlara bağlıdır. Batı Avrupa’nın karma ekonomisinin başarısı tesis 

ettiği eşitlikçi vergi sistemi, sosyal sigortalar programları ve gelir 

transfer politikaları sayesinde gerçekleşti. Bu politikalar ücret 

seviyelerinin normale dönmesini sağlayarak ticareti ve üretimi 

tetikledi. Bununla birlikte gelişen uluslararası ticaret ve yatırımlar da 

ekonomik büyümeye katkı yaptı. Tüm bu koşullar verimliliği arttırdı.  

Marshall Yardımları, Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik 

entegrasyonun kurulmasını sağladı. Ülkelerin ABD’ye olan 

ithalatlarını azaltarak dolar açığını kapatabilmeleri için üretimlerini 

arttırmaları gerekmekteydi. Üretim artışı için ise verimliliği arttırmak 

ve kendi aralarında ticareti geliştirecek bir ortak pazarın yaratılması 

gerekmekteydi. Diğer yandan daha fazla yardım alabilmenin ön 

koşulu da ülkeler arasındaki ticari işbiliğinin geliştirilmesi idi. ABD, 

Avrupa ülkelerinin ekonomik olarak entegre olmasını istiyordu. 

Yalnız bu koşullar altında güçlenebileceklerine inanmaktaydı. Diğer 

taraftan da SSCB’ye karşı da hem politik hem de ekonomik olarak 

işbirliği içerisinde olmaları şarttı. Bu nedenle ekonomik işbirliğinin 

geliştirilmesi için Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı (OEEC) 

kurdular. Temel amaç 16 ülke arasında ekonomik işbirliği ve 

entegrasyonu teşvik etmekti (Prentzas, 2011: 56-57).  

Marshall planı sayesinde, Avrupa ülkeleri kapitalist sistem içinde 

ekonomilerini yeniden yapılandırma imkânı bulmuştur. Bu imkân, 

ABD’nin destek ve teşviği ile gerçekleşmiştir. Böylece aynı zamanda, 
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ABD ile Avrupalı ülkeler arasındaki ilişkiler sağlamlaşmış ve ABD, 

Avrupalı ülkelerden kurduğu ekonomik düzenin sürdürülmesi için bir 

güvence temin etmiştir. Diğer yandan plan sayesinde ABD sermayesi, 

Avrupa ülkelerine akmıştır. Ancak sermayenin transferi bir dayatma 

şeklinde değil de gönüllü olarak gerçekleşmiştir. Çünkü planın 

yarattığı ortam, ABD sermayesi için bir sempati toplanmasını 

sağlamıştır (Türel, 2017: 74). 

Reichlin (1995:41)’e göre ise 1947 yılında Avrupa’nın ekonomik 

durumuna oldukça karamsar bakılmaktaydı. Aslında Avrupa’da 

toparlanma o yıl başlamıştı. Bu nedenle Avrupa’daki büyüme ile 

Marshall Planı arasında bir ilişki kurmak yanıltıcı olabilir.  

Avrupa’nın ekonomik durumu aslında ABD Ekonomik İşlerden 

Sorumlu Devlet Müsteşarı William Clayton’ın ifade ettiği üzere 

Avrupa ülkelerinin birbirleri ile ticaret yapmamalarından 

kaynaklanmaktaydı.  

Ancak veriler incelendiğinde, Marshall Yardımlarının ekonomik 

etkilerinin olduğu ancak yardımın miktarsal etkilerinin daha mütevazi 

düzeyde kaldığı göze çarpmaktadır. Örneğin Tablo-2 incelendiğinde 

seçilmiş ürünler için planlanan ve gerçekleşen çıktı artışları 

görülmektedir. Ürünlerin birçoğunda gerçekleşen çıktının planlanan 

çıktıyı aşamadığı ancak yine de hedefe yakın düzeyde seyrettiği göze 

çarpmaktadır.  
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Tablo- 2: 1948/49 yıllarında seçilmiş ürünlerde gerçekleşen ve planlanan Çıktı 
Artışları 
 
Ürünler Planlanan Artış Gerçekleşen Artış  
Tahıl Ekmeği %46 %42,1 
İri taneli Buğday %12 %16,9 
Şeker Pancarı %26 %40,1 
Kömür %14 %12,7 
Pik Demiri %68 %62,8 
Çelik %50 %46,7 
Kurşun (Metal) %78 %61 
Çinko (Metal) %45 %25 
Kalay (Cevher) %38 %52 
Alüminyum %37 %27 
Bakır %16 %9 
Elektrik Enerjisi %9 %8 
Kaynak: (Narozhna, 2001: 29).  
 
Planın hedeflerinden birisi de sanayi üretimini 1938 yılında göre %30 

arttırmaktı (Reichlin, 1995:42). Tablo-3’te yer alan veriler 

incelendiğinde bu hedefin birçok ülkede aşıldığı görülmektedir.  

Tablo -3: Sanayi Üretim Endeksi (1938=100) 
 
Ülkeler 1947 1948 1949 1950 1951 Yüzde 

değişim 
1947-
1951 

Türkiye 153 154 162 165 163 7 
İsveç 142 149 157 164 172 21 
İrlanda 120 135 154 170 176 46 
Danimarka 119 135 143 159 160 35 
Norveç 115 125 135 146 153 33 
B.K. 110 120 129 140 145 32 
Belçika 106 122 122 124 143 33 
Lüksemburg - 139 132 139 168 - 
Fransa 99 111 122 123 138 39 
Hollanda 94 114 127 140 147 56 
İtalya 93 99 109 125 143 54 
Yunanistan 69 76 90 114 130 88 
Avusturya 55 85 114 134 148 269 
Almanya (Federal 
Cumhuriyeti) 

34 50 72 91 106 312 



 
 95 

Bütün Katılımcı Ülkeler 87 99 112 124 135 55 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
hariç bütün katılımcı ülkeler 

105 119 130 138 145 37 

Kaynak: (Eichengreen ve Uzan, 1992: 17). 
 
Savaşla birlikte Avrupa’da düşen gelirler nedeniyle, iç tasarrufların 

arttırılması oldukça güç görünmekteydi. Yardımlar, Avrupa’da 

tasarrufların artmasında önemli bir rol oynadı. Teknik yardım, 

ekipman desteği ve sermaye transferi Avrupa’nın toparlanmasını 

sağlamada oldukça etkili oldu (Eichengreen, 1995: 16). Tablo -4, 

seçilmiş yıllar itibariyle tasarruf oranlarını göstermektedir. Plandan 

yararlanan ülkelerin yararlanmayan ülkelerin tasarruf oranlarını 

yakaladığı ve hatta dönemler itibariyle tasarruf oranlarının arttığı 

görülmektedir.  

Tablo 4: Seçilmiş Ülkelerde Tasarruf Oranları 
 

 1946-1951 1948-1951 1952-1960 
Avustralya 16 20 21 
Avusturya - 12 23 
Belçika - - 17 
Kanada 16 20 21 
Danimarka 15 23 25 
Finlandiya 14 24 27 
Fransa - 18 20 
Almanya - 19 27 
İtalya 15 18 19 
Japonya 15 18 24 
Hollanda - 20 27 
Norveç 28 35 34 
İsveç 17 21 22 
İsviçre - 10 23 
B.K. 9 13 16 
ABD 14 17 18 

*Tasarruf oranları, toplam yatırımlar ve cari işlemler hesabı fazlasının toplamı 
olarak alınmıştır.  
Kaynak: (Mitchell 1975,1983’den aktaran Eichengreen, 1995: 17) 
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Diğer taraftan Marshall yardımının sermaye oluşumuna katkısına 

bakıldığında ise planın etkisinin daha sınırlı düzeyde kaldığı 

görülmektedir. Tablo-5’te görüldüğü üzere ilk iki yıldan sonra katkısı 

yüzde 10'dan az olarak gerçekleşmiştir (Reichlin; 1995:44). 

 
Tablo 5: Seçilmiş Ülkelerde Sermaye Oluşumu ve ABD Yardımlarının Dağılımı  

(Milyon Dolar) 
 

 1948 1949 1950 1951 
B.K.      
ABD Yardımı 937 1.009 629 129 
GDCF 10.400 9.000 6.400 6.300 
% 9 11 10 2 
Fransa     
ABD Yardımı 781 766 465 421 
GDCF 5.600 6.400 4.460 5.380 
% 14 12 10 7 
Batı Almanya     
ABD Yardımı 1.130 948 470 362 
GDCF 3.600 4.340 4.400 5.300 
% 31 22 11 7 
İtalya     
ABD Yardımı 399 437 257 261 
NDCF 1.500 1.300 2.700 3.000 
% 27 34 10 9 
*GDCF: Gayri Safi Yurtiçi Sermaye Oluşumu, NDCF: Net Yurtiçi Sermaye 
Oluşumu  
Kaynak: (Drawn from Maier, 1987’den aktaran Reichlin, 1995:44). 
 
Yardımın makroekonomik etkisini net olarak belirlemek oldukça 

güçtür. Bununla birlikte bu etkiler aslında daha çok kısa vadelidir. 

Ancak planın makroekonomik istikrarın sağlanması ve Avrupa’da 

ekonomik entegrasyonu sağlamadaki etkisi daha yüksekti. Savaş 

sonrasında enflasyon tehdidi sona erdi, bütçe açıkları azaldı, Avrupa 

ülkeleri arasında dış ticaret gelişti. Aslında tüm bu hedeflerin 

gerçekleşmesinde makroekonomik politikaların yönlendirilmesinin de 
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etkisi vardı. Marshall Planından yararlanmak için ticaretin 

serbestleştirilmesi, istikrarlı makroekonominin tesis edilmesini içeren 

ikili anlaşmalar ülkeleri bu taahhütleri yerine getirmeye teşvik etti. 

Avrupa’da bir Ödemeler Birliği’nin kurulması finansal istikrar ve dış 

ticaretin artmasını sağladı. Batı Almanya’nın Avrupa’ya entegrasyonu 

teşvik edildi. Fonların kullanımının ECA’nın kontrolünde olması, 

fonların iç politik çıkarlar için kullanılmasını engelledi (Crafts, 2011: 

8).  

Dolayısıyla tüm bu faktörler göz önüne alındığında Marshall 

yardımlarının Avrupa üzerinde kısa ve uzun vadede önemli 

makroekonomik etkiler doğurduğu görülmektedir. Miktarı çok yüksek 

olmayan yardımın kısa vadede mütevazi düzeyde etkileri olmuştur. 

Ancak, yardımlar Avrupa’da güven ve istikrarın tekrar tesis edilmesini 

ve ekonominin eski rayına hızlı bir şekilde oturmasını sağlamıştır. 

Diğer taraftan ekonomi politikaları ile desteklenen yardımlar istikrarlı 

bir piyasa ekonomisinin tesisine olanak vermiştir. Avrupa ülkeleri 

arasındaki ticaret gelişmiş, entegrasyon ve işbirliği güçlenmiştir.  

SONUÇ 
 

Marshall Planı, uygulandığı günden bugüne etkileri bakımından 

tartışılmakta ve güncelliğini korumaktadır. Planın etkilerinin net 

olarak saptanamaması bu tartışmayı sıcak tutmakla birlikte, aslında 

diğer bir neden de uluslararası yardımların sürekli olarak gündemde 

olmasıdır. Ülkeler arasında yapılan işbirliği ve yardımlarda yardımı 

yapan ülkenin çıkarlarının gözetildiği her zaman aşikardır.  Marshall 

Yardımlarının da ABD’nin kendi çıkarları doğrultusunda verilen 
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yardımlar olduğu şüphe götürmez. Yardımların Avrupa üzerindeki 

etkisi bir yana, ABD’nin kendi hedeflerini gerçekleştirdiğini söylemek 

mümkündür. ABD sermayesi Avrupa’da yayılmış ve şirket 

hisselerinden önemli bir pay almıştır. Diğer yandan ABD’nin ürettiği 

malların Avrupa’ya akması sayesinde ABD’nin ticareti de gelişmiş ve 

böylece ekonomik gücünü sürdürebilmesi konusundaki hedefini 

gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan liberal kapitalist sistemi de korumayı 

başarmıştır.  

Ancak aslı soru burada Marshall Planı’nın Avrupa üzerinde etkisinin 

olup olmadığıdır. ABD çıkarlarını güden bir yardım acaba Avrupa’nın 

kendi ekonomik çıkarlarına da hizmet etmiş midir? Kuşkusuz, 

Marshall Planının Avrupa’ya ekonomik katkısı olmuştur. Ancak 

Avrupa’nın bu yardımı almadan da toparlanması mümkün olabilir 

miydi?  

Bu sorulara net bir cevabın verilmesi mümkün görünmemekle birlikte, 

Marshall Yardımlarının asıl ekonomi politikalarının dönüşümünde ve 

uluslararası ekonomik düzenin tesis edilmesinde çok önemli etkiler 

doğurduğu söylenebilir. Herşeyden önce Marshall Planı, Avrupa’da 

güven ve istikrarın tekrar kazanılmasında önemli bir etki yaratmıştır. 

Verilen yardımlar, var olan kapasiteyi tekrar harekete geçirecek bir 

güven ortamı sağlamıştır. Diğer yandan yeni bir uluslararası düzenin 

inşa edilmesinde de rol oynamıştır. Liberal kapitalist ekonomik 

sistemin tekrardan işler hale getirilmesi için özellikle ticaretin 

serbestleştirilmesi ve bu konuda ülkeler arasında işbirliğinin 

sağlanması ABD’nin yaptırımları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
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Böylece piyasa ekonomisinin sürdürülmesi garanti altına alınmıştır. 

Diğer taraftan Avrupa’da ekonomik işbirliğinin kurulmasında 

Marshall Planının büyük bir etkiye sahip olduğunu söylemek de yanlış 

olmaz.  
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GİRİŞ 

Ülkemizde bütçe sistemleri Cumhuriyet dönemine geçildikten sonra 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu anlamda devlet bütçeleri Cumhuriyet 

dönemiyle birlikte daha sistematik bir şekilde hazırlanmış ve 

uygulanmıştır. 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayılı Muhasebe-i 

Umumiye Kanunu’nda bütçeler klasik bütçe sistemine göre 

hazırlanırken, 1973 yılında geleneksel bütçe sistemininin yerini 

modern bir bütçeleme sistemi olan program bütçe sistemi almıştır. 

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçe sistemi 

uygulamaya konmuştur. 2020 yılının Ekim ayında 5018 sayılı 

Kanunda yapılan bir değişiklikle performans esaslı program bütçe 

sistemine geçilmiş ve performans esaslı bütçe sistemi ile program 

bütçe sistemi birlikte uygulanmaya başlamıştır. Performans esaslı 

bütçe sistemi ile performans esaslı program bütçe sisteminin 

işleyişinde 5018 sayılı kanun ile birlikte uygulamaya konulan 

tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe 

sınıflandırması, çok yıllı bütçeleme sistemi ve performans denetiminin 

yeri önemlidir. Şöyle ki performans esaslı program bütçe siteminde 

başarıya ulaşabilmek için tahakkuk esaslı devlet muhasebe sisteminin, 

analitik bütçe sınıflandırmasının, çok yıllı bütçeleme sisteminin ve 

performans denetiminin etkin çalışması ve uygulanan bütçeleme 

tekniğiyle ilişkilerinin kurulması gerekmektedir. Nitekim sadece kendi 

içinde iyi kurgulanmış bir bütçe sisteminden başarılı bir sonuç 

beklenemez. Bu kapsamda bu çalışmada performans esaslı program 

bütçe sistemine geçiş süreci ele alındıktan sonra, performans esaslı 
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program bütçenin ülkemizdeki uygulaması örneklerle anlatılmıştır. 

Sonrasında performans esaslı program bütçe sisteminin başarılı bir 

şekilde uygulanmasının önünü açan tahakkuk esaslı devlet muhasebe 

sistemi, analitik bütçe sınıflandırması, çok yıllı bütçeleme sistemi ve 

performans denetimi ele alınmıştır. 

1. PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNE 

GEÇİŞ  

 

Ülkemizde ilk olarak 1923 yılından itibaren geleneksel bütçe sistemi 

uygulanmaya başlamıştır. Geleneksel mali görüşün bir sonucu olarak 

uygulamaya konulan bu bütçe sisteminde minimal devlet anlayışı 

kapsamında bütçenin açık ve/veya fazla vermemesi önemlidir. 

Nitekim geleneksel mali anlayış devlet bütçesinin denk olması 

gerektiğini savunmaktadır (Pehlivan, 2010: 113; Kalenderoğlu, 2015: 

260). Geleneksel bütçe sisteminde kamu hizmetinin sağlanması için 

kullanılan girdilere harcama kalemleri denilmekte ve kamu 

harcamalarının sınıflandırılması bu harcama kalemleri temelinde 

yapılmaktadır (Batırel, 1996: 38). Bu anlamda geleneksel bütçe 

sistemi girdi ve örgüt esaslı çalıştığı için kamu hizmetlerinin 

maliyetinin hesaplanmasında zorluklar yaşanmıştır. Sistemde hedefler 

ve sonuçlar tam ve açık gösterilememiştir (Falay, 1995: 19-22). 

1973 yılında, geleneksel bütçe sisteminden sonra modern bir bütçe 

sistemi olan program bütçe sistemine geçilmiştir. Bu sistemde kamu 

hizmetleri arasında öncelik sırası yapılmakta ve hizmetlerin 

maliyetine göre hangi hizmetin sağlanacağında mutabık kalınmaktadır 
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(Akça, 1998: 16). Program bütçeleme tekniğinde önce ana hizmet 

fonksiyonları belirlenmektedir. Foksiyonlar plana bağlandıktan sonra, 

bu planlar programlar ile uygulanmaktadır (Falay, 1995: 55). Bu 

kapsamda programlar geleceğe yönelik projeksiyonlar içermekte ve 

alt programlara ayrılmaktadır. Alt programlar ise faaliyetler ve 

projelere ayrılarak hayata geçirilmektedir. Dolayısıyla alternatifler 

arasında tercih yapma imkanı doğmakta ve kaynakların dağılımında 

etkinlik sağlanabilmektedir (Aksoy, 1193: 80). Program bütçe sistemi; 

sınıflandırma ve kod yapısı problemleri, alt yapı problemleri, teknik 

problemler ve o dönemde nakit esaslı devlet muhasebesi sisteminden 

kaynaklanan problemlerden dolayı başarılı bir şekilde uygulanamamış 

olmakla birlikte, 2003 yılına kadar bir bütçeleme tekniği olarak 

ülkemizde uygulama alanı bulmuştur. 

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile performans esaslı bütçe sistemine geçilmiştir. Kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için uygulamaya 

konulan bu sistemin temel özelliklerinden birisi çıktı ve sonuç odaklı 

olmasıdır. Sistemin stratejik plan, performans programı ve faaliyet 

raporu olmak üzere üç temel unsuru bulunmaktadır. 5018 sayılı kanun 

kamu idarelerinin ulusal düzeyde hazırlanan belgelere (kalkınma 

planları gibi) göre strajik planlama yapmaları ve performans 

programları hazırlamalarının önünü açmış, bütçe gerçekleşmelerini 

ortaya koyan faaliyet raporları ile izleme ve değerlendirme yapmayı 

olanaklı hale getirmiştir. 
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2003 yılından 2021 yılına kadar uygulanan performans esaslı 

bütçeleme sisteminde, bütçeler program bazlı sınıflandırmaya göre 

hazırlanmadığı için ulusal düzeyde hazırlanan politika belgeleriyle 

bütçeler arasında bağlantı kurulamamış, stratejik planlama aşamasında 

ve performans programlarında tanımlanan performans bilgisinin karar 

alma ve bütçe döngüsüne dahil edilemediği deneyimlenmiştir. Çıktı ve 

sonuç odaklı olarak tanımlanan performans esaslı bütçe sisteminde 

bile bütçe kaynakları girdi esasına göre dağıtılmaya devam etmiştir. 

Bahsedilen bu olumsuzlukları gidermek amacıyla performans esaslı 

bütçe siteminin program bütçe sistemiyle birlikte hareket etmesi 

gerektiğine karar verilmiştir (CSBB, 2020a). 

Ülkemizde performans esaslı program bütçe sistemine geçiş için 2012 

yılında Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatılmış ve önemli 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 2019 yılından itibaren ise 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kayda değer 

çalışmalar yapılmıştır (CSBB, 2020b). Onuncu ve On Birinci 

Kalkınma Planlarında, 20 Eylül 2018 tarihli Yeni Ekonomi 

Programı’nda, 2019-2021 ve 2020-2022 yıllarını kapsayan kapsayan 

orta vadeli mali planlarda performans esaslı program bütçe sisteminin 

uygulamaya geçirileceğine ilişkin ifadelere yer verilmiştir. 

16 Ekim 2020 tarihli 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu 

maddesinin başlığı “Stratejik planlama ve performans esaslı program 
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bütçe” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve bu bağlamda performans 

esaslı program bütçe sistemine geçiş yapılmıştır. 

7254 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesine ek fıkra 

eklenerek “Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak 

yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve 

performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar” 

hükmü getirilmiş olup kamu idarelerinin faaliyetlerini program bütçe 

yaklaşımına göre yürütmeleri ve performans programı hazırlamaları 

gerektiği vurgulanmıştır. 5018 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin 

beşinci fıkası “Kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, 

Cumhurbaşkanlığı programı, orta vadeli program, orta vadeli mali 

plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program 

yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlar. 

Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen 

performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede 

yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin 

diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir” şeklinde 

değiştirilerek kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali 

plana ek olarak Cumhurbaşkanlığı programı ve Cumhurbaşkanlığı 

yıllık programı ulusal düzeyde hazırlanan programlar yani üst belgeler 

arasına dahil edilmiş ve performans esaslı program bütçeye 

geçilmiştir. 

7254 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (k) bendi “Bütçeler, program yapısı esas alınarak kurumsal 

ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde 
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Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak 

belirlenen bir sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanır ve uygulanır” 

şeklinde değiştirilerek program bazlı sınıflandırma yaklaşımı mevcut 

sınıflandırma sistemine eklenmiştir. 

2. PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE 

UYGULAMASI 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (CSBB) 

tarafından 2020 yılının ocak ayında hazırlanan Program Bütçe 

rehberinde program bütçe; “Harcamaların program sınıflandırmasına 

göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar 

alıcılara kamu hizmet sunumu performansına ilişkin bilgilerin 

sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak 

kullanıldığı bir bütçeleme sistemidir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 

anlamda yeni bütçe sisteminde kaynakların tahsisinde ve kullanımında 

etkinliğin sağlanması için program bazlı sınıflandırma önemli 

konumdadır. 

Stratejik planlamaya dayalı performans esaslı bütçe sistemine program 

bazlı sınıflandırma dahil edilerek performans esaslı bütçe sistemi ile 

program bütçe sistemi birleştirilmiş ve dolayısıyla yeni adıyla 

performans esaslı program bütçe sistemine geçilmiştir. Performans 

esaslı bütçe sisteminin temel belgeleri olan stratejik plan, performans 

programı ve faaliyet raporu yeni sistemde de temel dokümanlar olarak 

varlıklarını sürdürmektedirler.  
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İdare düzeyinde 5 yıllık olarak hazırlanan stratejik planlar; kamu 

idarelerinin  ‘neredeyiz’, ‘nereye ulaşmak istiyoruz’, ‘nasıl 

ulaşabiliriz’, ‘başarımızı nasıl değerlendirebiliriz’ sorularına cevap 

araması açısından önemli bir belgedir. Bu planda kurumun varoluş 

amacının veya misyonunun, arzu ettiği geleceğinin veya vizyonunun 

ortaya konulması ve nitel olarak belirlenen stratejik amaçlar ile nicel 

olarak belirlenen stratejik hedefler ve temel ilkelerin belirlenmesi 

gerekir. Sonrasında bahsedilen amaç ve hedeflere ulaşmak için 

faaliyetler ve projeler tanımlanır ve sonuçların ölçülebilmesi için 

performans göstergeleri tanımlanır (DPT, 2006: 5). 

Performans programı “Bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı 

doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin 

ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan program” 

olarak tanımlanmaktadır (BÜMKO, 2004: 16). Performans programı 

stratejik planların bir yıla indirgenmiş halidir ve hazırlanan idare 

bütçesi ile kaynak tahsis edilerek uygulamaya konulmaktadır. 

Performans programında tanımlanan performans göstergeleri, stratejik 

planın başarısı ve uygulama sonuçlarının ölçülmesi açısından önemli 

olmakla birlikte,  bu program stratejik planlar ile bütçeler arasındaki 

bağı kurmakta ve bütçe gerçekleşmelerinin veya kesinleşmiş 

sonuçların yer aldığı faaliyet raporunun hazırlanmasına katkı 

sunmaktadır. Nitekim faaliyet raporu, “Kamu idarelerinin stratejik 

plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, 

belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme 

durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan, idare 
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hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren bir rapor” olarak tanımlanır 

(BÜMKO, 2004: 8). 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2021 yılı Performans Programından 

derlenerek Tablo 1 oluşturulmuştur.  Tablo 1’e bakıldığında, 

programlar alt programlara ayrılmakta, alt programların hedefleri 

belirlenerek, sratejik planlarda yer alan hedeflerle 

ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda engellilerin toplumsal hayata 

katılımı ve özel eğitim programı, eğitime erişim ve fırsat eşitliği alt 

programına ayrılmış ve özel eğitimde eğitim ve öğretime adil şartlar 

altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması alt 

programın hedefi olarak tanımlanmış ve programın ilişkili olduğu 

stratejik amaç Tablo 1’deki gibi belirtilmiştir. 

Tablo 1: Milli Eğitim Bakanlığı Programı, Alt Programı ve Alt Program Hedefleri 

ile Stratejik Plan İlişkisinin Kurulması Örneği 

PROGRAM ADI ALT 

PROGRAM ADI 

ALT PROGRAM 

HEDEFLERİ 

İLİŞKİLİ OLDUĞU 

STRATEJİK AMAÇ 

ENGELLİLERİN 

TOPLUMSAL 

HAYATA 

KATILIMI VE 

ÖZEL EĞİTİM 

 

EĞİTİME 

ERİŞİM VE 

FIRSAT 

EŞİTİLİĞİ 

Özel eğitimde eğitim ve 

öğretime adil şartlar altında 

erişimin sürdürülmesi ve fırsat 

eşitliğinin artırılması. 

Özel eğitim ve rehberlik 

hizmetlerinin etkinliği 

artırılarak bireylerin 

bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimleri desteklenecektir 

(Amaç 5) 

Kaynak: MEB 2020 Yılı Performans Programından Faydalanılarak Hazırlanmıştır. 

Performans esaslı program bütçe sisteminin önemli bir unsuru haline 

gelen programların; kalkınma planları, yıllık programlar, 

cumhurbaşkanlığı plan ve programları, orta vadeli program ve orta 

vadeli mali plan gibi üst politika belgeleri ve idare düzeyinde 

hazırlanan stratejik plan ve performans programı ile kaynak tahsis 

kararları arasındaki bağın kurulmasında önemi yadsınamaz. Bütçe 
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tertip yapısında, programlar sistemin merkezinde yer almakta ve kritik 

öneme sahip olmaktadır. Bu bağlamda program bazlı sınıflandırma; 

programlar, alt programlar, faaliyet ve projeler şeklinde üç düzeyden 

oluşmakta ve stratejik plan ve performans programı ile bunların 

uyumlu olduğu üst belgelere göre hazırlanmaktadır.  

Programın performans bilgisi program kapsamındaki kamu 

hizmetlerine yönelik çıktı ve sonuç odaklı amaç, hedef ve göstergeler 

belirlenmesi açısından önemlidir. Program performans bilgisinin 

oluşturulmasında; kalkınma planları gibi ulusal düzeyde hazırlanan 

belgeler ile idare düzeyinde hazırlanan stratejik plan ve performans 

programlarında yer alan politika öncelikleri, amaç ve hedefler ile 

performans göstergeleri temel girdiler olarak kullanılmaktadır. 

Aşağıda yer alan Tablo 2’den de anlaşıldığı üzere bütçe yılı, program 

adı, alt program adı, programın amaçları ve kapsamı açıklanmaktadır. 

Özel eğitimde eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimin 

sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması alt program hedefi 

kapsamında özel eğitimde pansiyon hizmetinden memnuniyet oranı 

şeklinde performans göstergesi tanımlanmaktadır. Göstergeye ilişkin 

gerçekleşmenin yanında, planlanan ve tahmin edilen hedefler yıllara 

göre açıklanmaktadır. Tablo 2’de Milli Eğitim Bakanlığı performans 

bilgisinde, özel eğitimde pansiyon hizmetinden memnuniyet oranı 

performans göstergesi olarak belirlenmiş olup, memnuniyet oranı 

2019 yılında yüzde 87,25 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında bu 

oranın yüzde 90’a çıkarılması planlanmış, ve 2021 yılı içinde yüzde 
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90 hedefi belirlenmiştir. Yine göstergeye ilişkin açıklama, hesaplama 

yöntemi, verinin kaynağı ve sorumlu idare vurgulanmaktadır.  

Tablo 2: Milli Eğitim Bakanlığı Program Bazlı Sınıflandırma Kapsamında Program 

Performans Bilgisi Örneği 

Bütçe Yılı: 2021 

Program Adı: ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE 

ÖZEL EĞİTİM 

Alt Program Adı: EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ 

Gerekçe ve 

Açıklamalar 

 

Bu alt programın kapsamı; 

1.Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin okula erişimlerini sağlamak,  pansiyon hizmetlerinden, 

giyim kırtasiye yardımlarından ve parasız yatılı öğrenci harçlıklarından yararlanmasını 
sağlamak,  

2.Maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilere burs imkânı sunmak, 

3.Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik destekleme ve yetiştirme kursları 

düzenlemek,  

4.Tüm bireylerin adil şartlar altında eğitime erişimlerini sağlamaktır. 

Alt Program Hedefi:  

Özel eğitimde eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve 

fırsat eşitliğinin artırılması 

Performans Göstergeleri 

Göstergeye İlişkin Açıklama: Pansiyon hizmetinden faydalanan öğrenciler ile 

velilerine düzenli olarak hizmetlerin faydasını ölçmek amacıyla anketler 

uygulanmaktadır. 

Hesaplama Yöntemi: Yapılan anketlere verilen cevapların oranı. 

Verinin Kaynağı: Pansiyon hizmetinden faydalanan öğrenciler ve 

velilerine yönelik yapılan anketler. 

Sorumlu İdare: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 

 

 

Performans Göstergesi 
Ölçü 

Birimi 

201

9 

2020 

Planla

nan 

2020 YS 

Gerç. 

Tahmini 

2021 

Hedef 

2022 

Tah

min 

2023 

Tahm

in 

1- Özel eğitimde 

pansiyon hizmetinden  

memnuniyet oranı 

Oran 
87,

25 
90 88 90 90 90 
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Alt Program Kapsamında Yürütülecek Faaliyet Maliyetleri 

Faaliyetler 
2020 

Bütçe 

2020 

Harcama 

Haziran 

2021 

Bütçe 

2022 

Tahmin 

2023 

Tahmin 

Özel Eğitim Bursları 1.560.000 826.684 1.763.000 1.971.000 2.205.000 

 Bütçe İçi 1.560.000 826.684 1.763.000 1.971.000 2.205.000 

 Bütçe Dışı 0 0 0 0 0 

Özel Eğitim Pansiyon 

Hizmetleri 
5.754.000 2.115.996 8.000.000 8.872.000 10.000.000 

 Bütçe İçi 5.754.000 2.115.996 8.000.000 8.872.000 10.000.000 

 Bütçe Dışı 0 0 0 0 0 

Kaynak: MEB, 2020:53 

Bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklara göre alt program kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin maliyeti yıllara göre tahmin edilmekte ve 

gerçekleşme tutarları da gösterilmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, 

eğitime erişim ve fırsat eşitliği alt programı kapsamında özel eğitim 

burs verme faaliyeti ve özel eğitim pansiyon hizmetleri faaliyeti 

yürütülmektedir. Özel eğitim bursları 2020 bütçesinde 1.560.000 TL 

olarak tahmin edilmiş, 2020 yılı Haziran ayına kadar 826.684 TL 

harcama yapılmıştır. Özel eğitim bursları 2021 yılı için 1.763.000 TL 

olarak bütçelenmiştir. Kaynağın bütçe içinden sağlandığı anlaşılmakta 

olup, faaliyetler için bütçe dışından bir kaynak sağlanmadığı 

görülmektedir. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe içi giderler; 

personel giderleri, sosyal güzenlik kurumuna devlet primi giderleri, 

mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye 

giderleri, sermaya transferleri ve borç verme olabilir. Dolayısıyla özel 

eğitim bursları ve özel eğitim pansiyon hizmetleri cari transferler 

içinde değerlendirilir. Döner sermaye, özel hesap ve diğer bütçe dışı 

kaynak kalemi ise bütçe dışı giderlerden veya kaynaklardan olabilir. 

Bir kamu idaresi için cari taransferler bütçe içi kaynak iken, ekonomik 
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sınıflandırma anlamında düşünüldüğünde bir tür gider niteliği 

taşıdığını söylemek gerekir. 

Tablo 3 ve Tablo 4’te MEB idare faaliyet raporundan faydalanılarak 

alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve 

değerlendirmeler; performans programı izleme süreci sonucunda e-

bütçe sistemi üzerinden üretilen “Performans Göstergesi 

Gerçekleşmeleri İzleme Formu” ile “Performans Göstergesi Sonuçları 

Formu”na yer verilmiştir. 

Tablo 3: MEB İdare Faaliyet Raporu Kapsamında Performans Göstergesi İzleme ve 

Değerlendirme Formları Örneği 

Yıl/Dönem                                                                                                            2020 

İdare Adı 13- Milli Eğitim Bakanlığı 

Alt Program Hedefi 1/Özel eğitimde eğitim ve öğretime adil 

şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve 

fırsat eşitliğinin artırılması 

 

 

Sıra 

 

 

 

Performans Göstergeleri 

 

 

Hedef 

Gerçekleşme 

 

Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi 

 

 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

 

1 Özel eğitimde pansiyon 
hizmetinden memnuniyet oranı 

90 - - 

2 Özel eğitimde pansiyonlarının 
doluluk oranı 

40 30 75 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

 

1-2020 yılı Mart ayında tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan salgın nedeniyle 
pansiyon hizmetlerinden faydalanan öğrenciler ve velilere yönelik anket 

uygulanamamıştır ve bu sebeple veri elde edilememiştir. 

2-  Özel eğitimde pansiyon doluluk oranı hedefi yılsonu gerçekleşmesi %75 

oranında gerçekleştiğinden gösterge makul düzeyde hedefe ulaşmıştır. 

 

 Kaynak: MEB 2020 Yılı Faaliyet Raporundan Faydalanılarak Hazırlanmıştır. 

Tablo 3’ten MEB’in 2021 yılına ait idare faaliyet raporu kapsamında 

performans göstergesi izleme ve değerlendirme formları örneğine 

bakıldığında, programı engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel 

eğitim; alt programı ise eğitime erişim ve fırsat eşitliği olan ve özel 
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eğitimde eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi 

ve fırsat eşitliğinin artırılması şeklinde belirlenen alt program hedefine 

ulaşmak üzere geliştirilen performans göstergelerinin hedef ve 

gerçekleşme verilerine yer verilmiştir. 

Tablo 4: MEB Performans Göstergeleri Sonuçları Örneği (2020) 

İdare Adı 13 - Milli Eğitim Bakanlığı 

A
lt

 P
r
o
g
r
a
m

 

H
ed

e
fi

 

P
e
r
fo

r
m

a
n

s 

G
ö
st

e
r
g
e
si

 

 

 

 

                                                   

Açıklama 

 

 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

 

 

Yıl 

Sonu 

Gerçekl

eşme 

Düzeyi 

 

 

Gerçekl

eşme 

Oranı 

(%) 

 

 

Gerçekle

şme 

Durumu 

1 Özel eğitimde eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimin sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin 

artırılması 

  

1 

Özel eğitimde pansiyon hizmetinden 

memnuniyet oranı (%) 

 

90 

 

 

- 

 

- 

 

- 

2 

 

Özel eğitimde pansiyon doluluk 

oranı (%) 

 

40 

 

 

30 

 

75 

 

MAKUL 

Kaynak: MEB 2020 Yılı Faaliyet Raporundan Faydalanılarak Hazırlanmıştır. 

Tablo 4’te yer alan MEB performans göstergeleri sonuçları örneğinde 

ise Tablo 3’teki verilerden farklı olarak gerçekleşme durumu hakkında 

Makul şeklinde açıklama yapılmıştır. Eğer veri daha iyi şekilde 

gerçekleşirse Başarılı, daha kötü şeklilde gerçekleşirse İyileştirmeli 

şeklinde açıklama yapılmaktadır. 

Tablo 5: MEB Program, Alt Program, Alt Program Hedefi ve Faaliyet Örneği 

(2020) 

Program:1 ENGELLİLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI VE ÖZEL 
EĞİTİM 

Alt Program:1 Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği 

Alt Program 

Hedefi:1 

Özel eğitimde eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişimin 

sürdürülmesi ve fırsat eşitliğinin artırılması 

Faaliyet No Faaliyetler Sorumlu Birim 

1 Özel Eğitim Bursları      ÖERHGM 

2 Özel Eğitim Pansiyon Hizmetleri      ÖERHGM 
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  A
çı

k
la

m
a
la

r 
v

e 

G
er

çe
k

le
şm

el
er

 

 

1-Özel Eğitim Okullarında 2020 yılında aylık ortalama 450 öğrenciye 
1.637.218,93 TL tutarında burs ödemesi yapılmıştır. 

 

2-Pansiyonlarımızda yatılı olarak eğitimine devam eden 1005 öğrencinin 
barınma hizmetleri için 5.753.996,00 TL tutarında ödenek gönderilmiştir. 

 

Kaynak: MEB 2020 Yılı Faaliyet Raporundan Faydalanılarak Hazırlanmıştır. 

Tablo 5’te program, alt program ve alt program hedefleri kapsamında 

MEB merkez birimleri tarafından yürütülen faaliyetlerle ile ilgili 

olarak gerçekleşme durumu ve açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca 

burada birimler tarafından herhangi bir nedenle gerçekleştirilemeyen 

faaliyetlere ilişkin açıklamalara da yer verilebilmektedir. 

Tablo 6: MEB 2019-2023 Stratejik Planı 2020 Yılı Eylem Gerçekleşme Durumu 

Örneği 

 

 

AMAÇ 

Eyle

m 

Sayısı 

2020 Yılı 

İçin 

Faaliyet 

Planlanan 

Eylem 

2020 Yılı 

İçin 

Faaliyet 

Planlanma

yan 

Eylem 

 

2020 

Yılınd

a 

Planl

anan 

Faaliyet 

Sayısı 

 

Tamamlan

an 

Faaliyet 

 

Devam 

Eden 

Faaliyet 

 

İptal 

Edilen 

Faaliyet 

Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

 Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

Amaç 5: 

Özel eğitim 

ve rehberlik 

hizmetlerin

in etkinliği 

artırılarak 

bireylerin 

bedensel, 

ruhsal ve 

zihinsel 

gelişimleri 

desteklenec

ektir. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

14,28 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

62,34 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

23,38 

Kaynak: MEB 2020 Yılı Faaliyet Raporundan Faydalanılarak Hazırlanmıştır. 

Bilindiği üzere Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik 

planladığı politika ve uygulamalara MEB 2019-2023 Stratejik 

Planı’nda yer verilmiştir. Bu kapsamda Tablo 6’da stratejik planda 
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tanımlanan Amaç 5 temelinde planlanan eylemlerin ne kadarıyla ilgili 

faaliyet yürütüldüğü, yürütülen faaliyetlerin ne durumda olduğu ile 

ilgili verilere yer verilmiştir. Bu anlamda MEB uygulamasından 

somut örnekler verilerek, genel olarak performans esaslı program 

bütçe sisteminin nasıl uygulandığı anlatılmaya çalışılmıştır. 

3. PERFORMANS ESASLI PROGRAM BÜTÇE SİSTEMİNİN 

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINI SAĞLAYAN 

FAKTÖRLER   

 

Performans esaslı bütçe sisteminin işleyisinde 5018 sayılı kanun ile 

birlikte uygulamaya konulan tahakkuk esaslı devlet muhasebe 

sisteminin, analitik bütçe sınıflandırmasının, çok yıllı bütçeleme 

sisteminin ve performans denetiminin önemi yadsınamaz. Performans 

esaslı program bütçe siteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi 

için bahsedilen bu sistemlerin iyi işlemesi, bütçeleme sistemiyle 

bağlantılarının iyi kurulması gerekir. Ayrıca kaynak kullanımında 

etkinliğin sağlanması açısından çıktı ve sonuçlara odaklanmak için 

performans denetimi önem arz etmektedir. 

3.1.  Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebe Sisteminin Etkin 

Kullanımı 

 

Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve bütçesel sonuçlara ulaşılıp 

bütçenin denetlenmesi açısından devlet muhasebesi sisteminin etkin 

bir şekilde çalıştırılması önemli olduğundan, devlet muhasebe 

sisteminin sistemli, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım sergilemesi 

gerekmektedir. Devlet muhasebesi bilgi sistemi, kamusal gelirlerinin 
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nereden ve nasıl elde edildiği ve bunların nerelere dağıtıldığı veya 

hangi hizmetler için kullanıldığının bilinmesine imkan tanır. Bu 

anlamda hesap ve kodlama anlamında devlet bütçesi ile devlet 

muhasebesi arasındaki ilişki iyi kurulmalıdır. Ülkemizde bu uyum 

5018 sayılı kanunla birlikte uygulamaya konulan tahakkuk esaslı 

devlet muhasebesi sistemi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Tahakku esaslı 

muhasebe sisteminde kamu geliri ve bir malın alınması veya işin 

yaptırılması karşılığında yapılan kamu gideri ortaya çıktıkları anda 

muhasebeleştirilmektedir.  

Nakit esaslı devlet muhasebe sisteminin uygulandığı zamanlarda 

muhasebe kayıtları bütçenin hazırlanması ve uygulanması süreçlerine 

odaklanmış ve sadece bütçenin uygulanma döneminde tahsil edilen 

gelirler ve yapılan giderler kayıt altına alınmıştır. Ancak duran 

varlıklar, devletin vermiş olduğu taahhüt ve garantiler kaydedilmemiş, 

devlet borçları tam manasıyla muhasebeleştirilememiş ve 

raporlanamamıştır (Karaarslan, 2006: 7).  

Genel yönetimin tamamına hitap eden muhasebe ve raporlama 

standartları ile sonuçları birleştirmeye uygun bir muhasebe planının 

olmaması, muhasebe sisteminin nakit esasına dayanması ve yeterli 

veri üretememesi, hesap planında, muhasebe ve raporlama mantığına 

uygun olmayan hesapların bulunması, etkileri ileri dönemlerde ortaya 

çıkacak olan mali işlemlerin kayıt altına alındıkları yılda kalması, 

genel olarak devlet muhasebe sisteminin mali raporlamaya ve sonuç 

üretmeye uygun olmaması, devletin mal varlıkları tespit edilememesi 

ve raporlanamamasından dolayı (Kerimoğlu, 2002: 15) 5018 sayılı 
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Kanun kapsamında tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemine 

geçilerek tüm kamu gelir ve harcamaları kaydedilmeye başlanmış ve 

bu anlamda devlet bütçesi ile devlet muhasebesi arasında bağlantı 

kurulmaya çalışılmıştır.  

2005 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren “Genel Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliği” sayesinde genel yönetim kapsamında yer 

alan idarelerin muhasebe uygulamalarında, hesap planlarında 

yeknesaklık sağlanmış ve verilerin konsolide edilebilmesinin önünde 

bir engel kalmamıştır. Hatta yayımlanacak mali tabloların şekil ve 

türleri ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 2007 yılında mali 

istatistikleri hazırlama ve yayımlanmasına karar verilmiş ve 

Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde “Genel Yönetim Mali 

İstatistikleri” birimi oluşturulmuştur. Mahalli idarelerin mali 

istatistiklere esas verilerinin derlenmesi amacıyla Kamu Harcama ve 

Muhasebe Bilişim Sistemi-Mali İstatistik Modülü hayata geçirilmiştir. 

2009 yılında uluslararası uygulamalarla tam olarak bütünleştirilmiş ve 

“Genel Yönetim Sektörü” adıyla bir kapsam listesi belirlenmiş olup 

kapsama alınan birimlerin verileri Kamu Hesapları Bilgi Sistemi 

(KBS) üzerinden derlenmeye başlanmıştır (Sayıştay, 2013: 5). KBS 

sayesinde bütçe uygulamalarına ilişkin raporlar dijital ortamda strateji 

geliştirme birimlerine ve harcama birimlerine gönderilmekte ve 

dolayısıyla bu birimler mevcut ödenek ve harcama durumlarını 

izleyebilmektedir. Bu sistemle bütçe uygulamasının etkinliği 

artırılmakla birlikte, kesin hesabın daha kolay ve hızlı şekilde 

çıkarılmasına olanak tanınmaktadır. 
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Tahakkuk esaslı develet muhasebe sistemi ile vergi tahakkuk ve 

tahsilatları izlenebilmekte, yani vergi gelirleri doğduğunda tahakkuk 

kaydı yapılarak takip edilmekte ve tahsilat sırasında ise yansıtma 

hesapları vasıtasıyla bütçeye aktarılmaktadır. Dolayısıyla vergi 

gelirlerindeki tahsilat başarısı takip edilebilmektedir. Diğer taraftan 

tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemi ile tüm Devlet faaliyetleri 

kayıt altına alınmış, hatta bütçe tarafından kavranmayan, maddi ve 

maddi olmayan tüm duran varlıklar ile kayıt dışı bütçe işlemleri ve 

Devletin olası yükümlülüklerinin muhasebesini tutan bir yapı 

oluşturulmuştur. Devletin faaliyet ve performansını doğrudan 

etkileyen işlemler muhasebe sistemi sayesinde elde edilecek tüm 

raporlarda görülebilmektedir (Karaarslan, 2002:  9). 

Devlet bütçesi ile devlet muhasebesi arasındaki bağ, 2002 yılından 

beridir Say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi ile 

kurulmaktadır. Bahsedilen bu sistemde muhasebe birimleri veya 

muhasebe yetkilileri, kullanıcı kodlarını girerek muhasebe kayıt 

formlarına işlemleri kaydetmekte ve hesaplarla ilgili tüm defter, rapor 

ve cetveller bu form üzerinden girilen bilgilerden oluşturulmaktadır. 

Muhasebe hesap kodları ile bütçe kodlarının birlikte yer aldığı kısım 

sayesinde bütçe ve muhasebe arasındaki bağ kurulmaktadır 

(Çetinkaya ve Yıldırım, 2006: 119-120). Say2000 sisteminde 

muhasebeleştirme işlemi sonucunda kesinleşen harcama ve diğer 

muhasebe kaydı bilgileri ile harcama birimlerini ilgilendiren 

kodlamalar, E-bütçe veya Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

tarafından, belirli dönemlerde çekilmektedir (Kılıçer ve Peker, 2018: 

84).  
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E-bütçe uygulaması merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 

uygulama birliği sağlamak, mali yönetim süreçlerini desteklemek ve 

bilgi ve uygulama paylaşımı yapmak için oluşturulmuş bir e-devlet 

projesidir. E-bütçe sistemi; kullanıcılara mükerrer veri girişi 

yaptırmamak, veri tutarlığını ve bütünlüğünü sağlamak ve zaman 

başta olmak üzere kaynaklardan tasarruf etmek amacıyla diğer 

sistemlerle de veri alışverişi yapmaktadır. KBS/Say2000 ile doğrudan 

veri tabanına bağlantı yöntemiyle veri alışverişi yapılmaktadır. Bu 

kapsamda en çok veri alışverişi yapılan alanlar; bütçe hazırlık bilgileri 

ve bütçe fişleri, bütçe başlangıç ödenekleri, yıl içi bütçe işlemleri ve 

ödenek gönderme belgeleri ile ilgili işlemlerdir (BÜMKO, 2015). 

Performans esaslı program bütçe sisteminin başarılı bir şekilde 

uygulanması açısından devlet muhasebe sistemi önemli bir 

konumdadır. Dolayısıyla bu sistemin etkin bir şekilde çalıştırılması 

gerekir. Nitekim ülkemizde sistemli ve bütüncül bir şekilde 

oluşturulan, devletin tüm gelir giderlerini kapsayan ve raporlayan, 

genel yönetim kapsamındaki tüm idareleri ele alan muhasebe kayıt 

düzeninin oluşturulmasına ve anında, düzenli ve güvenilir 

raporlamanın yapılabilmesine imkan tanıyan tahakkuk esaslı devlet 

muhasebe sistemi, yürürlükte olan bütçe sisteminin başarısını olumlu 

anlamda etkilemektedir. Kamu kesiminin ihtiyaç duyduğu devlet 

bütçesine ilişkin verilerin kapsayıcı, sistemli, bütüncül, doğru, 

güvenilir bir biçimde kaydedilmesi, analiz edilmesi, raporlanması, 

izlenmesi, yöneticilerin, seçilmişlerin ve kamuoyunun bilgisine 

sunulması ve onlar tarafından değerlendirilmesi, uygulanan bütçe 

sisteminin başarısını artıracaktır. 
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3.2.  Analtik Bütçe Sınıflandırmasının İyi İşlemesi 

 

Bilindiği üzere program bütçe sisteminin uygulandığı dönemlerde 

sınıflandırma sistematiği ve kod yapısının bozulmuş olmasından 

dolayı kurumsal ve fonksiyonel anlamda bir sınıflandırmanın hayata 

geçirilememesi ve analize elverişli veri setinin sunulamaması, 

kodlama yapısının ülkeler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak 

tanımaması, fonksiyonel ve ekonomik kodların iç içe yer alması ve alt 

yapı ve teknik problemlerden dolayı ülkemizde 2004 yılından itibaren 

genel ve katma bütçeli idarelerde, 2005 yılından itibaren ise 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahalli idareler ve sosyal 

güvenlik kurumlarında Analitik Bütçe Sınıflandırması’na geçilmiştir.  

Siyasi ve idari anlamda yetki ve sorumlulukların ortaya konulması ve 

perforamans sorumlularının tespit edilebilmesi için bütçe sistemi 

içinde yer alan idari yapı temel alınarak kurumsal sınıflandırma, GFS 

(Government Finance Statistics) standartları kapsamında fonksiyonel 

ve ekonomik sınıflandırma, mali mevzuatımız gereği finansman tipi 

sınıflandırma geliştirilmiştir. Devlet faaliyetlerinin türünü gösteren 

fonksiyonel sınıflama ile kamu kesiminin hangi tür hizmetlere, ne 

kadar kaynak tahsis edildiği görülebilmektedir. Finansman tipi 

sınıflama, ödeneklerin hangi kaynaktan sağlandığını ortaya 

koymaktadır. Ekonomik sınıflama ise devlet faaliyetlerinin milli 

ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplandırılmasıyla 

oluşturulmakta ve bu faaliyetlerin milli gelir ve piyasa ekonomisi 

üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. 
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Analitik bütçe sınıflandırması ile bütçede sınıflandırma sorunu 

çözülmüş, bütçe sisteminden elde edilen verilerle diğer ülke verileri 

karşılaştırılabilir hale gelmiş, performans esaslı bütçe sistemi ile çok 

yıllı bütçe sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasının önü 

açılmıştır (Mutluer, Öner, Kesik, 2011: 165). Aynı kodlamanın tüm 

kamu idarelerinde uygulanması, ölçmeye ve analize uygun istatistiksel 

veriler üretilmesine imkan tanıması açısından performans esaslı bütçe 

sisteminin kodlaması analitik bütçe sınıflandırması olarak 

adlandırılmaktadır (Edizdoğan ve Çetinkaya, 2011: 210).  

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra kamu 

idarelerinin teşkilat yapısında değişiklikler yapılmış ve yeni sistemle 

uyumlu olması açısından kurumsal sınıflandırma sistemi dört 

düzeyden iki düzeyli hale indirgenmiştir. Eğer harhangi bir idarenin 

bağlı olduğu Bakanlık değişirse, kurumsal sınıflandırmada kod 

değişikliklerine gidilmeye gerek kalmadan ve sonuçların düzenli 

olarak takibi için kurumsal sınıflandırmada ilk düzey, 5018 sayılı 

Kanuna ekli cetvellerde yer alan idareleri, ikinci düzey ise bu 

idarelerin hizmet birimlerini gösterecek şekilde düzenlenmiştir. 

Ayrıca bakanlıklara bağlı kuruşların kendi bağlı olduğu bakanlığın 

koduna atanması yerine her birine ilk düzeyde bağımsız bir kod 

tanımlanmıştır (CSBB, 2020a: 7). 

Finansman tipi sınıflandırma tek düzeyli ve tek haneli bir yapıdayken, 

fonksiyonel sınıflandırmanın tertip düzeyinden çıkarılması ve program 

sınıflandırmasına geçilmesinden dolayı bu sınıflandırma iki haneye 

çıkarılmıştır. Program bütçe kapsamındaki idare türlerine yenilerinin 
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dahil edilebilmesi göz önünde tutularak ilave kodların teminini 

sağlamak istenmiştir. Dolayısıyla üniversitelerin kendi öz 

kaynaklarından yaptıkları harcamalar ile özel hesap, fon ve döner 

sermaye kaynaklarının sınıflandırmaya dâhil edilmesi sağlanmıştır 

(CSBB, 2020a: 8-9). Gelirlerin, harcama ve borç vermenin, 

finansmanın sınıflandırması şeklinde üç bölümden oluşan ekonomik 

sınıflandırmada; program sınıflandırmasının tertip yapısına 

eklenmesiyle birlikte harcamanın ekonomik sınıflandırmasında 

değişiklikler yapılmıştır. Böylece hazine yardımları gibi fonksiyonel 

sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde izlenen kalemlerin, ekonomik 

sınıflandırma marifetiyle izlenmesinin önü açılmıştır (CSBB, 2020a: 

10). 

16 Ekim 2020 tarihli 7254 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 15 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası “Merkezî yönetim bütçe kanununun gider 

cetvelinin bölümleri, analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak 

programlar itibarıyla düzenlenir” olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Yine aynı Kanunun 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası “İlgili 

mevzuatta giderlere ilişkin olarak yer alan “Tertip” deyimi program 

sınıflandırmasının ilk düzeyini, kurumsal ve finansman tipi 

sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki 

düzeyini, borç ödemeleri yönünden “ilgili hizmet tertibi” deyimi borç 

konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri ifade eder” olarak 

yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre fonksiyonel 

sınıflandırma uygulamasından vazgeçilerek program 
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sınıflandırılmasına geçilmiştir. Artık ödenekler programlara göre 

tahsis edilmektedir. Dolayısıyla bütçe ve harcamalar, program 

yapısına göre sınıflandırılmaya başlanmıştır.  

 

Şekil 1: Örnek Program Sınıflandırması 

Kaynak: CSBB, 2020a: 42 

Şekil 1’den de görüldüğü üzere, program sınıflandırması, bütçe 

kaynaklarının yönetimi açısından “Program - Alt Program - Faaliyet” 

şeklinde üç düzeyden oluşmaktadır.  Programlar, kamu idarelerinin 

temel görev ve sorumlulukları esas alınarak kaynak tahsis edilen, 

birbiriyle uyumlu ve anlamlı şekilde bir araya getirilmiş faaliyetler 

grubu olarak tanımlanmaktadır. Alt program, programın alt unsurlarını 

içerecek şekilde düzenlenmekte ve program kapsamındaki ürün ve 

hizmetlerin, nitelikleri itibarıyla alt gruplara ayrılmasını 

sağlamaktadır. Alt programların belirlenmesinde de programlarda 
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benimsenen ilke ve esaslar uygulanmaktadır. Faaliyet, kamu kaynağı 

kullanmak suretiyle belirli bir ürünün üretilmesi ya da hizmetin 

sunulması amacıyla, planlama aşamasından üretim ve hedef kitleye 

sunum aşamasına kadar gerçekleştirilen iş, işlem ve süreçler 

bütünüdür (CSBB, 2020a: 17). Yönetim Destek Programı; idarenin üst 

yönetimine ilişkin hizmetler, idarenin tüm faaliyetleriyle ilgili 

yardımcı hizmet niteliğindeki hukuki danışmanlık ve muhakemat 

hizmetleri, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetleri ile 

insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Söz 

konusu dolaylı maliyetler topluma ya da diğer dış paydaşlara yönelik 

değil, kamu idarelerinin iç hizmetlerine ilişkin çıktıların üretilmesine 

yöneliktir. Program Dışı Giderler ise; idarelerin görev alanına giren 

konularla ilgili faaliyetlerinin programlarla ilişkilendirilmesi 

anlamında önemlidir (CSBB, 2020a: 38-40).  

Performans esaslı program bütçe sisteminde olduğu gibi, analitik 

bütçe sınıflandırmasının uygulanmasında da devlet muhasebesi 

sistemi önemli işleve sahiptir. Aslında devlet muhasebe sistemi, hem 

bütçe sisteminin hem de analitik bütçe sınıflandırılmasının 

uygulanmasına temel teşkil ettiğinden dolayı; tahakkuk esaslı devlet 

muhasebesi sistemi, performans esaslı program bütçe sistemi ve 

analitik bütçe sınıflandırması birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bu 

tamamlama ve ilişki, Say2000i web tabanlı saymanlık otomasyon 

sistemi sayesinde olmaktadır. Bu bağlamda, iyi işleyen bir devlet 

muhasebe sistemi ve analitik bütçe sınıflandırması, uygulanmakta olan 

bütçeleme sisteminin başarısına temel oluşturmaktadır. Analitik bütçe 

sınıflandırmasının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlayan 
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tüm düzenlemeler performans esaslı program bütçe sisteminin 

başarısının önünü açan bir faktör olmaktadır.  

3.3.  Çok Yıllı Bütçeleme Sisteminin Etkin Çalışması 

 

2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile getirilen önemli yeniliklerden birisi de çok yıllı bütçeleme 

sistemine geçiş olmuştur. Nitekim bütçelerin düzenlenme biçimleri 

özellikle ekonomik ve siyasi alanda meydana gelen değişimden 

etkilenmekte ve değişebilmektedir. Kamu kaynaklarının öncelik 

sırasına göre kullanımı ve tahsisini sağlamak, mali disiplini tesis 

etmek ve kamu hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak için bütçenin ve 

yarattığı etkilerin bir yıldan daha uzun süreli olarak analiz edilmesine 

imkan tanıyan çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Sistemin 

temelinde cari yıl ile birlikte izleyen iki yılın gelir gider tahminlerinin 

yapılması yatmaktadır (Tunçer ve Kılıçer, 2013: 110).  

Bütçelerin bir yıl gibi sınırlı bir zaman diliminde hazırlanması etkili 

bir harcama yönetimini engelleyebilmektedir. Gelir ve giderlerin çok 

yıllı olarak belirlenmesi ve dolayısıyla bütçelerin çok yıllı olarak 

hazırlanması etkili harcama yönetimi açısından önemlidir (Blöndal, 

2001: 10-12). Karar alıcıların orta vadedeki harcama limitlerini 

görmesine ve bu limitlerin orta vadedeki harcama politikaları ve 

maliyetleri ile ilişkilendirmesine imkan veren harcama programları 

hazırlamalarını sağlayan çok yıllı bütçe sistemi (Dean, 1997: 1) ile 

çok yıllı olarak hazırlanan bütçeler sayesinde plan-program-bütçe 

ilişkisinin daha tutarlı bir şekilde kurulması hedeflenmiştir. Üç yıllık 

dönemi kapsayacak şekilde çok yıllı bütçeleme anlayışı ile hazırlanan 
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orta vadeli program ve orta vadeli mali plan sayesinde 

makroekonomik çerçeveyle tutarlı harcama yapısının ortaya 

konulması, stratejik öncelikler çerçevesinde kurumsal amaç, politika 

ve hedeflerin belirlenmesi ve kaynakların kurumsal veya sektörel 

önceliklere göre dağıltılmasının önü açılmıştır (Yılmaz ve Biçer, 

2010: 47). 

5018 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde çok yıllı bütçeleme 

sistemine ilişkin hükümler yer almaktadır. 5018 sayılı Kanunun çok 

yıllı bütçeleme sistemi ile ilgili hükümlerin yer aldığı 14, 16, 17 ve 18 

inci maddelerinde 2/7/2018 tarihli ve 703 numaralı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değişiklikler yapılmıştır.  5018 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesinin d fıkrasındaki “Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak 

izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve 

değerlendirilir” hükmü ile bütçeye çok yıllı bir bakış açısı 

kazandırılmıştır. 5018 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “Kamu 

gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden 

olacak ve kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun 

tasarılarının getireceği malî yük, orta vadeli program ve malî plan 

çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplanır ve tekliflere 

eklenir” hükmü yeniden düzenlenmiş ve mali yükün çok yıllı 

bütçelemeye göre hesaplanması ve tekliflere eklenmesi gerektiği ele 

alınmıştır. Aynı Kanunun 15 inci maddesinde merkezî yönetim bütçe 

kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yer 

alması gerektiği vurgulanmıştır. 
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Çok yıllı bütçeleme sisteminin temel belgeleri orta vadeli program ve 

orta vadeli mali plandır. Bu belgeler üç yıllık olarak ulusal düzeyde 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 

hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanının onayından sonra resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 5018 sayılı Kanunun 16 ıncı 

maddesinin ikinci fıkrasında “Merkezî yönetim bütçesinin hazırlanma 

sürecinin, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası 

sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik 

koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef 

ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak 

şekilde onaylanan orta vadeli programın Resmî Gazete’de 

yayımlanması ile başlar” denilerek orta vadeli programın 

yayımlanmasıyla birlikte bütçe hazırlık süreçlerinin başladığı ve bu 

program kapsamında öncelikle büyüme, enflansyon, cari açık gibi 

makro ekonomik göstergelerin üç yıllık tahminin yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

5018 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında “Orta 

vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam 

gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu 

ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç 

Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır”  denilerek 

makro ekonomik göstergelerle uyumlu olmak kaydıyla kamu gelirleri, 

kamu giderleri, bütçe açığı gibi makro mali göstergelerin üç yıllık 

olarak tahminlenmesi ve yayımlanması gerektiği kanunda 

düzenlenmiştir.  
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Kamu idarelerinin gelir ve gider tekliflerini hazırlarken 5018 sayılı 

Kanunun 17 inci maddesinin a ve c fıkrası gereğince orta vadeli 

program ve malî planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve 

esasları ile kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı 

bütçeleme anlayışını dikkate almaları gerektiği hükme bağlanmıştır. 

5018 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin a ve e fıkralarında ise 

merkezî yönetim bütçe kanun teklifine, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı tarafından; orta vadeli malî planı da içeren bütçe 

gerekçesi ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki 

yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider 

tahminlerinin yer alması gerektiği vurgulanmıştır. 

5018 sayılı kanunda yapılan düzenlemelere bakıldığında, bütçenin 

planlanması, hazırlanması ve TBMM tarafından onanması veya kabul 

edilmesi aşamalarında çok yıllı bütçeleme yaklaşımının önemli bir 

konumda olduğu anlaşılmaktadır. Performans esaslı program bütçe 

sisteminin çok yıllı bütçeleme anlayışını da içine alarak uygulandığı 

ve dolayısıyla çok yıllı bütçeleme sisteminin etkin bir şekilde 

işletilmesinin performans esaslı program bütçe sisteminin başarılı bir 

şekilde uygulanmasına zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Bu 

bağlamda makro ekonomik ve makro mali göstergelerin ele alındığı 

belgelerde yapılan tahminlerin tutarlılığı ve doğruluğu önem arz 

etmektedir. Yapılan tahminler ile gerçekleşmeler arasındaki sapmanın 

az olması veya gelir gider tahminlerinin mali yıl sonunda tahmin 

edildiği şekilde gerçekleşmesi uygulanmakta olan bütçe sisteminin 

başarısı için önemlidir. 
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Ülkemizde mali yıldan önce orta vadeli program ve orta vadeli mali 

plan aracılığıyla yapılan tahminler mali yıl içinde 

güncellenmemektedir. Nitekim uygulanan politikalar ve ekonomide 

meydana gelen yeni gelişler kapsamında bütçenin uygulanması 

sırasında tahminlerde güncelleme yapma gereği ortaya çıkabilir. Bu 

kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 

Ekonomi Reformları Eylem Planı’na bakıldığında, 2021 yılından 

itibaren üçer aylık dönemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve 

hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu”nun üçer aylık dönemler 

itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacağı açıklanmıştır. Alınan kararların 

belirli dönemler itibariyle sonuçlarını görmek ve ortaya çıkan 

durumlara göre yeni mali kararların daha sağlıklı alınması anlamında 

yerinde bir uygulamaya geçildiği anlaşılmaktadır.  

Yine Ekonomi Reformları Eylem Planında Bütçe hazırlık sürecinin 

sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali 

planın 30.06.2021 tarihine kadar yapılacak kanuni düzenleme ile tek 

bir belge haline getirileceği duyurulmuştur. Sonrasında 25 Mayıs 2021 

tarihinde 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda 

ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile 5018 sayılı Kanuna “Mevzuatta orta vadeli mali plana 

yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılır” şeklinde ek 

madde eklenmiştir. Bu kanun değişikliği ile orta vadeli mali plan 5018 

sayılı Kanundan çıkarılmış ve orta vadeli program ile birleştirilmiştir. 

Bu kapsamda üst belge niteliğini taşıyan çok yıllı bütçeleme 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-12.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-12.pdf
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sisteminin temel dokümanlarında sadeleşmeye gidilmesi uygulanan 

bütçe sisteminin başarısına katkı sunan bir faktör olacaktır.  

3.4.  Performans Denetiminin Önemi 

 

Ülkemizde performans denetimine geçiş bağlamında 7254 sayılı 

Kanun ile 5018 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesine ek fıkra eklenerek, 

“Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans 

programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik 

ve düzenli olarak veri toplar ve analiz eder. İzleme ve değerlendirme 

sonuçları idare faaliyet raporlarında gösterilir” hükmü getirilmiştir. 

Dolayısıyla bu düzenlemeden idare düzeyinde hazırlanan ve bütçe 

gerçekleşmelerinin gösterildiği faaliyet raporlarının izleme ve 

değerlendirme sürecinin önemli bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca 9 uncu maddede “Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kamu 

idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların 

bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler 

çerçevesinde gerçekleştirilir” hükmü yer almakta ve performans 

denetiminin performans göstergeleri üzerinden yapılması gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

 5018 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin “Sayıştay tarafından 

yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu 

çerçevesinde, yönetimin malî faaliyet, karar ve işlemlerinin; 

kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden 

incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine 

raporlanmasıdır” şeklinde düzenlenen hükmü gereğince dış denetim 
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bağımsız bir hesap mahkemesi olan Sayıştay tarafından harcama 

sonrası yapılmakta ve denetim sonuçları bütçe hakkının da bir sonucu 

olarak TBMM’ye sunulmaktadır. Aynı kanunun 68 inci maddesinin 

“Dış denetimin, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları 

dikkate alınarak; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 

olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının 

ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle 

gerçekleştirilir” hükmü kapsamında Sayıştay tarafından performans 

denetimi yapılmaktadır.  

5018 sayılı kanundan sonra yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu’nun 2 inci maddesinde performans denetimi, “Hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler 

ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Aynı kanunda performans ise, “Kamu idarelerince 

belirlenen hedef ve göstergelere ulaşma seviyesi” olarak 

düzenlenmiştir.  

5018 ve 6085 sayılı kanunlarla yapılan düzenlemelerle performans 

esaslı program bütçe kapsamında hazırlanan stratejik planlar ile 

performans programlarında belirlenen hedef ve göstergelerin 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetlenebilmesi için performans 

denetimine geçilmiştir. Performans denetiminde kamu hizmeti sunan 

idarelerin faaliyet sonuçları bütçe düzeni içinde denetlenmektedir. 

Performans esaslı program bütçe sisteminde bütçelerin 5 yıllık dönemi 

kapsayan stratejik planlar ve yıllık olarak düzenlenen ve performans 

göstergelerinin yer aldığı performans programlarına göre 
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hazırlanmasının bir sonucu olarak performans odaklı denetim 

yapılmaktadır. Günümüzde Sayıştay tarafından yapılan performans 

denetimi performans bilgisine odaklanmakta ve kamu idarelerine mali 

ve hukuki bir sorumluluk yüklememektedir.  

Sayıştay, performans denetimini kamu idarelerinin ilgili belgelerinde 

belirlenen performans bilgisinin kalitesini değerlendirerek 

yapmaktadır. Devletin hizmet sunumunu konu alan, mali olmayan 

bilgi, performans bilgisi olarak tanımlanmaktadır. Sayıştayın 

performans bilgisini üç temel hedefe odaklanarak denetlemektedir 

(Sayıştay, 2014: 6):  

• Kamu mali yönetiminde hesap verebilirlik ve mali saydamlığı 

sağlamak için kamu idarelerinin, 5018 sayılı Kanuna uygun 

olarak performans bilgilerini faaliyet raporlarında 

göstermelerine imkan tanımak,  

• Raporlanan bilgilerin yararlılığına ve kalitesine katkıda 

bulunmak,  

• Kamu idarelerinin performans hedefleri ve göstergeleri 

açısından kaydettikleri ilerlemeyi izlemek ve raporlamak üzere 

hazırladıkları faaliyet raporlarında yer alan bilginin doğruluğu 

konusunda TBMM’ye ve kamuoyuna bilgi vermektir. 
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Şekil 2: Performans Denetiminin Çerçevesi 

Kaynak: Yılmaz, 2014: 361 

Şekil 2’den de anlaşılacağı üzere, Sayıştay kamu idaresinin hazırladığı 

stratejik plan, performans programı çerçevesinde izleyeceği yol 

temelinde tanımlanan amaç ve hedefleri ile bütçe uygulaması 

sonucunda faaliyet raporlarında ortaya çıkan faaliyet sonuçlarının 

performans göstergeleri çerçevesinde ölçülmesi ile yapılmaktadır. Bu 

kapsamda hazırlanan denetim raporu, kamu hizmet sunumundan 

sorumlu olan kamu idaresinin bütçesini planlarken veya hazırlarken 

belirlediği performans hedeflerine mali yıl bittikten sonra ulaşıp 

ulaşmadığını ortaya koymaktadır.   

Stratejik plan ve performans programının değerlendirilmesinde; 

stratejik plan ve performans programının yayımlanmış olması 
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(Mevcudiyet), stratejik plan ve performans programının yasal süreler 

içerisinde hazırlanması (Zamanlılık), stratejik plan ve performans 

programının şekil ve içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak 

hazırlanması (Sunum), amaçlar ve hedefler arasında mantıksal bağlantı 

olması (İlgililik), performans hedeflerin veya göstergelerin ölçülebilir 

olması (Ölçülebilirlik) ve performans hedeflerinin açık ve net bir 

tanımının olması (İyi tanımlanma) ilkelerine göre 

değerlendirilmektedir. Yine faaliyet raporu, mevcudiyet, zamanlılık, 

sunum ilkelerinin yanında, Tutarlılık (performans hedef ve 

göstergelerinin planlama ve raporlama dokümanlarında tutarlı olarak 

kullanılması), Doğrulanabilirlik (raporlanan performans bilgisinin 

kaynağına kadar izlenebiliyor olması) ve Geçerlilik/ İkna edicilik 

(planlanan ve raporlanan performans arasındaki her tür sapmanın 

denetlenen idare tarafından ele alınıyor olması ve sapmayı açıklayan 

nedenlerin inandırıcı ve ikna edici olması) kriterleri temelinde 

değerlendirilmektedir (Sayıştay, 2014). 

Performans esaslı program bütçenin temel unsurları olan stratejik plan 

ve performans programında tanımlanan hedef ve göstergelere ulaşılıp 

ulaşılamadığının denetlenmesi ve faaliyet raporlarında üretilen 

verilerin veya gerçekleşmelerin mali saydamlık ve hesap verilebilirlik 

ilkelerine göre değerlendirilmesi açısından performans denetimi 

önemlidir. Dolayısyla performans denetimi, performans esaslı 

program bütçenin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda 

bulunmaktadır.  
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SONUÇ 

Ülkemizde 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı kanun ile yürürlüğe 

giren performans esaslı bütçeleme sistemi uygulamasından edinilen 

tecrübeler ışığında bütçe sisteminin aksayan yanları görülmüş ve 

bunları gidermek üzere 2020 yılında yapılan bir değişiklik ile 

performans esaslı program bütçe sistemine geçilmiştir. Bu çerçevede 

performans esaslı bütçe sistemi ile program bütçe sistemi birlikte 

uygulanmaya başlamıştır. Aslında performans esaslı bütçe sisteminin 

uygulandığı dönemlerde de var olan hatta performans esaslı bütçe 

sistemi ile birlikte yürürlüğe giren tahakkuk esaslı devlet muhasebe 

sistemi, analitik bütçe sınıflandırması, çok yıllı bütçeleme sistemi ve 

performans denetiminin işleyişi; geçmişte performans esaslı bütçe 

sisteminin, 2020 yılından sonra ise yeni bütçeleme sistemi olan 

performans esaslı program bütçe sisteminin başarılı bir şekilde 

uygulanmasını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Zira 

ülkemizde sistemli ve bütüncül bir şekilde oluşturulan, devletin tüm 

gelir giderlerini kapsayan ve raporlayan, genel yönetim kapsamındaki 

tüm idareleri ele alan muhasebe kayıt düzeninin oluşturulmasına ve 

hemen, düzenli ve güvenilir raporlamanın yapılabilmesine imkan 

tanıyan tahakkuk esaslı devlet muhasebe sistemi, yürürlükte olan 

bütçe sisteminin başarısını olumlu anlamda etkilemektedir. Diğer 

taraftan 2003 yılından itibaren analitik bütçe sınıflandırmasına 

geçilerek, gelir ve harcamaların tasnifini ele alan ve iyi işleyen bir 

sınıflandırma sisteminin oluşturulması ve 2020 yılında yapılan 

düzenlemeyle fonksiyonel sınıflandırma uygulamasından vazgeçilerek 

program sınıflandırılmasına geçilip ödeneklerin programlara göre 



 
140 Ekonomi ve Sosyal Politika Yaklaşımları Üzerine İncelemeler: 

Teori, Politika, Yöntem ve Yansımalar 

tahsisinin sağlanması uygulanmakta olan bütçe sisteminin başarısına 

katkı sunan bir faktör olmuştur. Yine bütçelerin yılı ve izleyen iki yılı 

kapsayacak şekilde yani çok yıllı olarak hazırlanması etkili bir 

harcama yönetiminin önünü açmıştır. 2021 yılında yapılan 

düzenlemeyle bütçe yönetiminde sadeleşmek için çok yıllı bütçeleme 

sisteminin temel belgeleri olan orta vadeli program ve orta vadeli mali 

plan, orta vadeli program içinde birleştirilmiştir. Bu bağlamda, çok 

yıllı bütçeleme sistemini iyileştiren her düzenleme performans esaslı 

program bütçe sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı 

sunmaktadır. Ayrıca kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması 

açısından çıktı ve sonuçlara yani performansa odaklanan denetim 

sisteminin oluşturulması uygulanmakta olan bütçe sisteminin başarısı 

açısından önemlidir. 
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GİRİŞ 

Sosyal devlet ve sosyal haklar alanında meydana gelen gelişmeler 

neticesinde engelliler de sosyal politikanın hedef grupları arasına 

girmiştir. Çalışma, en önemli sosyal haklardan biridir ve bireyin hem 

sosyalizasyon süreçlerine dahil olması hem de gelir elde ederek diğer 

toplumsal süreçlere insanca katılmasına imkân sağlamaktadır. Bu 

nitelikleriyle çalışma hakkının engellilere de engelli olmayan bireylere 

olduğu gibi sağlanması gerektiği kabul edilmektedir.  

Bu sosyal hak anlayışı ile birlikte işsizlerin istihdamı meselesinde 

olduğu gibi, engellilerin istihdamının artırılmasında da diğer 

motivasyon kaynağı sosyal devletin yaşadığı finansman sorunudur. 

Sosyal yardım harcamalarının mevcut seviyeleri ile engellilerin 

yoksulluğunu gidermede yetersiz kalması, daha yüksek ve uzun süreli 

harcamaların ise devletlerin kapasitesini zorlaması, işsizlerde olduğu 

gibi engellilerin de istihdam edilmelerini zorunlu hale getirmiştir. 

Dolayısı ile engellilerin istihdamı meselesi bir yönden insani bir 

gelişmişlik durumu ile ilişkili olup, diğer yönden refah devletlerinin 

yaşadıkları sorunların da bir sonucudur.  

Engellilerin toplum içinde önemli bir ağırlığa sahip olması, engellilere 

yönelik sosyal harcamaların hızlı biçimde artış göstermesi, önemli bir 

istihdam potansiyeli taşıyan engelli nüfusa yönelik aktifleştirme 

politikalarını kaçınılmaz ve önemli kılmaktadır. Bununla birlikte 

uygun koşullarda istihdam edildiklerinde verimlilik artışı sağlamaları 

ve kendileri için daha sürdürülebilir maddi koşullara sahip olmalarının 

istihdamdan geçtiği gerçeği karşısında engellilerin istihdam 
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edilmelerini artırmaya yönelik aktifleştirme politikaları, 1990’lı 

yıllardan bu yana gelişmiş refah devletleri tarafından ve diğer 

gelişmekte olan ülkeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. 

Engellilerin istihdam edilmelerine yönelik politikalar zaman içinde 

içerik ve nitelik yönünden de gelişim göstermekte, bazı uygulamaların 

dezavantajlar içermesi nedeniyle terk edilmeye başlandığı ve daha 

yeni ve etkin uygulamaların geliştirildiği görülmektedir. Korumalı 

işyeri modelinden desteklenmiş istihdam modeline geçiş bu durumun 

en iyi örneğidir. 

Türkiye’de engellilere yönelik ilk sosyal politika girişimleri 

1990’ların sonlarında başlatılsa da, gerçek anlamda sosyal içerme 

politikalarının 2000’lerden sonra başlatıldığı görülmektedir. Bu açıdan 

ülkemizde sosyal politikanın diğer alanlarında olduğu gibi engellilere 

yönelik uygulamaların da gelişmiş refah devletlerine göre geç 

başlatıldığı kabul edilmelidir. Son 10 yıllık süreçte bu alanda ciddi 

mesafe alınarak gelişmiş ülkelerle olan fark kapatılmaya 

çalışılmaktadır. Bununla birlikte birçok yönden geliştirilmesi gereken 

unsurlar bulunmaktadır. Özellikle eğitim, rehabilitasyon, bakım 

hizmetleri, kamu istihdamı gibi alanlarda gözle görülür gelişmeler söz 

konusu iken, korumalı işyeri uygulamasının sınırlı kalması ve 

desteklenmiş istihdam modeline yaygınlık kazandırılamaması mevcut 

eksiklikler olarak öne çıkmaktadır. 
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1. ENGELLİ KAVRAMI  

Günlük hayatta birbirlerinin yerlerine kullanılan “sakat”, “özürlü” ve 

“engelli” kavramları gerçekte farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu 

kavramların içerikleri insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan 

sağlıklı insanlardan farklı olduklarını göstermekle birlikte farklı 

tanımlamalar sağlıksız kişilerin olumsuz etkilenmesine neden 

olmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “Sakat”; 

“Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan”, “Özürlü”; “kusuru olan, 

defolu”, “Engelli”; “Vücudunda eksik veya kusuru olan” olarak 

tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), engellilik konularına ilişkin terimlerin 

standart hale getirilmesi ve verilerin karşılaştırılabilmesi için 

özürlülüğe ilişkin ilk sınıflandırmayı 1980 yılında yapmış ve bu 

sınıflamayı 1993 yılında ICIDH (International Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps-“Bozukluklar, Yeti Yetimi 

ve Engellilerin Uluslararası Sınıflandırması”) olarak raporlaştırmıştır. 

Son olarak 2003 yılında bu rapor kapsamında engellilikle ilgili 

bozukluk (impairment), özürlülük (disability) ve engellilik (handicap) 

şeklinde bir sınıflandırma yoluna gidilmiştir (http://www.who.int/ 

classifications/icf/en/; Burcu, 2007: 7).  

OECD ülkeleri ortalaması olarak her yedi kişiden birinin günlük 

yaşamını engelleyecek şekilde bir kronik sağlık sorunu ve engelliliğe 

sahip olduğu gerçeğinden hareketle OECD engelliliğin marjinal olarak 

bakılacak bir olgu olmadığına vurgu yaparken (OECD, 2010:22), 

Avrupa Birliği, engellilerin sürekli olarak sosyal hayatın tüm 
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alanlarında engellerle karşılaşması gerçeğinden hareketle engellileri, 

sosyal politika kapsamındaki en dezavantajlı grup olarak 

nitelendirmektedir (Aysoy, 2004: 52). 

2. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA İSTİHDAMA KATILIMI 

ARTIRMA POLİTİKASI: AKTİFLEŞTİRME  

Gelişmiş refah devletlerinin küreselleşme sürecinde yaşadıkları 

finansal sorunlara karşı geliştirilen çözümlerden biri son yıllarda 

sosyal politikanın ana akım stratejisi olarak tezahür eden aktifleşme 

stratejisidir. Çalışma isteğini azaltan yüksek ve uzun süreli işsizlik ve 

diğer sosyal güvenlik yardımlarını minimize eden ve yardım almak 

için sıkı bir çalışma imkânı kriterini zorunlu tutarak işe teşvik eden bir 

yardım mekanizması ile birlikte iyi tasarlanmış aktif emek piyasası 

politikalarının eş zamanlı uygulanması olarak tanımlanan aktifleşme 

stratejisi 1990’lardan bu yana gelişmiş refah devletlerinde 

uygulanmaktadır (Öztürk, 2011: 120-142). 

Refah devletlerinin yaşadığı finansal sorunlarla birlikte, 

aktifleştirmenin ekonomik etkinlik için bir politika alternatifi olarak 

görülmesinin gerisinde işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü ve 

işsizlik oranlarının yüksekliği bulunmakta olup (OECD, 2013:11) 

aktifleştirmeye olan ihtiyacın küresel ekonomik-finansal krizle daha 

da arttığı vurgulanmaktadır (OECD, 2013:5). 

Aktifleştirme politikalarının başarılı olabilmesi için, aktif emek 

piyasası politikaları ile gelir desteği sağlayan sosyal koruma 

düzenlemeleri arasındaki tamamlayıcılık ilişkisinin önemine vurgu 

yapılmaktadır (OECD, 2013:5).  
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Aktifleştirme politikalarının temel amacı işgücü piyasasının dışında ya 

da çevresinde bulunan genç, kadın, engelli, yaşlı, uzun süreli işsiz, 

düşük vasıflı veya eksik-enformel istihdamdaki bireylerin formel 

emek piyasasına girişlerinin önündeki yapısal engelleri kaldırmak, 

istihdam edilebilirliklerini ve kazanma kapasitelerini artırmaktır 

(OECD, 2013:5-8).  

3. ENGELLİ NÜFUSA YÖNELİK AKTİFLEŞTİRME  

Birçok ülkede engelli işgücünün istihdam oranı engelsiz olanların 

oranının yarısı kadar bir seviyede gerçekleşmekte ve istihdam 

artışlarının da en az görüldüğü nüfus kesimi engelliler olmaktadır 

(OECD, 2013:23). Çalışma çağı engelliliğine yönelik politikalar 

günümüzde üstesinden gelinmesi gereken en büyük sosyal ve 

ekonomik sorunlardan biri olarak görülmektedir (OECD, 2010:9). 

Bununla birlikte, AB ülkeleri için hazırlanan bir raporda engellilerin 

ekonomik olarak faal olmayan (eğitimde ve çalışan veya iş arayan 

olarak işgücü içinde yer almayan) gruplar (emekli, ailevi nedenler 

çalışmayan vb) arasında çalışma isteği en yüksek olan kesim olduğu 

görülmektedir (Eurofound, 2017:30). 

Engellilerin işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü makroekonomik 

verimliliğin önündeki en önemli engellerden biri olarak görülmektedir 

(Powers, 2008:6).  Engellilerin eğitim ve istihdama katılımının artması 

ise ülkelerin üretkenlik kapasitesini doğrudan artıran bir etken olarak 

kabul edilmektedir (Powers, 2008:7).  

Engelli nüfusun işgücü kapasitesi ve potansiyeli göz önüne 

alındığında, özellikle yaşlanma sorunu yaşayan ülkeler için engelli 
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işgücünün potansiyelini harekete geçirerek yaşlanmanın yol açacağı 

işgücüne katılma oranındaki azalma ve finansal yükün artması gibi 

olumsuz etkilerin dengelenebileceği öngörülmekte (OECD, 2010:24) 

ve engellilerin emek piyasasına girişine yönelik politikalara önem 

atfedilmektedir (OECD, 2013:23).  

İstatistikler engelli olmayan bireylere göre, engelli nüfusun 

istihdamının daha zor ve daha kötü koşullarda gerçekleştiğini ve 

olumsuz çalışma koşullarına maruz kalmalarının ise engelli 

olmayanlara göre daha olası (OECD, 2010:52) olduğunu 

göstermektedir (Scharle, 2013:6). Gelişmiş ülkelerden elde edilen 

bilgilere göre engellilerin emek piyasasındaki durumları engelli 

olmayanlarla karşılaştırıldığında aşağıdaki genel sonuçlara 

ulaşılmaktadır (Powers, 2008:4; OECD, 2010:52): 

▪ Engelliler çoğunlukla pasif engelli yardımı ve malül aylıkları 

almaktalar ve bu yardımları aldıktan sonra artık 

çalışmamaktadırlar. 

▪ İşgücüne katılım oranları genel oranın yarısına yakın olacak 

şekilde çok düşüktür. 

▪ Tam zamanlı istihdam edilme olasılıkları çok düşüktür. OECD 

ortalaması olarak part-time istihdam edilenlerin oranı engelliler 

için engelli olmayanlara göre iki kata yakın olacak şekilde daha 

yüksek seviyededir. 

▪ Uzun dönemli işsizlik oranları genel orana göre çok daha 

yüksektir. 
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▪ Tam zamanlı istihdamda elde ettikleri ücret engelli olmayanlara 

göre çok düşüktür. 

▪ Yoksul bir yaşam sürme olasılıkları engelli olmayanlara göre 

çok daha yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise engelliler en 

yoksul kesim içinde en büyük oranı oluşturmaktadır. 

Engelli istihdamını zorlaştıran ve engellilik yardımı harcamalarını 

artıran en önemli faktörün emek talebindeki yapısal değişiklik ve 

bunun beraberinde oluşan uzun dönemli işsizlikteki artış olduğu kabul 

edilmektedir (Scharle, 2013:6). Bununla birlikte, engellilerin iş 

hayatına girmesinin önünde eğitim ve ulaşım alt yapısından 

kaynaklanan engeller olduğu gibi, iş çevresindeki yanlış anlayış ve 

tutumlar da engel oluşturmaktadır (ILO-OECD, 2018:6). 

İstatistikler birçok ülkede özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

engellilerin çoğunlukla zorunlu olarak enformel sektörlerde istihdam 

edildiklerini veya marjinal sektörlerde kendi adına çalıştığını 

göstermektedir (ILO-OECD, 2018:3; Powers, 2008:6).  

Özellikle erken çocukluk döneminden itibaren engelli olanların eğitim 

seviyelerinin engelli olmayan kişilere göre düşük olduğu 

görülmektedir (ILO-OECD, 2018:3). Engellilerin eğitim-vasıf 

seviyelerinin engelli olmayanlara göre daha düşük olması ve gelişmiş 

ülkelerin emek piyasalarında vasıf temelli teknolojilere dayalı 

üretimin yaygınlaşması ile özel tedbirler alınmadığında, engellilerin 

istihdam edilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır (OECD, 2010:27). 

Bununla birlikte eğitim aldıklarında engellilerin engelli olmayanlar 
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karşısındaki kötü istihdam ve gelir koşullarını iyileştirdikleri 

görülmektedir (Powers, 2008:4). 

Yapılan çalışmalar engelli çalışanların ücret dezavantajlarının 

çoğunluğunu eğitim seviyesinin açıkladığını göstermekte ve tam 

olarak geliştirilmiş bir engelli entegrasyon sisteminin kamu 

eğitimindeki önleyici müdahaleler ve çocuk ve gençlerin ileri eğitime 

erişimlerindeki engellerin kaldırılması ile mümkün olabileceğini kabul 

etmektedir (Scharle, 2013:11). 

Engelli ve engelli olmayan bireyler arasındaki istihdam açığı 

demografik ve ekonomik faktörlerin yanısıra ulusal refah politikaları 

tarafından da belirlenmektedir. Özellikle emek talebinin yapısında 

meydana gelen yapısal değişim ve istihdam dostu engellilik 

politikalarının bu oranın belirlenmesindeki etkisi çok fazladır. 

Yine engellilere yönelik karşılaştırılabilir sağlıklı veri eksikliği ve 

çalışma çağındaki engelli nüfus oranının ülkelere göre değişiklik 

göstermesi, engellilere yönelik verimlilik algısı ve ayrımcı tutum ile 

eğitim seviyesi de istihdam açığının belirleyicileri olarak kabul 

edilmektedir (Scharle and Csillag, 2016:8). 

3.1. Engellilere Yönelik Yardım Harcamalarında Artış 

Özellikle emek piyasalarında istihdam edilebilirliğe yönelik meydana 

gelen olumsuz gelişmeler neticesinde birçok OECD ülkesinde 

engellilik yardımları düşük çalışma kapasitesine sahip olanlar için son 

çare olmaya başlamıştır (OECD, 2010:10).  
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Son çare olarak başvurulan ve vazgeçilmeyen engellilik yardımları 

kamu maliyesi üzerine ciddi bir yük oluşturmakla birlikte, 

miktarlarının çok yüksek olmaması ve yararlananların tek geçim 

kaynağı olması nedeniyle; yoksulluktan kurtarma işlevini de yerine 

getirememekte olduğuna dikkat çekilmektedir (OECD, 2010:10).  

2007 yılı rakamları ile OECD ortalaması olarak (Türkiye ve Meksika 

hariç) hastalık ve engellilik nedeniyle yapılan harcamaların işsizlik 

yardımları için yapılan harcamalara oranı %284 olarak gerçekleşmiştir 

(OECD, 2010:58).  

Engellilik yardımlarına hak kazananlar içinde, istihdam için bu yardım 

programlarını terk etme oranı çok düşük seviyededir (OECD, 

2010:67). Bununla birlikte gelişmiş sosyal koruma sistemleri olan 

ülkelerde uzun dönemli işsizlikle birlikte işsizlik yardımının yerine 

engelli yardımları ile desteklenen engellilerin ekonomi iyileştikten 

sonra da emek piyasasına dönmeme riskinin bulunduğu ifade 

edilmektedir. Bu durum engellilerin aktifleştirilmesinin önündeki 

engel olarak görülmektedir (OECD, 2013:24). Bu durum engellilerin 

aktifleşme stratejisinin öncelikli hedef kitlesi olmasının da gerekçesi 

olmaktadır. 

OECD ülkelerinde engellilik yardımlarından yararlananlar içinde 

zihinsel hastalıklara sahip olanların oranında artış olduğu, aynı 

zamanda engelli politikalarının zihinsel engellilik durumunda işe 

yaramadığı belirtilmektedir (OECD, 2010:11). Bu durum erken 

çocukluk döneminden itibaren zihinsel engellilere yönelik eğitim ve 

rehabilitasyon hizmetlerinin, hem sosyal harcamaların azaltılması hem 
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de engellilerin aktif işgücüne dönüştürülmesi için kritik öneme sahip 

olduğunu göstermektedir. 

4. Engellilerin Kalıcı Refaha Ulaşmalarının Yolu: İstihdam 

Engellilerin aktifleştirilmesini gerekli kılan ekonomik ve sosyal 

gerekçeler söz konusudur. Öncelikle engellilerin hayatlarını bağımlı 

olarak sürdürmeleri ve toplumdan dışlanmaları yerine çalışarak kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilir duruma gelmeleri kendilerine olan öz saygı 

ve güvenlerini artırarak, sosyal refahlarını artıracaktır. İkinci olarak 

nüfus içinde önemli bir ağırlığı oluşturan engellilerin istihdamları 

ekonomik büyümeye çok ciddi katkıda bulunacaktır (Demir, 2016:36-

37). 

Kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için ciddi bir tehdit olarak görülen 

engelli bireylerin düşük çalışma kapasitesine karşılık olarak, uygun 

şekilde tasarlandıklarında engellilere yönelik politikaların, bu tehdidi 

önlemede çok etkili olabilecekleri ve kamu istihdam hizmetlerinin de 

bu politikaların uygulanmasında önemli rol oynayacakları 

savunulmaktadır (Scharle, 2013:18). 

Engellilere kalıcı refah sağlayıcı istihdam politikaları için, 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 8 numaralı herkes için daha 

kapsayıcı ve sürdürülebilir istihdam, ekonomik büyüme ve düzgün iş 

hedefi içinde engelliler için tam ve üretken istihdamın başarılması ve 

10 numaralı eşitsizliğin azaltılması hedefi içinde diğer gruplarla 

birlikte engellilerin ekonomik, sosyal ve siyasal katılımlarının 

desteklenmesi ve güçlendirilmesi gibi alt hedefleri yol gösterici 

durumdadır. Yine ülkelerin engelli işgücünü katılımcı olmadıkları 
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varsayımı ile istatistiklerde görmezden gelme eğilimini ortadan 

kaldırmak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 8.5 alt hedefi ile 

uyumlu olacak şekilde, ülkelerden işgücü piyasası anketlerinde 

engelliler için ayrı bir veri seti oluşturulması öngörülmüştür (ILO-

OECD, 2018:3). 

4.1. Aktifleştirme Uygulamaları 

Aktifleştirme uygulamaları kapsamında, birçok OECD ülkesi 1990’lı 

yıllardan bu yana bir taraftan çalışamayan kişilere ve ailelerine yeterli 

bir gelir sağlamaya çalışırken, diğer taraftan bunlardan çalışabilecek 

olanlara iş için destek ve teşvik sağlamaya yönelik politikayı eş 

zamanlı olarak uygulamayı benimseyerek (ILO-OECD, 2018:5) 

engelli istihdamını artırmak için reform uygulamaları yapmaktadır 

(OECD, 2010:12).  

AB 1980’lerin başından itibaren engellilerin entegrasyonunu 

desteklemeye başlamış olup, ilk defa 1999 yılında AB Engellilik 

stratejisini uygulamaya geçirmiş, 2003-2005 İstihdam Rehberinde 

yine ilk defa engelliler Avrupa İstihdam Stratejisi kapsamına 

alınmıştır. 2003 yılında konu ile ilgili olarak Avrupa Eylem Planı 

hazırlanmış ve 2010 yılında yeni AB Engellilik Stratejisi 

oluşturulmuştur (Scharle, 2013:1). 

OECD ülkelerinde 1990-2007 yılları arasındaki engellilik 

politikalarının yardım ve işe uyum boyutlarındaki gelişme 

incelendiğinde yardım tedbirlerinde sınırlı bir gerileme görülürken, işe 

uyum amaçlı uygulamalarda ciddi ilerleme söz konusudur (Böheim ve 

Leoni, 2015:12). 



 
158 Ekonomi ve Sosyal Politika Yaklaşımları Üzerine İncelemeler: 

Teori, Politika, Yöntem ve Yansımalar 

AB üyesi bazı ülkelerde (Avusturya, Danimarka, Hollanda, İspanya, 

İngiltere ve Macaristan) 1990-2014 yılları arasında emek piyasasına 

entegrasyona yönelik politikalarda ve buna karşılık yardımlara 

erişimin zorlaştırılmasında eş zamanlı ciddi bir artış söz konusudur. 

Bu alanda refah rejimleri arasında artan bir yakınlaşma görülürken en 

hızlı dönüşüm ise sosyal demokrat rejimlerde yaşanmaktadır (Scharle 

and Csillag, 2016:9). 

4.2. Engelli İstihdamını Artırmaya Yönelik Politikalar 

Engelli istihdamını doğrudan artırmak için arz yönlü ve talep yönlü 

politikalar uygulanmakla birlikte, çevresel koşulların uygun hale 

getirilmesine yönelik düzenlemeler de hayata geçirilmektedir. Talep 

yönlü politikalar içinde özel ve kamu sektöründe doğrudan engelli 

istihdamı oluşturmaya yönelik programlar ağırlıklı iken, arz yönlü 

politikalarda vasıf kazandırma, mesleki rehabilitasyon, arz-ve talebi 

uyumlaştırıcı işe yerleştirme hizmetleri yer almaktadır. Çevresel 

koşulların uygun hale getirilmesi kapsamında toplumda yer etmiş 

düşünce kalıplarının dönüştürülmesi, mevzuatın uyumlaştırılması ve 

emek piyasasına katılımı teşvik edici yardım programları, destekleyici 

teknolojik uygulamaların geliştirilmesi gibi uygulamalar hayata 

geçirilmektedir (ILO-OECD, 2018:7). 

Engellilerin emek piyasası ile entegrasyonlarının kabul edilebilir 

seviyede artırılabilmesi için (Scharle, 2013:18); 
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• Nakit transferlerden aktifleşmeye daha ciddi bir yönelme 

sağlanması, 

• Korumalı iş uygulamalarından destekli istihdam uygulamalarına 

geçişin sağlanması, 

• Aktifleşme müdahalelerinin ilk aşamalarda güçlendirilmesi, 

• Daha güçlü performansa dayalı teşviklendirme sistemi ve 

• Daha sistematik veri toplama, izleme ve etki analizi süreçlerinin 

geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

 

Engellilerin istihdam edilmeleri için aşağıdaki yöntemler 

kullanılmaktadır (Genç ve Çat, 2013:375): 

• Kota sistemi: İstihdam alanında işverenlerin belirli bir oranda 

veya sayıda engelli çalıştırmasının mecburi kılınması sistemidir. 

• Korumalı İşyerleri Yöntemi: Normal işgücü piyasasına 

kazandırılmaları güç olan engellilerin, teknik ve mali yönden 

desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen 

işyerlerinde istihdam edilmeleri ve mesleki iyileştirmelerinin 

sağlandığı yöntemdir. 

• Kişisel Çalışma Yöntemi: Engelli bireylerin kendi işyerlerini 

kurmalarına yönelik desteklerdir. 

• Evde Çalışma Yöntemi: Engellinin engel durumuna göre evde 

oluşturulan ortamda uygun işleri yapmasıdır. 

• Sadece Engellilerin Çalıştırıldığı Seçilmiş İşlerde İstihdam: 

Tahsis yöntemi de denen bu yöntemde engellilere has seçilmiş 

bazı işlerde sadece engelliler istihdam edilmektedir. 
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• Desteklenmiş İstihdam Yöntemi: İleri engelli olan bireyler 

destek hizmetleri ile birlikte açık işgücü piyasasında uygun 

pozisyonlarda diğer bireylerle aynı koşullarda istihdam 

edilmektedir (Wehman, 2012:139). 

 

Tablo 1. Engelli İş Arayanlar İçin Temel Aktif Emek Piyasası Politikaları Türleri 

 Korumalı 

İstihdam 

Ücret 

Sübvansiyonu 

Mesleki 

Rehabilitasyon 

Desteklenmiş 

İstihdam 

Ana 

Unsurlar 

Korumalı 

işyerine 
yerleştirme, 

mesleki 

eğitim için 

işverene ve-
veya çalışana 

sübvansiyon 

 

İşverene 

sübvansiyon 

Test yeteneği, 

vaka yönetimi, 
eğitim, 

yerleştirme, iş 

uyarlama 

düzenlemeleri 

Bireyselleştirilmiş 

mesleki 
rehabilitasyon ve iş 

hazırlama (deneme), 

meslek koçluğu, 

takip desteği 

Hedef 

Grup 

Ciddi engelli Düşük engelli Düşük engelli Tüm engellilik 

seviyeleri 

Beklenen 
Sonuç 

İstikrarlı fakat 
ayrışmış 

istihdam, açık 

emek 

piyasasına 
nadir geçiş 

Sübvansiyonla 
açık emek 

piyasasında 

istihdam 

Sübvansiyonlu 
veya 

sübvansiyonsuz 

açık emek 

piyasasında 
istihdam 

Açık emek 
piyasasında sürekli 

istihdam 

Kaynak: Scharle, 2013:14. 

Bu yöntemler içinde korumalı işyeri ve desteklenmiş istihdam 

yöntemlerinin teknik ve spesifik boyutlarının olması nedeniyle özel 

olarak açıklanmaları daha faydalı olacaktır. 
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4.2.1. Korumalı İşyeri Yoluyla İstihdam 

İlk olarak 1800’lü yıllarda ABD’ de uygulanmaya başlanan Korumalı 

işyeri ‘ABD Ulusal Korumalı İşyerleri Standartları Enstitüsü’ 

tarafından; Engellilerin normal yaşamlarına dönebilmeleri amacı ile iş 

ortamını ve mesleki imkânlarını engelliler için uyumlu ve düzenli 

biçimde gerçekleştirmeye çalışan işyeri hizmeti olarak 

tanımlanmaktadır (Çolak ve Hergüner, 2016:2442). 

Uygulamada görülen korumalı işyeri yönteminin genel olarak 4 farklı 

model şeklinde uygulanması söz konusudur (Çavuş ve Tekin, 

2015:150; Visier, 1998:358-362):    

 

1. Terapötik Model (İstihdam Statüsüne Karşı Koruma Statüsü): 

İstihdam edilen engelliler çalışan olmayıp, yararlanıcı veya 

kursiyer statüsündedir. 

2. Ara Model (Farazi İşçi Olarak Engelli İşçi): İstihdam edilen 

engelli yarı işçi olarak görülmekte ve ücret karşılığı çalışmaya 

ilişkin borç ve yükümlülüklerin bir kısmına tabidir.   

3. İkili-Karma Model: Tedavi amaçlı iş temelli yardım 

hizmetlerine ağırlık veren model ile ücretli istihdama ağırlık 

veren modelin farklı kombinasyonlarda uygulandığı bir 

modeldir. Standart bir tanımı veya uygulama örneği 

bulunmamaktadır. Bu modelin ayırt edici özelliği koruma-tedavi 

ve ücretli istihdam amaçlarının belirli oranlarda hep birlikte 

gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Diğer ifade ile bir, iki ve dört 

numaralı modellerin karması şeklinde düşünülebilir. 
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4. Ücrete Dayalı İstihdam Modeli: Engelli bireyler hizmet akdi ile 

engelli olmayan çalışanların hak ve borçlarına sahip olarak 

korumalı işyerlerinde istihdam edilirler.   

Korumalı işyeri modeli sahip olduğu birtakım dezavantajlar nedeniyle 

de eleştirilmektedir. Bu dezavantajlar genel olarak; ücret seviyesinin 

düşük olması, sosyal sınırlamaların ve atipik iş sözleşmelerin 

yaygınlığı, bireylerin rekabetçi işlere geçişini engelleyerek bu işlerde 

kalıcı kılınması, işlerin vasıf gerektirmeyen ve rutin nitelikli olması 

şeklinde sıralanabilir (Çavuş ve Tekin, 2015:151). 

Gelişmiş ülkelerin çoğunun korumalı istihdam yöntemini etkin 

olmayan sonuçları nedeniyle terk etme eğilimi göstermekte olduğu 

vurgulanmaktadır. İleri derecede engelli bazı bireylerin aktifleşmesi 

için en uygun yol olsa da, Korumalı istihdam yöntemi ayrımcı niteliği, 

ücret ve vasıf kazanmada düşük potansiyel sunması nedeniyle 

olumsuz görülmektedir (Powers, 2008:16-17). Korumalı istihdam 

yerine engellilerin açık istihdam piyasasına uyumlarını daha gerçekçi 

bir şekilde sağlayan desteklenmiş istihdam yöntemi tercih 

edilmektedir (Powers, 2008:16).  

4.2.2. Desteklenmiş İstihdam 

Desteklenmiş istihdam insan onuruna yaraşır şekilde istihdam edilme 

ve topluma katılma imkanından mahrum olan engellilere yardım 

etmemenin bir yöntemi olarak dünya çapında benimsenen bir trend 

olmuştur. 
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BM desteklenmiş istihdamı; i) çok ciddi engelliliğe sahip bireylere 

devam eden destek hizmetleri ile birlikte bütünleşik bir düzenleme 

içinde rekabetçi istihdam, ii) zihinsel hastalık sebebiyle çok ciddi 

engelliliğe sahip bireyler için geçiş nitelikli istihdamı olarak 

tanımlamaktadır (Wehman, 2012:139). 

Desteklenmiş İstihdamda aşağıdaki hususlar ayırt edici başarı 

faktörleri olarak kabul edilmektedir (Wehman, 2012:141-2): 

▪ Herkesin engellilik durumuna bakılmaksızın istihdam 

edilebilirliğinin varsayılması, 

▪ İstihdamın düzenli bir toplum işletmesinde yerel emek 

piyasasında gerçekleştirilmesi, 

▪ Engellilerin kendi istihdam desteklerini ve hizmetlerini seçme 

ve düzenlemelerine imkan sağlanması, 

▪ Engellilere düzenli ve uzun süreli iş öncesi iş ve iş dışında 

destekleyici sosyal hizmet sağlanması, 

▪ Engelli çalışanlara aynı veya benzer işi yapan diğer çalışanlarla 

aynı ücret ve faydaların sağlanması, 

▪ Engellilerin engellerinden ziyade yetenek, güçleri ve ilgilerinin 

önceliklenmesi, 

▪ İstihdamın gerçekleştiği ortamı etkileyen iş ve iş dışı sosyal 

ilişkilerin önemsenmesi, 

▪ Engellilerin kendilerinin ve toplumun bilinçlendirilmesi ve ikna 

edilmesi. 

Desteklenmiş istihdam engellilere açık emek piyasasındaki işlerde 

istidam edilmeye imkan sağlayan ve bu süreçte sürekli olarak eğitim 
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verilen ve diğer desteklerin sağlandığı bir yaklaşımdır. Diğer 

yaklaşımlar eğitimle başlayıp ardından işe yerleştirmenin 

gerçekleşeceği varsayımı ile hareket ederken, desteklenmiş istihdam 

yaklaşımı doğrudan işe yerleştirme ile başlamaktadır (Lynch, 2015:1).  

Desteklenmiş istihdamın ilk aşaması işe yerleştirmedir. Bu aşamada 

mesleki bilgiye sahip bir iş koçu bir yandan engelli bireyin kapasitesi, 

yeteneği ve ilgi alanına uygun bir iş imkanı bulur ve diğer taraftan 

ilgili işverenleri bu işe yerleştirme hakkında bilgilendirerek ikna eder. 

Her iki tarafa danışmanlık yapar. İkinci aşama olan eğitim ve diğer 

destek hizmetleri işe yerleştirme ile başlar ve hem engelli birey hem 

de işveren için geçerli olabilmektedir. Engelli birey işyerine uyum 

sağladıktan sonra gerekmedikçe iş koçu işyerine gelmez (Lynch, 

2015:2-3).  

5. TÜRKİYE’DE ENGELLİ HAKLARININ ÇERÇEVESİ  

Türkiye’de engellilere yönelik yapılan çalışmalar içerisinde belki de 

en önemlisi, engellilerin toplumda yasal olarak var olduklarını 

gösteren kanuni düzenlemenin yapılmış olmasıdır. Engellilerle ilgili 

kanun, ilk olarak 07.07.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun3’dur. Bu Kanuna göre engelli; “Doğuştan veya sonradan 

 
3 25.04.2013 tarihli ve 6462 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle “Özürlüler ve Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” ibaresindeki 

“Özürlüler” kelimesi “Engelliler” şeklinde değiştirilmiş olup, sonraki kanun ve 

düzenlemelerde “özürlüler” ifadesi yerine “engelliler” kavramı kullanılmıştır.  
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herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal 

yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama 

güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 

destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak ifade edilmektedir 

(Kolat, 2010: 33; 07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında 

Kanun). 

Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden 

faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları 

onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit 

koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği 

önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını 

sağlamaktır (07.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında 

Kanun). 

Engellilerle ilgili daha önceleri T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı tarafından yapılan hizmetler, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’nın (2011) kurulması sonrasında bakanlık bünyesindeki 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaya 

başlamıştır (EYHGM, 2014: 3).  

Engellilerin toplumsal yaşama uyum sağlamada yaşadığı en önemli 

zorluk ayrımcılıktır. Türkiye, engellilik alanında bağlayıcı nitelikteki 

ilk ve tek uluslararası belge olan ve engellilerin, ayrımcılıkla 

mücadele ana ekseninde hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit 

yararlanmasını ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını öngören 

Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi’ni 30.03.2007 tarihinde 
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imzalamıştır. Sözleşme, 27.05.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 

onaylanarak yürürlüğe girmiştir (EYHGM, 2014: 2). Ayrıca 2010 

yılında Anayasa’nın 10’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 

engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı 

sayılamayacağı hükmü getirilerek engellilere yönelik pozitif 

ayrımcılık anayasal düzeyde bir güvence kazanmıştır. Yapılan yasal 

düzenlemelere ek olarak engellilere karşı yapılan ayrımcı uygulamalar 

için cezai yaptırımlar getirilmiştir (EYHGM, 2014: 3; 07.11.1982 

tarih ve 2709 sayılı 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası). 

5.1. Engellilerin İstihdamını Artırmada Erişebilirlik 

Uygulamaları  

Erişebilirlik, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız 

yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımını 

sağlamak; fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve 

sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade etmektedir (Lovasi ve 

diğ., 2009: 7; Öz, 2013: 75; Yılmaz, 2012: 106; Murat, 2000: 67) ki 

bunun için toplumsal yaşamın tüm alanlarının herkes için tasarlanması 

gerekmektedir. Herkes için tasarım yaklaşımı, engelli ve hareket 

kısıtlaması olan bireyler de dahil olmak üzere, tüm kullanıcı 

gruplarının mekânsal, sosyal ve bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek 

mekânlar oluşturmayı hedeflemektedir (Mishchenko, 2014: 110). 

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Kanun’a göre “Kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya 

geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel 

alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve 
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umuma açık hizmet veren her türlü yapıların kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde engellilerin erişebilirliğine 

uygun hale getirilme zorunluluğu” getirilmiştir. 2012 yılında yapılan 

mevzuat değişikliği ile erişilebilirlik düzenlemelerinin yerine 

getirilmesi için öngörülen süre 1 yıl uzatılmıştır (07.07.2005 tarih ve 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun; EYHGM, 2014: 21).  

20.07.2013 tarihinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 

çıkarılmıştır. İlgili yönetmelik kapsamında; illerde vali veya 

görevlendireceği vali yardımcısının başkanlık edeceği “Erişilebilirlik 

İzleme ve Denetleme Komisyonları” tarafından yürütülecek takip ve 

denetlemeler ile erişilebilir olmayan uygulamalar için ceza 

uygulaması düzenlenmiştir (19.07.2013 tarihli ve 2013/8 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi). Yapılan uygulamalardan da anlaşılmaktadır 

ki, engellilerin istihdamının önündeki en önemli yapısal engellerden 

olan uygun olmayan ulaşım altyapısı (Powers, 2008:27), Türkiye’de 

bazı yasal düzenlemeler ve bölgesel gelişmelere rağmen halen 

engelliler için olumsuz çevresel faktör olmaya devam etmektedir. 

5.2. Engellilerin İstihdamını Artırmada Eğitimlerini Artırıcı 

Uygulamalar  

Eğitim, engellilerin nitelikli hale gelmeleri ve onların toplumsal 

hayata daha fazla katılabilmeleri ve kendilerini kabul ettirmeleri 

açısından önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Engellilere uygun bir 

eğitim ortamının oluşturulabilmesi amacıyla engelli öğrencilerin ders 

kitapları, kabartma olarak, engelsiz çocuklarda olduğu gibi eğitim-

öğretim dönemi başında ücretsiz olarak 2007-2008 yılından itibaren 
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temin edilmektedir. Kitapların yanında kütüphaneler, internet 

kütüphanesi gibi alanlar da engellilerin eğitim almalarına uygun hale 

getirilmeye çalışılmaktadır (KSGM, 2007: 66).  

Engellilerle ilgili yapılan bir başka düzenleme ise, engellilerin eğitim 

hizmetini istedikleri şekilde alabilmelerini sağlayan uygulamalardır. 

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, engelliler kamuda aldıkları 

eğitim hizmetini istemeleri halinde özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinden de kamu destekli olarak alabilmektedirler. Bu 

kapsamda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan 

engelli öğrenci sayısı 2001-2002 yılı sonunda 53.206 kişi iken, 2014-

2015 öğretim yılı itibariyle 326.081 kişi olmuştur (MEB, 2015: 215; 

14.09.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; EYHGM, 2014: 

25; MEB, 2015: 36).  

Özel eğitim gerektiren öğrencilerin okullara erişiminin sağlanarak 

devamlarını teşvik etmek amacıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi 

Başkanlığı ile “Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerin Okullara 

Erişiminin Sağlanması Projesi” hazırlanmış 2009-2010 öğretim 

yılında uygulamaya konulmuştur. Bu döneme kadar ücretsiz taşınma 

hizmetinden yararlanan engellilerin ücretsiz yararlanma durumları 

devam etmiştir. Bu kapsamda 2004- 2005 öğretim yılında 6.901 

engelli öğrenci ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanırken, 2012-2013 

öğretim yılı sonunda 46.095 kişi faydalanmıştır (www.org.meb.gov.tr; 

EYHGM, 2014: 27). 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında uygulama, 
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sadece zihinsel engel ve otistik engel gruplarını kapsayacak şekilde 

yürütülürken, 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında kapsama tüm 

engel grupları (görme, işitme, ortopedik, otistik, zihinsel ve özel 

eğitim sınıfları) dahil edilmiştir (ASPB, 2015: 85). İstatistiki verilerde 

de görüldüğü üzere yıllar itibariyle engellilerin eğitimlerine devam 

etmelerinde belirgin bir artışın olduğu anlaşılmaktadır.   

5.3. Engellilerin İstihdamını Düzenleyen Uygulamalar  

5.3.1. Kota Uygulaması  

Türkiye’de engellilerin istihdamını sağlamaya yönelik uygulamaların 

ilki kota uygulaması olmuştur. 1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu’nun 

25. Maddesine göre hazırlanmış 21 Ocak 1972 tarihli “Sakatların ve 

Eski Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik” 

kapsamında engelli çalıştırılması ile ilgili ilk düzenleme yapılmıştır. 

Kamu kurumları ve özel sektör işyerleri için “yüz işçiye kadar işçi 

çalıştıran işyerlerinde, her tam elli kişiye karşılık bir sakat veya eski 

hükümlü, işçi sayısının yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki 

sakat veya eski hükümlü çalıştırılır” ifadesi kullanılmaktadır. Sakatlık 

oranı da en az % 50, en çok % 80 oranında yoksunluk durumu olarak 

ifade edilmiştir (21.01.1972 tarih ve 14079 sayılı Sakatların ve Eski 

Hükümlülerin Çalıştırılmaları Hakkında Yönetmelik).  

Zaman içerisinde yapılan değişiklikler ile birlikte son değişiklik 2003 

yılında yapılmıştır. Son olarak 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş 

Kanunu’nda 15.5.2008 tarihinde yapılan değişiklikle “İşverenler, elli 

veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç 

engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli çalıştırma” 
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yükümlülüklerine sahiptir ifadelerine yer verilmiştir (22.05.2003 tarih 

ve 4857 sayılı İş Kanunu).  

Çalışan sayısı ile orantılı bir şekilde çalıştırılması zorunluluğu 

getirilen engelliler ile ilgili 1979 yılından 2020 yılına kadar olan 

dönemde toplam 537.736 engelli bireyin özel sektör işyerleri ve kamu 

kurumlarında istihdam edildikleri görülmektedir.  

Tablo 2. Yıllar itibariyle Kamu Kurumlarında ve Özel Sektörde Engelli Kotasında 

İstihdam Edilen İşçi Sayısı  

Yıllar 

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI 

Kamu Özel Toplam 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 

1979     1.111     694     1.805 

1980     767     573     1.340 

1981 1.232 173 1.405 977 113 1.090 2.209 286 2.495 

1982 1.730 301 2.031 647 56 703 2.377 357 2.734 

1983 1.587 263 1.850 882 98 980 2.469 361 2.830 

1984 3.072 481 3.553 1.200 151 1.351 4.272 632 4.904 

1985 1.612 210 1.822 1.778 243 2.021 3.390 453 3.843 

1986 1.607 218 1.825 1.225 131 1.356 2.832 349 3.181 

1987 1.823 160 1.983 2.231 232 2.463 4.054 392 4.446 

1988 1.752 201 1.953 2.427 310 2.737 4.179 511 4.690 

1989 2.363 275 2.638 4.467 521 4.988 6.830 796 7.626 

1990 1.568 158 1.726 4.145 536 4.681 5.713 694 6.407 

1991 1.342 120 1.462 3.329 470 3.799 4.671 590 5.261 

1992 1.220 120 1.340 3.450 421 3.871 4.670 541 5.211 

1993 1.414 162 1.576 3.239 360 3.599 4.653 522 5.175 

1994 892 84 976 2.704 401 3.105 3.596 485 4.081 

1995 827 77 904 3.547 517 4.064 4.374 594 4.968 

1996 856 93 949 4.067 567 4.634 4.923 660 5.583 

1997 764 77 841 4.718 624 5.342 5.482 701 6.183 

1998 1.299 111 1.410 4.797 644 5.441 6.096 755 6.851 

1999 3.918 325 4.243 10.645 1.357 12.002 14.563 1.682 16.245 



 
 171 

2000 1.448 143 1.591 9.053 1.162 10.215 10.501 1.305 11.806 

2001 1.281 88 1.369 10.309 1.422 11.731 11.590 1.510 13.100 

2002 617 40 657 8.937 1.289 10.226 9.554 1.329 10.883 

2003 430 34 464 10.478 1.539 12.017 10.908 1.573 12.481 

2004 1.152 168 1.320 13.840 2.015 15.855 14.992 2.183 17.175 

2005 1.547 181 1.728 18.727 2.862 21.589 20.274 3.043 23.317 

2006 1.037 165 1.202 19.614 2.965 22.579 20.651 3.130 23.781 

2007 494 79 573 15.098 2.193 17.291 15.592 2.272 17.864 

2008 371 56 427 18.484 3.056 21.540 18.855 3.112 21.967 

2009 470 75 545 22.350 3.510 25.860 22.820 3.585 26.405 

2010 265 30 295 27.564 4.398 31.962 27.829 4.428 32.257 

2011 391 64 455 32.251 5.643 37.894 32.642 5.707 38.349 

2012 338 60 398 29.865 5.268 35.133 30.203 5.328 35.531 

2013 241 46 287 28.785 5.404 34.189 29.026 5.450 34.476 

2014 200 32 232 21.956 4.162 26.118 22.156 4.194 26.350 

2015 219 39 258 16.899 3.298 20.197 17.118 3.337 20.455 

2016 187 49 236 12.363 2.432 14.795 12.550 2.481 15.031 

2017 166 26 192 9.960 1.999 11.959 10.126 2.025 12.151 

2018 585 137 722 11.607 2.601 14.208 12.192 2.738 14.930 

2019 689 228 917 11.085 2.713 13.798 11.774 2.941 14.715 

2020 861 336 1.197 6.355 1.301 7.656 7.216 1.637 8.853 

TOPLA

M 
43.867 5.685 51.430 416.055 68.984 486.306 459.922 74.669 537.736 

Kaynak: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/  

Engelli kontenjanı kapsamında çalıştırılan engellilerin işveren prim 

payının tamamı, kontenjan fazlası çalıştırılan engellilerin ise işveren 

prim payının yarısı Hazine tarafından karşılanarak işverenler engelli 

personel çalıştırmaya teşvik edilmektedir (19.08.2008 tarihli SGK 

Başkanlığı “Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi 

Prim Teşviki” konulu 2008/77 Genelgesi).  

2000’li yıllar itibariyle engellilerin istihdamlarını sağlamaya yönelik 

çalışmalardan bir tanesi 2005 yılının “Özürlülerin İstihdamı Yılı” 
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olarak belirlenmiş olmasıdır. Başbakanlık Genelgesi ile, kamu kurum 

ve kuruluşları engellilerin de diğer bireyler gibi toplumsal yaşamın her 

alanında var olan, çalışma hak ve sorumluluğu taşıyan, başkalarına 

bağımlı olmadan yaşayabilen bireyler olmaları ve toplumun da 

engellileri bu bakış açısıyla değerlendirmesi amacıyla yoğun bir çaba 

içerisinde olacağı ve bu doğrultuda yürütülecek tüm çalışmalarda 

engellilere yönelik faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri ile işbirliği 

içerisinde olunacağı ifade edilmiştir (03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı 

2005 Yılının “Özürlülerin İstihdamı Yılı” Olarak İlan Edilmesi ile 

İlgili 2004/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi) 

Ayrıca, herhangi bir mesleği olmayan engellilere ilgi, ihtiyaç ve 

yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi ve beceri kazandırmak ve bu 

suretle işe yerleştirilmelerini veya bağımsız çalışmalarını sağlamak 

amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir (http://www.iskur. 

gov.tr/isarayan/kursarama.aspx). 

09.05.2014 tarih ve 28995 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu 

Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler 

Hakkında Yönetmelik” kapsamında vazife ve harp malullüğü 

kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını 

kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı 

sağlanmıştır. Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu 

görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara 

bir istihdam hakkı sağlanmıştır. Terör mağduru sivil vatandaşlardan 

terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale 

gelenlere de bir istihdam hakkı getirilmiştir (09.05.2014 tarihli 
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2014/6289 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında 

Yönetmelik). 

5.3.2. Korumalı İşyeri Uygulaması  

Korumalı işyeri yöntemi, Türkiye’de 5378 sayılı Engelliler 

Kanunu’nun 14.maddesine istinaden hazırlanmış, olan 30.05.2006 

tarih ve (RG) 26183 sayılı “Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik” 

ile uygulama alanı bulmuştur (Çolak ve Hergüner, 2016:2442). 

Açık işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal 

engelli bireyler bakımından alternatif bir istihdam yöntemi olan 

Korumalı İstihdam Modeli, Devlet tarafından teknik ve mali yönden 

desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerlerinde 

gerçekleştirilmektedir. En az sekiz zihinsel veya ruhsal engelli bireyin 

çalıştığı işyerinin işvereni “korumalı işyeri statü belgesi” almak için 

başvurabilmekle birlikte, çalışacak engelli birey sayısının toplam işçi 

sayısına oranının %75 den az olmaması koşulunu da sağlamalıdır.  

Korumalı işyerlerine sağlanan ücret desteğiyle birlikte işyerinin 

açılması ve sürdürebilirliğinin sağlanmasına yönelik vergi kolaylıkları 

sunulmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun ilgili maddelerinde korumalı işyeri indirimi 

düzenlenmektedir. Ayrıca, bu işyerlerinde çalışan engellilerin işsizlik 

sigortası işveren payı Hazinece karşılanmaktadır. İşyerleri, çevre 

temizlik vergisinden de muaftır (Koç, 2018:15). 
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5.3.3. Desteklenmiş İstihdam  

Desteklenmiş istihdam hizmetleri görevi açık emek piyasasında 

engelli bireylere ücretli iş bulmak ve bunu sürdürmelerini sağlamak 

olan bir iş koçu veya istihdam-meslek danışmanı tarafından yürütülür 

(EU, 2012: 34). 

Desteklenmiş istihdam; 

▪ Ücretsiz iş deneyimi fırsatı elde etmek için çalışma programı, 

▪ Ücretsiz gönüllü çalışma programı, 

▪ Ücretli iş öncesi mesleki eğitim programı, 

▪ Korumalı istihdam – yalıtılmış istihdam programı, 

▪ Destek hizmeti veya yakın bireysel takip olmaksızın ücret 

sübvansiyon programı değildir. 

 

Ampirik veriler desteklenmiş istihdam gibi kişiselleştirilmiş 

hizmetlerin açık emek piyasasına geçişi desteklemede eğitim ve 

korumalı işyeri gibi büyük ölçekli tek biçimli programlardan daha 

etkili olduğunu göstermektedir. Yine görece daha pahalı olan 

desteklenmiş istihdam gibi kişiselleştirilmiş hizmetler ile yaptırımların 

kombinasyonlarının korumalı istihdamın aksine maliyet-etkin 

oldukları görülmektedir (Scharle, 2013:14). 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve özel sektör işbirliği ile 2014-

2018 yılları arasında bir destekli istihdam projesi olan “İşe Katıl 

Hayata Atıl Projesi”ni yürütmüştür. ‘Her birey çalışma hayatında yer 

alabilir’ anlayışının bir ürünü olan proje ile destekli istihdam 

yönteminin ana unsuru olan iş koçları yetiştirilerek projede görev 
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almıştır. Projenin birinci aşamasında 64 iş koçu istihdam edilerek 300 

engelli bireyin sürdürülebilir istihdamı hedeflenmiş, bu hedefin 

üzerine çıkılarak 554 engelli birey işe yerleştirilmiş, 447 engelli 

bireyin ise sürdürülebilir istihdamı sağlanmıştır. Projenin ikinci 

aşamasında 15 iş koçu görev almış, 300 engelli bireyin sürdürülebilir 

istihdamının sağlanması hedeflenirken 450 engelli bireyin 

sürdürülebilir istihdamı sağlanmıştır. Bakanlığın bu projesi ile birlikte 

ülkemizde destekli istihdam yöntemi çeşitli sivil toplum örgütleri 

tarafından da başarı ile yürütülmekte ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. 

Ayrıca projenin elde ettiği başarı diğer kurumların da dikkatini çekmiş 

ve bunun sonucunda da 2018 yılında İŞKUR tarafından benzer ve 

daha kapsamlı bir proje başlatılmıştır (Koç, 2018:15). 

“Artık Her Engelli Kardeşimizin Bir İş Koçu Var” sloganıyla 2018 

yılından itibaren pilot olarak uygulanmaya başlanmış olan “Engelli İş 

Koçluğu Modeli” ile İŞKUR tarafından sunulan iş ve meslek 

danışmanlığı hizmetleri daha ileri bir noktaya taşınacaktır. “Engelli İş 

Koçluğu Modeli” ile engellilerin kendi potansiyellerini ortaya 

çıkarmak, onları daha üretken kılmak ve daha huzurlu bir iş ortamında 

çalışmalarını sağlamak hedeflenmektedir (Öz, 2018:17). 

Fakat destekli istihdam mevzuatta olan bir uygulama yerine henüz 

proje uygulaması şeklinde hayata geçirilme aşamasındadır. 

5.3.4. E-KPSS ve Engelli Memur İstihdamı 

Engellilerin istihdamı ile ilgili olarak yapılan önemli uygulamalardan 

bir tanesi de “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile 

Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 
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yürürlüğe girmiş olması ve 2012 yılı içinde ilk merkezi sınav 

ÖMSS4’nin gerçekleştirilmesidir (03.10.2011 tarih ve 28073 sayılı 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile 

Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik).  Bu 

sınav ile ilk defa devlet memuru olarak atanacak engelliler için ayrı ve 

merkezi bir sınav yapılması uygulaması getirilmiştir. Soruların 

hazırlanmasından sınav süresinin belirlenmesine kadar adayların özür 

grupları dikkate alınmaktadır. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(E-KPSS) uygulaması ile kamu kurumlarında memur olarak çalışmaya 

başlayan engellilerin sayıları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir 

(EYHGM, 2014: 5-6): 

Tablo 3. Yıllar İtibariyle E-KPSS Sonucu ile İstihdam Edilen Adayların Öğrenim 

Durumlarına Göre Dağılımı 

DÖNEM  

Öğrenim Düzeyleri  

TOPLAM   

İlköğretim  Ortaöğretim  Önlisans  Lisans  
 

 

9.Ağu.12 988 2.174 1.093 999 5.254 
 

 

14.Mar.13 591 3.378 1.343 614 5.926 
 

 

4.Şub.14 0 426 384 806 1.616 
 

 

11.Eyl.14 234 1.383 990 1.344 3.951 
 

 

20.May.15 470 2.595 609 647 4.321 
 

 

16.Ara.15 210 1.549 126 65 1.950 
 

 

24.Ağu.16 1.220 2.466 1.233 893 5.812 
 

 

 
4 7 Şubat 2014 tarih ve 28906 sayı ile “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve 

Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” şeklinde ismi 

değiştirilmiştir. 
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24.Ağu.17 246 386 458 1.273 2.363 
 

 

4.Nis.18 329 502 465 854 2.150 
 

 

24.Ara.18 198 534 723 846 2.301 
 

 
9.01.2020 / 

2019 
- 396 428 217 1.041 

 

 

19.Oca.21 - 539 704 718 1.961 
 

 
Yerleşen 

Aday 

Sayısı  

4.486 16.328 8.556 9.276 38.646 

 

 

Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-14953/2013-omss-ozurlu-memur-secme-

sinavi.html. 

Sadece engellilerin girmiş oldukları E-KPSS sonucunda 2012 yılından 

itibaren atanmış olan devlet memuru sayısı toplam 38.646 olarak 

gerçekleşmiştir (www.dpb.gov.tr).  

5.3.5. Engelli Öğretmen Atamaları 

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 10. 

Maddesinde yapılan değişiklikle engellilerin öğretmen olarak 

atanmalarına imkan tanınmıştır. Görevini devamlı yapmasına engel 

olabilecek akıl hastalığı bulunanlar hariç olmak üzere, engellilerin 

öğretmenliğe atamaları, 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme 

Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. (17.04.2015 tarih 

ve 29329 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliği). Bu kapsamda aşağıdaki tabloda detayları 

verildiği üzere 2013 yılından bu 2020 yılı sonuna kadar 5.645 engelli 

öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir.  

 

http://www.dpb.gov.tr/
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Tablo 4. Atanan Engelli Öğretmen Sayıları  

YILI  
EĞİTİM 

DÜZEYİ  

ATAMASI YAPILAN 

ADAY SAYISI 

08/07/2013 (Temmuz 2013)  Lisans  311 

28/03/2014 (Mart 2014)  Lisans  200 

07/11/2014 (Kasım 2014)  Lisans  400 

13/03/2015 (Mart 2015)  Lisans  530 

22/12/2015 (Aralık 2015)  Lisans  193 

01/07/2016 (Temmuz 2016)  Lisans  498 

04/07/2017 (Temmuz 2017)  Lisans  1.319 

25/06/2018 (Haziran 2018)  Lisans  515 

05/02/2019 (Şubat 2019)  750 

11/02/2020 (Şubat 2020)  729 

23/06/2020 (Haziran 2020)  200 

TOPLAM  5.645 

Kaynak: https://sgb.meb.gov.tr/www/dokumanlar/icerik/30 

 

 

 

 

 



 
 179 

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME  

Aktifleştirme uygulamaları yeni sayılabilecek bir düzenleme olmakla 

birlikte tarihsel kökenine bakıldığında İngiltere’de 1600’lı yıllarda 

çıkarılan Yoksullar Yasası’na kadar götürülebilmektedir. Toplumda 

dezavantajlı konumda yer alan işsiz bireylerden engellilere kadar yer 

alan kesimlerin sosyal yardım uygulamalarından yararlanması yerine 

istihdamını sağlamaya yönelik düzenlemeleri oluşturmaktadır. 

Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren engellilerin de aktifleştirme 

uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi çalışmalarına yer verildiği 

görülmektedir. Korumalı işyeri uygulamaları, kota sistemi, evde 

çalışma, sadece engellilerin çalıştığı işyerleri oluşturma gibi istihdam 

yöntemleri uygulanmaktadır. Literatürdeki uygulamalarda korumalı 

işyeri uygulaması, kota uygulaması, desteklenmiş istihdam ile birlikte 

sadece engellilerin girmiş oldukları E-KPSS ile engelli öğretmen 

atamaları ülkemizdeki engellilerin istihdamını sağlamaya yönelik 

istihdam yöntemlerini oluşturmaktadır. Engellilerin doğrudan 

kendilerini ilgilendiren ilk yasal düzenlemenin 2005 yılında 

çıkarılmasından sonra engellilere yönelik yapılacak uygulamaların 

pozitif ayrımcılık ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesinin 2010 

yılında Anayasal güvence içerisine dahil edilmesi ve engellilerin hem 

istihdama hem de toplumsal hayata katılmalarında önemli bir faktör 

olan erişilebilirlik uygulamalarının kabul edilmesiyle birlikte 

toplumsal hayatta daha fazla yer aldıkları ifade edilebilir.  
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Eurostat tarafından yapılan hesaplamaya göre 2011 yılı için istihdam 

açığı katsayısı-oranı5 AB ülkelerinde 0,46 ve 0,91 arasında 

değişmekte ve AB28 için 0,75 iken bu oran Türkiye için 0,79’dur 

(Scharle and Csillag, 2016:7). AB ülkeleri ile kıyaslandığında 

ulaşılması gereken birçok verisi bulunmakla birlikte, E-KPSS ve 

engelli öğretmen ataması uygulamalarının 2011 yılından sonra 

yapılmaya başlandığı hesaba katıldığında istihdam açığı katsayısının 

daha yüksek seviyelerde olduğu ifade edilebilir.   

Genel olarak engellilerin istihdamının değerlendirildiği çalışma 

kapsamında engellilerin istihdamının artırılması aşağıdaki önerilerin 

dikkate alınması gerekmektedir. 

▪ Engellilerin erişebilirlik uygulamaları ile ilgili denetleme 

düzenlemelerinin aktif bir şekilde gerçekleştirilmesi ve 

desteklenmesi gerekmektedir.     

▪ Engelli bireylerin engelinin sadece bazı fiziksel ve zihinsel yeti 

yitimi olduğu ve bu durumun çalışma hayatına dahil 

olabilmelerine engel olmayacağına dair farkındalık oluşturucu 

ulusal ve yerel basın ve medya organlarında kamu spotu olarak 

değerlendirilen uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir.  

 

 

 

 

 
 

5 Oranın 1’e eşit olması engellilerin istihdam oranının engelli olmayanlarla aynı 

olduğunu göstermektedir. 
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GİRİŞ 

Uluslararası sosyal politika, daha önce uzak bölgelere seyahat etmek 

ve yabancı kültürleri anlamak için benzersiz bir donanıma sahip 

uzmanlar tarafından izlenecek egzotik ve son derece uzmanlaşmış bir 

faaliyet olarak kabul edilirken, bugün karşılaştırmalı sorgulama olağan 

hale gelmiş durumdadır. Küresel bilginin kolay erişilebilirliğini ve 

insanların uluslararası düzeyde seyahat etme ve iletişim kurma 

kolaylığını yansıtarak, uluslararası sosyal refah üzerine yayınlar artık 

monoton görünen bir düzenlilikle ortaya çıkmakta, uluslararası içerik 

giderek yerel dergilere ve ders kitaplarına dâhil edilmekte, öğrenciler 

rutin olarak diğer ülkelerdeki gelişmelere maruz kalmakta ve 

uluslararası konular yerel konferans ve toplantılar da dahi 

tartışılmaktadır. 

Bu gelişmeler, Avrupa ve Kuzey Amerika'da uluslararası sosyal 

refaha hızla artan ilgiyi yansıtmaktadır. Küresel Kuzey'deki sosyal 

politika bilimi, daha önce Batı'nın sosyal politika araştırmasını 

karakterize eden yerel faaliyetlerle meşguliyeti rutin olarak 

aşmaktadır. Diğer ülkelerdeki sosyal refah sistemleri kapsamlı bir 

şekilde belgelenmiş ve analiz edilmiş, farklı devlet refah sistemlerini 

sınıflandıran tipolojiler oluşturulmuş ve refah çabalarından sorumlu 

nedensel faktörler tanımlanmıştır. Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak, 

sosyal politika bilimi, küresel, tek dünya sisteminin ortaya çıkan 

gerçekleriyle uyumlu şekillerde ilgi alanlarını geliştirmiş ve 

genişletmiştir. 
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Bununla birlikte karşılaştırmalı sosyal politika sorgulaması, bırakın 

ele alınması şöyle dursun, yeterince tanınmayan sorunlara hala 

meydan okumaktadır. Bir sorun, karşılaştırmalı sosyal politikanın 

Küresel Kuzey'deki bilim adamları tarafından nasıl tanımlandığı ve 

şekillendirildiği ile ilgilidir. Bu durum, yalnızca devlet refahına 

odaklanan alanı kavramsallaştırmak ve tanımlamak için Batılı bir 

“kurumsal” veya refahçı perspektifi kullanan “ana akım” yaklaşımı 

olarak adlandırılmış ve sonuçlandırılmıştır. Bu söylem, Batı sosyal 

politika düşüncesindeki diğer güçlü söylem olan neoliberalizmi 

meşgul etmesine rağmen, dünyanın diğer bölgelerindeki yerli refah 

fenomenlerini ele alan diğer söylemlere çok az ilgi göstermiştir. Ana 

akım bilim, bu söylemlere dâhil olmayı başaramayarak, melezliği 

tanıyan, çeşitli anlayışları birleştiren ve gerçekten küresel bir sosyal 

refah anlayışını destekleyen çok yönlü bir bakış açısının ortaya 

çıkmasını engellemiştir. 

Diğer bir sorun, ana akım karşılaştırmalı sosyal politika araştırmasının 

normatif ve pratik konuları ihmal etmesi ve bunun yerine sınıflandırıcı 

ve açıklayıcı faaliyetleri sürdürmeyi tercih etmesidir. Bu faaliyetlerde 

yer alan normatif referanslar, açıktan ziyade örtüktür ve buna göre, 

sosyal politika formülasyonu için yeterli bir temel sağlamamaktadır. 

Benzer şekilde, ana akım bilimdeki örtük normatif tercihler, Batı 

ideolojilerinin egemenliğini yansıttığından, farklı kültürel ve sosyal 

geleneklere değer verilen toplumlarda sosyal refahı değerlendirmede 

sınırlı kullanımları vardır. Bununla birlikte, konuyu kaplarlar ve 

sosyal politika açısından neyin arzu edilir olduğunu belirlemede ince 

ama belirleyici bir etki gösterirler. Küresel yoksulluğun, kitlesel 
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yoksunluğun, baskının ve diğer acil toplumsal sorunların kalıcılığını 

ele alabilecek uygun normatif çerçevelere acil ihtiyaç göz önüne 

alındığında, bu talihsiz bir durumdur. 

Bu konular daha önce gündeme getirilmiştir, ancak daha kapsamlı bir 

şekilde tartışılması gerekmektedir. Ana akım araştırma aynı zamanda 

diğer toplumlardan, gruplardan ve topluluklardan kaynaklanan sosyal 

refah hakkındaki alternatif söylemleri tanımalı ve bunlara uyum 

sağlamaya çalışmalıdır. Bu, yerel sosyal refah perspektifleri hakkında 

daha fazla bilgi sahibi olmayı, kültür ve kalkınma çalışmaları gibi aynı 

kökten gelen alanların katkısına açık olmayı ve Batılı olmayan 

ülkelerde sosyal politika düşüncesi üzerinde hatırı sayılır etkisi olan 

uluslararası kalkınma ajanslarının faaliyetlerine ilişkin toplumsal 

farkındalığı ortaya koymayı gerektirir. Dünyanın diğer bölgelerindeki 

politika oluşturma ve uygulamadaki yenilikler de bu tartışmalara ışık 

tutabilir. 

Bu türden bir yenilik, savaş sonrası yıllarda Küresel Güney'in 

gelişmekte olan ülkelerinde ortaya çıkan ve o zamandan beri 

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından aktif 

olarak teşvik edilen sosyal kalkınmadır. Bununla birlikte, ana akım 

sosyal politika araştırmacıları tarafından neredeyse tamamen göz ardı 

edilmiştir. Bu bölüm, sosyal kalkınma yaklaşımına odaklanarak ve ilk 

olarak yerlileşme konularını ve ikinci olarak küresel sosyal ihtiyaçlara 

hitap edebilecek normatif bir çerçeve ihtiyacını nasıl ele aldığını ele 

anlatarak, daha geniş bir sosyal kalkınma vizyonundan kaynaklanan 

bazı konuları tartışmaktadır. Aynı zamanda karşılaştırmalı sosyal 
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politika sosyal kalkınmanın, Batılı yaklaşımların benimsenmesine 

veya öykünmesine bağlı olmayan tek dünya perspektifinin ortaya 

çıkmasına katkıda bulunma potansiyelini de göz önünde bulundurur. 

1.KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL POLİTİKANIN KATKILARI 

VE EKSİKLİKLERİ 

1980'lerin ortalarında Jones (1985), karşılaştırmalı sosyal politika 

konusuna ayrılmış bir avuç kitap belirleyerek durumun önemini 

vurgulamaya çalışmaktadır. Görünüşe göre bu kitaplardan ilki 

1960'larda yayınlanmıştır. Bugün, bu bir avuç dolusu kitap kat kat arttı 

ve daha önce de önerildiği gibi, sosyal politikayı karşılaştırmalı ve 

uluslararası bağlamda ele alan kitaplar olarak sıradan hale geldi. Bu 

kitapların yanı sıra sosyal politika dergilerinde ve derlenmiş 

koleksiyonlarda uluslararası sosyal refah üzerine bölümler 

çoğalmıştır. 

Alana olan ilginin artması, yalnızca karşılaştırmalı yayınların 

miktarındaki artışa değil, aynı zamanda kapsanan konuların 

çeşitliliğine de yansımaktadır. Bugün, çok çeşitli uluslararası ve 

karşılaştırmalı sosyal refah konularına ilişkin materyaller mevcuttur. 

Örneğin, karşılaştırmalı sosyal politika araştırmacıları, farklı ülkelerde 

devlet refahı sağlanmasının niteliğini, kapsamını ve maliyetlerini 

detaylı bir şekilde belgelemişlerdir. Ulusal refah sistemlerine ilişkin 

ülke vaka incelemelerinin sayısı katlanarak artmıştır ve daha birçok 

ülke hakkında ayrıntılı, açıklayıcı bilgiler mevcut hale gelmiştir. Hong 

Kong (Jones,1990a; Tang,1998), Malezya (Doling ve Omar,2000), 

Meksika (Ward,1986), Nijerya (Onokerhoraye,1984), Güney Afrika 
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(Patel,1992) ve Tayvan (Aspalter,2002; Ku,1995) bu yaklaşımın 

kapsamının genişletildiğinin göstergesidir. Daha önce, ülke vaka 

çalışmaları ve ulus ötesi karşılaştırmalar büyük ölçüde Avrupa ve 

Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı olarak bırakılmıştır. 

Sosyal refah kurumlarının farklı ülkelerde nasıl geliştiğine, nasıl 

işlediklerine ve insanların yaşamlarını nasıl etkilediklerine ilişkin 

analizler karşılığında sosyal refah hakkında ulus ötesi düzeyde önemli 

bir tanımlayıcı ve teorik literatür üretilmiştir. Bu tür bir sorgulama, 

farklı ülkelerdeki refah sistemlerinin belgelenmesinin ve betimleyici 

karşılaştırmaların üretilmesinin çok ötesine geçmektedir. Tanımlayıcı 

ilçe vaka çalışmaları ve ülkeler arası karşılaştırmalar üzerine inşa 

edilen karşılaştırmalı sosyal politika, farklı refah sistemlerini 

sınıflandırmaya, kavramaya ve devlet refah katılımının nedensel 

belirleyicilerini açıklamaya çalışan kavramsal yaklaşımlar üretmiştir. 

Taksonomilerin inşası açısından refah sistemlerinin sınıflandırılması, 

karşılaştırmalı sosyal politika biliminde önemli bir meşguliyet 

olmuştur. Wilensky ve Lebeaux'nun (1965) Amerika Birleşik 

Devletleri'nde sosyal refahın artıktan kurumsal forma evrildiği 

şeklinde nitelendirmesinden soyutlanan birçok karşılaştırmalı sosyal 

politika araştırmacısı, Titmuss (1974) ile başlayarak,  kurumsal ayrımı 

artırmış veya yeniden tanımlamıştır. Yetersizliklerine yönelik sayısız 

eleştiriye rağmen, taksonomik alıştırmalar ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politika biliminde belirgin bir şekilde yer almaya devam 

etmektedir. Gerçekten de, 1990'da Esping-Anderson'ın ünlü 
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tipolojisinin yayınlanmasından bu yana, bu faaliyetler alana hâkim 

hale gelmiştir. 

Batı karşılaştırmalı sosyal politikasındaki tipolojik meşguliyet, 

konuyu açıklayıcı teoriyle daha önceki ilişkisinin ötesine taşımaktadır. 

Uzun yıllar boyunca, ana akım karşılaştırmalı sosyal politika bilimi, 

öncelikle, yirminci yüzyılda kamu sosyal harcamalarındaki artış ve 

hükümetin sosyal programlarının genişlemesi ile nedensel olarak 

ilişkili görünen karmaşık faktörleri analiz etmekle ilgilenmiştir. Ek 

olarak istatistiksel verilerin manipülasyonuna dayanan karmaşık faktör 

analizlerine (Aaron,1967; Cutright,1965), artan kamu refahı 

çabalarının nedenlerine dair bir dizi makul teorik hesap 

yayınlanmıştır. Bunlar işlevselci, Marksist, çoğulcu ve diğer yorumları 

içermektedir. Hiçbiri refah çabasının belirleyicileri hakkında kesin bir 

açıklama sağlamasa da, bu araştırma konunun ulaştığı etkileyici 

analitik karmaşıklık derecesini ortaya koymaktadır (Higgins,1981; 

Fitzpatrick,2001; Kennett,2001; Midgley,1997; Mishra,1977;  

O’Brein and Penna,1998). 

1980'lerden bu yana, karşılaştırmalı sosyal politika araştırması, 

dünyanın çeşitli yerlerindeki hükümetlerin sosyal harcamaları azaltma 

ve sosyal programları kısma eğilimleriyle de ilgilenmiştir. Eğilimin 

doğası eleştirel bir incelemeye tabi tutulmuştur ve bazı 

akademisyenler hükümetin refahında bir 'kriz' olduğuna ikna olurken, 

diğerleri devletin refah programlarının aslında dağıtılmakta olduğuna 

ikna olmamıştır (Esping-Anderson,1996; Mishra,1984; Munday,1989; 

Pierson,1991; Goldberg ve Rosenthal,2002). Bununla birlikte, çok 
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sayıda karşılaştırmalı sosyal politika araştırmacısı bu eğilimi 

belgelemeye çalışmıştır ve ücretli bir işte çalışmak için gelir yardımı 

alanların birçoğu, bağlı bulundukları hükümetin kamu harcamalarını 

azaltmasına, sosyal harcamaları kısmasına, daha zorlu uygunluk 

koşullarını dayatmasına ve talepte bulunmasına iten neoliberal 

ideolojinin artan etkisine işaret etmiştir  (Goldberg ve Rosenthal,2002; 

Pfaller, Gough ve Therborn,1991; Pierson,2001). Daha yakın 

zamanlarda muğlâk küreselleşme kavramı, karşılaştırmalı sosyal 

politika yazarları tarafından bu konuyu incelemek için kullanılmıştır 

(Mishra,1999). 

2. ANA AKIM KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRMA İÇİN 

ZORLUKLAR 

Bu örneklerin gösterdiği gibi, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 

karşılaştırmalı sosyal politika araştırması, önemli bir bilgi birikimi 

üretmiştir. Ancak, alan hala birçok zorlukla karşı karşıyadır. Daha 

önce tartışıldığı gibi, bir meydan okuma, ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politika soruşturmasının baskın söyleminin, devlet refahı ile 

uzun süredir devam eden bir meşguliyeti ve kurumsal refahçı 

düşünceye örtük bir bağlılığı yansıtan tikelci, Batılı bir perspektifle 

aşılanma biçimiyle ilgilidir. Ana akım karşılaştırmalı sosyal politika 

biliminde Marksist etkilerin azalmasından bu yana, bu yönelim 

pekişmiştir. 

Ana akım karşılaştırmalı bilim adamları, Küresel Güney'den, 

dünyanın diğer bölgelerinden ve sosyal refahı ele almak için farklı 

kültürel perspektiflerden, değerlerden ve varsayımlardan yararlanan 
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diğer akademik araştırma alanlarından çıkan alternatif söylemlere çok 

az ilgi göstermişlerdir. Eğer tanınırlarsa, bu söylemler alanı 

bilgilendirebilir ve aydınlatabilir. Kalkınma çalışmaları ve kültürel 

çalışmalar gibi aynı kökten akademik konular, diğer toplumlardaki 

refah fenomenleri hakkında faydalı bilgiler sağlamıştır, ancak bu 

çalışma, büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Feminist ve post-modernist 

sosyal politika araştırmacılarının alternatif bir uluslararası söylemi 

teşvik etme çabası da çok az etki yaratmıştır. Küresel Güney'deki 

sosyal politikayı önemli ölçüde etkileyen uluslararası kalkınma 

ajanslarındaki araştırmacıların ve politika yapıcıların çalışmalarına 

çok daha az ilgi gösterilmiştir. Daha önce uluslararası yapısalcılık gibi 

alternatif perspektifleri sosyal refah sorunlarını analiz etmek için 

kullanmış olan sosyal politika içindeki karşılaştırmacıların yazıları, 

araştırma konusunda istenilen şekilde verimli olamamıştır. 

Bu alternatif bakış açılarını ihmal eden ana akım karşılaştırmalı sosyal 

politika bilimi, dünyanın farklı yerlerindeki sosyal refah kurumlarını 

kategorize etmek, analiz etmek ve açıklamak için Batı teorilerini ve 

kavramsal çerçeveleri kullanmaya devam etmektedir. Bununla 

birlikte, kültürel olarak farklı toplumlardaki sosyal refah 

fenomenlerine yönelik analitik araştırmanın, Batılı yapı ve teorilerin 

özel uygulamasıyla etkin bir şekilde takip edilmesi pek olası değildir. 

Araştırmanın konusunu belirlemek için Batılı önyargıların 

kullanılması, uygun soruları sormakta veya Batılı olmayan ülkelerin 

en uygun gerçeklerini ele almakta başarısız olmaktadır. “Öteki”nin 

perspektifinden yerli refah gerçeklerini anlamadaki başarısızlığı 

nedeniyle, ana akım karşılaştırmalı sosyal politikanın dünyanın birçok 
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farklı kültüründe refah olgusunu gerektiği gibi kavraması pek olası 

değildir. 

Sorun, Batılı olmayan toplumlarda hükümet refah programlarını 

sınıflandırmak için Batı taksonomilerinin ve hatta 'refah devleti' 

yapısının yaygın kullanımında ortaya çıkmaktadır. Bir 'refah devleti' 

nosyonu Batılı ulusları karakterize ederken geçerliliği şüpheli olsa da, 

ana akım sosyal politika söylemini yararsız sonuçlarla kaplamaktadır. 

Örneğin, bazen Doğu Asya 'refah devletleri' olarak anılanların 

karşılaştırmalı hesapları, Batılı yapıların ve sınıflandırmaların 

karmaşık gerçekleri ne ölçüde açıklayamadığını ortaya koymaktadır. 

Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Malezya gibi Doğu Asya 

toplumlarının 'refah devletleri' olarak sınıflandırılıp sınıflandırılama-

yacağı elbette tartışmalıdır. Bölgenin siyasi liderlerinin birçoğu, 

özellikle de Singapurlu Lee Kuan Yew, Batı refahçılığını alenen 

aşağılamaktadır (Lee Kuan Yew,2000) ve bazı sosyal politika 

araştırmacıları, Doğu Asya ülkelerinde yerleşik Batılı yaklaşımları öne 

sürmektedir (Goodman ve Peng,1996; Wilding ve Mok,2001). Batı 

sosyal politikasındaki kalıntı yapısının Hong Kong'daki sosyal 

politikayı karakterize etmek için sık kullanımı, örneğin, Hong 

Kong'daki devlet refahının kalıntı özelliklere sahip olduğuna işaret 

eden Chow (1998) gibi bilim adamları tarafından sorgulanmıştır.  

Midgley (1984), kurumsal özelliklere sahip olmasına rağmen 

neredeyse on beş yıl önce aynı sonuca ulaşmıştır. Esping-Anderson 

tipolojisi üzerine inşa etme ve benzersiz bir Doğu Asya refah modeli 

belirleme girişimlerinde de benzer zorluklarla karşılaşılmıştır. Bazı 

bilim adamları Doğu Asya toplumlarını bir veya daha fazla Esping 
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Andersen kategorisine sokarken (Aspalter,2001), diğerleri belirgin bir 

Doğu Asya refah modeli olmadığı ve dördüncü bir Doğu Asya refah 

modeli yaratarak Esping- Andersen tipolojisini genişletme çabalarının 

olduğu sonucuna varmışlardır. Asya refah kategorisi, olumsuz 

sonuçlara da mahal vermiştir  (Goodman, White ve Kwon,1998). 

Sonuç, dünyanın bu bölgesinde sosyal refahla ilgili karşılaştırmalı 

bilgiyi geliştirmeyen bir kargaşa ortamı yaratılmaktadır. 

Ana akım fikirlerin karşılaştırmalı sosyal politika araştırmalarında 

kullanılmasının bir başka sorunlu yolu, dünyanın farklı yerlerindeki 

devlet refah kurumlarının evrimini açıklamak için Batılı açıklayıcı 

teorilerin benimsenmesidir. Daha önce belirtildiği gibi, hükümetin 

refah çabalarının genişlemesini açıklamak için açıklayıcı teoriler 

yaygın olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu teoriler Avrupa'daki 

ve diğer sanayileşmiş ülkelerdeki sosyal politika gelişimini 

aydınlatabilirken, Küresel Güney'deki refah çabasının belirleyicileri 

hakkında makul yorumlar sağlayıp sağlayamayacakları şüphelidir. 

Gerçekten de, bu teorilerin doğruluğunu test etme girişimleri özellikle 

başarılı olmamıştır. Örneğin, Latin Amerika'da bu teorileri kullanan 

sosyal güvenliğin evrim çalışmaları oldukça farklı sonuçlara 

ulaşmıştır (Mesa-Lago,1978; Malloy,1979) ve Midgley'nin (1986) 

sorumlu faktörlere ilişkin açıklamasında bu konulara yer verilmiştir. 

Doğu Asya 'kaplan' ekonomilerinde hükümet refahının büyümesi için, 

yerleşik Batı teorilerinin çok az açıklayıcı iç görü sunduğu 

bulunmaktadır. Benzer şekilde Tang'ın (1998) Hong Kong'da devlet 

refahının genişlemesine ilişkin açıklaması, yerleşik hiçbir teorinin 

bölgedeki sosyal politika gelişiminin tatmin edici bir açıklama 
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sağlamadığını öne sürmektedir. Ancak bu sınırlamalar, Küresel 

Güney'deki sosyal politika araştırmacılarının bu teorileri yerli 

gerçekleri açıklamak için kullanmasını engellememiştir. Bir örnek 

verilecek olursa, Ku'nun (1995) Tayvan'da hükümetin sosyal refahını 

analiz etmek adına paradigmatik bir temel sağlamak için Marksizme 

güvenmesidir. Yazarın teoriyi kullanması etkileyici olsa da, kültürün 

ve diğer yerli faktörlerin rolüne çok az dikkat çekilmektedir. 

Bazı sosyal politika yazarları, kalkınma çalışmalarından kaynaklanan 

söylemleri kullanarak diğer ülkelerdeki ve özellikle Küresel Güney 

uluslarındaki refah gerçeklerini incelemeye çalışmışlardır. En 

önemlilerinden biri, MacPherson'ın (1982) uluslararası yapısalcı 

teoriyi gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal politikayı analiz etmek için 

uygulamasıydı. Bu açıklama ve Midgley'nin (1981) Üçüncü Dünya'da 

sosyal hizmetin gelişimindeki Batı etkilerine ilişkin analizi, 

sömürgeciliğin çağdaş gerçeklikler üzerindeki etkisine ilişkin 

müteakip çok sayıda sosyal bilim araştırmasının habercisiydi. Hem 

kalkınma çalışmaları hem de sömürge sonrası çalışmalar 

karşılaştırmalı sosyal politika analizi için faydalı bilgiler sağlayabilse 

de, bu çalışma büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. Benzer şekilde, 

MacPherson'ınki gibi çalışmalar ve özellikle Küresel Güney'e 

odaklanan sonraki birkaç açıklama (Hardiman ve Midgley,1982; 

Jones,1990; MacPherson ve Midgley,1987) ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politika çevrelerinde çok az ilgi çekmiştir.  
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Daha önce tartışıldığı gibi ilgili bir sorun, ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politikanın normatif kaygılarla aktif olarak ilişki kurmadaki 

başarısızlığıdır. Gerçekten de, ana akım karşılaştırmalı sosyal politika 

bilimi, tipolojik ve açıklayıcı çıkarların peşinden gitmeyi tercih 

ederek, normatif ve pratik konulara oldukça kayıtsız kalmıştır. Bu, ana 

akım karşılaştırmalı bilimin örtük olarak normatif sorunları ele 

aldığını inkâr etmek değildir. Örneğin, karşılaştırmalı literatürdeki 

birçok kişi, pek çok ülkede kolektivist kurumsalcılıktan neoliberal 

bireyciliğe geçişi incelemiş ve pişman olmuştur (Glennerster ve 

Midgley,1991; Mishra,1984; Munday,1989). Bu açıklamalar normatif 

sorunları çağrıştırırken, neoliberal fikirlerin hegemonyasına etkili bir 

şekilde meydan okuyabilecek teklifler varsa da çok az teklif sunarak 

örtük kalmışlardır. Ana akım sorgulama, aynı zamanda acil sosyal 

ihtiyaçlara insancıl tepkiler üretecekse, pratik sosyal politika 

formülasyonunun gerektirdiği danışma çabasının türünden de 

kopuktur. Gerçekten de, neoliberalizmin etkisinin farkında olmasına 

rağmen, ana akım sosyal politika, onun yayılmacı etkisine karşı 

koyamamaktadır. Batılı ülkelerden neoliberal sosyal politika 

danışmanları, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi ajanslar, 

devlet müdahalesini karalayan, ailevi ve dayanışmacı topluluk 

kurumlarına dayalı kültürel gelenekleri görmezden gelen ve radikal 

bireyciliği destekleyen yaklaşımların benimsenmesini aktif olarak 

desteklemektedirler. Bu durum, Batı'da giderek daha fazla kutlanıyor 

gibi görülmektedir. 
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Ana akım karşılaştırmalı sosyal politikadaki örtük normatif 

varsayımların köklerinin Avrupa refah devletçiliği deneyiminde 

olduğu daha önce tartışılmıştır. Bu tercih, diğer refah sistemlerinin 

değerlendirildiği örtük, uluslararası normatif bir standart 

oluşturmuştur. Sonuç olarak, hem yerel hem de uluslararası bilim 

adamları tarafından Batılı olmayan refah sistemlerine ilişkin 

açıklamalar ve yerel yaklaşımlar bu standarda uymuyorsa, genellikle 

eleştirel, hatta özür dileyen nitelikte bir söylemle toplumun karşısına 

çıkabilmektedir. Diğer toplumlardaki sosyal politika araştırmacıla-

rının, ülkelerinin kamu refah sistemlerinin Avrupa 'refah devleti' 

idealine uymadığından şikâyet etmeleri alışılmadık bir durum değildir.  

Yerel refah hizmetlerini idealize edilmiş Batı “refah devleti” 

standardına karşı açıkça karşılaştırmaya çalışmayan araştırmalar bile, 

genellikle yerel refah kurumlarının yetersizliklerini ortaya çıkaran 

örtük normatif karşılaştırmalar yapmaktadır (Ramesh,2000). 

Ana akım karşılaştırmalı sosyal politika biliminin, diğer toplumlardaki 

refah olgusunu normatif olarak değerlendirmeye çalışırken yalnızca 

devlet refah kurumlarına odaklanma şekli, bireylerin, ailelerin, 

toplulukların ve toplumların refahına katkıda bulunan diğer birçok 

kurumsal mekanizmanın ihmal edilmesiyle sonuçlanmıştır. Çünkü; 

toplumlar bir bütündür. Feminist araştırmaların gösterdiği gibi, 

devletin refah temini ile meşgul olma ve bunun geçimini sağlayan 

erkeğin rolüne yaptığı tarihsel vurgu, kadınların ve ailevi bakım 

biçimlerinin sosyal refaha katkısını açıklamakta başarısız olmuştur. 

(Bryson,1992; Dominelli,1991; Sainsbury,1994). Sonuç olarak, devlet 

refahının normatif değerlendirmeleri ciddi şekilde yanlı yapılmıştır. 



 
200 Ekonomi ve Sosyal Politika Yaklaşımları Üzerine İncelemeler: 

Teori, Politika, Yöntem ve Yansımalar 

Batılı olmayan toplumlarda sosyal ihtiyaçların karşılanmasında 

hükümetin sosyal programlarından çok daha önemli bir rol oynayan 

formel olmayan, 'geleneksel' kurumlar da göz ardı edilmiştir. Bu refah 

kurumlarına ilişkin, büyük ölçüde antropologlar tarafından 

oluşturulan, zengin bir normatif ve analitik araştırma grubunun, ana 

akım karşılaştırmalı sosyal politika araştırmalarının kapsamı dışında 

kalması talihsiz bir durumdur (von Benda Beckmann ve diğerleri, 

1988; von Benda-Beckmann ve von Benda- Beckmann,1994; 

Midgley,1994; van Ginneken,1999). Tabii ki bu, karşılaştırmalı sosyal 

politika araştırmasının hükümetlerin sosyal refahtaki rolünü 

görmezden gelmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Devlet, sosyal 

refahın sağlanmasına önemli bir katkıda bulunmakta ve katkısı açıkça 

dikkat ve analiz gerektirmektedir. Ancak, çoğu ana akım 

karşılaştırmalı sosyal politika araştırmacısının yaptığı gibi, yalnızca 

devlet refahına odaklanmak, farklı toplumlarda insan refahına katkıda 

bulunan birçok karmaşık gerçekliğin kısmi ve yanlış bir açıklamasını 

sunmaktadır. Bu kurumlar Küresel Güney'de özellikle önemli bir rol 

oynadığından, karşılaştırmalı bilim onların rolünün bilincinde 

olmalıdır. 

Batılı olmayan refah sistemlerini, ana akım Batı düşüncesinden 

kaynaklanan dış normatif standartlar yerine, kültürel olarak farklı 

toplumların gerçeklerini yansıtan kriterler açısından yorumlamadaki 

başarısızlık, sosyal yardımların formüle edilmesini ve uygulanmasını 

kolaylaştırabilecek normatif teorilerin gelişimini uygun sosyal 

politikalar ve programlar engellemiştir. Yerel refah yaklaşımlarını 

birleştiren, sosyal, kültürel, ekonomik, demografik ve diğer 
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farklılıkları barındıran politika ve programların oluşturulmasına pratik 

yollarla katkıda bulunmak için karşılaştırmalı sosyal politikaya acil bir 

ihtiyaç vardır. Sosyal politika nihai olarak uygulamalı bir alan 

olduğundan, ana akım karşılaştırmalı sorgulamanın pratik meselelere 

daha doğrudan dâhil edilmesi gerektiğini önermek mantıksız değildir. 

Analitik meşguliyetlerin terk edilmesi gerekmese de, küresel 

yoksulluk, açlık, sömürü, çatışma ve baskı gibi kalıcı sorunlar, farklı 

toplumlarda ve nihayetinde küresel düzeyde de uygun sosyal politika 

yapımı için bir temel sağlayabilecek normatif çerçeveler talep 

etmektedir. Ancak, karşılaştırmalı sosyal politika bilimi, tipolojik ve 

açıklayıcı çabalarla çok meşgul olduğundan ve Batı refah 

devletçiliğinin normatif tercihleriyle bu kadar iç içe olduğundan, bu 

hedef gerçekleştirilmekten çok uzaktır. 

3. KÜRESEL GÜNEY'DE SOSYAL REFAH VE SOSYAL 

KALKINMA 

Yarım yüzyıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, dünyanın pek 

çok yerindeki hükümetler, müdahale etmemenin erdemleri hakkındaki 

geleneksel inançlardan kopmuştur ve ekonomik işleri daha güvenle 

yönlendirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi sosyal 

hükümleri genişletmeye başlatmıştır. Refahı onların nüfusları. 

Sanayileşmiş ülkelerde, gelişmiş devlet müdahalesi, savaş sonrası 

yeniden yapılanma ile yakından ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde 

hükümetin katılımı, Avrupa emperyalizminden bağımsızlık 

mücadelesiyle yakından bağlantılı olarak bilinmektedir. Savaştan önce 

güçlenen milliyetçi hareketler, saldırgan bir şekilde ulusal kendi 
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kaderini tayin hakkını savunmuşlardır. Bu eğilime bazı yerlerde bazı 

emperyal güçler tarafından acı sonuçlarla karşı çıkılsa da, yabancı 

egemenliğinden kurtuluş için amansız mücadele durdurulmuştur. On 

yıllar önce Avrupa yönetiminden bağımsızlığını elde etmiş olan Latin 

Amerika gibi dünyanın bazı bölgelerinde ve hiçbir zaman 

sömürgeleştirilmemiş diğer uluslarda, kendi kaderini tayin etme 

mücadelesi ifadesini ulusal özerkliği savunmak ve ekonomik başarı 

elde etmek için sosyal modernleşme kapsamında daha büyük 

çabalarda kullanmışlardır. 

Kalkınma fikri bu bağlamda yeni bir canlılık kazanmıştır. On 

dokuzuncu yüzyılın toplumsal evrimsel fikirlerinin yanı sıra ilerleme 

olasılığı ve geleceği şekillendirmede insan failliğinin yeteneği 

hakkındaki eski inançlardan yararlanan bağımsızlık hareketleri, 

ekonomik planlamayı benimsemektedir ve kitlesel yoksulluk ve 

yoksunluk gibi acil sorunları ele almaya çalışmaktadır. Toplumlar, 

emperyal güçlerin ilerici ve 'uygarlaştırıcı' bir yönetim dönemi 

olduğunu iddia etmişlerdir. Çeşitli Saiklerle bazı büyükşehir güçleri 

bu çabaları desteklemiştir. Esas olarak büyük yerleşimci kolonileri 

olmayan bölgelere odaklanarak, ekonomik planlama ajansları 

oluşturmak için teknik yardım sağlamışlardır ve sınırlı sosyal 

hizmetler başlatılmıştır. Milliyetçi bağımsızlık hareketlerinin çoğu, 

ekonominin devlet tarafından yönetilmesi, merkezileştirilmiş beş 

yıllık planlama, ulusallaştırma, kamu refahı sağlanması ve diğer 

müdahale biçimlerinin ekonomik ve sosyal modernleşmeyi teşvik 

edeceğine inanan Avrupa sosyalizminden ilham almıştır. 
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O zamanlar, sömürge bölgelerinin çoğunda sosyal koşullar korkunç 

bir haldedir. Avrupalı yerleşimciler ve sömürge yetkilileri yüksek bir 

yaşam standardına sahipken, yerli halk arasında yoksulluk ve 

yoksunluk yaygındır. Birçok yerel halk, bulaşıcı hastalıklardan 

muzdariptir, bebek ölümleri yüksektir, yaşam beklentisi düşüktür ve 

çok azı okuryazardır. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişim sınırlı 

durumdadır. Bazı sömürge yönetimleri savaştan önceki yıllarda eğitim 

ve sosyal yardım hükümleri oluşturmuş olsalar da, misyonerler 

tarihsel olarak hastaneleri ve klinikleri işletmekten, okulları 

yönetmekten ve fiziksel engellilere, muhtaç yaşlılara, yetimlere yatılı 

sosyal refah hizmetleri sağlamaktan sorumludurlar. Ancak 

misyonerler tarafından işletilen hastaneler, klinikler, okullar ve sosyal 

tesisler, ihtiyacı olanların sadece küçük bir kısmına hizmet 

vermektedir (MacPherson,1982). 

Bağımsızlıkla birlikte milliyetçi hareketlerin çoğu, sosyal hizmet 

hükümlerini genişleterek halklarının acil sosyal ihtiyaçlarını 

karşılamayı ummaktadır. Birçok lider, halkın hızlı büyümesinden 

sanayileşmiş ülkelerdeki sosyal hizmetler ve kendi 'refah devletlerini' 

yaratma arzusunda ilham almıştır. Ancak, sosyal tedariği önemli 

ölçüde artırmak için gereken fonları yaratmak adına hızlı ekonomik 

kalkınmanın gerekli olacağı açıktır. Buna göre, ekonomik kalkınmaya 

en yüksek önceliğin verilmesi ve tüketimin ertelenmesi gerektiğine 

yaygın olarak inanılmaktadır. Bu hedef, kısmen modern sağlık ve 

eğitim hizmetlerine erişim için artan siyasi baskılar nedeniyle 

gerçekleşmemiş olsa da, ekonomik kalkınma hem siyasi hem de idari 

seçkinler tarafından hükümetin birincil hedefi olarak görülmektedir. 
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Bu bağlamda, yeni bağımsız devletlerin hükümetleri tarafından sınırlı 

refah hizmetleri tanıtılmaktadır (Hardiman ve Midgley,1982; 

MacPherson,1982).Bazı durumlarda, mevcut sömürge refah hükümleri 

ulusal hükümetler tarafından artırılmaktadır. Genel olarak bu durum, 

memurlar ve düzenli ücretli istihdamdaki işçiler için sosyal sigorta ve 

ihtiyat fonlarının oluşturulmasını ve kentsel yoksullar için sosyal 

yardım ve konut bakımını içermektedir. Kentli yoksullar için sosyal 

refah hizmetlerinin tanıtılması, profesyonel sosyal hizmetle yakından 

ilişkilidir. Sosyal hizmet, sanayileşmiş ülkelerde sosyal sorunlarla 

başa çıkmak için modern bir yaklaşım olarak kabul görmüştür ve daha 

önce Hindistan, Güney Afrika ve birkaç Latin Amerika ülkesinde 

tanıtılmış olmasına rağmen, birkaç büyükşehir hükümeti profesyonel 

eğitim fırsatlarının yaratılmasına yardımcı olmuştur. Bu da gösteriyor 

ki, profesyonelleri istihdam edecek ajansların geliştirilmesi gerektiği 

düşüncesi hayata geçirilmelidir. 

Yeni bağımsız, gelişmekte olan ülkelerde sosyal refaha yönelik sosyal 

kalkınma yaklaşımının yaratılmasında sosyal hizmetin rolü kritiktir. 

Bireyselleştirilmiş sosyal hizmet tedavisinin gelişmekte olan ülkelerde 

kitlesel yoksulluk sorununu ve bununla bağlantılı açlık, hastalık, 

cehalet ve topraksızlık sorunlarını ele almaya başlayamayacağının 

farkına varılması, yerel halkı harekete geçirmeye odaklanan toplum 

temelli müdahalelerin getirilmesini kolaylaştırmaktadır. Toplumlar 

sosyal ihtiyaçları ele alarak, aynı anda gelirlerini artıracak üretken 

ekonomik faaliyetlerde bulunmalıdırlar. Topluluk gelişimi olarak 

bilinen bu yaklaşım, 1954'te İngiliz Sömürge Dairesi'nin sosyal 

kalkınma olarak adlandırdığı bir yaklaşımı oluşturmak için diğer 
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sosyal müdahalelerle kaynaşmıştır (Birleşik Krallık,1954). Terim, 

daha sonra Küresel Güney'deki ulus inşa etme çabalarını karakterize 

eden ekonomik kalkınmaya ağır basan bağlılık ile sosyal refahın 

bağlantısını ifade etmek için kullanılmıştır. 

Sosyal kalkınma, İngiliz hükümeti tarafından sömürge topraklarında 

aktif olarak desteklenmiştir, ancak Avrupa emperyalizminin 

zayıflamasıyla Birleşmiş Milletler uluslararası liderliği üstlenmeye 

başlamıştır (Midgley,1995). Örgüt, bağımsızlığına yeni kavuşan 

gelişmekte olan ülkelerde ekonomik planlamayı aktif olarak 

desteklemektedir ve bu amaç için teknik yardım sağlamaktadır. Aynı 

zamanda sosyal politika gelişimini de teşvik etmektedir. 1950'lerin 

başında, Birleşmiş Milletler sosyal hizmetin, profesyonel sosyal 

hizmetin bir parçası olması gerektiği yönündeki yaygın görüşe 

katılmakta idi. Bu durum, modern sosyal hizmet sunumu ihtiyacını 

karşılamak için gelişmekte olan ülkelere tanıtılmaya başlanmıştır. 

Bununla birlikte, özellikle nüfusun çoğunluğunun ikamet ettiği kırsal 

alanlarda, toplumsal kalkınmanın sosyal hizmetlerin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturması gerektiği de kabul edilmiştir. Buna göre, kentsel 

alanlarda iyileştirici sosyal hizmetlere ağırlık verilirken, kırsal 

alanlarda toplumsal kalkınma daha öncelikli tutulmuştur. 

1960'lara gelindiğinde, Birleşmiş Milletler bu yaklaşımı yeniden 

değerlendirmeye başlamış ve giderek ulusal ekonomik politikaları 

sosyal refah hükümleriyle bütünleştiren makro kalkınma planlamasına 

daha fazla vurgu yapmaya başlamıştır (Midgley,1995). Hükümetler 

artık sosyal hizmet ve toplum temelli müdahaleleri aşan ve bunun 
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yerine güçlü merkezi planlama ajanslarının faaliyetlerini sosyal 

hedeflere odaklayacak politikaları benimsemeye teşvik edilmektedir 

ve her konuda yardım sağlanmaktadır. Birleşik sosyo-ekonomik 

kalkınma olarak bilinen bu yaklaşıma göre ekonomik kalkınma, sosyal 

hedeflere ulaşmayı hedeflemektedir. Ekonomik büyüme başarıları 

artık endüstriyel yatırımlar, ihracattaki artışlar veya kişi başına gelir 

artışı olarak değil, istihdam yaratma, beslenmedeki gelişmeler, sağlık 

durumundaki kazanımlar, okuryazarlık ve eğitim başarılarındaki 

artışlar, sosyal iyileştirmeler ve diğer sosyal çıktılar açısından 

ölçülecektir. 

Toplum temelli ve merkezi planlama yaklaşımları birlikte, sosyal 

kalkınma gündeminin özünü oluşturmaktadır. Her ne kadar birlikte 

var olsalar da bu ikiz bakış açıları, Küresel Güney'in birçok ülkesinde 

sosyal politika için normatif bir temel sağlamaktadır. Ekonomik ve 

Sosyal Konsey'deki üye devletler üzerindeki etkisi ve Genel Kurul 

tarafından çok sayıda kararın kabul edilmesi yoluyla Birleşmiş 

Milletler, sosyal kalkınmanın benimsenmesini teşvik etmede kilit bir 

liderlik rolü oynamaktadır. Metropol ulusların birçoğu bu çabaları 

kendi yardım programları aracılığıyla desteklemiştir, ayrıca Dünya 

Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Bankası gibi 

diğer çok taraflı kuruluşlar da sosyal kalkınma perspektifinin 

benimsenmesini kolaylaştırmıştır (Midgley,1995). 

1960'lara gelindiğinde, Küresel Güney'in gelişmekte olan ülkelerinde 

sosyal ve ekonomik iyileştirmelerle ilgili toplum temelli projeler 

yaygın hale gelmiştir. Toplum geliştirme yaklaşımı aynı zamanda 
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sağlık hizmetlerine de dâhil edilmiştir ve birçok ülkede sağlık ve 

beslenme iyileştirmelerini teşvik etmek için birincil mekanizma haline 

gelmiştir. Aynı zamanda, ulusal planlama ajansları sağlık, eğitim, 

barınma ve sosyal refah hizmetleri ile ilgili sosyal sektörel programlar 

oluşturmuştur. Ayrıca, sosyal kalkınma planlama hedeflerini teşvik 

etme becerisine sahip sosyal planlamacılar işe alınmıştır ve 

eğitilmiştir. Sosyal göstergeler rafine edilmiş ve sosyal kalkınma 

hedeflerine ulaşılmasını ölçmek için geniş çapta benimsenmiştir 

(Baster,1972; Estes,1985; Morris,1979). 

Sosyal kalkınma, Küresel Güney'de yaygın bir etki yaratırken, 

evrensel olarak benimsenmemiştir ve her zaman etkili bir şekilde 

uygulanmamıştır. Gelişmekte olan birçok ülkede, sosyal politika 

geliştirme aşamalı ve gelişigüzeldir ve diğerlerinde ciddi ekonomik 

zorluklar, yaygın etnik ve siyasi çatışmalar, yolsuzluk bu yaklaşımın 

uygulanmasını engellemiştir. Diğerlerinin çoğunda, sosyal gelişme 

diğer yaklaşımlarla birlikte var olmuştur. Gerçekten de, Avrupa tarzı 

refah devletçiliğinin benimsenmesini savunan baskın kurumsal refahçı 

yaklaşım etkili olmaya devam etmektedir. 

Ayrıca, 1970'lerdeki uluslararası ekonomik zorluklar, gelişmekte olan 

ülkelerin borçluluğunu artırmıştır ve hükümetlerin sosyal tedariki 

genişletme yeteneğini zayıflatmıştır. Bu sorunlar, neoliberal 

ideolojinin Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki 

akademisyenlerden ve siyasi liderlerden yayılmasıyla daha da 

kötüleşmektedir. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası giderek 

neoliberal ideolojilere bağlı hale geldikçe, yapısal uyum programları 
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dayatılmakta, ulusal planlama ajansları dağıtılmakta veya 

zayıflatılmakta, sosyal harcamalar kısılmakta ve sosyal programlar 

daraltılmaktadır. Bu çeşitli faktörler, sosyal kalkınma projesini 

baltalamıştır. 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, sosyal kalkınmaya yönelik yeni bir 

yaklaşım ortaya çıkmıştır. Sosyal kalkınmayı yöneten hükümet 

planlamacıları ve toplum kalkınma çalışanları yerine, alana artık 

yardım görevlileri, uluslararası kalkınma uzmanları ve danışmanlar 

hâkimdir. Küresel Kuzey'deki uluslararası bağış kuruluşları ve ulusal 

hükümetler tarafından finanse edilen sosyal kalkınma, artık büyük 

ölçüde çeşitli kalkınma projelerini yöneten yerel kar amacı gütmeyen 

kuruluşlara ve topluluk gruplarına odaklanmıştır. Uluslararası 

bağışçılar tarafından desteklenen birçok sosyal kalkınma projesi 

sağlık, çocuk ve toplumsal cinsiyet konuları ile ilgilenmekte ve 

birçoğu yoksul kadınlara yöneliktir. Birçoğu yerel gelir getirici 

projeler uygulamaya çalışmaktadır. Büyük ölçekli ulaşım, 

hidroelektrik ve endüstriyel projeler inşa edilirken 'insan faktörünün' 

dikkate alınmasını sağlamak için sosyal kalkınma personeli de büyük 

ölçekli kalkınma projelerinde görev almaktadır. Bu projelerin sosyal 

etkisini değerlendirmek için istihdam edilirler ve ayrıca proje 

değerlendirme ve değerlendirme ile paydaş ve cinsiyet analizlerine 

dâhil olurlar. Toplumsal cinsiyet konuları artık sosyal kalkınma 

uygulamasında öne çıkmaktadır. 
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Birleşmiş Milletler, sosyal kalkınma çabalarının giderek parçalı hale 

geldiğine ve asıl amacını yitirdiğine inanarak, 1990'larda sosyal 

kalkınma yaklaşımını yeniden canlandırmaya çalışmaktadır. 1990'da, 

artık sosyal kalkınmadan ziyade 'insan' olarak adlandırılan şeye ilişkin 

bir dizi raporun ilki yayınlanmıştır (Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı,1990). Bununla birlikte, ekonomik ve sosyal kalkınma 

çabalarının uyumlu hale getirilmesi ve doğrudan devlet müdahalesi 

yoluyla sosyal ilerlemeye bağlılık toplum katılımı ile birleştiğinde, 

teyit edilmektedir. Bu raporların yayınlanmasına, uluslararası ölçekte 

sosyal kalkınma ideallerini yeniden teşvik edecek üye devletlere 

yönelik siyasi çabalar eşlik etmiştir. Bu adımlar, Sosyal Kalkınma 

üzerine Dünya Sosyal Zirvesi'nin toplanmasına bir giriş niteliğindedir. 

Zirve Mart 1995'te Kopenhag'da yapılmıştır ve ABD Başkanı Clinton 

ve İngiltere Başbakanı John Major dışında 117 devlet başkanı dahil 

186 hükümet delegasyonu katılmıştır. Bu, dünya hükümetlerini sekiz 

ana hedefe ulaşmayı taahhüt eden Kopenhag Deklarasyonu'nun kabul 

edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bunlardan ilki, sosyal kalkınmayı teşvik 

edecek ekonomik, politik ve yasal bir ortamın yaratılması; ikincisi, 

yoksulluğun ortadan kaldırılması; üçüncüsü, tam istihdamın ve 

sürdürülebilir geçim kaynaklarının teşviki; dördüncüsü, sosyal 

entegrasyonun güçlendirilmesi; beşincisi, toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması ve kadınların siyasi, ekonomik, sivil ve kültürel 

yaşama tam katılımı; altıncısı, eğitim ve sağlığa evrensel ve adil 

erişimin sağlanması; yedincisi, Afrika'da ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın hızlandırılması ve sekizincisi, yapısal uyum 
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programlarının sosyal önlemler yoluyla hafifletilmesidir (Birleşmiş 

Milletler,1996). 

Kopenhag Bildirgesi'nde, bu hedeflere ulaşmak için politika ve 

programların uygulanmasını sağlamak adına tasarlanmış bir Eylem 

Planı eşlik etmesine rağmen, çok az kişi çok şey başarıldığını iddia 

edebilmiştir. Haziran 2000'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 

Bildirge'nin uygulanmasındaki ilerlemeyi gözden geçirmek üzere 

Cenevre'de toplandığında, sonuçlar en hafif tabirle eşitsiz bir şekilde 

sunulmuştur. Pek çok ülke, bırakın hedefleri, yoksulluğu ortadan 

kaldırma stratejilerini benimsemeyi başaramamış, dünyanın birçok 

yerinde etnik çatışmalar devam etmiş ve sosyal bütünleşme çabalarını 

sekteye uğratmıştır. Birçok ülkede ekonomik sıkıntılar istihdam 

yaratmayı yavaşlatmış ve bütçe kesintileri ile sosyal hizmetlere erişim 

kısıtlanmıştır. Birçok ülkede cinsiyet ayrımcılığı azaltılmamış ve 

özellikle Afrika'da ekonomik ve sosyal koşullar kötüleşmiştir. Ayrıca, 

Doğu Asya ve Latin Amerika'da göze çarpan birçok ülke, uluslararası 

spekülatif finans kapitalizmiyle bağlantılı ekonomik krizlerden ciddi 

şekilde etkilenmiştir. Gerçekten de, Dünya Ticaret Örgütü toplantıları, 

Cenevre toplantısından çok daha fazla medyanın ilgisini çekmiştir. 

Öte yandan, Kopenhag Deklarasyonu küresel düzeyde sosyal politika 

için bir gündem oluşturmuştur. Spesifik politika programlarının ve 

hedeflerin oluşturulması bireysel hükümetlerin sorumluluğu olsa da, 

bunlar nihayetinde ulusal faaliyetleri aşan uluslararası bir işbirliğine 

dayalı politika oluşturma ve uygulama çerçevesi içinde yer 

almaktadır. Ayrıca, istikrarlı ekonomik büyümenin etkili sosyal 
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büyüme ile birleştirildiği birçok ülkede sosyal gelişmeler, politikalar 

ve programlar kaydedilmiştir. Dünyanın birçok yerindeki ekonomik 

çalkantılara rağmen, çoğu ülkede yaşam beklentisi, beslenme, sağlık, 

okuryazarlık ve eğitim başarılarındaki gelişmeler kaydedilmeye 

devam etmektedir. Bu, geçen yüzyılın ortalarından beri küresel olarak 

kaydedilen iyileştirilmiş sosyal koşullara yönelik uzun vadeli eğilimi 

sürdürmektedir. Bugünkü en büyük fark, sosyal ilerlemeye yönelik 

genel eğilimin artık normdan daha önemli sapmalarla karakterize 

edilmesidir. Afrika gibi bazı bölgelerde ekonomik durgunluk yaygın 

iken, Latin Amerika gibi diğerlerinde ekonomik büyümeye bölgenin 

tarihi geliri ve servet eşitsizliklerinin şiddetlenmesi eşlik etmiştir. 

Aksiliklere rağmen, sosyal gelişme pek de sona ermemiştir. Nitekim 

siyasi düzeyde ve akademik düzeyde canlılığını sağlamaya yönelik 

çabalar devam etmektedir. Temel olarak pragmatik reçeteler, teori 

oluşturma girişimleriyle artırılmıştır ve sosyal kalkınma idealinin 

çeşitli kavramsal formülasyonları kabul edilmiştir (Midgley,1995). 

1950'lerde sosyal kalkınma düşüncesinin ortaya çıktığı temelleri 

sağlayan popülist, topluluk temelli yaklaşım, daha sonra radikal 

topluluk eyleminin dahil edilmesiyle güçlendirilmiştir. Daha yakın 

zamanlarda, sosyal sermaye teorisi, sosyal kalkınma teorisine dâhil 

edilmiştir. Bu fikirler o zamandan beri resmileştirilmiş ve sosyal 

gelişime entelektüel bir kimlik ve tutarlılık kazandırılmıştır. 1960'ların 

sonlarında ortaya çıkan sosyal kalkınmanın devletçi versiyonu da 

Birleşik Sosyo-Ekonomik Planlama, Temel İhtiyaçlar ve Büyüme ile 

Yeniden Dağıtım olarak bilinen kavramsallaştırmalar kisvesi altında 

resmileştirilmiştir (Midgley,1995; Miah ve Tracy,2001). Daha yeni bir 
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gelişme, yerel girişimciliğe olan ilgi ve yoksul insanların ekonomik 

faaliyetlerde daha güçlü bir şekilde yer alabilecekleri mikro kredi ve 

mikro girişimlerin teşvik edilmesidir (Rainford,2001). Bu yaklaşım 

neoliberal düşüncenin etkisini yansıtsa da, daha fazla sayıda insanı 

içeren kooperatif, topluluk temelli girişimleri teşvik etmek için 

popülist, topluluk geliştirme geleneği ile kaynaşmıştır. Bu 

etkinliklerde post-modernist temalar da fark edilebilir. 

Bu farklı bakış açılarını, ekonomik kalkınma çabaları bağlamında 

refahın teşvik edilmesinde hükümetlerin, toplulukların ve piyasaların 

rolünü tanıyan birleşik bir “kurumsal” yaklaşımda sentezlemek için de 

girişimlerde bulunulmuştur (Midgley,1995). Bu farklı normatif 

pozisyonları antagonistik olarak ele almak yerine, bazı kabul edilebilir 

iyimser sosyal kalkınma savunucuları, kendi yaklaşımlarını 

bütünleştirmenin mümkün olduğuna inanmaktadır, böylece hepsi, 

sosyal ve ekonomik müdahalelerin amaçlı olarak bağlantılı olduğu, 

kapsamlı ve sürdürülebilir bir kalkınma sürecine katkıda bulunur. 

Bununla birlikte, ekonomik gelişmeye duyulan ihtiyaç en üst düzeyde 

olmaya devam etmektedir. Sosyal kalkınmanın savunucuları için 

ekonomik büyüme, sosyal refahın üretiminde hayati bir dinamiktir. 

Ancak istihdamı maksimize eden, faydaları geniş bir alana yayan ve 

insani yeteneklere yatırım yapan ayırt edici bir ekonomik büyüme 

tipine ihtiyaç vardır. Bu durum devlet müdahalesini, katılımı ve 

yeniden dağıtımı gerektirir. Elbette bu yaklaşım, hükümet için sınırlı 

bir rol, girişimciler için herhangi bir engel olmaksızın kar peşinde 

koşmak adına maksimum fırsatlar ve iddia edildiğine göre kendi 
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iradesiyle aşağı inen bir etkiye inancı gerektiren neoliberal perspektife 

karşıttır.  

Sosyal kalkınmanın kavramsallaştırılmasında önemli bir unsur, refah 

üretkenliğine artan vurgudur. Sosyal kalkınma fikirleri, 50 yılı aşkın 

bir süre önce Küresel Güney'de toplum temelli müdahalelerde ilk kez 

uygulandığından beri sosyal refah, ekonomik kalkınmanın ayrılmaz 

bir bileşeni olarak görülmüştür. Yerel sosyal ihtiyaçların en iyi yerel 

ekonomik faaliyetlere katılım yoluyla karşılanabileceğine 

inanılmaktadır. Ancak sosyal müdahalelerin sadece ekonomik 

faaliyetlerle uyumlu olması değil, başlı başına üretken olması 

gerektiğine de inanılmaktadır. Bu fikirlerin daha yakın tarihli 

ifadelerinde, bireysel, aile ve topluluk yeteneklerini geliştiren sosyal 

yatırımlar kavramı vurgulanmıştır (Midgley,1999a). 

Görüleceği gibi, sosyal kalkınmaya katılan fikirler tartışmalıdır ve 

hem kalkınma topluluğu içinde hem de özellikle neoliberalizm ve 

post-modernizm olmak üzere alternatif normatif perspektiflerin 

savunucuları tarafından tartışılmaktadır. Neoliberaller, sosyal 

gelişmenin devletçiliğini ekonomik ilerlemeye karşıt olarak görürken, 

post-modernistler, sosyal gelişmenin sosyal değişim ve ilerlemeye 

bağlılığını, Aydınlanma düşüncesinden kaynaklanan başarısız bir üst-

anlatı olarak görmektedirler (Midgley,1999b). Geniş ölçüde post-

modernist düşünceden yararlanan gelişme karşıtı ya da sonrası okul 

için, her ilerleme fikri olumsuz olarak sonuçlanmıştır (Rahnema ve 

Bawtree,1997; Munck ve O'Hearn,1999). Ancak, sosyal kalkınmanın 

karşılaştırmalı sosyal politikadaki birçok alternatif söylemden birini 
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içermesi nedeniyle yaklaşımının tanınması, incelenmesi ve anlaşılması 

gerekmektedir. 

4. SOSYAL KALKINMA: YERLİLEŞTİRME VE NORMATİF 

UYGUNLUK  

Sosyal gelişmeye ve bunun karşılaştırmalı sosyal politika 

araştırmasıyla ilişkisine ilişkin önceki tartışma, bilgilendirici bir 

amaca değil, açıklayıcı bir amaca hizmet etmeyi amaçlamaktadır. 

Sosyal kalkınmanın, diğer söylemlerle birlikte ana akım 

karşılaştırmalı sosyal politika araştırmasında tanınmayı ve anlaşılmayı 

hak eden uluslararası düzeyde sosyal refah hakkında alternatif bir 

söylem içerdiğini göstermektedir. 1995 Kopenhag Dünya Zirvesi'ne 

Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin büyük çoğunluğunun 

temsilcilerinin ve dünya devlet başkanlarının üçte ikisinden fazlasının 

katıldığı gerçeği, sosyal kalkınmanın çevresel bir faaliyet olmadığını 

ve duyulması gereken birçok sesi temsil ettiğini göstermektedir. 

Sosyal gelişmeyi barındırarak, sosyal refahın karşılaştırmalı 

incelemesi zenginleştirilebilir. 

Bununla birlikte sosyal kalkınma, karşılaştırmalı sosyal politika bilimi 

ile ilgili olan sosyal refah hakkındaki birçok söylemden sadece biridir. 

Feminist bilimin, ana akım düşüncenin eleştirisi biçiminde, sosyal 

bakıma, aile kurumlarına ve cinsiyet rollerinin benzersizliğine dayalı 

daha geniş bir sosyal refah vizyonuna olan ihtiyacı ortaya koyan bir 

söylem ürettiği daha önce belirtilmiştir. Benzer şekilde, post-kolonyal 

çalışmalar, sanayileşmiş ülkelerdeki sosyal politika biliminde göç, 

kültürel kimlik ve ırkçılık konularında uzun süredir devam eden bir 
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endişeyi bilgilendirebilecek iç görüler sağlar. Bu araştırma, 

karşılaştırmalı araştırmayla yeterince ilişkilendirilmemiş olsa da, 

alanla bariz bir ilgisi vardır (Midgley,1998). 

Bunlara ve diğer söylemlere dikkat edilerek, karşılaştırmalı sosyal 

politika araştırmasının sınırlamaları ele alınabilir. Daha önce 

tartışıldığı gibi, hem yerelleştirmenin hem de acil sosyal ihtiyaçlara 

cevap verme çabalarını bilgilendirebilecek uygun normatif 

çerçevelerin eksikliği, ana akım karşılaştırmalı sorgulamanın başlıca 

sınırlamalarıdır. Sosyal gelişme her iki konu ile de ilgilidir. Kökleri 

Küresel Güney'e özgüdür ve dünyanın en yoksul ülkelerindeki 

milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu ciddi sosyal sorunları ele 

almaya çalışan bir normatif teori bütününe güçlü bir ifade verir. 

Sosyal gelişme, yerli etkilerin farkındadır ve Modernist köklerine 

rağmen, sosyal refaha belirgin bir şekilde 'Üçüncü Dünyacı' bir 

yaklaşım sağlamaktadır. Sosyolojik gelişimi için ilk yüreklendirme 

sosyal hizmetin tanıtımının desteklenmesinde rol oynayan gurbetçi 

sömürge yetkililerden gelmiştir. Bürokratik sosyal hizmetler ve 

profesyonel uzmanlık gerektiren işlerde, kentsel tabanlı iyileştirici 

müdahalelerin tercih edilmesine rağmen kırsal alanlarda bulunan 

nüfusun çoğunluğu ile karşı karşıya kalınmıştır. Topluluk temelli bir 

yaklaşımın formülasyonu, Küresel Güney'deki tarımsal yaşamın 

öneminin yanı sıra, her ikisi de genellikle yerli aile biçimlerine 

dayanan topluluk ağlarının ve kültürel taahhütlerin öneminin 

anlaşılmasını ortaya çıkarmaktadır. Toplumsal kalkınmadaki katılımcı 

vurgu, karşılıklı yükümlülüklere dayanan kültürel olarak 
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kurumsallaşmış karşılıklı yardım kalıplarını ele almaktadır, aynı 

zamanda profesyonel ve bürokratik hükümlerin sınırlı şekilde 

kullanıldığı bir müdahale yaratılmak istenmektedir. Topluluk 

gelişiminin ayrılmaz bir unsuru olan kendi kaderini tayin etme ve 

işbirliğine yapılan vurgu, yerli kültürle de oldukça uyumludur. 

Gerçekten de Hindistan gibi bazı ülkelerde topluluk gelişimi doğrudan 

Gandhi ve Tagore'un yerliciliğinden etkilenmiştir. Daha sonra sosyal 

kalkınma düşüncesinde öne çıkan devletçi müdahaleciliğin, sosyal 

politikayı sömürgecilik karşıtı, bağımsızlık hareketlerinin ideolojisini 

karakterize eden milliyetçi popülizmle uyumlu hale getiren yerli bir 

yönü de bulunmaktadır. 

Yerlileştirmenin diğer toplumlardaki refah kurumlarının kavranışını 

nasıl bilgilendirebileceğinin bilincinde olarak, ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politika bilimi, kültürel gerçeklere daha duyarlı hale gelebilir 

ve tipolojik kategorizasyonu açıklamak için Batılı teorilerin 

kullanımıyla devlet refahının kökenlerini ve işlevlerini mevcut 

meşguliyeti ile aşabilir. Neyse ki, bazı ana akım karşılaştırmalı 

araştırmaların bu yönde ilerlediğine dair göstergeler vardır. Örneğin, 

İrlanda ve İsveç'te sosyal refahın evrimine ilişkin son açıklamalar, 

kültürün rolüne eskisinden çok daha fazla vurgu yaparak bu tür 

kategorileri kullanmıştır (Gould,2001; Peillon,2001). Benzer şekilde, 

her ne kadar eleştirilmiş olsa da, Jones'un (1990b;1993) Doğu Asya 

refahında yerli kültürün rolüne ilişkin araştırması, geleneksel 

yaklaşımları aşmıştır ve kültürel dinamiklerin gelecekteki ve daha 

keskin açıklamalarını besleyebilecek hale gelmiştir. 
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Sosyal gelişme de açıkça normatiftir. Sınıflandırma ve açıklamadan 

çok, değer varsayımlarını ifade etmeye ve sosyal sorunlara yanıtları 

formüle etmeye daha fazla önem verir. Sosyal kalkınma yazılarının 

normatif katılımı, bazı sosyal politika araştırmacıları tarafından 

analitik çabayı takip etmesi gereken ikinci dereceden bir faaliyet 

olarak görülebilse de, sosyal kalkınma savunucuları, zamanımızın acil 

sosyal sorunlarının uygun ve uygulanabilir normatif ilkelere dayalı 

çözümler gerektirdiğine inanırlar. Çoğu ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politika biliminin aksine sosyal gelişme, enerjik bir şekilde 

normatif varsayımları ve politika reçetelerini açıklamaya çalışmıştır. 

Sosyal kalkınma savunucularının sosyal kalkınmada normatif tercihler 

beyan etme istekliliği, ana akım karşılaştırmalı sosyal politika 

araştırmalarıyla uğraşanları, kurumsalcı refah için kendi örtük 

tercihlerini açıklamaya teşvik etmelidir. Ana akım karşılaştırmalı 

sosyal politikada kurumsal, refahçı pozisyonun ahlaki üstünlüğünü 

varsayma eğilimi, normatif taahhütleri onaylamada ve tutarlı bir 

şekilde savunulabilir bir normatif pozisyonu ifade etmede 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun yapılmaması, neoliberalizmin 

devam eden yayılmasına karşı koyamamakla ilgilidir. Aynı zamanda, 

neoliberalizmin meydan okumasını karşılayabilecek yeniden 

yapılandırılmış bir neo-kurumsal konumun formüle edilmesini de 

engellemektedir. Ana akım sosyal politika, karşılaştırmalı analizdeki 

diğer yaklaşımların normatif sonuçlarını göz ardı ederek, 

neoliberalizme meydan okuyabilecek yeniden yapılandırılmış bir 

normatif devlet refahı kavramsallaştırmasının formülasyonuna katkıda 

bulunma potansiyelinden yararlanamamıştır. 
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Örneğin, sosyal kalkınmadaki üretimci taahhüt, sosyal harcamaların 

ekonomik kalkınmayı engellediği yönündeki neoliberal iddialara 

uygulanabilir bir yanıt sunmaktadır. İnsan yeteneklerine yatırım yapan 

sosyal harcamaların ekonomik büyümeyi desteklediğini ve Midgley'in 

(1999a) öne sürdüğü gibi, olumlu yeniden dağıtım etkileri olduğunu 

gösteren çok sayıda kanıt vardır. Örneğin, anti-1950'lerde Hindistan 

ve Sri Lanka'daki sıtma kampanyaları sadece ölüm ve hastalık oranını 

azaltmakla kalmamıştır, aynı zamanda tarımsal üretimi de artırmıştır 

(Schultz,1981). Benzer şekilde, günümüzde beşeri sermayeye yapılan 

yatırımlar ekonomik kalkınmanın temel bir bileşeni olarak kabul 

edilmektedir ve toplum müdahaleleri tarafından oluşturulan sosyal 

sermaye de aynı etkiye sahiptir (Midgley,1995). Bu kanıtı, sosyal 

harcamaların ekonomik büyümeyi, rekabeti ve refahı 

destekleyebileceğini göstermek için kullanarak, sosyal politika bilimi, 

ilerici politika yapıcıların geleneksel refahçı idealleri yeniden 

paketlemek için kullanabilecekleri normatif bir alternatif sağlayabilir. 

Ne yazık ki, sosyal kalkınma pratisyenlerinin bu tür sosyal 

yatırımlarla ilgili kapsamlı deneyimleri, ana akım sosyal politika 

araştırmalarında fazla ilgi görmemiştir. Ancak neoliberalizmle 

normatif bir ilişki, sivil çatışma, baskı, etnik nefret, toplumsal cinsiyet 

ve diğer ayrımcılık biçimlerinden kaynaklanan daha geniş zorlukların 

yalnızca bir yönüdür. Ana akım karşılaştırmalı sosyal politika, bunun 

yerine resmi hükümet refah programlarına odaklanmayı tercih ederek 

bu endemik sorunları ele almaya başlamamıştır. Ancak bu 

programların günlük yaşamlarında şiddet, acımasız baskı ve sürekli 

acı ile karakterize olanlar için pek bir anlamı yoktur. Farklı etnik 
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gruplardan siyasi liderler tarafından finanse edilen yağmacı milis 

çeteleri tarafından katledileceğini bilmeyen Afrikalı köylüler için mi, 

ya da İsrail tankları mahallelerini yıkarken korku içinde sinmiş 

Filistinli aileler ya da baskıcı feodal koşullarda yaşayan ve çocuklarını 

borç kölesi olarak satmak zorunda kalan yoksul Asyalı aileler için mi 

yoksa Latin Amerika şehirlerinin kenar mahallelerinde yaşayan ve çöp 

toplayan gecekondu sakinleri için mi, kamu refahı sağlama 

sorunlarının pek bir anlamı yoktur. Karşılaştırmalı sosyal politika 

araştırmacılarının tipolojik ve açıklayıcı faaliyetlerle ilgilenmeleri 

açıkça arzu edilirken, bu acil sorunlar dikkat gerektirmektedir. 

Son olarak, sosyal kalkınma perspektifine aşinalık, sosyal politikaya 

tek dünya yaklaşımı geliştirme hedefini desteklemeye de yardımcı 

olabilir. Bu konudaki literatür henüz gelişmemiş olmakla birlikte, 

konu özellikle ekonomik küreselleşmenin ulusal refah sistemleri 

üzerinde yarattığı baskılar referans alınarak tartışılmıştır. Bununla 

birlikte, bu konudaki tartışmalar halen, ulusal hükümetlerden ziyade 

uluslararası örgütlerin rolünün vurgulanması dışında, ana akım 'refah 

devleti' kriterleri açısından çerçevelenmektedir (Deacon, Hulse ve 

Stubbs,1997; Mishra,1999). Bu tartışmalar sosyal kalkınmayla ilgili 

konulara eskisinden daha fazla değinse de, yine de geleneksel devletçi 

meşguliyetleri sürdürmekte, refah kurumlarının heterojenliğini ve bu 

kurumların dünyanın dışında çalışan bilim adamları tarafından 

kavramsallaştırıldığı ve analiz edildiği çeşitli yolları kabul etmekte 

ana akım modeli başarısız olmaktadır.  
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Sosyal politika üzerine gerçek anlamda küresel bir bakış açısı, farklı 

söylemleri barındırmalıdır. Sosyal gelişmenin dünyadaki sosyal 

refahın karmaşık ve heterojen gerçekliklerine dair iç görü sağlayan 

birçok söylemden oluştuğu daha önce tartışılmıştır. Gerçekten tek bir 

dünya perspektifinin inşası, küresel sosyal politikayı 

kavramsallaştırma çabalarına dair yaklaşımı dayatmaya çalışarak 

meşru bir şekilde ilerleyemez. Dünyanın birçok farklı toplumunda, 

sosyal refahın karmaşık gerçekliğini anlamak için tek bir yorumlayıcı 

modu kullanılamamaktadır. Benzer şekilde, bu gerçekliği 

kurumsalcılık ya da neoliberalizm gibi üniter normatif bir perspektif 

içinde kapsama girişimleri anlamsızdır. Bunun yerine, sosyal refah 

konusunda tek bir dünya perspektifinin ortaya çıkmasını teşvik etme 

çabaları, birçok söylemin iddialarını kabul ederek, onları söylemsel bir 

diyalog içinde değerlendirerek ve nihai olarak mutlak kriterlerden 

ziyade göreceli kriterlere dayalı melezliği ortaya koyarak 

başlatılmalıdır. Bu baskının hafifletilmesi, yoksulluğun ortadan 

kaldırılması ve özgürlüklerin iddia edilmesi ile ilgili mutlak 

standartlara olan ihtiyaç inkâr edilememektedir. Ancak bu hedeflere 

farklı sosyal, ekonomik ve kültürel bağlamlarda farklı kurumsal 

mekanizmalar yoluyla ulaşılabileceği kabul edilmelidir. Melezliğin 

kabulü, farklı bakış açılarını barındırabilen esnek bir kavramsal 

çerçevenin yaratılmasıyla sonuçlanabilmektedir. Sonunda, bu farklı 

konumların kaynaşmasını da teşvik edebilir ve gerçekten tek dünya 

yaklaşımının ortaya çıkması sağlanabilir. Alternatif bir söylem örneği 

olarak sosyal kalkınma yaklaşımını anlayarak ve karşılaştırmalı sosyal 

politikaya katkısını kabul ederek, bu hedefe ulaşma çabaları daha da 

ilerletilebilir.  
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ÖNSÖZ 

Kooperatifçilik düşüncesinin geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. 

Ancak modern kooperatifçiliğin, Sanayi Devrimi sonrası İngiltere’de 

Robert Owen’in öncülüğünde başladığı kabul edilmektedir. Düşünce 

olarak kooperatifçilik karşılıklı olarak yardımlaşma, dayanışma ve 

işbirliğini öngörmektedir. Bu düşüncenin Türklerde eskiden beri 

özellikle kırsal alanda uygulanan imece düşüncesi ile örtüştüğü 

söylenebilir. Ancak Modern kooperatifçiliğin kökenine inince burada 

bir teşkilatlanmanın olduğu görülmektedir. Bu yönü ile Anadolu’da 

etkisini uzun yıllar sürdüren Ahilik Teşkilatı’nın örnek 

gösterilebileceği söylenebilir. Türkiye’de kooperatifçiliğin 

Cumhuriyet öncesinde Mithat Paşa’nın öncülüğünde Memleket 

Sandıkları ile başlamıştır. Ancak cumhuriyet sonrası Türk 

kooperatifçiliğinin daha da geliştiği bir gerçektir. Günümüzde Türk 

kooperatifçiliği ortak sayısı bakımında fazla olmasına rağmen 

ekonomik varlığı dünya kooperatifleri ile mukayese edildiğinde biraz 

geridedir. Geleceğe yönelik olarak Türk kooperatifçiliğinin stratejik 

hedefler doğrultusunda ilerleyeceği de bir gerçektir. Bu çalışma Türk 

kooperatifçiliğinin düşünce ve uygulamalarına ilkesel bir bakış açısı 

geliştirmiştir. Kooperatifçilik konusunda yapılacak çalışmalara da 

kaynak teşkil edebileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Kooperatifçilik veya kooperatifçilik benzeri düşüncelerin geçmişi 

oldukça eskilere dayanmaktadır. İnsanların yerleşik yaşama geçmesi, 

ilk tarım toplumları ve beraberinde getirdiği sosyalleşme bu sürecin 

başlangıcını oluşturmaktadır. İnsanoğlunun varlığını devam 

ettirebilmesi, bir ölçüde onun birlikte yaşam koşullarını oluşturmasana 

bağlıdır. Bu yüzden, varlığını birlikte yaşamaya borçlu olan bu tür bir 

davranış şekli yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini de beraberinde 

getirmektedir (Öksüz, 2021, Torgerson, et al. 1998). 

Kooperatifçilik, belirli bir ölçüde ortaklığı gerekli kılmaktadır. Ancak 

bu ortaklık, ekonomik ve sosyal içerikli bir ortaklık olup bünyesinde 

yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini barındırmakla kalmayıp bunun 

esaslarını üretim temelli olarak inşa edebilmektedir. Kooperatif 

sözcüğü aslında ‘Co’ ve ‘Operation’ kelimelerinin veya kelime 

benzeri sözcük yapılanmalarının bir araya gelmesinden oluşan Latince 

kökenli bir kavramdır. Dil bilimi gözüyle bakıldığında Latince’den 

Fransızca’ya ve oradan da diğer dillerin ortak kullanımına geçen 

‘Cooperation’ kelimesi köken itibari ile birlikte iş yapma, birlikte 

hareket etme anlamlarına da gelmektedir (Aresvic, 1955). Ancak 

burada birlikte iş yapma ifadesi elbette her türlü işi değil ancak 

ekonomik temelli ve sınırlı da olsa kar beklentisi ile yapılabilecek 

işleri kapsamaktadır. Yine ortaklıktan kastedilen ise hür insanların 

demokratik bir mekanizma içerinde hareket edebilecekleri bir yapıyı 

ifade etmektedir. Kısaca kooperatifçilik yardımlaşma, dayanışma ve 

işbirliğine dayalı demokratik, özerk ve bağımsız bir tür ekonomik 



 
 231 

ortaklık olarak kabul edilebilmektedir. Ancak yardımlaşma, 

dayanışma ve işbirliğini esas alan dernek, vakıf, sendika ve diğer Sivil 

Toplum Kuruluşlarından (STK) oldukça farklı olarak faaliyetlerini 

ekonomik olarak sürdüren ve işletmecilik yolu ile bunu tamamlayan 

bir anlayış içinde kooperatifçilik, diğer STK’lardan ayrılmaktadır. 

Kısaca kooperatifçilik bir STK değil işletmecilik faaliyetlerini farklı 

bir ortaklık zemini içinde yürüten ekonomik yapılanmalıdır. Bunu 

destekler nitelikte bir tanımlama getirilerek, Uluslararası Kooperatifler 

Birliği (ICA) kooperatifi; “ortak ekonomik, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlar ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak 

kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir 

araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır.” şekkinde 

tanımlamıştır. Bu tanımlama, birçok ülkede veya dilde benzer şekilde 

tanımlansa da bazı farklılıklar da içermektedir. Bu farklılıklar aslında 

kooperatifçilik düşüncesinin, ülke, bölge ve kültürden de etkilenmiş 

olabileceğini oraya koymaktadır (ICA; 2021).  

Kooperatifçilik düşüncesi ve fiili olarak uygulanışı ile ilgili çeşitli 

yaklaşımlar ileri sürülmektedir. Anadolu’daki imece faaliyetleri, 

İsviçre'deki mahalli devletlerin ülkelerini kurumak ve gelişmelini 

sağlamak amacıyla işbirliğine dayanan kutsal bir bağ olan 

Eidgenogsonschaft meydana getirmeleri, Yunandaki gemicilik, orman 

mıntıkalarında yaşayan insanların birlikte tarla açmaları, 

Anadolu’daki Ahi Birlikleri vs. bu yaklaşımlardan bazılardır. Ancak 

bütün bu yaklaşımlar kooperatifçilik düşüncesinin gelişmesine katkı 

sağlasalar bile bu günkü modern kooperatifçilik düşüncesinin sanayi 

Devri’mi sonrasına ve İngiltere’ye kadar dayandığı kabul 
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edilmektedir. Kısaca bugünkü modern kooperatifçiliğin temeli, 

İngiltere’nin Rochdale Kasaba’nda kurulan Robert Owen’in öncü 

olduğu ve uygulamaya koyduğu kooperatifleşmeye dayanmaktadır. 

Bu kooperatif, özellikle kendilerine Rochale'in "Haiksever önçüleri'  

adını veren Manehester'de 28 dokuma işçisinin 28 İngiliz sterlini 

sermaye ile bir araya gelerek 1844’de kurdukları bir tüketim 

kooperatifidir (Fairbairny et. al., 1995; Wilhoit, 2005). Sonraki 

yıllarda kooperatifçilik düşünce ve uygulamalarının özellikle batı 

ülkelerinde ve toplumlarında hızla yayıldığı ve başta Almanya, Fransa 

ve İtalya gibi ülkelerde çeşitli şekillerde kendisini gösterdiği 

bilinmektedir.  

İngiltere Kooperatiflerinin çatı örgütü Cooperatives UK’nin Genel 

Sekreteri Ed Mayo, Rochdale öncesi kooperatifçiliğin tarihini yazdığı. 

‘A short history of co-operation and mutuality’ adlı kitabında Mayo, 

çeşitli ülkelerdeki Rochdale öncesi kooperatifçiliğin köklerini 

araştırmıştır. Kitap, ‘Kooperatifçilik ve insanlığın hikâyesi’ ile 

başlıyor ve birlikte iş yapmanın insanlık tarihi ile başladığını 

belgelerle ortaya koymaya çalışmıştır. Kitabın ‘Avrupa’da el sanatları 

ve kooperatifçilik’ başlıklı ikinci bölümünde kooperatiflerin 1400’lü 

yıllarda üreticiler ve işçiler tarafından kurulmaya başlanan loncalara 

dayandığını örneklerle anlatmaktadır. ‘Kooperatifçilik Gelenekleri’ 

adlı bölümde de Anadolu’da Ahi Evran tarafından başlatılan Ahilik 

örgütlenmesini anlatarak kooperatifçiliğin gelişim sürecine katkı 

sunmaya çalışmaktadır (Coop News, 2021; TMKB, 2021). Böylece 

kooperatifçilik düşüncesinde Türk kültürünün önemi bir kez daha 
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vurgulanmış ve bu düşüncenin temellerinde Anadolu coğrafyasının 

önemine dikkat çekilmiştir. 

Türkiye’de modern kooperatifçilik düşüncesi ve uygulamasının 

gelişim sürecinin Cumhuriyet öncesine kadar dayandığı bilmektedir. 

1863 yılında Mithat Paşa’nın kurduğu bir tür tarım kredi kooperatifi 

olan Memleket Sandıklarının kurulması ve faaliyete geçmesi 

Türkiye’de modern kooperatifçiliğin başlangıcı olarak kabul 

edilmektedir. Sonraki yıllarda belirli bir duraklama dönemine giren 

Türk kooperatifçiliğin Cumhuriyetin ilanından sonra özellikle 

Atatürk’ün öncülüğünde ivme kazandığı söylenebilir. 

Türkiye’de kooperatifçilik düşüncesinin ve uygulamasının gelişim 

sürecinin çeşitli dönemlerde yeni anlam ve boyutlar kazandığı da 

söylenebilir. Bu durum, Türkiye’nin yaşamış olduğu ekonomik, sosyal 

ve siyasi gelişmelere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Türkiye’nin izlemiş olduğu ekonomik politikalar kooperatifçiliğin 

gelişmesi ve değişimine yeni boyutlar kazandırmıştır. Özellikle 1963 

yılında çıkarılan Kooperatifler Yasası ve sonraki yıllarda yapılan 

düzenlemeler bu gelişimlere öncülük etmiştir. Türkiye’de 

kooperatifçiliğin geliştirilmesi yönünde anayasal teminat 

kooperatifçilik düşüncesinde devlet-kooperatif ilişkilerinin farklı bir 

boyut kazanmasına neden olmuştur (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021).  

Günümüzde birçok alanda faaliyet gösteren Türk kooperatifçiliği, 

çeşitli yasal, eğitim, idari ve finansal sorunlarla da karşı karşıyadır. Bu 

sorunların çözümü yönünde atılan adımların akılcı ve bilimsel 
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temellere dayalı olmasının yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 

yaşama katkısının da irdelenmesi büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de kooperatifçilik düşüncesinin gelişim süreci 

çeşitli dönemler itibari ile incelenmiş ve gelecekte olası gelişmeler 

karşısında Türk kooperatifçiliğinin daha da güçlendirilmesi gerekliği 

yönünde bir anlayış benimsenmiştir.  

1. CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİ 

 

Türkiye’de kooperatifçilik düşüncesinin temellerinin büyük ölçüde 

cumhuriyet öncesine dayandığı söylenebilir. Ancak bu düşüncelerin 

modern kooperatifçilik diye tanımlanan düşüncelerden farklı olduğu 

da söylenebilir. Eski çağlardan beri, Türklerin özellikle yerleşim 

yerlerinde ortak işleri yapmak için uyguladıkları imece kültürü ve Ahi 

Birlikleri kooperatifçilik düşüncesinin gelişmesinde ve 

benimsenmesinde önemli bir role sahip olduğu söylenebilir. İmece, 

Türklerin yerleşik yaşam ve birlikte yaşamları için önemli 

sayılabilecek bir tür dayanışma şeklidir. Ancak imecenin, kırsal 

yaşamda zorunlu ve ortak işlerin bir ticaret anlayışı içinde yapılmayışı 

bu düşünce ve uygulamayı kooperatifçilikten ayırmaktadır. Denilebilir 

ki, imece bir kooperatif uygulaması olmasa da kooperatifçilik 

düşüncesine benzer ve temel oluşturabilecek bir düşünce ve 

uygulamadır (Serinikli, 217).  

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra özellikle devlet teşkilatını 

güçlendirme yolunda Ahi Birlikleri’nin önemi oldukça büyüktür. 

Arapların ve özellikle Abbasilerin benimsedikleri ve uygulamaya 
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koymuş oldukları Fütüvvet Teşkilatın, Abbasi hâkimiyeti sonrası 

yerini Türklerde Ahiliğe bıraktığı söylenebilir. Bu teşkilat, Türklerin 

yerleşik yaşama geçmesi ve bunun kalıcı kılınmasında önemli bir role 

sahip olmuştur. Ahilik Teşkilatı Selçuklular döneminde ekonomik ve 

ticari faaliyetlerinin yanı sıra, askerî ve siyasi faaliyetlerde de 

bulunmuş ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin 

rol oynamıştır. Ahilik Teşkilatının dinsel bazı temellere dayanması ve 

ticari yaşama birçok meslek grubu ile dokunması, bu teşkilatı ticari, 

ekonomik ve sosyal yaşamın gerekliliği olarak ön plana çıkarmıştır 

(Erbaşı, 2021). Ahiliğin, kooperatifçilik düşüncesine katkısı üzerine 

çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Ed Moye, Rcohdale öncesi 

kooperatifçilik düşüncesinin ve gelişimine Ahilik teşkilatlarının 

önemli katkı sağladığı yönünde ki çalışması bu düşüncelere önemli 

katkı sağlamıştır.  

İmece ve Ahilik Teşkilatlarının kooperatifçilik düşüncesine katkıları 

aşağıda ki gibi sıralanabilir; 

1. Kooperatifçilik düşüncesinin temelinin oluşmasında etkili 

olmuştur, 

2. Kooperatifçilik düşüncesinde ki yardımlaşma, dayanışma ve 

işbirliğinin somut uygulamaları için öncü rol teşkil etmiştir., 

3. Kooperatifçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına etkili olmuştur, 

4. Kooperatifçiliğin sadece ticari değil belirli bir ahlak ve düşünce 

sistemi içinde gelişmesine katkı sağlamış, 

5. Ticaret, kar, ortaklık ve paylaşım kavramlarının ekonomik 

yaşamdaki önemi benimsenmiştir, 
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Türklerde benimsenen ve uzun yıllar etkisini gösteren imece ve Ahilik 

Teşkilatlarının sonraki yıllarda önemini yitirmesi ve günümüzde 

sadece bir tören uygulamaları şekillinde kendisini göstermesi ile 

birlikte modern dünyada yeni düşünceler benimsenmiştir. Bu 

düşüncelden birisi de kooperatifçilik düşüncesi olmuş ve gerek 

cumhuriyet öncesi gerek cumhuriyet sonrası bu düşüncenin 

Türkiye’de daha kolay gelişim alanı bulmasını sağlamıştır. Kısaca 

imece ve ahilik teşkilatı Türk ve İslam dünyasına özgü bir kapsam 

alanı olmasına rağmen kooperatifçilik düşüncesinin daha evrensel bir 

kavramdır. Bu düşünce kooperatifçiliğin Türklerde yerli ve milli 

temelleri ile birlikte evrensel değerlere de ulaşabilmesine yardımcı 

olmuştur.   

Türkiye’de modern ya da çağdaş kooperatifçiliğin temellerinin 1863 

yılında Mithat Paşa’nın kurmuş olduğu bir tür tarım kredi kooperatifi 

olan Memleket Sandıkları ile başladığı kabul edilmektedir. Memleket 

Sandıkları, Türk kooperatifçilik düşüncesinde tefecilere karşı koruma, 

kredi, ürün değerlendirme ve teşkilatlandırma gibi kavramların 

kullanıldığı ve uygulama alanı bulması nedeniyle oldukça önemli bir 

yere sahiptir (Kocabaş, 2021, Mülayim, 1992). Yaklaşık olarak yirmi 

yıl boyunca devam eden Memleket Sandıklarının faaliyetlerini 

sürdürmede yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu sandıklar yerini Menafi 

Sandıklarına bırakmış ve benzer sorunlar nedeniyle de 1888 yılında 

yürürlüğe giren Ziraat Bankası Nizamnamesiyle bu sandıklar Ziraat 

Bankasına devredilmiştir. Bu tarihten sonra Türk kooperatifçiliği 1913 
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yılına kadar bir duraklama dönemine girmiş ancak sonraki yıllarda 

cumhuriyetin ilanına kadar aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır: 

 

1. 1913 yılında ilk kooperatifçilik kitabı olan Ahmet Cevat Emre 

tarafından yazılan İktisatta İnkılap: İstihlak Teavün Şirketleri 

adlı kitap yayımlanmıştır. Bu kitabın içeriğinde bulunan bir 

tüketim kooperatifi ana sözleşmesi ile birlikte ilk Tüketim 

kooperatifi İstanbul’da kurulmuş ve bu kooperatifin etkisiyle de 

birçok tüketim kooperatif kurulmuş olsa da bunların tamamına 

yakını 1919 yılında faaliyetlerine son vermiştir.  

2. 1915 yılında Kooperatif Aydın İncir Müstahsilleri Ortaklığı adlı 

ilk tarım satış kooperatifi kurulmuş ve böylece bu kooperatif, 

isminde kooperatif kelimesi geçen ilk kooperatif olarak kayıtlara 

geçmiştir. Bu kooperatifin kurulmasında, İzmir’de azınlık ve 

tefecilerin tekel oluşturdukları bir şirket kurmaları ve buna karşı 

kurulan ancak faaliyetini devam ettiremeyen Aydın İncir 

Himaye-i Zürra Anonim Şirketi’nin de öncü rol oynadığı 

söylenebilir. Bu tarz tröstlere karşı, bu tür şirketleşmenin sonuç 

alınamaması ile birlikte kooperatifleşme bir araç olarak 

görülmüş ve Milli Aydın Bankası’nın kurulması ve bu bankanın 

da mali desteği ile ilk kooperatifin kurulması sağlanmıştır.  

3. 1920 yılında meclise sevkedilen ancak kabul edilmeyen 

Kooperatif Şirketler Kanun Layihası, 

4. Hayata geçirelemeyen 1922 tarihli Köy Bankaları Kanunu, 
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5. 1921 tarihli Havza-i Fahmiye (Kömür Havzası) Kanunu ki bu 

kanun bu kanunun 4. maddesinde, Kömür Havzasında İhtiyat ve 

Teavün Sandıkları yani kooperatif oluşumu öngörülmüştür. 

6. 1924 tarihinde gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi ile birlikte 

cumhuriyet ilan edilmemişken bile kooperatifçiliğin düşünülmüş 

olması oldukça önemlidir. Çünkü kongrenin gündem 

maddelerinden birinin kooperatifleşme olması ve kurulacak 

kooperatiflere çiftçilerin ortak edilmesi ve hatta bu 

kooperatiflerin kuruluş sermayesinin, çiftçiye olan borcuna 

karşılık devletçe karşılanması gibi kararlar, kooperatifçilik 

hareketi açısından tarihi önem taşımaktadır. 

7. 19 Mart 1923 tarihinde, dönemin Basın Yayın Genel Müdürlüğü 

tarafından, hazırlanan Kooperatif Şirketler adlı bir kitabın 

yayımlanması, 

 

Kitapta, batı ülkelerinden, özellikle de Bulgaristan 

kooperatiflerinden başarılı örnekler verilerek, Türk 

kooperatifçiliği için örnekler oluşturulmuş ve öğretmenlerin 

eğitim yolu ile kooperatifçiliği tanıtmaları bakımından önemli 

görevler üstlenebileceği vurgulanmıştır. 

 

8. 1923 yılında İstihsal Alım Satım Ortaklık Kooperatifleri 

Nizamnamesinin çıkarılması, Bu nizamname ile birlikte o 

dönemde Türkiye’de birçok kooperatif kurulmuştur. Bunlardan, 

Ödemiş Tütüncüler Alım Satım Kooperatifi (1924), Ankara 

Memurlar İstihlak Kooperatifi (1925), Tire Çiftçiler Kooperatifi 

(1927), İstanbul’da Kehribarcılar, Otomobilciler, Saraçlar ve 
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Ayakkabıcılar Kooperatifi, Edirne ve Bursa’da Meyve-Sebze ve 

Konservecilik Kooperatifleri, Turgutlu’da Tuğla ve Kiremit 

Kooperatifi, Babadağ’da Dokumacılık Kooperatifi bazılarıdır.  

 

Türkiye’de cumhuriyet öncesi kooperatifçilik düşüncesinin 

gelişmesinde yürürlüğe giren yasalar, hazırlanan kitaplar, 

tekelleşmeye karşı duruş ve özellikle Atatürk’ün büyük bir katkısı 

olduğu söylenebilir.  

 

2. CUMHURİYET SONRASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİ 

29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet ilan edilince, genç ve yeni 

Türkiye ekonomi ve sosyal yaşamda birçok yenilikler yapmıştır. Bu 

yeniliklerle birlikte Türkiye kendi değerlerinden de güç alarak 

batılılaşma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Türkiye’nin modern 

düşünce ve uygulamaları benimsemesi ve bunları mümkün olan en 

kısa sürede yürürlüğe koyması istenen ve beklenen bir durum olarak 

değerlendirilmiştir. Kooperatifçilik düşüncesinin Türklerde benzeyen 

yönleri olması rağmen modern kooperatifçilik uygulamalarının 

cumhuriyetin ilanından sonra daha da hızlandığı görülmektedir. Bu 

uygulamalar, kooperatifçilik alanında eğitim, yasal düzenlemeler ve 

idari yapılanmalar ile de kendisini göstermiştir (Güreşci ve Gönç, 

2017).  

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kooperatifçilik alanında atılan adımlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1. 1850 tarihli Kara Ticaret Kanunu’na 1924 yılında kolektif, 

komandit, anonim olarak sayılan ticaret şirketlerine, 
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kooperatiflerde eklenmiştir. Böylece kooperatifler ticari 

yaşamda bir yasal düzenlemeye dâhil edilmiştir. Kooperatiflerin 

bir yasal düzenlemede ilk kez yer alması bakımından oldukça 

önemlidir. 

2. 1924 yılında, çok amaçlı tarımsal kooperatiflerin kurulmasını 

amaçlayan ancak uygulama alanı bulamayan İtibari Zirai 

Birlikler Yasası çıkarılmıştır.  

3. 29 Mayıs 1926 tarihinde çıkarılan Türk Ticaret Kanununa 

sermaye şirketlerine ayrılan bölümüne kooperatif şirketleri de 

eklenmiştir.  

4. 1929 Ekonomik buhranında etkisiyle, 5 Haziran 1929 tarihinde, 

1470 sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanuna dayanılarak 1929 yılında ilk defa Giresun 

Bulancak İlçesinde zirai kredi kooperatifi kurulmuştur.  

5. Yasal alanda kooperatifçilik alanında yapılan düzenlemelerin 

uygulamadaki sonuçlarının hızla alınabilmesi için Atatürk’ün 

büyük gayretleri olmuştur. Çıktığı yurt gezilerinde 

kooperatifçiliğin önemini her fırsatta dile getirmiş ve 

kooperatifçiliğin yaygınlaşması için büyük çabalar sarf etmiştir.  

6. 20 Mayıs 1931’de, İstanbul’da, Türk Kooperatifçilik Cemiyeti 

kurulmuş ve sonradan bu cemiyet Ankara’ya nakledilmiştir. 

Cemiyet şimdiki adıyla Türk Kooperatifçilik Kurumu adı altında 

faaliyetlerine devam etmekte ve aylık Karınca Dergisini 

çıkararak bu düşüncenin gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

7. Türk kooperatifçilik kurumu Türkiye’de kooperatifçilik 

düşüncesinin gelinmesine yazılı ve görsel basın desteği ve 
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düzenlemiş olduğu bilimsel kongre ve konferanslarla katkı 

sağlama devam etmektedir.  

 

8. 1934 yılında Ankara’nın Bahçelievler semtinde ilk yapı 

kooperatifi olan Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi 

kurulmuştur.  

9. 2 Kasım 1935 tarihinde, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 

Kanunu ve 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu 

çıkarılmıştır. Bu kanunlar doğrultusunda, İzmir İncir Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği 1937 yılında 2.683 ortakla, İzmir Üzüm 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 1937 yılında 4.510 ortakla, 

Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 1938 yılında 

13.364 ortakla kurulmuştur. 1938 yılında Ordu, Giresun, 

Bulancak, Keşap ve Trabzon Kooperatifleri kurulmuş, 28 

Temmuz 1938’de, bu beş kooperatif de, kısa adı Fiskobirlik olan 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ni kurmuştur. 

10. 1940 yılında, Çukobirlik kurulmuştur. 

11. 1951 yılında ilk esnaf ve sanatkârlar kefalet kooperatifi olan 

Ankara Esnaf Kefalet Kooperatifi kurulmuştur.   

12. 1951 yılında Pancar Ekicileri Kooperatifi Adapazarı’nda 

kurulmuş ve sonradan bu kooperatiflerin sayısı artınca 

Pankobirlik adı altında üst örgütlenmesi kurulmuştur. Sonradan 

1953 yılında Şekerbank kurularak bu kooperatiflerin mali 

altyapısı oluşturulmuştur.  

13. 1954 yılında Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliği (Marmarabirlik) kurulmuştur. 
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14. 1952 yılında Antalya Pamuk Narenciye ve Muz Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliği (Antbirlik) kurulmuştur. 

15. 1954 yılında kurulan Gülbirlik kurulmuştur. 

16. Müstakil bir kooperatifler yasasının hazırlanması için gerekli 

altyapı ve yasal düzenlemelere hız verilmiştir.  

17. 1961 Anayasası’nın 51. maddesinde, “Devlet, kooperatifçiliğin 

gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.” Şeklinde ifade ile Türk 

kooperatifçiliği ilk defa Anayasaya girmiştir. 

18. 1960’lı yıllar Köy Kalkınma Kooperatiflerinin kurulmaya 

başlamış ve ilk kez köy kalkınma kooperatiflerini geliştirmek 

üzere 1966 yılında Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde 

Kooperatifçilik Dairesi kurularak kooperatiflerde idari 

örgütlenme sağlanmıştır.  

19. 10 Mayıs 1969 tarihinde 1163 sayılı Kooperatifler Yasası 

çıkarılmış ve sonraki yıllarda tarım Satış ve tarım kredi 

kooperatifleri hariç bütün kooperatifler bu yasa çerçevesinde ele 

alınmıştır.  

20. 1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 22. maddesinde 

kantinlerle ilgili bir düzenleme yapılarak tüketim 

kooperatiflerinin kantinler olarak çeşitli kurumlarda kurularak 

ülke çapında yaygınlaşması sağlanmıştır. 

21. İlk Ecza Kooperatifi 1978 yılında Manisa’da kurulmuştur. 

22. 1991 yılında Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin kurulması 

ile Türk kooperatifçiliğinin örgütsel altyapısı güçlendirilmiştir.  
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2. GÜNÜMÜZ TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİ VE GELECEĞİ 

 

Türk kooperatifçiliğinin geçmişten günümüze kadar güçlenerek 

geldiğini söylemek de yarar vardır. Çünkü Türkiye’de 

kooperatifçiliğin kökeninin imece ve Ahi Birliklerine kadar 

dayanması buna güç vermekte ve fikirsel altyapısının oluşması ve 

benimsenmesinde oldukça etkili olmuştur. Ancak modern 

kooperatifçiliğin Türkiye’de Cumhuriyet öncesi başlaması ve devlet 

eliyle bir girişim içinde gelişmesi Türk kooperatifçiliğine yeni bir 

şekil ve ivme kazandırmıştır. Kurutuluş Savaşı yıllarında bağımsızlık 

mücadelesi içinde geçen dönemde Türk kooperatifçiliği aynı zamanda 

ekonomik kalkınma içinde bir model oluşturmuştur.  

 

Türkiye’de kooperatifçiliğin günümüze en çok ulaşan yansıması, 

geçişinden aldığı güç ve devletin bu konudaki öncülüğünün etkin 

olduğu söylenebilir. Günümüz Türk kooperatifçiliğinin genel görümü 

yani sayısal açıdan veriler incelendiğinde gelişmiş batı 

ülkelerindekinin biraz gerisinde olduğu söylenebilir. Ortak sayısı 

bakımından fazla olması bakımından ekonomik etkinlik olarak 

dünyadaki büyük kooperatiflerin oldukça gerisinde olduğu 

söylenebilir. Buna rağmen Türkiye’de başta Tarım Kredi 

Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Pankobirlik olmak üzere 

bazı kooperatiflerin ekonomik olarak oldukça güçlü olduğu da 

söylenebilir. Her geçen gün cirolarını arttıran bu kooperatiflerin yanı 

sora birçok faal hatta faal olmayan kooperatiflerin ise varlıklarını dahi 

süründürmekten aciz oldukları da bir gerçektir (Sosyo Ekonomi, 

2021).  
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Türkiye’de 2001, 2020 ve 2021 yılları arasında mevcut kooperatiflerle 

ilgili güncel veriler aşağıdaki tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Türkiye’de Kooperatiflerin Güncel Verileri. 

 
Kaynak: ActHuman, 2021 
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Tablo 1’de görüleceği üzere 2020 yılında Türkiye’de 59 699 

kooperatif ve bu kooperatiflere ortak toplam 6 672 829 kişi 

bulunmaktadır. En fazla kooperatif sayısı 33 230 ile Konut Yapı 

Kooperatifi ilk sırada yer alırken en az kooperatif sayısı ise 1 adet ile 

Deniz Yük Taşıyıcılar Kooperatifi ilk sırada gelmektedir. Aynı 

tabloda ortak sayısı bakımından 1569 079 ortak ile yine Konut Yapı 

Kooperatifi ilk sırada yer alırken 9 ortakla Deniz Yük Taşıma 

Kooperatifi son sırada yer almaktadır (ILO, 2021).  

Türkiye’de 2001 yılında toplam kooperatif sayısı 58 085’den 59 699’a 

ortak sayısı ise 7 805 160’dan 6 672 829’a gerilemiştir. Faal 

kooperatiflerin oranına bakıldığında Elektrik Enerjisi Üretim ve 

Tüketim Kooperatifi, Kalkınma Kooperatifi, Deniz Yolcu Taşıma 

Kooperatifi %100 oranında faal iken bu oran en düşük %17 ile 

Tüketim Kooperatiflerinde görülmektedir (Ingev, 2021; Sosyo 

Ekonomi, 2020). 

Günümüz Türk kooperatifçiliğinin yasal, mali, idari ve eğitimle ilgili 

bir takım sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların aşılması yönünde 

Türkiye Kooperatifçilik Strateji Eylem Planında ifade edilen bilgiler 

ve öngörülen hedefler oldukça önemlidir (Kooperatif Strateji Eylem 

Planı, 2012-216; 2021). 

29 Kasım 2018 tarihindeki Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 

Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayına ilgili tüm kurum 

ve kuruluşlar davet edilmiş ve aşağıda ki başlıkları altında masalarda 

taraflarca tartışılmıştır. 
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1. Kuruluş ve işleyiş süreçlerini kolaylaştırılması,  

2. Sağlıklı veri toplanması,  

3. İç ve Dış Denetimin Geliştirilmesi,  

4. Kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştırılması, 

5. Yasal altyapının güncelleştirilmesi,  

6. Kooperatifçiliğin etkin tanıtımı ve imajının güçlendirilmesi,  

7. Profesyonel yönetim anlayışının geliştirilmesi,  

 

2012-2016 yılları arasında kapsayan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi 

Eylem Planında Türk kooperatifçiliğin mevcut durumu ve geleceğini 

ön gören bir SWOT analizi yapılarak bazı sonuçlar elde edilmiştir. 

Türk kooperatifçiliği için geleceğe dönük olarak; güvenilir, verimli, 

etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler niteliğini kazanmış bir 

kooperatifçilik yapısına ulaşmak olarak bir vizyon belirlenmiştir. Bu 

vizyonda, Türk kooperatifçiliğinin verimli, etkin ve sürdürülebilir 

olması önemle vurgulanmıştır. Böylece Türk kooperatifçiliğinin 

geleceğe yönelik temel amacı; ‘’Kooperatifçiliğe daha elverişli bir 

ortam sağlamak; toplumda olumlu bir kooperatifçilik imajı 

oluşturmak ve sektöre güveni artırmak; verimli ve etkin uygulamaları 

ortaya çıkarmak; sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik ve yenilikçiliği 

sağlamak; kooperatiflerin ekonomik kalkınmaya ve gelirin daha adil 

paylaşımına olan katkılarını arttırmaktır. “olarak tespit edilmiştir. Bu 

amaç doğrultusunda Türk kooperatifçiliğinin gelecekte ki en önemli 

hedefleri; 
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1. Kooperatifçilik için daha elverişli bir ortamın hazırlanması, 

2. İyi bir kooperatifçilik imajının oluşturulması, 

3. Verimli, etkin, rekabet edebilir ve yenilikçi olması 

4. Ekonomik kalkınmaya daha etkin bir şekilde katkı sağlaması 

öngörülmektedir. 

 

Türk kooperatifçiliğinin geleceğe yönelik olarak öncelikli bir şekilde 

mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulması oldukça önemlidir. Bu 

sorunlar özellikle kooperatifçilik bilincinin eğitim yolu ile 

kazandırılması ki bunda uygulamaları eğitim oldukça önemlidir. Yine 

kooperatiflerin mali sorunlarının çözümünde finansman olanaklarının 

arttırılması gereklidir. Bunun için kooperatifler bankası ya da ortak bir 

fonun varlığı da düşünülebilmektedir. Yine dağınık halde olan 

kooperatifler ile ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuatın daha 

anlaşılabilir ve kooperatifçilik ilkeleri ile bir bütünlük arz etmesi de 

gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Anabileşenler analizi (Principal Component Analysis) veri 

kümelerinin boyutunu azaltmak ya da indirgemek, bilgi kaybını en aza 

indirmek için kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, yüksek korelasyonlu 

değişkenleri bir araya getirerek, verilerdeki en çok varyasyonu 

oluşturan anabileşenler bileşenler ya da temel bileşenler olarak 

adlandırılan daha az sayıda yapay değişken kümesi oluşturur. 

Anabileşenler analizinde genel olarak korelasyon matrisi ele 

alınmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişki değerlendirildikten sonra 

özdeğerler ve özvektörler hesaplanır. Yüksek varyansa sahip olan 

değişkenler boyut indirgemede kullanılır. 

Kümeleme terimi, “sayısal sınıflama” ve “sınıflandırma” terimleriyle 

eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Kümeleme analizi, objelerin tüm 

değişkenlere göre benzerliklerini esas alarak kümelenme yapılarını 

ortaya çıkarmayı amaçlayan çok değişkenli istatistiksel bir tekniktir. 

Kümeleme analizi yöntemleri genel olarak, sistemin boyutunu 

indirgeyerek yani obje sayısını azaltarak, çok sayıda obje arasında 

kümelenme yapısını ortaya koyma amacını taşımaktadır.  

Kümeleme analizi ve anabileşenler analizi yöntemlerinin kullanıldığı 

uygulamada, Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nde (Australian 

Institute of Health and Welfare) belirli yaş oranları için seçilen kanser 

türlerinin yaş grupları ve cinsiyete göre 1983-2000 yılları arasındaki 

kayıtlı verileri internet ortamından alınmıştır (AİHW, 2004).  

Kanser türlerinin gruplarını birbirlerinden en iyi ayıracak 

karakteristikler ile oluşturulan veri setleri için kanser türlerinin belirli 
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yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı konusunda bilgi toplanmış ve 

bu kanser türlerinin ilgili yaş gruplarında ortaya çıkış frekanslarına 

dayalı olarak göstermiş oldukları kümelenme eğilimleri araştırılmıştır. 

Ayrıca, anabileşenler analizi uygulanarak anabileşen skor grafikleri 

üzerinde kümelenme yapıları görsel olarak ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde anabileşenler analizi, ikinci bölümde ise 

kümeleme analizinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, kayıtlı 

verilerden oluşan çok değişkenli şans örneğine anabileşenler analizi ve 

kümeleme analizi uygulanarak, elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesi ve yorumlamasına yer verilmiştir. 

1. ANABİLEŞENLER ANALİZİ 

Anabileşenler analizi orijinal p değişkenin varyans yapısını daha az 

sayıda ve bu değişkenlerin doğrusal bileşenleri olan yeni değişkenlerle 

ifade etme yöntemidir. Aralarında korelasyon bulunan p sayıda 

değişkenin açıkladığı yapıyı aralarında korelasyon bulunmayan ve 

sayıca orijinal değişken sayısından daha az sayıda (p>k) orijinal 

değişkenlerin doğrusal bileşenleri olan değişkenlerle ifade etme 

yöntemine anabileşenler analizi denir. Bu analizin genel amaçları 

şunlardır; veri indirgemesi yapmak, tahminleme yapmak ve veri setini 

bazı yöntemlerin analiz edebileceği forma sokmak.   

Genellikle istatistiksel analizlerde değişkenler arasında önemli 

düzeyde yüksek birlikte değişim ya da korelasyonların bulunması arzu 

edilmez. Veri setini birlikte değişim ya da korelasyonlardan bir 

şekilde arındırarak kullanmak gerekir. p sayıda ilişkili değişkeni, bu 
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değişkenlerin doğrusal bileşenleri olan ve aralarında korelasyon 

bulunmayan k sayıda yeni yapay değişkenlerle ifade etmek 

mümkündür. Bu işlevi anabileşenler analizi yerine getirmektedir. k<p 

sayıdaki doğrusal bileşen ile oluşumu açıklamak mümkündür. Bu 

analiz, daha önceden ortaya çıkarılmamış ilişkileri ortaya çıkarma ve 

sıradan sonuçlar diye nitelenemeyecek tahminler yapmaya izin veren 

bir yöntemdir. 

Orijinal değişkenlerin ölçüm değerlerinin, değişim aralıklarının ve 

ölçü birimlerinin çok farklı olduğu durumlarda, değişken sayısının 

birim sayısından çok fazla olduğu (n<p) vb. durumlarda korelasyon ya 

da kovaryans matrislerini nonsingular hale getirmek için veri 

indirgemesi yapmak ve anabileşen skorları hesaplayarak kümeleme 

analizi uygulamak için anabileşenler analizi yönteminden 

yararlanılmaktadır (Özdamar, 2002). 

2. KÜMELEME ANALİZİ 

Küme kavramı, benzerlik ve uzaklık kavramlarını çağrıştırmaktadır.  

Kümelenme, verilerin faydalı bir şekilde özetlenmesinin ardından 

objelerden elde edilen veriler kullanılarak benzer olan objelerin 

gruplandırılması şeklinde tanımlanır. Diğer bir ifadeyle kümelenme, 

birbirine yakın bireylerin çok boyutlu uzayda gruplanmalarıyla 

oluşmaktadır (Seber, 1990). Kümeleme, objeler arasındaki uzaklıklara 

veya benzerliklere dayalı olarak yapılır. Bundan dolayı, kümeleme 

analizi uzaklıkların (farklılıklar) ya da benzerliklerin temelini 

oluşturur. Burada, benzerlik ölçülerine veya benzerlik ölçülerinin elde 

edilebileceği veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Her analizde farklı 
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şekilde bulunan benzerlik ve homojenlik tanımlaması çalışmadaki 

objelere bağlı olarak değişir.  

Araştırma ile ilgili temel süreçler, çok değişkenli ilişkilerin kompleks 

yapılarını anlamamıza yardımcı olurlar. Objeleri ya da bireyleri 

gruplandırmak için uygulanması gereken kurallar ya da algoritmalar 

bulunmaktadır ve belirli uzaklık ölçüleri kullanılarak oluşturulan 

kümelenme yapıları mevcuttur. “Doğal” bir gruplandırma yapısı yani 

kümelenme yapısı elde edebilmek amacıyla verileri incelemek 

araştırmayla ilgili önemli bir aşamadır. 

Kümeleme analizi, bir veri setinin farklı grupları içerip içermediğine 

karar veren ve eğer içeriyor ise grupları belirleyen, çok sayıda yöntem 

için kullanılan bir tekniktir. Genel olarak bu analiz, her objeyi, temsil 

eden değerleri ile tanımlayan çok boyutlu düzlemde bir nokta olarak 

gösterir (Wu vd., 1999). Kümeleme analizi yöntemleri sınıflandırma 

analizi yöntemlerinden farklıdır. Sınıflandırma analizi, analiz 

öncesinde belirli sayıda gruplar olduğunu yani grup sayısının 

bilindiğini varsayarak, bu gruplardan birine yeni bir objenin atanması 

amacına yönelik olarak uygulanır. Kümeleme analizi ise grup yapısı 

ya da grupların sayısıyla ilgili hiçbir varsayımda bulunmaz. 

Bu analizin yaygın olarak kullanılan uygulamalarında, “kötü” 

gruplanmadan “iyi” gruplanmanın ayrılabilmesi için problem 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Bunun yanında, “en iyi” 

olan kümelenmenin seçilmeme ya da küme sayılarının tümünün 

verilmeme nedenleri araştırılmalıdır. Ayrıca zaman kısıtlamaları, 

oluşturulan tüm mümkün yapılarda benzer özelliğe sahip olan 
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objelerin en iyi şekilde kümelendirilmesini imkânsız kılmaktadır. Bu 

analizde temel amaç, bireylerin veya değişkenlerin kümelenmelerini 

ortaya çıkarmaktır. İlk olarak, objeler arasındaki benzerliği ölçmek 

amacıyla sayısal bir ölçek geliştirilir. Günümüzde birçok alanda 

kullanılan kümeleme analizi tekniğinin uygulanmasının araştırmacıya 

sağladığı yararlar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Gerçek türlerin (cins,ırk) belirlenmesi  

2. Bir modelin uyumunun sağlanmasının kolaylaştırılması  

3. Gruplar için ön tahminde bulunmak  

4. Hipotezlerin testi  

5. Veri yapısının netleştirilmesi  

6. Veri indirgenmesi ya da veriler yerine kümelerin 

değerlendirilmesi  

7. Sapan gözlemlerin (outliers) bulunmasıdır.  

Kümeleme analizi, araştırmanın amacına bağlı kalarak değişkenleri 

veya bireyleri gruplandırma imkânı sağlayıp, grup sayısı bilinmeyen 

verileri hem değişkenler hem de örnek bireyleri açısından 

gruplayabilmektedir. Bu nedenle, çeşitli kaynaklarda kümeleme 

analizi, bireylerin gruplandırılması ya da bireyler ile değişkenlerin 

birlikte gruplandırılması olarak da ele alınmaktadır. Bunun yanında, 

bu analiz, çok değişkenli istatistiksel çözümleme tekniğidir ve 

bireylerin sınıflandırılması, ait oldukları populasyonların belirlenmesi 

ile ilgilenir. Aynı zamanda analiz, küme sayısına veya küme yapısına 

ilişkin herhangi bir varsayımda bulunmaz (Johnson & Wichern, 1998).  
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Çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden biri olan kümeleme 

analizi, bireyleri veya objeleri benzerliklerine göre kümeler halinde 

toplamayı amaçlar. Kümeleme analizi, örnek bireylerinin araştırmada 

ölçülen tüm değişkenler bakımından değerlerini hesaba katarak, ortaya 

çıkacak kümeler veya grupları dikkate alır. Burada, bireyler arasındaki 

benzerlikleri saptamak amacıyla uzaklık ölçüleri, korelasyon ölçüleri 

veya nitelik verilerinin (kalitatif ve kantitatif) benzerlik ölçüleri 

kullanılır. Örneğin, kişilerin sosyo-ekonomik nitelikleri ve siyasal 

eğilimleri esas alınarak, bu özelikler itibariyle benzer olan kişilerin 

aynı gruplarda veya kümelerde toplanması amacıyla tesadüfi olarak 

seçilen 64 kişi üzerinde 19 değişkenin değeri ölçülmüştür. Bu 

araştırmanın amacı, saptanan 19 değişkenin hangi ölçüde yeterli 

olduğunu belirleyerek kişileri farklı gruplarda toplamak ve daha 

kapsamlı çalışmalarda bu değişkenlerin kullanılıp kullanılamayacağını 

ortaya çıkarmaktır.  

Kümeleme analizi, verileri analiz ederek objeleri sahip oldukları 

niteliklere göre gruplara ayırır. Burada, kümeler arasında yüksek 

derecede iç homojenlik ve yüksek derecede dış heterojenlik 

aranmaktadır. Aynı zamanda objeler, ait oldukları gruba göre 

kümelenirler. Herhangi bir ön bilginin kullanılmadığı durumlarda, 

küme sayısı ve küme tanımlaması bilinmemektedir (Hofman & Jarvis, 

1998). Bu yöntem, objeleri gruplama veya objeleri kümeler içinde 

toplama amacıyla kullanılır. Öyle ki; 1. Her bir grup veya küme belirli 

bir özelliğe göre homojendir. Diğer bir ifadeyle, her bir gruptaki obje 

diğer bir objeyle benzerlik gösterir. 2. Benzer özellikler dikkate 

alındığı zaman, her grup diğer gruplardan farklı bir yapıda 
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bulunmalıdır. Bu durumda, bir grubun objelerinin diğer grupların 

objelerinden farklı olduğu sonucuna varılabilir (Sharma, 1996). 

3. VERİ SETİ 

Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nden belirli yaş oranları için 

seçilen kanser türlerinin yaş grupları ve cinsiyete göre 1983-2000 

yılları arasındaki kayıtlı verileri alınmıştır. Belirlenen 84 kanser türü 

için; 1983 yılından 2000 yılına kadar olan 18 yıllık verilerle 

kadınlarda ve erkeklerde I. ve II. veri setleri için değişkenlerin 

(karakteristiklerin) ortaya çıkış sayıları yani ortaya çıkış frekansı ele 

alınmıştır. Birinci veri seti; kadınlarda 0-39, 40-69 ve 70 ve üstü yaş 

grubu ve ikinci veri seti; erkeklerde 0-39, 40-69 ve 70 ve üstü yaş 

grubu olarak belirlenmiştir. Burada, her bir yaş grubu bir karakteristik 

olarak alınıp her üç karakteristik için kümeleme analizi uygulamaları 

yapılmıştır.  

Bu uygulamada, kanser türlerinin yaş gruplarına göre ortaya çıkış 

frekansına dayalı olarak kümelenip kümelenmedikleri ve belirgin 

kümelenmelerin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Diğer bir 

ifadeyle objelerin, yani kanser türlerinin bu karakteristiklere göre nasıl 

bir kümelenme yapısı gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan 

çalışmada, kümelerin hangi orijinal değişkenler bakımından 

birbirlerinden belirgin olarak ayrılabildiğinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. İlk olarak, verideki kümelenme yapısını görsel olarak 

inceleyebilmek için anabileşenler analizi uygulanmıştır. Bu analizde, 

anabileşenler skor grafikleri elde edilerek bu karakteristiklere göre 

verilerin nasıl kümelendiklerine genel olarak bakılıp, kümelenme 
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yapısı görülmek istenmiştir. Esas amaç, kanser türlerinin yaş grubu 

karakteristikleri dikkate alındığında, sistemdeki objelerin kümelenme 

yapılarını ortaya çıkararak özetlemektir.  

Uygulamada ele alınan karakteristikler ve ifade ettikleri anlamlar şu 

şekildedir: 0-39 Yaş Grubu Karakteristiği (X1 Değişkeni): Bir kanser 

türünün 1983 yılından 2000 yılına kadar olan, 0-39 yaş grubu için 

erkeklerde ve kadınlardaki ortaya çıkış frekansını gösterir. 40-69 Yaş 

Grubu Karakteristiği (X2 Değişkeni): Bir kanser türünün 1983 

yılından 2000 yılına kadar olan, 40-69 yaş grubu için erkekler ve 

kadınlardaki ortaya çıkış frekansını gösterir. 70 ve üstü Yaş Grubu 

Karakteristiği (X3 Değişkeni): Bir kanser türünün 1983 yılından 2000 

yılına kadar olan, 70 ve üstü yaş grubu için erkekler ve kadınlardaki 

ortaya çıkış frekansını gösterir.  

Söz konusu veri setleri ve taşıdıkları anlamlar şu şekilde özetlenebilir: 

I. Veri Seti: 0-39, 40-69 ve 70 ve üstü yaş grubundaki kadınlarda 

kanser türlerinin ortaya çıkış frekansını gösterir. II. Veri Seti: 0-39, 

40-69 ve 70 ve üstü yaş grubundaki erkeklerde kanser türlerinin ortaya 

çıkış frekansını gösterir.  

Seksen dört adet farklı kanser türü için; 0-39, 40-69 ve 70 ve üstü yaş 

grubu karakteristikleri bakımından belirlenen değerler sırasıyla 

321 X,X,X  değişkenlerini oluşturmaktadır. Bu değişkenlerin 1983 ile 

2000 yılları arasında ortaya çıkış sayılarının toplamı dikkate alınarak 

bu 18 yıl boyunca kadınlarda ve erkeklerde almış oldukları değerler, 

N=84 hacimli ve üç değişkenli şans örneği ile (84x3) boyutlu veri 

matrisini (çok değişkenli şans örneğini) oluşturur. 



 
 261 

Kadınlar ve erkeklerde, farklı karakteristikler için elde edilen çok 

değişkenli şans örneklerine SPSS 10.0 ve MINITAB 13 istatistik 

paket programlarından yararlanılarak ve anabileşenler analizi ile 

kümeleme analizi uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiş ve bu 

sonuçlar üzerine yapılan yorumlar verilmiştir. Uygulamada kullanılan 

veri değerleri Tablo 1’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Cinsiyete Göre Kanser Türleri 

  KADINLAR   ERKEKLER  

KANSER TÜRLERİ X1:0-39 X2:40-69 X3:70 ve üstü X1:0-39 X2:40-69 X3:70 ve üstü 

C00 Dudak Kanseri               104 576 804 533 2061 1239 

C01 Dilin Alt Kisminin Kanseri  11 111 57 11 362 137 

C02 Dilin Tespit Edilemeyen ve  45 280 246 72 597 232 

C03 Diseti Kanseri              5 58 81 9 99 65 

C04 Agiz Tabani Kanseri         3 138 108 9 461 143 

C05 Damak Kanseri               21 104 74 11 234 78 

C06 Agizin Tespit Edilemeyen ve 17 130 157 9 206 118 

C07 Kulakalti Tükürük Bezi Kans 57 135 122 49 223 272 

C08 Temel Tükürük Bezlerinin Te 14 49 34 13 52 42 

C09 Bademcik Kanseri            12 147 63 25 536 155 

C10 Agiziçi Kanseri             1 40 33 7 210 65 

C11 Yutak Kanseri               36 103 27 74 249 66 

C12 Pyriform Sinüs(Armut sekli 1 51 28 1 376 176 

C13 Alt Yutak Kanseri           0 26 21 1 93 79 

C14 Tespit Edilemeyen Yutak(Far 1 40 38 1 167 95 

C15 Yemek Borusu Kanseri        13 561 1225 31 1611 1669 

C16 Mide Kanseri                87 1233 2122 125 2759 3318 

C17 ince Bagirsak Kanseri       30 265 222 22 350 272 

C18 Kolon Kanseri               323 7314 10594 316 9024 9698 

C19 Makat'in Üst Kismindaki Kav 59 990 1026 34 1683 1342 

C20 Makat Kanseri               146 2534 2818 153 4896 3981 

C21 Anüs ve Anüse iliskin Kanal 20 280 287 24 274 193 

C22 Karaciger Kanseri           58 324 479 90 1241 1009 

C23 Safra Kesesi Kanseri        11 382 648 7 166 253 

C24 Safra Kesesi Sisteminin Tes 10 221 476 19 374 475 

C25 Pankreas Kanseri            39 1339 2989 50 1997 2352 

C30 Nasal Bosluk ve Orta Kulak  17 48 57 18 91 62 

C31 Sonradan Olusmus Bosluklar  8 39 56 12 132 94 

C32 Girtlak Kanseri             6 191 138 24 1544 999 

C33 Nefes Borusu Kanseri        1 19 13 4 28 16 

C34 Bronslar ve Akciger Kanseri 151 5954 6739 170 12250 14344 

C37 Guatir Bezi Arkasi Bezi (Ti 13 35 22 14 50 23 

C38 Kalp, Kalp Boslugu ve Kalp  23 23 44 50 68 65 

C40 Kemik ve Mafsallara Ait Kik 130 51 31 134 73 28 

C41 Diger Kemik ve Mafsallara A 76 56 44 96 91 56 
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C43 Deri Kanseri (Skin-Melanom 4098 9263 4623 3236 12441 7031 

C45 Akciger Zari Kanseri        10 147 180 14 978 954 

C46 Kaposi's Sarcoma Kanseri    1 20 33 138 165 91 

C47 Çevresel Sinirler ve ANS Ka 33 20 9 34 19 6 

C48 Karin Zari Arkasi ve Karin  37 198 177 36 63 52 

C49 Diger Bag Dokusu ve Yumusak 239 422 414 308 614 483 

C50 Meme Kanseri                3419 34626 14567 11 215 184 

C51 Kadin Genital Organinin Dis 60 398 585 0 0 0 

C52 Vajina Kanseri              18 130 166 0 0 0 

C53 Rahim Agzi Kanseri          1185 2135 806 0 0 0 

C54 Rahim Basi Kanseri          163 4174 2521 0 0 0 

C55 Tespit Edilememis Rahim Kan 19 102 95 0 0 0 

C56 Yumurtalik Kanseri          543 3105 2213 0 0 0 

C57 Kadinin Diger Genital Organ 8 159 90 0 0 0 

C58 Plesenta Kanseri            18 6 0 0 0 0 

C60 Penis Kanseri               0 0 0 22 148 156 

C63 Diger Erkek Genital Organla 0 0 0 8 43 45 

C61 Prostat Kanseri             0 0 0 12 22084 28806 

C62 Testis Kanseri              0 0 0 1953 811 56 

C64 Böbrek Kanseri              248 1622 1523 294 3293 2153 

C65 Böbrek Boslugu Kanseri      4 228 429 6 264 278 

C66 Böbreklerde Gelen idrar Yol 2 76 164 3 142 172 

C68 Diger idrar Çikaran Organla 3 18 32 1 47 117 

C67 Mesane Kanseri              74 1169 2261 138 3990 6020 

C69 Göz Kanseri                 87 198 170 133 352 235 

C71 Beyin Kanseri               627 1174 899 847 1861 964 

C70 Omirilik ve Beyni Kaplayan  11 47 26 11 20 21 

C72 Omirilik, Kafatasiyla ilgil 64 33 10 58 39 11 

C73 Tiroid Bezi( Guatir) Kanser 1284 1848 409 340 720 206 

C74 Adrenal Bezi Kanseri        67 62 28 75 51 19 

C75 Diger iç Salgi Bezleri Kans 11 12 5 51 12 8 

C100 Primer Odagi Bilinmeyen Ye 13 21 32 13 19 12 

C101 Primer Odagi Bilinmeyen Ye 0 5 0 0 2 1 

C102 Primer Odagi Bilinmeyen Ye 150 2289 4771 166 3210 4471 

C103 Primer Odagi Bilinmeyen Ye 7 59 218 3 71 147 

C104 Primer Odagi Bilinmeyen Ye 0 0 0 0 1 1 

C81 Hodgkin Hastaligi Kanseri   555 245 114 640 359 114 

C82 Fok Bosluklar Halinde Hodgk 119 905 529 146 974 421 

C83 Heryere Yaygin Hodgkin Lenf 271 1677 1995 592 2373 1943 

C84 Yüzeysel ve Derisel T-hücre 33 131 111 60 226 172 

C85 Hodgkin Lenfomanin Diger ve 97 596 930 155 755 899 

C96 Lenfoma, Kan Sistemi ve Tam 5 15 16 13 15 11 

C88 Dogal Bagisikligin Çöktügü  0 44 85 2 80 118 

C90 Çok Parçali Tümör Kanseri   22 888 1321 43 1276 1433 

C91 Lenfoid Kan Kanseri         488 640 959 651 1284 1180 

C92 Beyaz Kan Hücreleri( Myeloi 361 836 1165 416 1208 1507 

C93 Bag Dokulari içindeki Kan K 13 27 32 14 15 39 

C94 Tespit Edilemeyen Hücre Tip 1 13 29 12 35 46 

C95 Tespit Edilememis Hücre Tip 19 45 157 20 62 167 
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4. ANABİLEŞENLER ANALİZİ UYGULAMALARI  

Ele alınan karakteristikler bakımından 18 yıllık kanser türlerinden 

hangilerinin birbiriyle benzer oldukları ve hangilerinin birbirlerinden 

farklı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, anabileşen skor 

grafikleri elde edilmiştir. Bu durumda, her bir gözleme karşılık gelen 

anabileşen skoru bir koordinatı temsil etmekte ve 18 yıllık gözlem 

değerlerinin anabileşen uzayındaki pozisyonu belirlenmektedir. İlk 

olarak, anabileşenler skor grafiği elde edilip bu karakteristiklere göre 

kanser türlerinin nasıl kümelendiklerine genel olarak bakılarak 

kümelenme yapısı görülmek istenmiştir. Burada amaç, kanser 

türlerinin yaş grubu karakteristikleri dikkate alındığında sistemdeki 

objelerin kümelenme yapılarını ortaya çıkararak özetlemektir.  

Tablo 2: I. ve II. Veri Seti Karakteristikleri İçin Özdeğer ve Önem Ölçüleri 

 Anabileşen Özdeğer Açıklanan Varyans 

Yüzdesi 

Kümülatif % 

I. Veri Seti 1 20195745 95,0 95,0      

 2 911020 04,3 99,3      

 3 142948 00,7 

 

100 

 1 23887260 97,7 97,7 

II. Veri Seti 2 526027 02,2 99,8 

 3 44684 00,2 
 

100 

 

I. veri seti için Tablo 1 incelendiğinde, birinci özvektörün yani birinci 

anabileşenin (veya burada yatay eksenin) varyans açıklayabilme gücü 

%95’ tir ve bu birinci özdeğerdir. Birinci anabileşen tek başına toplam 

varyansın %95’ ini açıkladığı için yapılan uygulama çok başarılı 

olmuştur denilebilir. İkinci özvektörün yani ikinci anabileşenin 

varyans açıklama gücü %4,3’ tür ve bu ikinci özdeğerdir. II. veri seti 
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için Tablo 2 incelendiğinde, birinci özvektörün yani birinci 

anabileşenin (veya burada yatay eksenin) varyans açıklayabilme gücü 

%97,7’ dir. Bu ise birinci özdeğerdir. Birinci anabileşen tek başına 

toplam varyansın %97,7’ sini açıkladığı için yapılan uygulama çok 

başarılı olmuştur denilebilir. İkinci özvektörün yani ikinci 

anabileşenin varyans açıklama gücü, %2,2’ dir ve bu ikinci 

özdeğerdir.  

Bu sonuçlar gözönüne alındığında analizin oldukça güvenilir olduğu 

söylenebilir. İlk iki anabileşen dikkate alınacak olursa özvektörlerin 

varyans açıklayabilme gücü I. veri setinde %99,3’ ü II. veri setinde ise 

%99,9’ u bulmaktadır. Böylece, anabileşen skorları grafiğinin 

yorumlanması oldukça güçlü ve güvenilir olmaktadır. 

                           I. Veri Seti                                                                    II. Veri Seti 

 

Şekil 1: I. ve II. Veri Seti Karakteristiklerine Ait Yığın Grafikleri (Scree Plots) 

Her iki veri seti için Şekil 1’ deki yığın grafikleri incelendiğinde, 

sistemin toplam varyansını açıklamak için ilk iki anabileşenin yeterli 

olduğu görülmektedir. Yığın grafiğinde, ilk iki özdeğerden sonra 

grafiğin yatay eğilimli düz bir çizgi şeklini aldığı (dirsek oluştuğu) 
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dikkati çekmektedir. Yani özdeğerler tarafından açıklanan varyans 

oranları arasındaki fark, ilk iki özdeğerden sonra küçülmeye başladığı 

için ilk iki özdeğerin sistemdeki toplam varyansın önemli bir kısmını 

açıkladığı söylenebilir. Birinci veri setinde birinci anabileşene x2, 

ikinci anabileşene x3 değişkeninin, ikinci veri setinde birinci 

anabileşene x3, ikinci anabileşene x2 değişkeninin etkisinin fazla 

olduğu gözlemlenmektedir.  

4.1. Anabileşen Skorlarının Yorumlanması (I. Veri Seti) 

Kanser türlerinin 1983 yılından 2000 yılına kadar olan dönem için üç 

tane önemli temel analiz kriteri (0-39, 40-69 ve 70+ yaş grupları) 

bakımından ortaya çıkış frekansları belirlenerek hangilerinin benzer 

ve hangilerinin farklı oldukları görsel olarak ortaya konulabilir. Bu 

amaçla, yatay ekseni birinci anabileşen dikey ekseni de ikinci 

anabileşen olarak seçilen koordinat sisteminde, kanserlerin yerleri ve 

kanserlerin birbirlerine göre durumları skor grafiğinden (scatter plots) 

okunabilir. 0-39, 40-69 ve 70+ yaş grubu karakteristiklerine göre ele 

alınan bu kanser türlerinin iki boyutlu anabileşenler uzayında 

gösterildiği Şekil 2 incelendiğinde bazı objelerin frekanslarının yani 

ortaya çıkış sayılarının çok büyük bir benzerlik gösterdiği ve belirli 

kümelenme yapıları oluşturduğu söylenebilir. 
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Şekil 2: I. Veri Seti İçin Anabileşen Skor Grafiği 

Analiz sonucunda birinci anabileşen vektörü, u 1=
















−

−

−

450552,0

887073,0

100524,0

 ve 

İkinci anabileşen vektörü, u 2=
















−

+

+

887165,0

432310,0

161391,0

 şekilde verildiğinde 

anabileşen skor grafiği şöyle yorumlanabilir: Birinci özvektörün 

birinci katsayısı -0,100524, ikinci katsayısı -0,887073 ve üçüncü 

katsayısı -0,450552 olduğundan Şekil 2’ de merkeze yakın olarak 

bulunan yani orijine yakın kanser türleri, ortaya çıkış ihtimali büyük 

yaş gruplarından özel olarak etkilenmeyen yani küçük yaş gruplarında 

da benzer bir sıklıkta karşılaşılabilen kanser türleri olarak 

düşünülebilir. İkinci katsayı, 40-69 yaş grubuna, üçüncü katsayı da 70 

ve üstü yaş grubuna aittir. Negatif olarak bulunan ve en yüksek değere 

sahip olan ikinci katsayı, objelerin sola kaymasını sağlar. Böylece, 

ikinci yaş grubunun (40-69) merkezden uzaklaştığı söylenebilir. Eğer 

birinci katsayı yüksek olsaydı, 0-39 yaş grubunu orijinden 

uzaklaştıracaktı. 
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Kadınlarda yatay eksene göre negatif (-) pozisyonu yüksek olan 

kanser türleri, özellikle 40-69 yaş grubunda ortaya çıkma olasılığı çok 

yüksek olan kanser türleridir. Kadınlarda, yatay eksene göre orjine 

yakın olarak ortaya çıkan kanser türleri 40-69 yaş grubunda ortaya 

çıkma ihtimali özellikle artmayan kanser türleridir.  

İkinci özvektörün birinci katsayısı 0,161391, ikinci katsayısı 0,432310 

ve üçüncü katsayısı -0,887165 olduğundan Kadınlarda düşey eksene 

göre pozitif (+) pozisyonu yüksek olan kanser türleri, ortaya çıkış 

frekansı ya da ortaya çıkma ihtimali 70 yaş ve üstü kriterinden 

özellikle etkilenmeyen fakat 40-69 ve 0-39 yaş grubundan etkilenen 

kanser türleridir. Yani bu yaş gruplarına göre ortaya çıkış ihtimali 

artan kanser türleridir. 

Kadınlarda düşey eksene göre negatif (-) pozisyonu yüksek olan 

kanser türleri, özellikle 70 yaş ve üstü kriterinden çok fazla etkilenen 

yani 70 yaş ve üstünde ortaya çıkma ihtimali artan kanser türleridir.  

4.1.1. Yatay Eksene (Birinci Anabileşene) Göre Yapılan 

Yorum 

Birinci özvektörün yani birinci anabileşenin (veya burada yatay 

eksenin) varyans açıklayabilme gücü %95’ tir ve bu birinci 

özdeğerdir. Birinci özdeğerin varyans açıklama yüzdesi yüksek 

olduğundan birinci anabileşenin yorum gücüde buna parelel olarak 

çok yüksektir diyebiliriz. Fakat, ikinci anabileşenin de yorumlanması 

gerekir ve %4,3’ lük bir varyans açıklama gücüne sahiptir. 
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Yatay eksende her gözlemin birinci anabileşen değeri negatiftir. 

Burada, gözlemler yatay eksenin sol tarafında yer alır. Böylece, yatay 

eksene göre negatif düşey eksene göre pozitif pozisyonda yer alan 

kanser türleri şunlardır: C50 Meme Kanseri, 40-69 yaş grubundan 

belirgin olarak en çok etkilenen kanser türüdür. C43 Deri Kanseri, 40-

69 yaş grubundan diğer kanser türlerine göre daha çok etkilenir. Yani 

ortaya çıkış frekansı artar. Bunun yanında, C53 Rahim Ağzı Kanseri 

ve C73 Troid Bezi Kanseri birbirlerine yakın değerler aldıklarından 

birinci kümede toplanırlar. Bu durum bu kanserlerin 40-69 yaş 

grubundan etkilendiğini gösterir.  

Hem yatay hem de düşey eksene göre negatif pozisyonda olan kanser 

türleri vardır. Burada C18 Kolon Kanseri belirgin bir şekilde 70 ve 

üstü yaş grubundan çok fazla etkilenir. C34 Bronşlar ve Karaciğer ve 

C102 Primer Odağı Bilinmeyen Yerin kanseri merkeze yani orijine 

yakın bir şekilde bulunan diğer kanser türlerine göre 70 ve üstü yaş 

grubundan, yani yaşlılıktan, daha çok etkilenir.  

4.1.2. Düşey Eksene (İkinci Anabileşene) Göre Yapılan 

Yorum 

İkinci özvektörün yani ikinci anabileşenin (veya burada düşey 

eksenin) varyans açıklayabilme gücü %4,3’ tür. Bu ise ikinci 

özdeğerdir.  İkinci özdeğerin varyans açıklama yüzdesi düşük 

olduğundan ikinci anabileşenin yorum gücü zayıftır denilebilir. Fakat 

bu tür çalışmalarda, geleneksel olarak ikinci anabileşenin 

yorumlanması uygun olur. Üçüncü özdeğerin varyans açıklama gücü 

%0,7’ dir ve bu değer sıfıra oldukça yakın olduğundan sistemdeki 
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toplam varyansı açıklamadaki katkısı oldukça zayıftır. Bundan dolayı, 

yorum gücüne sahip olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 

Düşey eksenin pozitif pozisyonunda yer alan; C50 Meme Kanseri, 40-

69 yaş grubundan belirgin olarak en çok etkilenen kanser türüdür. C43 

Deri Kanseri de 40-69 yaş grubundan çok fazla etkilenmektedir. 

Ayrıca bu kanser, orijine yakın olan diğer kanser türlerine göre 70 ve 

üstü yaş kriterinden daha fazla etkilenir. 

Düşey eksenin negatif pozisyonunda bulunan; C34 Bronşlar ve 

Karaciğer ve C102 Primer Odağı Bilinmeyen Yerin kanseri, aynı 

şekilde orijine yakın yer alan diğer çok sayıda kanser türüne göre 70 

ve üstü yaş grubundan daha fazla etkilenmektedir. Burada, C18 Kolon 

Kanserinin 70 ve üstü yaş grubundan çok fazla etkilendiği 

görülmektedir. İkinci boyuta göre C18 Kolon kanseri, düşey eksene 

göre dikkate değer bir ölçüde negatif (-) pozisyonda bulunur. İkinci 

anabileşene göre dikkat çeken bir yorum, C43 Deri kanseri ile C18 

Kolon kanserinin birbirlerine zıt pozisyonda yer almalarıdır. Bu zıt 

pozisyonun ortaya çıkış nedeni, 70 ve üstü yaş grubunda Kolon 

kanserinin çok fazla ortaya çıkması, Deri kanserinin ise bu yaş 

grubundan hiç etkilenmemesi olarak yorumlanabilir.   

4.1.3. Görsel Olarak İzlenen Kümelenmeler  

Birinci kümede yer alan kanser türleri, C53 Rahim Ağzı Kanseri ve 

C73 Troid Bezi Kanseridir. İkinci kümede yer alan kanser türleri; C16 

Mide, C20 Makat, C25 Pankreas, C67 Mesane ve C83 Her Yere 

Yaygın Hodkin Lenfomadır. Beş tane gözlemden oluşan ikinci 

kümenin ilk bakışta yaştan etkilenmediği fakat, üçüncü kümeyle 
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karşılaştırıldığında 70 ve üstü yaş grubundan etkilendiği söylenebilir. 

Birinci ve ikinci küme, düşey eksenin pozisyonundan dolayı 

birbirlerinden ayrılırlar. Bundan dolayı ikinci küme 70 ve üstü yaş 

kriterinden etkilenirken, birinci kümenin 40-69 yaş grubu kriterinden 

etkilendiği görülür. Son olarak izlenen üçüncü kümede diğer tüm 

kanser türleri yer almaktadır. Yetmişiki tane gözlemden oluşan 

üçüncü küme, merkeze en yakın kanser türlerinin oluşturduğu kümeyi 

temsil etmektedir. 

4.2. Anabileşen Skorlarının Yorumlanması (II. Veri Seti) 

 Kanser türlerinin 1983 yılından 2000 yılına kadar olan dönem için üç 

tane önemli temel analiz kriteri (0-39, 40-69 ve 70+ yaş grupları) 

bakımından ortaya çıkış frekansları belirlenerek hangilerinin benzer 

ve hangilerinin farklı oldukları görsel olarak ortaya konulabilir. Bu 

amaçla, yatay ekseni birinci anabileşen dikey ekseni de ikinci 

anabileşen olarak seçilen koordinat sisteminde, kanserlerin yerleri ve 

kanserlerin birbirlerine göre durumları Şekil 3 ile verilen scatter 

grafiğinden okunabilir. 0-39, 40-69 ve 70+ yaş grubu 

karakteristiklerine göre ele alınan bu kanser türlerinin iki boyutlu 

anabileşenler uzayında gösterildiği Şekil 3 incelendiğinde bazı 

objelerin frekanslarının yani ortaya çıkış sayılarının çok büyük bir 

benzerlik gösterdiği ve belirli kümelenme yapıları oluşturduğu 

söylenebilir.  
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Şekil 3: II. Veri Seti İçin Anabileşen Skor Grafiği 

Birinci anabileşen vektörü, u 1=
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 ve İkinci anabileşen 

vektörü, u 2=
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bu şekilde olduğunda anabileşen skor grafiği 

şöyle yorumlanabilir: Birinci özvektörün birinci katsayısı 0,021676, 

ikinci katsayısı 0,647216 ve üçüncü katsayısı -0,761998 olduğundan 

Şekil 3’ te merkeze yakın olarak bulunan yani orijine yakın kanser 

türleri, ortaya çıkış ihtimali büyük yaş gruplarından özel olarak 

etkilenmeyen küçük yaş gruplarında da benzer bir sıklıkta 

karşılaşılabildiği düşünülebilir. İkinci katsayı, 40-69 yaş grubuna ve 

üçüncü katsayı da 70 ve üstü yaş grubuna aittir. Pozitif olarak bulunan 

en yüksek değerli üçüncü katsayı, objelerin sağa kaymasını sağlar. 

Üçüncü yaş grubunun (70 ve üstü) merkezden uzaklaştığı söylenebilir. 

Eğer birinci katsayı yüksek olsaydı 0-39 yaş grubunu orijinden 

uzaklaştıracaktı. 
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Erkeklerde yatay eksene göre pozitif (+) pozisyonu yüksek olan 

kanser türleri, özellikle 70 ve üstü yaş grubunda ortaya çıkma olasılığı 

çok yüksek olan kanser türleridir. Erkeklerde yatay eksene göre orjine 

yakın olarak ortaya çıkan kanser türleri, 70 ve üstü yaş grubunda 

ortaya çıkma ihtimali özellikle artmayan kanser türleridir.  

İkinci özvektörün birinci katsayısı -0,517553, ikinci katsayısı -

0,644838 ve üçüncü katsayısı 0,562426 olduğundan erkeklerde düşey 

eksene göre pozitif (+) pozisyonu yüksek olan kanser türleri, ortaya 

çıkış frekansı ya da ortaya çıkma ihtimali 40-69 ve 0-39 kriterinden 

özellikle etkilenmeyen fakat 70 ve üstü yaş grubundan etkilenen 

kanser türleridir.  

Erkeklerde düşey eksene göre negatif (-) pozisyonu yüksek olan 

kanser türleriyse özellikle 40-69 yaş grubu kriterinden çok fazla 

etkilenen yani bu yaş grubunda ortaya çıkma ihtimali artan kanser 

türleridir. Erkeklerde yatay eksene göre orijinden uzakta ortaya çıkan 

kanser türleri yaşlılık nedeniyle ortaya çıkma ihtimali çok artan kanser 

türleridir.  

4.2.1. Yatay Eksene (Birinci Anabileşene) Göre Yapılan 

Yorum 

Birinci özvektörün yani birinci anabileşenin (veya burada yatay 

eksenin) varyans açıklayabilme gücü %97,7’dir ve bu birinci 

özdeğerdir. Birinci özdeğerin varyans açıklama yüzdesi yüksek 

olduğundan birinci anabileşenin yorum gücü de buna parelel olarak 

yüksektir diyebiliriz. Fakat, ikinci anabileşenin de yorumlanması 

gerekir ve %2,2’ lik bir varyans açıklama gücüne sahiptir. 
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Yatay eksende her gözlemin birinci anabileşen değeri pozitiftir. Diğer 

bir ifadeyle gözlemler, yatay eksenin sağ tarafında yer alır. Böylece, 

yatay eksene göre pozitif düşey eksene göre pozitif pozisyonda yer 

alan kanser türleri şunlardır: C61 Prostat Kanseri, 70 ve üstü yaş 

grubundan belirgin olarak en çok etkilenen kanser türüdür. C34 

Bronşlar ve Karaciğer Kanseri, 70 ve üstü yaş grubundan diğer kanser 

türlerine göre daha çok etkilenir (ortaya çıkış frekansı artar). Ayrıca 

yaşlılıktan belirgin bir şekilde etkilendikleri söylenebilir. C67 Mesane 

Kanseri ve C102 Primer Odağı Bilinmeyen Yerin Kanseri birbirlerine 

yakın değerler aldıklarından birinci kümede toplanırlar. Bu durum da 

bu kanserlerin 70 ve üstü yaş grubundan etkilendiğini gösterir.  

Yatay eksene göre pozitif, düşey eksene göre negatif pozisyonda olan 

kanser türlerinden C43 Deri Kanseri, belirgin bir şekilde 40-69 yaş 

grubundan çok fazla etkilenir. C18 Kolon Kanseri, merkeze yani 

orijine yakın bir şekilde bulunan diğer kanser türlerine göre 40-69 yaş 

grubundan daha çok etkilenir.  

4.2.2. Düşey Eksene (İkinci Anabileşene) Göre Yapılan 

Yorum 

İkinci özvektörün yani ikinci anabileşenin (veya burada düşey 

eksenin) varyans açıklayabilme gücü %2,2’ dir. Bu ise ikinci 

özdeğerdir. İkinci özdeğerin varyans açıklama yüzdesi düşük 

olduğundan ikinci anabileşenin yorum gücü zayıftır. Fakat bu tür 

çalışmalarda, geleneksel olarak yorumlanması uygun olur. Üçüncü 

özdeğerin varyans açıklama gücü %0,2’ dir ve bu değer sıfıra oldukça 

yakın olduğundan sistemdeki toplam varyansı açıklamadaki katkısı 
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çok zayıftır. Bundan dolayı, yorum gücüne sahip olmadığı rahatlıkla 

söylenebilir. 

Düşey eksenin pozitif pozisyonunda yer alan; C61 Prostat Kanseri, 70 

ve üstü yaş grubundan belirgin olarak en çok etkilenen kanser türüdür. 

C61 Prostat Kanserinin grafikte belirgin bir şekilde görülebildiği gibi 

yaşlılıkta ortaya çıkma ihtimali çok fazla olan kanser türü olduğu 

söylenebilir. C34 Bronşlar ve Karaciğer Kanseri, 70 ve üstü yaş 

grubundan çok fazla etkilenmektedir. Bu kanser, orijine yakın olan 

diğer kanser türlerine göre 70 ve üstü yaş kriterinden daha fazla 

etkilenir. 

Düşey eksenin negatif pozisyonunda bulunan; C43 Deri Kanserinin 

40-69 yaş grubundan çok fazla etkilendiği görülmektedir. İkinci 

boyutta C43 Deri Kanseri, düşey eksene göre dikkate değer bir ölçüde 

negatif (-) pozisyonda bulunur. C18 Kolon Kanserinin merkeze yakın 

olarak bulunan diğer kanser türlerine göre 40-69 yaş grubundan daha 

fazla etkilendiği görülebilir. Ayrıca bu kanser, merkeze yakın diğer 

kanser türlerine göre yaşlılıktan daha çok etkilenir. 

İkinci anabileşene göre dikkat çeken bir yorum ise C43 Deri Kanseri 

ile C34 Bronşlar ve Karaciğer Kanserinin birbirlerine zıt pozisyonda 

yer aldıklarının görülmesidir. Birbirlerine zıt pozisyonda yer 

almalarının nedeni, 70 ve üstü yaş grubunda Bronşlar ve Karaciğer 

Kanserinin çok fazla ortaya çıkması Deri kanserinin bu yaş grubundan 

hiç etkilenmediği anlamına gelir.   
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4.2.3. Görsel Olarak İzlenen Kümelenmeler 

Birinci kümede yer alan kanser türleri, C67 Mesane Kanseri ve C102 

Primer Odağı Bilinmeyen Yerin Kanseridir. İkinci kümede yer alan 

kanser türleri; C00 Dudak Kanseri, C20 Makat, C62 Testis Kanseri, 

C71 Beyin Kanseri, C83 Her Yere Yaygın Hodgkin Lenfoma, C64 

Böbrek Kanseridir. Altı tane gözlemden oluşan ikinci kümenin ilk 

bakışta yaştan etkilenmediği fakat üçüncü kümeyle karşılaştırıldığında 

70 ve üstü yaş grubundan etkilendiği söylenebilir. Birinci ve ikinci 

küme, düşey eksenin pozisyonu bakımından ayrılırlar. Bu ayırımın 70 

yaş üstü ve 70 yaş altı kriterine bağlı olduğu söylenebilir. Son olarak 

izlenen üçüncü kümede yer alan kanser türleri ise; Üçüncü kümenin 

merkeze en yakın kanser türlerinin oluşturduğu kümeyi temsil ettiği 

görülebilir. 

Sonuç olarak, bu veriler üzerinde anabileşenler analizi uygulamasının 

önemli ölçüde başarılı olduğu söylenebilir. Çünkü, anabileşenler 

analizinde elde edilen anabileşen skorları yardımıyla görsel bir şekilde 

net olarak kümelenmeler görülebilmektedir.  

5. KÜMELEME ANALİZİ UYGULAMALARI 

Kümeleme analizi uygulamaları hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan 

yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Veriler, hiyerarşik kümeleme 

analizi yöntemi olan ortalama bağlantı ve Ward yöntemine göre ve 

hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemi olan k-ortalamalar 

yöntemine göre incelenmiştir. Kanser türlerinin birbirlerine olan öklid 

uzaklıkları ile karesel öklid uzaklıklarını veren uzaklık matrisleri ve 

kümelenmelerini veren dikey buz şekilleri her bir veri seti için elde 
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edilmiştir. SPSS uygulama çıktılarından olan uzaklık matrisleri, buz 

şekilleri ve aglomerasyon tabloları sayfalarca yer kapladıklarından 

dolayı bölüm içinde verilememiştir. Uzaklık matrisi, en düşük ve en 

yüksek uzaklıkların hangi kanser türleri arasında olduğuna ilişkin 

bilgiyi verir. Buz şekli, kanser türlerinin hangi kümelerde yer aldığı 

konusunda bilgi almamıza yardımcı olur.  

5.1. Ortalama Bağlantı Yöntemi Uygulamaları 

5.1.1. Ortalama Bağlantı Yöntemi Uygulaması (I. Veri Seti) 

Uygulamada ilk olarak uzaklık matrisleri ve buz şekilleri, ikinci olarak 

aglomerasyon tabloları ve son olarak dendrogramlar elde edilir. 

Aglomerasyon tablolarının ilk satırında birleştirilen küme, birleştirilen 

kümeler arasındaki karesel öklid uzaklığını veren katsayılar, 

birleştirilen kümenin ilk kez göründüğü aşama ve bu kümenin 

birleşeceği sonraki aşama yer alır. Bu analizde buz şekli 

incelendiğinde en çok dikkati çeken kanser türünün en az küme 

sayısına sahip olduğu görülür. Diğer dikkat çeken kanser türleri 

birbirlerine yakın olarak bulunur ve diğer tüm kanser türlerinden daha 

az sayıda kümede yer alırlar. Son olarak karşılaştırma yapabilmek için 

ölçeklenmiş uzaklıklar kullanılarak oluşturulan dendrogram sonuçları 

Şekil 4 ile incelenir.  
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Şekil 4: I. Veri Seti İçin Dendrogram 

Bu şekilde kanser türlerinin uzaklıklarına dayanılarak kümeler 

oluşturulduğu söylenebilir ve aynı zamanda görsel olarak küme sayısı 

hakkında bir karara varılabilir. Bu dendrogramdan elde edilen 

yorumlar şu şekilde verilebilir: C53 Rahim Ağzı Kanseri, C104 

Primer Odagi Bilinmeyen Yerin Kanseri ve C56 Yumurtalik Kanseri 2 

birim uzaklıkta bir kümede birleştirilirler. Daha sonra, bu küme ile 

C34 Bronşlar ve Karaciğer Kanseri birleştirilerek 3 birim uzaklıkla 

ikinci bir küme oluşur. Bu küme C43 Deri Kanseri ile birleşerek beş 

birim uzunlukta üçüncü bir küme oluşur. Bu küme ile C18 Kolon 

Rescaled Distance Cluster Combine 

 

C A S E                    0         5        10        15        20        25 

Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

C62 Testis Kanseri     54   òø 

C104 Primer Odagi Bi   71   òú 

C60 Penis Kanseri      51   òú 

C63 Diger Erkek Geni   52   òú 

C61 Prostat Kanseri    53   òú 

C101 Primer Odagi Bi   68   òú 

C75 Diger iç Salgi B   66   òú 

C58 Plesenta Kanseri   50   òú 

C47 Çevresel Sinirle   39   òú 

C33 Nefes Borusu Kan   30   òú 

C96 Lenfoma, Kan Sis   77   òú 

C13 Alt Yutak Kanser   14   òú 

C100 Primer Odagi Bi   67   òú 

C93 Bag Dokulari içi   82   òú 

C46 Kaposi's Sarcoma   38   òú 

C68 Diger idrar Çika   58   òú 

C94 Tespit Edilemeye   83   òú 

C37 Guatir Bezi Arka   32   òú 

C38 Kalp, Kalp Boslu   33   òú 

C30 Nasal Bosluk ve    27   òú 

C31 Sonradan Olusmus   28   òú 

C08 Temel Tükürük Be    9   òú 

C70 Omirilik ve Beyn   62   òú 

C10 Agiziçi Kanseri    11   òú 

C14 Tespit Edilemeye   15   òú 

C12 Pyriform Sinüs(    13   òú 

C72 Omirilik, Kafata   63   òú 

C03 Diseti Kanseri      4   òú 

C88 Dogal Bagisiklig   78   òú 

C41 Diger Kemik ve M   35   òú 

C74 Adrenal Bezi Kan   65   òú 

C40 Kemik ve Mafsall   34   òú 

C66 Böbreklerde Gele   57   òú 

C95 Tespit Edilememi   84   òú 

C103 Primer Odagi Bi   70   òú 

C01 Dilin Alt Kismin    2   òú 

C05 Damak Kanseri       6   òú 

C55 Tespit Edilememi   47   òú 

C11 Yutak Kanseri      12   òú 

C07 Kulakalti Tükürü    8   òú 

C84 Yüzeysel ve Deri   75   òú 

C04 Agiz Tabani Kans    5   òú 

C57 Kadinin Diger Ge   49   òú 

C09 Bademcik Kanseri   10   òú 

C06 Agizin Tespit Ed    7   òú 

C52 Vajina Kanseri     44   òú 

C45 Akciger Zari Kan   37   òú 

C32 Girtlak Kanseri    29   òú 

C48 Karin Zari Arkas   40   òú 

C69 Göz Kanseri        60   òú 

C02 Dilin Tespit Edi    3   òú 

C17 ince Bagirsak Ka   18   òú 

C21 Anüs ve Anüse il   22   òú 

C49 Diger Bag Dokusu   41   òú 

C81 Hodgkin Hastalig   72   òú 

C82 Fok Bosluklar Ha   73   òú 

C23 Safra Kesesi Kan   24   òú 

C51 Kadin Genital Or   43   òú 

C24 Safra Kesesi Sis   25   òú 

C65 Böbrek Boslugu K   56   òú 

C22 Karaciger Kanser   23   òú 

C71 Beyin Kanseri      61   òú 

C64 Böbrek Kanseri     55   òú 

C19 Makat'in Üst Kis   20   òú 

C90 Çok Parçali Tümö   79   òú 

C91 Lenfoid Kan Kans   80   òú 

C92 Beyaz Kan Hücrel   81   òú 

C00 Dudak Kanseri       1   òú 

C85 Hodgkin Lenfoman   76   òú 

C15 Yemek Borusu Kan   16   òú 

C53 Rahim Agzi Kanse   45   òôòø 

C73 Tiroid Bezi( Gua   64   òú ó 

C16 Mide Kanseri       17   òú ó 

C67 Mesane Kanseri     59   òú ó 

C83 Heryere Yaygin H   74   òú ó 

C25 Pankreas Kanseri   26   ò÷ ùòø 

C102 Primer Odagi Bi   69   òòò÷ ó 

C20 Makat Kanseri      21   òø ó ùòòòø 

C56 Yumurtalik Kanse   48   òôò÷ ó   ó 

C54 Rahim Basi Kanse   46   ò÷   ó   ùòòòø 

C34 Bronslar ve Akci   31   òòòòò÷   ó   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

C43 Deri Kanseri ( S   36   òòòòòòòòò÷   ó                                   ó 

C18 Kolon Kanseri      19   òòòòòòòòòòòòò÷                                   ó 

C50 Meme Kanseri       42   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
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Kanseri birleşerek dördüncü kümenin 12 birim uzunlukta olduğu 

görülebilir. Son olarak, C50 Meme Kanseri, dördüncü kümeyle 

birleşerek 25 birim uzunlukta tek bir kümenin oluştuğu söylenebilir. 

Burada dikkat çeken bir yorum, en benzer kanser türlerinin C53 

Rahim Ağzı Kanseri ile C56 Yumurtalik Kanseri olduğudur. Sonuç 

olarak, kanser türlerinin 25 birim uzunlukta beş kümeye ayrıldığı 

görülmektedir.  

5.1.2. Ortalama Bağlantı Yöntemi Uygulaması (II. Veri Seti) 

Şekil 5’ teki dendrogram sonuçları incelendiğinde; C62 Testis 

Kanseri, C15 Yemek Borusu Kanseri, C102 Primer Odagi Bilinmeyen 

Yerin Kanseri ve C20 Makat Kanseri 2 birim uzunlukta birleşerek ilk 

kümeyi oluşturdukları görülebilir. Daha sonra oluşturulan bu küme ile 

C67 Mesane Kanseri 3 birim uzunlukta ikinci bir küme oluşturularak 

bu kümeyle C18 Kolon Kanseri birleştirilip 5 birimlik üçüncü bir 

küme oluştuğu görülebilir. Böylece bu kümede C43 Deri Kanseriyle 

birleşerek 7 birim uzunlukta dördüncü bir küme oluşur ve bu küme 

C34 Bronşlar ve Karaciğer Kanseriyle birleşerek 11 birim 

uzunluğunda bir küme oluşmuştur diyebiliriz. Böylece, son oluşan 

küme ile C61 Prostat Kanseri birleştirilerek tüm kümeler tek bir 

kümede 25 birim uzunlukta toplanırlar yorumunu yapabiliriz. Burada, 

en benzer kanser türlerinin C62 Testis Kanseri, C15 Yemek Borusu 

Kanseri ve C102 Primer Odagi Bilinmeyen Yerin Kanseri olduğu 

söylenebilir.  
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Şekil 5: II. Veri Seti İçin Dendrogram 

Hiyerarşik kümeleme analizinden elde edilen sonuçlar hiyerarşik 

olmayan kümeleme analizi yöntemine göre denetlenebilir. Kadınlar ve 

erkeklerde iki grup için küme sayısı olan k, k=8 olarak alınmıştır. 

Küme sayısına karar verme aşamasında, görsel olarak hiyerarşik 

kümeleme analizi yöntemlerinin dendrogram sonuçları ve anabileşen 

skor grafikleri incelenmiştir.  

 

 

                                     Rescaled Distance Cluster Combine 

 

          C A S E            0         5        10        15        20        25 

  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  C57 Kadinin Diger Ge   49   òø 

  C58 Plesenta Kanseri   50   òú 

  C51 Kadin Genital Or   43   òú 

  C55 Tespit Edilememi   47   òú 

  C56 Yumurtalik Kanse   48   òú 

  C53 Rahim Agzi Kanse   45   òú 

  C54 Rahim Basi Kanse   46   òú 

  C52 Vajina Kanseri     44   òú 

  C104 Primer Odagi Bi   71   òú 

  C101 Primer Odagi Bi   68   òú 

  C47 Çevresel Sinirle   39   òú 

  C100 Primer Odagi Bi   67   òú 

  C96 Lenfoma, Kan Sis   77   òú 

  C70 Omirilik ve Beyn   62   òú 

  C33 Nefes Borusu Kan   30   òú 

  C93 Bag Dokulari içi   82   òú 

  C75 Diger iç Salgi B   66   òú 

  C72 Omirilik, Kafata   63   òú 

  C74 Adrenal Bezi Kan   65   òú 

  C63 Diger Erkek Geni   52   òú 

  C94 Tespit Edilemeye   83   òú 

  C08 Temel Tükürük Be    9   òú 

  C37 Guatir Bezi Arka   32   òú 

  C38 Kalp, Kalp Boslu   33   òú 

  C48 Karin Zari Arkas   40   òú 

  C40 Kemik ve Mafsall   34   òú 

  C41 Diger Kemik ve M   35   òú 

  C46 Kaposi's Sarcoma   38   òú 

  C05 Damak Kanseri       6   òú 

  C10 Agiziçi Kanseri    11   òú 

  C06 Agizin Tespit Ed    7   òú 

  C14 Tespit Edilemeye   15   òú 

  C11 Yutak Kanseri      12   òú 

  C03 Diseti Kanseri      4   òú 

  C30 Nasal Bosluk ve    27   òú 

  C13 Alt Yutak Kanser   14   òú 

  C31 Sonradan Olusmus   28   òú 

  C103 Primer Odagi Bi   70   òú 

  C95 Tespit Edilememi   84   òú 

  C68 Diger idrar Çika   58   òú 

  C88 Dogal Bagisiklig   78   òú 

  C60 Penis Kanseri      51   òú 

  C66 Böbreklerde Gele   57   òú 

  C23 Safra Kesesi Kan   24   òú 

  C24 Safra Kesesi Sis   25   òú 

  C81 Hodgkin Hastalig   72   òú 

  C73 Tiroid Bezi( Gua   64   òú 

  C04 Agiz Tabani Kans    5   òú 

  C09 Bademcik Kanseri   10   òú 

  C02 Dilin Tespit Edi    3   òú 

  C01 Dilin Alt Kismin    2   òú 

  C12 Pyriform Sinüs(    13   òú 

  C17 ince Bagirsak Ka   18   òú 

  C50 Meme Kanseri       42   òú 

  C84 Yüzeysel ve Deri   75   òú 

  C21 Anüs ve Anüse il   22   òú 

  C07 Kulakalti Tükürü    8   òú 

  C65 Böbrek Boslugu K   56   òú 

  C69 Göz Kanseri        60   òú 

  C49 Diger Bag Dokusu   41   òú 

  C82 Fok Bosluklar Ha   73   òú 

  C45 Akciger Zari Kan   37   òú 

  C85 Hodgkin Lenfoman   76   òú 

  C91 Lenfoid Kan Kans   80   òú 

  C62 Testis Kanseri     54   òôòø 

  C64 Böbrek Kanseri     55   òú ó 

  C16 Mide Kanseri       17   ò÷ ó 

  C00 Dudak Kanseri       1   òø ó 

  C71 Beyin Kanseri      61   òú ó 

  C22 Karaciger Kanser   23   òú ó 

  C32 Girtlak Kanseri    29   òú ó 

  C15 Yemek Borusu Kan   16   òôò÷ 

  C19 Makat'in Üst Kis   20   òú ó 

  C90 Çok Parçali Tümö   79   òú ó 

  C92 Beyaz Kan Hücrel   81   òú ó 

  C25 Pankreas Kanseri   26   òú ùòø 

  C83 Heryere Yaygin H   74   ò÷ ó ó 

  C102 Primer Odagi Bi   69   òòò÷ ùòòòø 

  C20 Makat Kanseri      21   òòò÷ ó   ùòòòø 

  C67 Mesane Kanseri     59   òòòòò÷   ó   ùòòòòòòòø 

  C18 Kolon Kanseri      19   òòòòòòòòò÷   ó       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  C43 Deri Kanseri ( S   36   òòòòòòòòòòòòò÷       ó                           ó 

  C34 Bronslar ve Akci   31   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                           ó 

  C61 Prostat Kanseri    53   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
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5.2. Ward Yöntemi Uygulamaları 

5.2.1. Ward Yöntemi Uygulaması (I. Veri Seti) 

Karşılaştırma yapabilmek amacıyla ölçeklenmiş uzaklıklar 

kullanılarak oluşturulan Şekil 6’ daki dendrogram sonuçları 

incelendiğinde kanser türlerinin uzaklıklarına dayanılarak kümeler 

oluşturulduğu söylenebilir ve aynı zamanda görsel olarak küme sayısı 

hakkında yorumlamalar yapılabilir. Burada C66 Böbreklerde Gelen 

idrar Yolu Kanseri ve C67 Mesane Kanseri birleştirilerek 2 birim 

uzunlukta yeni bir küme oluşturdukları söylenebilir. Oluşan bu yeni 

küme C34 Bronşlar ve Karaciğer Kanseri ile birleşerek 6 birimlik 

diğer bir kümeyi oluşturur diyebiliriz. Son olarak en son oluşan küme 

ile C50 Meme Kanseri birleştirilerek 25 birim uzaklıkta tek bir küme 

oluştuğunu söyleyebiliriz. 

 

Şekil 6: I. Veri Seti İçin Dendrogram 

Rescaled Distance Cluster Combine 

          C A S E            0         5        10        15        20        25 

  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  C62 Testis Kanseri     54   òø 

  C104 Primer Odagi Bi   71   òú 

  C60 Penis Kanseri      51   òú 

  C63 Diger Erkek Geni   52   òú 

  C61 Prostat Kanseri    53   òú 

  C101 Primer Odagi Bi   68   òú 

  C58 Plesenta Kanseri   50   òú 

  C75 Diger iç Salgi B   66   òú 

  C47 Çevresel Sinirle   39   òú 

  C30 Nasal Bosluk ve    27   òú 

  C31 Sonradan Olusmus   28   òú 

  C03 Diseti Kanseri      4   òú 

  C88 Dogal Bagisiklig   78   òú 

  C10 Agiziçi Kanseri    11   òú 

  C14 Tespit Edilemeye   15   òú 

  C08 Temel Tükürük Be    9   òú 

  C70 Omirilik ve Beyn   62   òú 

  C12 Pyriform Sinüs(    13   òú 

  C100 Primer Odagi Bi   67   òú 

  C93 Bag Dokulari içi   82   òú 

  C37 Guatir Bezi Arka   32   òú 

  C38 Kalp, Kalp Boslu   33   òú 

  C46 Kaposi's Sarcoma   38   òú 

  C68 Diger idrar Çika   58   òú 

  C94 Tespit Edilemeye   83   òú 

  C33 Nefes Borusu Kan   30   òú 

  C96 Lenfoma, Kan Sis   77   òú 

  C13 Alt Yutak Kanser   14   òú 

  C41 Diger Kemik ve M   35   òú 

  C74 Adrenal Bezi Kan   65   òú 

  C72 Omirilik, Kafata   63   òú 

  C40 Kemik ve Mafsall   34   òú 

  C02 Dilin Tespit Edi    3   òú 

  C17 ince Bagirsak Ka   18   òú 

  C21 Anüs ve Anüse il   22   òú 

  C01 Dilin Alt Kismin    2   òú 

  C05 Damak Kanseri       6   òú 

  C55 Tespit Edilememi   47   òú 

  C11 Yutak Kanseri      12   òú 

  C07 Kulakalti Tükürü    8   òú 

  C84 Yüzeysel ve Deri   75   òú 

  C04 Agiz Tabani Kans    5   òú 

  C57 Kadinin Diger Ge   49   òú 

  C09 Bademcik Kanseri   10   òú 

  C66 Böbreklerde Gele   57   òôòø 

  C95 Tespit Edilememi   84   òú ó 

  C103 Primer Odagi Bi   70   òú ó 

  C06 Agizin Tespit Ed    7   òú ó 

  C52 Vajina Kanseri     44   òú ó 

  C45 Akciger Zari Kan   37   òú ó 

  C32 Girtlak Kanseri    29   òú ó 

  C48 Karin Zari Arkas   40   òú ó 

  C69 Göz Kanseri        60   òú ó 

  C81 Hodgkin Hastalig   72   òú ó 

  C23 Safra Kesesi Kan   24   òú ùòòòòòòòø 

  C51 Kadin Genital Or   43   òú ó       ó 

  C24 Safra Kesesi Sis   25   òú ó       ó 

  C65 Böbrek Boslugu K   56   òú ó       ó 

  C22 Karaciger Kanser   23   òú ó       ó 

  C49 Diger Bag Dokusu   41   ò÷ ó       ó 

  C20 Makat Kanseri      21   òø ó       ó 

  C56 Yumurtalik Kanse   48   òú ó       ó 

  C54 Rahim Basi Kanse   46   òú ó       ó 

  C102 Primer Odagi Bi   69   òú ó       ó 

  C16 Mide Kanseri       17   òú ó       ó 

  C67 Mesane Kanseri     59   òôò÷       ó 

  C64 Böbrek Kanseri     55   òú         ó 

  C83 Heryere Yaygin H   74   òú         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  C25 Pankreas Kanseri   26   òú         ó                                     ó 

  C53 Rahim Agzi Kanse   45   òú         ó                                     ó 

  C73 Tiroid Bezi( Gua   64   òú         ó                                     ó 

  C91 Lenfoid Kan Kans   80   òú         ó                                     ó 

  C92 Beyaz Kan Hücrel   81   òú         ó                                     ó 

  C71 Beyin Kanseri      61   òú         ó                                     ó 

  C19 Makat'in Üst Kis   20   òú         ó                                     ó 

  C90 Çok Parçali Tümö   79   òú         ó                                     ó 

  C00 Dudak Kanseri       1   òú         ó                                     ó 

  C85 Hodgkin Lenfoman   76   òú         ó                                     ó 

  C15 Yemek Borusu Kan   16   òú         ó                                     ó 

  C82 Fok Bosluklar Ha   73   ò÷         ó                                     ó 

  C18 Kolon Kanseri      19   òø         ó                                     ó 

  C34 Bronslar ve Akci   31   òôòòòòòòòòò÷                                     ó 

  C43 Deri Kanseri ( S   36   ò÷                                               ó 

  C50 Meme Kanseri       42   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
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5.2.2. Ward Yöntemi Uygulaması (II. Veri Seti) 

Şekil 7’ deki dendrogram sonuçları incelendiğinde; C21 Anüs ve 

Anüse iliskin Kanal Kanseri ile C25 Pankreas Kanseri birleştirilerek 2 

birimlik birinci küme oluştuğu görülebilir. Diğer taraftan, C43 Deri 

kanseri ile C61 Prostat kanseri birleşerek 6 birim uzaklıkta ikinci 

kümeyi oluştururlar. Sonuçta, bu iki küme 25 birim uzunlukta üçüncü 

kümeyi oluştururlar.  

 

Şekil 7: II. Veri Seti İçin Dendrogram 

 

Rescaled Distance Cluster Combine 

 

          C A S E            0         5        10        15        20        25 

  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  C57 Kadinin Diger Ge   49   òø 

  C58 Plesenta Kanseri   50   òú 

  C51 Kadin Genital Or   43   òú 

  C55 Tespit Edilememi   47   òú 

  C56 Yumurtalik Kanse   48   òú 

  C53 Rahim Agzi Kanse   45   òú 

  C54 Rahim Basi Kanse   46   òú 

  C52 Vajina Kanseri     44   òú 

  C101 Primer Odagi Bi   68   òú 

  C104 Primer Odagi Bi   71   òú 

  C47 Çevresel Sinirle   39   òú 

  C75 Diger iç Salgi B   66   òú 

  C72 Omirilik, Kafata   63   òú 

  C74 Adrenal Bezi Kan   65   òú 

  C63 Diger Erkek Geni   52   òú 

  C94 Tespit Edilemeye   83   òú 

  C08 Temel Tükürük Be    9   òú 

  C37 Guatir Bezi Arka   32   òú 

  C100 Primer Odagi Bi   67   òú 

  C96 Lenfoma, Kan Sis   77   òú 

  C70 Omirilik ve Beyn   62   òú 

  C33 Nefes Borusu Kan   30   òú 

  C93 Bag Dokulari içi   82   òú 

  C05 Damak Kanseri       6   òú 

  C10 Agiziçi Kanseri    11   òú 

  C06 Agizin Tespit Ed    7   òú 

  C11 Yutak Kanseri      12   òú 

  C60 Penis Kanseri      51   òú 

  C66 Böbreklerde Gele   57   òú 

  C14 Tespit Edilemeye   15   òú 

  C31 Sonradan Olusmus   28   òú 

  C40 Kemik ve Mafsall   34   òú 

  C41 Diger Kemik ve M   35   òú 

  C46 Kaposi's Sarcoma   38   òú 

  C103 Primer Odagi Bi   70   òú 

  C95 Tespit Edilememi   84   òú 

  C68 Diger idrar Çika   58   òú 

  C88 Dogal Bagisiklig   78   òú 

  C38 Kalp, Kalp Boslu   33   òú 

  C48 Karin Zari Arkas   40   òú 

  C03 Diseti Kanseri      4   òú 

  C30 Nasal Bosluk ve    27   òú 

  C13 Alt Yutak Kanser   14   òú 

  C04 Agiz Tabani Kans    5   òú 

  C09 Bademcik Kanseri   10   òú 

  C02 Dilin Tespit Edi    3   òú 

  C50 Meme Kanseri       42   òú 

  C84 Yüzeysel ve Deri   75   òú 

  C21 Anüs ve Anüse il   22   òôòø 

  C07 Kulakalti Tükürü    8   òú ó 

  C65 Böbrek Boslugu K   56   òú ó 

  C23 Safra Kesesi Kan   24   òú ó 

  C01 Dilin Alt Kismin    2   òú ó 

  C12 Pyriform Sinüs(    13   òú ó 

  C17 ince Bagirsak Ka   18   òú ó 

  C69 Göz Kanseri        60   òú ó 

  C24 Safra Kesesi Sis   25   òú ó 

  C49 Diger Bag Dokusu   41   òú ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  C73 Tiroid Bezi( Gua   64   òú ó                                             ó 

  C82 Fok Bosluklar Ha   73   òú ó                                             ó 

  C81 Hodgkin Hastalig   72   òú ó                                             ó 

  C62 Testis Kanseri     54   ò÷ ó                                             ó 

  C16 Mide Kanseri       17   òø ó                                             ó 

  C102 Primer Odagi Bi   69   òú ó                                             ó 

  C20 Makat Kanseri      21   òú ó                                             ó 

  C67 Mesane Kanseri     59   òú ó                                             ó 

  C25 Pankreas Kanseri   26   òôò÷                                             ó 

  C83 Heryere Yaygin H   74   òú                                               ó 

  C64 Böbrek Kanseri     55   òú                                               ó 

  C00 Dudak Kanseri       1   òú                                               ó 

  C71 Beyin Kanseri      61   òú                                               ó 

  C45 Akciger Zari Kan   37   òú                                               ó 

  C85 Hodgkin Lenfoman   76   òú                                               ó 

  C22 Karaciger Kanser   23   òú                                               ó 

  C32 Girtlak Kanseri    29   òú                                               ó 

  C15 Yemek Borusu Kan   16   òú                                               ó 

  C19 Makat'in Üst Kis   20   òú                                               ó 

  C90 Çok Parçali Tümö   79   òú                                               ó 

  C92 Beyaz Kan Hücrel   81   òú                                               ó 

  C91 Lenfoid Kan Kans   80   ò÷                                               ó 

  C18 Kolon Kanseri      19   òø                                               ó 

  C43 Deri Kanseri ( S   36   òôòòòòòòòòòø                                     ó 

  C34 Bronslar ve Akci   31   ò÷         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

  C61 Prostat Kanseri    53   òòòòòòòòòòò÷ 
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5.3. K-Ortalamalar Yöntemi Uygulamaları 

Küme sayısı belirlendikten sonra küme merkezlerinin değerleri 

hesaplanarak başlangıç küme merkezleri oluşturulur. Daha sonra, 

küme üyelerinin neler olduğu görülebilir. Bu üyeliklerle sonuç küme 

merkezleri oluşturulur. Böylelikle, kümeler arasındaki uzaklık matrisi 

görülebilir. Ardından ANOVA tablosunda değişkenlerin anlamlılıkları 

konusunda karara varılır. Son olarak, sekiz kümenin her birinde kaç 

adet kanser türü olduğu görülebilmektedir. 

5.3.1. K-Ortalamalar Yöntemi Uygulaması (I. Veri Seti) 

Tablo 3’ de sonuç küme merkezleri incelendiğinde; birinci kümede 

değişkenlerin yaş gruplarında 1983-2000 yılları arasında ortaya çıkma 

sayısının toplam değeri sırasıyla X1 = 4098.00,   X2 = 9263.00 ve 

X3 = 4623.00 gözlenen C43 Deri Kanserinin yer aldığı görülebilir ve 

başlangıç küme merkeziyle aynı değerlere sahip olduğu söylenebilir. 

Daha sonra ikinci küme merkezinin X1 = 47.47,   X2 = 179.69 ve 

X3 = 220.18 değerlerini aldığını belirtilebilir ve diğer küme 

merkezleride aynı şekilde yorumlanabilir. 

Tablo 3: I. Veri Seti İçin Sonuç Küme Merkezleri 

Tablo 4 dikkate alınarak sonuç küme merkezleri arasındaki uzaklık 

matrisi incelendiğinde; minimum uzaklığın 2. ve 8. kümeler arasında 

 Küme        

 1 2 3 4 5 6 7 8 

X1 4098.00 47.47 3419.00 323.00 284.00 151.00 94.50 539.43 

X2 9263.00 179.69 34626.00 7314.00 3271.00 5954.00 1814.00 1551.14 

X3 4623.00 220.18 14567.00 10594.00 2517.33 6739.00 3880.00 1430.71 
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1894.282 değerine sahip olduğu görülebilir. Maksimum uzaklık değeri 

ise 2. ve 3. kümeler arasındaki 37466.608 uzaklık değeriyle verilebilir. 

Tablo 4: I. Veri Seti İçin Sonuç Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklık 

Tablo 5 incelendiğinde; yaş grubu karakteristiklerine göre küme 

kareler ortalaması, hata kareler ortalaması, serbestlik dereceleri, F 

istatistik değeri ve olasılık değerinin hesaplandığı görülmektedir. 

Küme sayısının 8 olduğu durumda değişkenlerin tümünün 

kümelemede etkin olarak bulunduklarını söyleyebiliriz. Sıfır hipotezi 

(HO) ve alternatif hipotez (HA) belirlenerek HO hipotezine karşı HA 

hipotezi test edilmesi amaçlanmıştır. K-ortalamalar yöntemi için 

belirlenen hipotezler şu şekildedir; 

:H0
μ1 = μ2 = ⋯ = μ8 

:HA
μ1 = μ2 = ⋯ ≠ μ8 

HO hipotezi, küme ortalamaları birbirlerine eşittir, HA hipotezi ise en 

az iki küme ortalaması birbirinden farklı olacak şeklinde oluşturulur. 

X1 değişkenine göre F değeri 129.638 ve olasılığı 0.000 olduğundan 

05.0=  anlamlılık düzeyinde yani önem seviyesinde anlamlıdır 

denilebilir. Bundan dolayı HO hipotezinin red edildiği söylenerek 

Küme 1 2 3 4 5 6 7 8 

1   10876.495 27251.164 7328.169 7408.407 5568.280 8489.267 9073.415 

2 10876.495   37466.608 12593.272 3858.635 8709.100 4008.427 1894.282 

3 27251.164 37466.608   27772.564 33736.608 29900.518 34668.308 35704.343 

4 7328.169 12593.272 27772.564   9032.160 4091.480 8682.166 10826.965 

5 7408.407 3858.635 33736.608 9032.160   5003.863 2003.901 2050.340 

6 5568.280 8709.100 29900.518 4091.480 5003.863   5031.568 6907.527 

7 8489.267 4008.427 34668.308 8682.166 2003.901 5031.568   2503.209 

8 9073.415 1894.282 35704.343 10826.965 2050.340 6907.527 2503.209   
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küme ortalamalarının birbirlerine eşit olmadığı yorumu yapılabilir. X2 

değişkenine göre F değeri 2210.620 olup 05.0=  önem seviyesinde 

olasılık değeri 0.000 ve X3 değişkenine göre F değeri 345.018 olup 

olasılığı 0.000 olduğundan bu değişkenler anlamlıdır denilebilir. 

Böylece, HO hipotezinin red edildiği yani küme ortalamalarının en az 

ikisinin diğerlerinden farklı olduğu sonucuna ulaşılır.  

Tablo 5: I. Veri Seti İçin Anova Tablosu 

 Küme  Hata  F Anlamlılık   

 Kare 

Ortalaması 

df Kare 

Ortalaması 

df     

X1 3999841.726 7 30854.042 76 129.638 .000   

X2 189565839.279 7 85752.334 76 2210.620 .000   

X3 55386283.547 7 160531.552 76 345.018 .000   

Her bir kümede bulunan kanser türü sayısına bakıldığında; birinci 

kümede 1 adet, ikinci kümede 68 adet, üçüncü kümede 1 adet, 

dördüncü kümede 1 adet, beşinci kümede 3 adet, altıncı kümede 1 

adet, yedinci kümede 2 adet ve sekizinci kümede 7 adet kanser 

türünün yer aldığı söylenebilir. 

5.3.2. K-Ortalamalar Yöntemi Uygulaması (II. Veri Seti) 

Tablo 6’ da sonuç küme merkezleri incelendiğinde; birinci kümede 

değişkenlerin yaş gruplarında 1983-2000 yılları arasında ortaya çıkma 

sayısının toplam değeri sırasıyla X1 = 3236.00,   X2 = 12441.00 ve 

X3 = 7031.00 olarak gözlenen C43 Deri Kanserinin yer aldığı 

görülebilir ve başlangıç küme merkeziyle aynı değerlere sahip 

olduğundan söz edilebilir. Diğer küme merkezleri de benzer şekilde 

yorumlanabilir. 
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Tablo 6: II. Veri Seti İçin Sonuç Küme Merkezleri 

Tablo 7: II. Veri Seti İçin Sonuç Küme Merkezleri Arasındaki Uzaklık 

 

Tablo 7’ deki sonuç küme merkezleri arasındaki uzaklık matrisi 

incelendiğinde; minimum uzaklığın 2. ve 8. kümeler arasında 

1810.684 değerine sahip olduğu ve maksimum uzaklığın ise 5. ve 7. 

kümeler arasında 36069.511 uzaklık değerine sahip olduğu 

görülebilir.  

Tablo 8’ deki ANOVA tablosu incelendiğinde; yaş grubu 

karakteristiklerine göre küme kareler ortalaması, hata kareler 

ortalaması, serbestlik dereceleri, F istatistik değeri ve olasılık 

değerinin hesaplandığı görülmektedir. Küme sayısının 8 olduğu 

durumda değişkenlerin tümünün kümelemede etkin olarak 

bulunduklarını söyleyebiliriz. Sıfır hipotezi (HO) ve alternatif hipotezi 

(HA) belirlenerek HO hipotezine karşı HA hipotezinin test edilmesi 

 Küme        

  1 2 3 4 5 6 7 8 

X1 3236.00 152.00 286.92 170.00 12.00 316.00 77.69 153.00 

X2 12441.00 3600.00 1860.85 12250.00 22084.00 9024.00 201.23 4896.00 

X3 7031.00 5245.50 1623.69 14344.00 28806.00 9698.00 132.84 3981.00 

Küme 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  9532.174 12242.373 7932.011 24031.901 5226.392 14400.394 8702.552 

2 9532.174  4019.994 12554.104 29946.202 7019.361 6139.738 1810.684 

3 12242.373 4019.994  16424.202 33881.107 10793.797 2240.696 3845.386 

4 7932.011 12554.104 16424.202  17489.482 5658.066 18631.646 12707.217 

5 24031.901 29946.202 33881.107 17489.482  23146.742 36069.511 30194.832 

6 5226.392 7019.361 10793.797 5658.066 23146.742  13014.999 7053.442 

7 14400.394 6139.738 2240.696 18631.646 36069.511 13014.999  6070.816 

8 8702.552 1810.684 3845.386 12707.217 30194.832 7053.442 6070.816  
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amaçlanmıştır. K-ortalamalar yöntemi için belirlenen hipotezler şu 

şekildedir;  

:H0
μ1 = μ2 = ⋯ = μ8 

:HA
μ1 = μ2 = ⋯ ≠ μ8 

HO hipotezi küme ortalamaları birbirlerine eşittir, HA hipotezi ise en 

az iki küme ortalaması birbirinden farklı olacak şekilde oluşturulur. X1 

değişkenine göre F değeri 21.219 ve olasılığı 0.000 olduğundan 

05.0=  anlamlılık düzeyinde (önem seviyesinde) anlamlıdır 

denilebilir. X2 değişkenine göre F değeri 1018.065 olup 05.0=  

önem seviyesinde olasılık değeri 0.000 ve X3 değişkenine göre F 

değeri 1433.587 olup olasılığı 0.000 olduğundan bu değişkenler 

anlamlıdır denilebilir. Böylece, HO hipotezinin red edildiği yani küme 

ortalamalarının en az ikisinin diğerlerinden farklı olduğu sonucuna 

ulaşılır. 

Tablo 8: II. Veri Seti İçin Anova Tablosu 

 Küme  Hata  F Anlamlılık 

 Kare Ortalaması df Kare Ortalaması df   

X1 1449682.331 7 68319.140 76 21.219 .000 

X2 120044620.177 7 117914.542 76 1018.065 .000 

X3 165234003.122 7 115259.128 76 1433.587 .000 

Her bir kümede bulunan kanser türü sayısına bakıldığında; birinci 

kümede 1 adet, ikinci kümede 2 adet, üçüncü kümede 13 adet, 

dördüncü kümede 1 adet, beşinci kümede 1 adet, altıncı kümede 1 

adet, yedinci kümede 64 adet ve sekizinci kümede 1 adet kanser 

türünün yer aldığı söylenebilir. 
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SONUÇ 

Çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden olan kümeleme 

analizinin tanıtıldığı bu çalışmada, benzer objelerin homojen 

gruplarda nasıl bir araya getirildikleri ve bu gruplamada değişkenlerin 

ne derece etkin rol oynadığının belirlenmesinin bu analiz tekniğinin 

kullanılması ile mümkün olduğu ortaya konmuştur. Bu uygulamada, 

oluşturulan kümelerin hangi orijinal değişkenler bakımından 

birbirlerinden daha belirgin bir biçimde ayrıldığı incelenmektedir. 

Kanser türlerinin, yaş gruplarına göre ortaya çıkış frekansına dayalı 

olarak kümelenip kümelenmedikleri ve belirgin kümelenmelerin olup 

olmadığı araştırılmıştır. Diğer bir ifadeyle, objelerin yani kanser 

türlerinin bu karakteristiklere göre nasıl bir kümelenme yapısı 

gösterdiklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.  

İlk olarak, verilerdeki kümelenme yapısını görsel olarak 

inceleyebilmek için anabileşenler analizi uygulanmıştır. Bu analizin 

kullanımıyla elde edilen anabileşen skorlarının erkeklerde ve 

kadınlarda belirli kümelenmeler oluşturup oluşturmadığı görülmek 

istenmiştir. Analiz sonucu, karakteristiklere dayalı olarak oluşturulan 

çok değişkenli şans örneği üzerinde tüm veri setleri için elde edilen 

özdeğerlerden ilk ikisinin toplam varyasyonun büyük bir kısmını 

açıkladığı görülmüştür. Buradan hareketle tüm veri setlerine ait yığın 

grafiklerinde, sistemin toplam varyansını açıklamak için ilk iki 

anabileşenin yeterli olduğunu görebiliriz. 

Bir sonraki aşamada, kümelenme yapısının görülebilmesi için 

anabileşen skor grafikleri kullanılmıştır. Bu garafikler, birinci anabile-
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şen yani birinci özvektör katsayıları ile ikinci anabileşen yani ikinci 

özvektör katsayılarına dayalı olarak ayrıntılı bir şekilde 

yorumlanmıştır. Burada, elde edilen anabileşen skorları grafiğini tüm 

veri setleri için incelediğimizde; ilk dikkat çeken durum, küme dışı 

kalan ve diğer kanser türlerinden oldukça uzak oldukları net bir 

şekilde görülebilen kanser türleridir. Bu kanserler, özvektörlerin 1., 2. 

ve 3. katsayısının aldıkları değerlere göre yatay ve düşey eksende 

negatif ya da pozitif konumda yer alırlar. Sonuçta, üç ayrı 

karakteristiğe göre oluşturulan veri setlerinin tümünde belirgin olarak 

üç kümelenme yapısının olduğu görsel olarak ortaya konulmuştur. 

Ayrıca, dikkat çeken diğer bir önemli nokta; Kadınlarda ve erkeklerde 

ortaya çıkan kanser türlerinin bu analiz sonucunda da bu üç yaş 

grubunda kümelendiklerinin görülmesidir. Burada amaçlanan boyut 

indirgemenin başarılı olduğu ve iki boyutlu anabileşenler uzayında 

grupların grafiksel gösterimlerinin anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmasıdır. Uygulamada kullanılan anabileşenler analizinin 

ardından, 84 obje üzerinde üç karakteristik bakımından kümelenme 

analizi uygulanmıştır.  

Veri setleri için elde edilen ortalama bağlantı yöntemi sonuçları ve 

yorumları şu şekilde verilebilir; Kanser türleri arasındaki uzaklıkları 

ortaya çıkaracak uzaklık matrislerinde, maksimum ve minimum 

uzaklıkların yani benzerliklerin hangi kanser türleri arasında 

bulunduğu görülebilir. Elde edilen buz şekillerinde, veri setlerine göre 

kanser türlerinin küme sayılarının yanında birbirlerine yakın olan ve 

bulundukları veri setine göre ortaya çıkma frekansı belirgin bir şekilde 

yüksek olan kanser türlerinin de verildiğini gözlemleyebiliriz. Burada, 
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her bir kanser türü bir küme olarak değerlendirilmiştir. I. veri seti için 

buz şekli incelendiğinde; Kadınlarda ortaya çıkan, C50 Meme kanseri, 

C54 Rahim Başı ve C56 Yumurtalık kanserlerinin belirli bir 

karakteristiğe göre dikkat çekici bir şekilde az sayıda küme sayısına 

sahip oldukları yani az sayıda küme oluşturdukları görülebilir. Daha 

sonra, kümelerin oluşum aşamalarını dizayn eden aglomerasyon 

tabloları elde edilmiştir. Burada, öklid uzaklığı kullanılarak 

birleştirilen her kümenin uzaklık katsayısı hesaplanmıştır. Daha sonra, 

birleştirilen kümelerin tek tek birleşmeden önce ilk kez hangi aşamada 

bulundukları belirlenmiş ve en küçük sıra numarası alınarak oluşan 

yeni kümenin daha sonra hangi aşamada diğer bir kümeyle 

birleştirileceği tablolarda verilmiştir. Bu tablolar, II. veri seti için 

benzer şekilde yorumlanmıştır. Bu yöntemde dendrogramlar, kümeler 

arasında karşılaştırma yapabilmek için ölçekli uzaklık kullanılarak 

oluşturulmuştur. Burada, oluşturulan her veri seti için ayrı bir 

dendrogram elde edilmiştir. Dendrogramın oluşturulmasındaki amaç; 

kümelerin hangi objeler kullanılarak oluşturulduğunu, kaç adet küme 

sayısı bulunduğunu ve objeler arasında en benzer olanlar ile en uzak 

olanların belirlenmesidir. I. veri seti için oluşturulan ortalama bağlantı 

dendrogramı incelendiğinde; kadınlarda ortaya çıkan kanser türlerinin 

belirgin bir şekilde kümelenme yapıları oluşturduğu görülebilir. 

Birinci kümede yer alan kanser türleri; C53 Rahim Ağzı Kanseri, 

C104 Primer Odağı Bilinmeyen Yerin Kanseri ve C56 Yumurtalık 

Kanseri iki birim uzaklıkta birleştirilmişlerdir. Daha sonra bu küme ile 

C34 Bronşlar ve Karaciğer Kanseri birleştirilerek üç birim uzaklıkla 

ikinci bir küme oluştuğu söylenebilir. Bu küme, C43 Deri Kanseri ile 
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birleşerek beş birim uzunlukta üçüncü bir küme görülebilir. Bu küme 

ile C18 Kolon Kanseri birleşerek dördüncü kümenin 12 birim 

uzunlukta olduğu görülebilir. Son olarak C50 Meme Kanserinin de 

dördüncü kümeyle birleşerek 25 birim uzunlukta bulunan beşinci 

kümeyi oluşturduğu görülmektedir. Burada dikkati çeken husus, en 

benzer kanser türlerinin C53 Rahim Ağzı Kanseri ile C56 Yumurtalık 

Kanseri olduğudur. Ortalama bağlantı yöntemi sonucunda, kanser 

türlerinin, 25 birim uzunlukta beş kümeye ayrıldığı ve diğer kanser 

türlerinin küme oluşturmadıkları görülmektedir. Benzer şekilde II. 

veri seti için oluşturulan dendrogramda; 25 birim uzunlukta altı küme 

oluşmuştur ve birbirlerine en benzer kanser türleri; C62 Testis, C15 

Yemek Borusu ve C102 Primer Odağı Bilinmeyen Yer kanserleridir. 

Hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden ikincisi olan Ward yönteminde, 

veri setlerinin tümü için elde edilen sonuçlar ve yorumları verilmiştir. 

İlk olarak hesaplanan uzaklık matrisleri, ortalama bağlantı 

yöntemindekine benzer şekilde yorumlanmıştır. II. veri seti için buz 

şeklinde erkeklerde ortaya çıkan, C61 Prostat, C62 Testis 

kanserlerinin belirli bir karakteristiğe göre dikkat çekici bir şekilde az 

sayıda küme sayısına sahip oldukları yani az sayıda küme 

oluşturdukları görülebilir. Daha sonra, kümelerin oluşum aşamalarını 

dizayn eden aglomerasyon tabloları elde edilmiştir. Burada, öklid 

uzaklığı kullanılarak birleştirilen her kümenin uzaklık katsayısı 

hesaplanmıştır. Sonrasında, birleştirilen kümelerin tek tek birleşmeden 

önce ilk kez hangi aşamada bulundukları belirlenir ve en küçük sıra 

numarası alınarak oluşan yeni kümenin daha sonra hangi aşamada 

diğer bir kümeyle birleştirileceği tablolarda verilmiştir. Bu tablolar, 
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tüm veri setleri için benzer şekilde yorumlanmıştır. Son olarak, her 

veri seti için ayrı bir dendrogram elde edilir. I. veri seti için 

oluşturulan Ward yöntemi dendrogramı incelendiğinde; Kadınlarda 

ortaya çıkan kanser türlerinin belirgin bir şekilde kümelerde yer 

aldıkları görülebilir. Birinci kümede yer alan kanser türleri; C66 

Böbreklerden Gelen İdrar Yolu Kanseri, C67 Mesane Kanseri iki 

birim uzaklıkta birleştirilmişlerdir. Daha sonra, bu küme ile C34 

Bronşlar ve Karaciğer Kanseri birleştirilerek altı birim uzaklıkla ikinci 

bir küme oluşturulduğu söylenebilir. Bu kümenin C50 Meme Kanseri 

ile birleşerek 25 birim uzunlukta üçüncü bir küme oluşturduğu 

görülebilir. Burada dikkati çeken bir husus, en benzer kanser türlerinin 

C66 Böbreklerden Gelen İdrar Yolu Kanseri ile C67 Mesane Kanseri 

olduğudur. Ward yöntemi sonucunda, kanser türlerinin, 25 birim 

uzunlukta üç kümeye ayrıldığı ve diğer kanser türlerinin küme 

oluşturmadıkları görülebilir. Benzer şekilde II. veri seti için 

oluşturulan dendrogramda; 25 birim uzunlukta üç küme oluştuğu ve 

birbirlerine en benzer kanser türlerinin C52 Vajina ve C90 Çok Parçalı 

Tümör kanserleri oldukları söylenebilir. II. veri seti için oluşturulan 

dendrogramda; 25 birim uzunlukta üç küme oluşmuştur ve birbirlerine 

en benzer kanser türleri; C21 Anüs ve Anüse ilişkin Kanal kanseri ile 

C25 Pankreas kanserleridir. IV. veri seti için oluşturulan 

dendrogramda; 25 birim uzunlukta üç küme oluşmuştur ve birbirlerine 

en benzer kanser türleri; C83 Her yere yaygın Lenfoma Kanseri ve 

C12 Pyriform Sinüs Kanseridir.  

Kanser türlerinin oluşturulan veri setleri bakımından hiyerarşik 

kümeleme yöntemlerinden ortalama bağlantı ve Ward yöntemi ele 
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alınıp, kanser türlerinin karesel öklid uzaklıklarına göre oluşturdukları 

kümeler belirlendikten sonra, son olarak, yine bu ele alınan veri setleri 

bakımından 84 kanser türünün biraraya getirilerek kümeler 

oluşturulması üzerine çalışılmıştır. Hiyerarşik kümeleme analizinde 

yer alan sonuçlar K-ortalamalar Yöntemine göre denetlenebilir. 

Kadınlar ve erkeklerde iki grup için küme sayısı (k), k=8 olarak 

alınmıştır. Küme sayısını belirlemede, görsel olarak hiyerarşik 

kümeleme analizi yöntemlerinin dendrogram sonuçları ve anabileşen 

skor grafikleri incelenmiştir ve uzaklık ölçüsü olarak da öklid uzaklığı 

kullanılmıştır. Buna göre, ilk olarak, öklid uzaklıkları hesaplanan 

kanser türlerinin hangi kümede bulunduklarını gösteren küme 

üyelikleri sonuçları incelendiğinde; I. veri seti için; birinci kümede 36, 

üçüncü kümede 1, dördüncü kümede 1, beşinci kümede 2, altıncı 

kümede 1, yedinci kümede 2 ve sekizinci kümede 7 kanser türü 

uzaklıklarıyla birlikte görülebilir. Bunun yanında, diğer kanser türleri 

ikinci kümede yer aldığına dair bir iddiada bulunulabilir. Diğer veri 

seti için elde edilen sonuçlar da benzer şekilde yorumlanmıştır. İkinci 

olarak, bir önceki aşamada bulunan uzaklıklara dayalı olarak 

oluşturulan sonuç küme merkezleri arasındaki uzaklık matrisi 

incelendiğinde; I. veri setinde; minimum uzaklığın 2. ve 8. kümeler ve 

maksimum uzaklığında 2. ve 3. kümeler arasında olduğu görülebilir. 

II. veri setinde; 2. ve 8. kümeler minimum uzaklıkta ve 5. ve 8. 

kümelerde maksimum uzaklıktadır. Üçüncü olarak, k-ortalamalar 

yöntemi sonuçları ile oluşturulan ANOVA tablosu incelendiğinde; 

elde edilen kümelerin önem testlerinin yapıldığı uygulamada, sıfır 

hipotezi ve alternatif hipotez kurularak küme ortalamalarının 



 
 293 

birbirlerinden farklı olup olmadıkları test edilmiştir. Elde edilen üç 

karakteristik bakımından küme ortalamalarının anlamlı olduğu 

görülmüştür. Tüm tabloları incelediğimizde; I. ve II. veri setleri için 

elde edilen olasılık sonuçlarıyla değişkenlerin anlamlı oldukları yani 

küme ortalamalarının en az ikisinin birbirinden farklı olduğu sonucuna 

varılabilir. K-ortalamalar yönteminde son olarak, her kümede bulunan 

kanser sayısı verilmiştir. Bu şekilde elde edilen hiyerarşik olmayan 

kümeleme yöntemi sonuçları, geri dönülerek hiyerarşik kümeleme 

yöntemlerinin sonuçlarıyla karşılaştırılabilir.  

Yapılan bu uygulama çalışması ile araştırmacıların, bölüm içinde 

mevcut veri değerlerini kullanarak anabileşenler analizi ve kümeleme 

analizi yöntemlerini adım adım uygulayabilmelerine ve analiz 

sonuçlarının doğruluğunu kontrol edebilmelerine olanak sağlanmıştır. 

Bundan dolayı, bu bölümün literatürde sözü edilen tekniklerin 

uygulandığı çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 

çalışmada kullanılan yurtdışı kaynaklı veriler Türkiye’ye uyarlanarak 

elde edilecek kanser türlerine ait farklı veri setleri ile farklı yaş 

grupları da belirlenerek benzer bir çalışma yapılabilir. Tüm bu 

önerilere ek olarak Türkiye genelinde cinsiyet ve yaş grubuna bağlı 

olarak ortaya çıkan kanserler yorumlanabilir ve kanser hastalığı 

farkındalığı çalışmalarında kullanılabilir. Anabileşenler analizi ve 

kümeleme analizi yöntemlerinin uygulanmasına yönelik yapılan bu 

çalışmanın, farklı alanlara ait veri setleri kullanılarak çok değişkenli 

tekniklerin uygulanabilirliğine önemli bir katkı sağlayacağı 

söylenebilir. 
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