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ÖNSÖZ 

“İktisatta ve İşletmede Seçme Konular II”, adlı bu kitap, işletme ve iktisat
literatüründe yaşanan gelişmelere teorik ve ampirik bir katkı sunmayı 

amaçlamaktadır. Bu anlamda kitap, üniversitelerin farklı bölümlerinde, farklı 

üniversite ve kurumda çalışan araştırmacı-akademisyenlerin çalışmalarını bir 

araya toplamıştır. Kitap, onyedi (17) adet bölüm yazısından oluşmaktadır. 

Kitabın birinci bölümünde; yazar Ayda Gök, “Tüketici Tatmininde 

Ürün Kalitesinin Rolü” adlı çalışmasında, şayet tüketiciler kendilerine uygun 

fonksiyonel özellikler taşıyan ve kaliteli dayanıklı tüketim mallarını 

piyasada bulup satın alacak olurlarsa; ödedikleri fiyatın karşılığını alır, 

tatmin olduklarından bahsederek, yaşam kalitelerinin arttığını ve refah 

seviyelerinin yükselmesi durumunun ortaya çıktığını belirtir. Bu bölümde bu 

noktadan yola çıkılarak, tüketicilerin refah seviyelerinin yükselmesine 

katkıda bulunmak amaçlandığını belirtiyor.  

İkinci bölümde, yazarlar Burak Kayıhan ve Nusret Kara 

“İşletmelerde Maliyet Tahminine Yönelik Örnek Bir Uygulama” çalışması 

yer almaktadır. Yazarlar bu çalışmalarında; BIST100 endeksinde yer alan ve 

imalat sektöründe faaliyet gösteren iki farklı işletmenin (Arçelik ve Vestel)  

son dört yıldaki (2018-2021) maliyet verileri üzerinden 2022 yılı dört çeyrek 

dönem için ayrı ayrı maliyetlerin tahmin etmişlerdir. Bu amaçla, az sayıda 

veri ile etkili tahminler yapmaya yarayan Gri Tahmin Yöntemiyle Arçelik ve 

Vestel işletmelerinin gelir tablosundaki satışların maliyeti verisi kullanılarak 

geleceğe yönelik maliyetleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Literatür 

açısından oldukça önemli bir çalışmadır. 

Yazar Dilek Usanmaz tarafından yazılan “Otomotiv Sektörünün 

Gelişiminin Türkiye’de Toplam İhracat Üzerine Etkileri” adlı çalışma 

kitabımızın üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Yazar bu çalışmasında, 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret açığı sorunun çözümüne 

yönelik en önemli unsurlardan biriside otomotiv endüstrisi gibi uluslararası 

düzeyde rekabet gücü yüksek yapıların oluşturulmasına yönelik stratejilerin 

geliştirilmesi olduğunu söylemektedir. Yazar’a göre, Türkiye’de de otomotiv 

sektörü ekonomik yapı içerisinde önemli bir role sahiptir. 1960’lı yıllardan 

önce ithal ikamesi amacıyla kurulmuş olan endüstri, 1990’lı yıllarda izlenen 

ihracata dayalı büyüme stratejisi çerçevesinde rekabetçi bir yapıya kavuşmuş 

ve dönemin sonlarına doğru Türk firmaları, dünyanın önde gelen birçok 

otomotiv firmasıyla ortaklıklar kurmaya başlamışlardır. Zaman içerisinde bu 

firmalardan bazıları yabancı otomotiv firmalarının ihracat üssü haline gelmiş 
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ve her geçen gün daha çok sayıda model Türkiye’de üretilmeye başlanmıştır. 

2000 yılı sonrasında küreselleşme sürecinin hızlanmasının da etkisiyle 

Türkiye’deki otomotiv endüstrisi, üretim ve yönetim sistemleri açısından 

dünya çapında gelişim ve değişim göstermiştir. Otomotiv sektörü kriz 

zamanlarında sert düşüşler gösterse de sonrasında hızlı bir toparlanma süreci 

ile eski düzeyinin de üzerine çıkmıştır. Çalışma oldukça önemlidir. 

Dördüncü bölüm, Ece Doğuç ve Gamze Arıkan tarafından 

yazılmıştır. “Çevresel Sağlık Okuryazarlığı” adlı bu bölümde yazarlar, 

çevresel sağlık okuryazarlığı kavramını ve önemini açıklamaktadır. Bu 

konunun detaylı incelenmesi sonucu, çevresel sağlık okuryazarlığının 

Türkçe kaynaklarının kısıtlı olduğunun görüldüğünü; bu nedenle çevresel 

sağlık okuryazarlığı kavramının, çevresel sağlık okuryazarlığı gelişiminin 

altındaki kültürel bağlam, çevresel sağlık okuryazarlığı metodolojisi ve 

yaklaşımlarından etkilendiği kabul edilmiştir. Bu nedenle, çevresel sağlık 

okuryazarlığının gelişmesine katkı sağlayan ve farkındalığı artıran büyük 

çevresel felaketlere yer verilmiş ve çevresel sağlık okuryazarlığının nasıl bir 

araştırma konusu olabileceğine değinilmiştir.    

Yazar, Engin ÖZDEN, “Vergi Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri 

Kararları Arasında Uyum Sorununda Yeni Dönem” ” konulu beşinci bölüm 

yazısında, ekonomik kriz dönemlerinde bireysel ve örgütsel olarak işlenen 

suç oranlarındaki artış ile kolluk kuvvetlerinin de farklı mücadele politikaları 

ürettiği dikkat çekmek amacıyla organize suç örgütlerinin ortaya çıkış 

nedenleri olarak siyasal nedenler, sosyo-ekonomik  ve hukuki nedenlerin 

varlığı, ortaya çıkan hukuki ve siyasi boşlukların bu suç örgütlerince 

doldurulmaya çalışıldığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ise özellikle ülke 

ekonomisi ve toplumun yapısı üzerinde de olumsuz etkileri fazla olan 

örgütsel suçlar gelecek yıllarda da bu suç tipi ile mücadeleyi zorunlu 

kılmaktadır  

Altıncı bölüm, “Modern Yönetimde Simbiyotik Liderlik Üzerine Bir 

Değerlendirme” adlı çalışmalarıyla yazarlar, Ergün Kara, Mustafa İsmet 

Başboğa ve Atilla Kaya, simbiyotik liderliğin örgüt içerisinde lider ile 

takipçileri arasında karşılıklı fayda, güven ve ihtiyaç gibi olguların 

karşılanmasıyla ilişki ortaya konulması ve bu ortaya konulan bu ilişkinin 

sonucunda örgütün rekabetine, verimliliğine ve başarısına katkı sağlayan bir 

süreç olduğunu belirterek, örgüt içerisinde lider ve takipçilerinin karşılıklı 

bir şekilde pragmatist yaklaşımları aslında liderliğin temel kavramlarına 

(ortak amaç, ortak yaşam ve ortak başarı) katkı sağlamakta ve simbiyotik 
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liderliğin uygulanmasını kolaylaştırıcı bir hale getirmektedir demektedir. 

Literatür açısından önemli bir çalışmadır.  

Yedinci bölümde, “Grup Karar Verme Yöntemlerinden Delphi 

Tekniği ve Uygulaması ” başlıklı çalışmasında yazar, Fatma Feyza Gündüz, 

Türkiye’ de yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde 

sürdürülmesi ve bu durumun yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerini tartışmış 

ve önerileri değerlendirmiştir. Türkiye’ de yabancı dilde eğitim yapan birçok 

yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim kurumlarına bağlı belli 

bölümler bulunduğunu belirterek, bu durumun zaman zaman verilen eğitimin 

kalitesi açısından tartışmalara yol açtığını söylemektedir. Yazara göre, 

yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde sürdürülmesini 

savunanlar bu durumun hem üniversitelere hem de öğrencilere birçok 

avantaj sağladığını savunmaktadırlar. Diğer taraftan üniversitelerdeki eğitim 

dilinin anadilde olması gerektiğini, anadilde yapılan eğitimin daha 

etkileşimli bir süreci kapsadığını ve öğrenciler açısından daha yararlı 

olduğunu savunanlar da söz konusudur.  

Sekizinci bölümde, yazarlar, Gizem Sefa Kireçci , Halil Karlı Melek 

Efe ve Eray Kirenci tarafından yazılan, “Lojistik Faaliyetler Temelinde 

Akilli Lojistik Teknolojilerin Ahp Yöntemi İle Siralanmasi” başlıklı 

çalışmada yazarların amacı, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi ve stok 

yönetimi faaliyetleri açısından akıllı lojistik teknolojilerinin önem sırasının 

tespit edilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak, taşımacılık, 

depolama ve stok yönetimi bağlamında çalışmada kullanılan teknolojilerin 

önem sırası belirlenmektedir. Bu sayede, sektör paydaşlarına bu teknolojileri 

tercih etme aşamasında bir bakış açısı kazandırılmakadır. İkinci olarak önem 

sırası düşük çıkan teknolojilerin kullanım alanlarıyla ilgili öneriler 

getirilmektedir. Bu sayede ilgili teknolojilere yönelik farkındalığın 

arttırılmasına katkı sunması beklenmektedir. Literatür açsından oldukça 

önemlidir. 

Gökçe CANARSLAN tarafından yazılan dokuzuncu bölümde” Aile 

Konutu Üzerinde Kurulan İpotek Hakkı ve Diğer Eşin Rızası” konulu 

yazıda, ipotek hakkının kurulması, aile konutunun kullanılmasına doğrudan 

müdahale etmemekle birlikte taşınmazın, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile 

elden çıkması sonucunu doğurma ihtimali sebebiyle bu kapsamda 

değerlendirilerek, bu işlemin de malik olmayan diğer eşin açık rızasına tabi 

tutulması gerektiğini belirtmektedirler. Aile konutu olarak sadece taşınmaz 

değil karavan, çadır gibi taşınırların da seçilmesi mümkün olmakla birlikte 
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bunlar çalışma kapsamına alınmamış, aile konutu üzerinde ipotek hakkı 

kurulması için diğer eşin vermesi gereken rızanın hukuki niteliğinin, TMK 

md.193 ile birlikte değerlendirilerek eşlerin fiil ehliyetine getirilen sınırlama 

olduğu sonucuna ulaşıldığını anlatmaktadır. 

Onuncu bölüm, Gülbaşak Diktaş Yerli Tarafından Yazılan “Modern 

Dünya-Sistemi Analizinde Egemenlik- Ulus Kavramı, Sistemin Jeo Kültürü 

ve Krizi” adlı çalışmada, modern dünya-sistemi içerisinde iş bölümünün 

paylaşımı ve belirlenmesi bağlamında devlet kavramının değerlendirildiğini, 

sistemde bu doğrultuda kapitalist dünya ekonomisi içerisinde çok yönlü 

çıkar ve güce sahip olan tek tek ulus devletlerinin var olması ve bu ulus 

devletlerinin bünyesinde iş bölümlerinin oluşturulması sağlanmış olduğunu 

iddia etmektedir. Ayrıca farklı dillere, değerlere ve üretim şekillerine sahip 

olan etnik gurupların varlığı da kapitalist dünya ekonomisinin kuvvetlenerek 

genişlemesi açısından oldukça etkili olmaktadır demektedir. Etnik gruplarda 

emeğin kontrolünde kolaylığın olması kapitalist dünya ekonomisinin 

mevcudiyetine hizmet eden bir durum olduğunu söylemektedir. 

Onbirinci bölümde, yazar Merter Mert “Mundell-Flemıng 

Modelinde Gelir, Faiz ve Kur Üzerindeki Etkilerin İncelenmesi”  adlı 

çalışmasında, ödemeler dengesi eşitliği, gelir-harcama eşitliği ve para arzı-

likidite tercihi eşitliğine ilişkin denklemleri elde etmiş; izleyen bölümde 

esnek kur sisteminde kamu harcamalarındaki değişimin gelir üzerindeki 

etkisi gösterilmiş, devamında ise, sırasıyla, kamu harcamalarındaki 

değişimin iç faiz ve kur üzerindeki etkileri açıklanmıştır. En son ise esnek 

kur sisteminde sırasıyla, para arzındaki ve dış faiz oranındaki değişimin 

gelir, iç faiz ve kur üzerindeki etkileri ayrı ayrı gösterilmiştir. Yararlı bir 

çalışma olmuştur. 

Onikinci bölümde, “Ekonomisi Gelişmekte Olan Batı Asya Ülkesi 

Türkiye İle Güney Amerika Bölge Ülkelerinin İş Kazası Sayılarının 

Görünümü” adlı çalışmasında yazar Serenay Çalış, ekonomisi gelişmekte 

olan batı Asya ülkesi Türkiye ile yine ekonomisi gelişmekte olan Güney 

Amerika bölge ülkelerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştırmalı 

şekilde değerlendirilmesini yapmıştır. Elde edilen verilerle gelişmekte olan 

ekonomiler içerisinde yer alan Türkiye’nin iş kazası durumunu eşit şartlarda 

ekonomik yapıya sahip diğer ülkelerde yaşanan iş kazası sayıları ile ortaya 

çıkarılmıştır.  
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Sibel Şener ve Şebnem Koltan Yılmaz, “Dünya’da Kadınların 

Yaşayabileceği En İyi ve En Kötü Ülkelerin Çok Kriterli Karar Verme 

Yöntemleri İle Belirlenmesi” adlı çalışmalarında, Türkiye’nin konumunu 

değerlendirerek, kadınlar için hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülkeler 

sıralamasında 2021 yılında göstermiş olduğu yükselişin yanı sıra Orta-Doğu 

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde de en büyük yükselişi gösteren ülke 

olduğunu belirterek;. bununla birlikte bu bölgede yer alan 30 ülkeden 28’i 

ilk 100’ün içine girerken Türkiye yaptığı iyileştirmelere karşın dünya 

sıralamasında ilk 100’e giremediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Ondördüncü bölümde, yazar Hande Ulukapı Yılmaz tarafından 

yazılan “Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi Davranışları Demografik 

Niteliklere Göre Değişir mi? adlı çalışmada, akademisyenlerin izlenim 

yönetimi davranışlarının demografik değişkenlere göre değişip değişmediği 

problemi ele alınarak kurgulanmıştır. Bu bağlamda çalışmada 

akademisyenlerin cinsiyet, kıdem, kadro türü ve eğitim durumlarına göre 

izlenim yönetimi kullanımlarının değişip değişmediği irdelenmiştir.   

 “Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldıkları İş Stresinin Öncüllerine 

İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması” adlı onbeşinci bölüm, konusunda 

yazarlar, Hasan Tuna, Sirer Albayrak ve Serda Okan; Sağlık çalışanlarının 

yaptığı işler kişilerin hayatlarının korunması, kurtarılması ve 

sürdürülebilmesi ile ilgili olması sebebiyle, iş ortamlarının doğası gereği son 

derece stresli olduklarından bahisle, üstesinden gelinemeyen ve uzun süren 

iş stresinin çalışanlar üzerinde, olumsuz yönde fiziksel ve psikolojik etkileri 

olur demektedirler Buradan hareketle sağlık çalışanlarındaki iş stresini, 

Türkiye’de 2010-2021 yılları arasında yapılan akademik çalışmalar 

üzerinden değerlendirerek hangi değişkenlerle nasıl ilişkilendiğini tespit 

etmek bu yazının konusudur. 

Bölüm onaltıda, Özgür Demirtaş ve Hande Karakoç, “Sanal 

Liderlik: 2020-2021 Yılları Arası Bibliyometrik Bir Analiz” adlı 

çalışmalarında, sanal liderlik konusunda yapılmış lisansüstü tez ve bilimsel 

makalelerin derinlemesine incelenerek, çeşitli değerlendirme ölçütleri ile 

tasniflendirme yaparak sanal liderlik ve öncülleri/ardıllarına yönelik 

potansiyel gelecek araştırmalara ışık tutmuşlardır.  Bu kapsamda mevcut 

çalışma ile sanal liderlik alan yazınına katkı sağlamayı düşünmüşlerdir. 

Ayrıca, Türkçe yazında sanal liderlik alanında daha önce sistematik bir 

şekilde bibliyometrik bir çalışmanın yapılmamış olması da mevcut 

çalışmanın potansiyel diğer bir katkısı olarak değerlendirilmektedir.  Bu 

https://dergipark.org.tr/en/pub/otjhs/issue/39039/407771
https://dergipark.org.tr/en/pub/otjhs/issue/39039/407771
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çalışma sınıflandırma sonuçları ile özellikle sanal liderlik alanında 

bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık tutulacağı düşünülmektedir. 

Onyedinci bölümde, yazarlar Salih Öztürk ve Tuğba Turan, 

“Türkiye‟de Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme 

İlişkisi:1990-2020” adlı çalışmalarında,  1990–2020 dönemi için VAR 

yaklaşımını kullanarak Türkiye'de ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji 

tüketimi, iş gücü ve sermaye arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yazarlar bu 

çalışmada, ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasında söz 

konusu dönemde Türkiye örneklemi üzerinde nedensellik ilişkisi 

bulunmadığını. bu bağlamda çalışmada, yansızlık hipotezinin doğrulandığını 

ispatlamışlardır. Bu bölüm bu bakımdan teoriye oldukça önemli katkı 

yapmaktadır. 

Onsekizinci ve son bölümde, Muzaffer Albayrak “Enflasyon ve 
Kamu Harcamaları İlişkisi: Bir Var Modeli İncelemesi“ başlıklı çalışmada, 
1999-2021 dönemi verileri kullanılarak Türkiye‟deki kamu harcamaları ile 

enflasyon arasındaki ilişki VAR yöntemiyle analiz etmiştir. Araştırmanın 

sonucunda yazar, para ve maliye politikalarının uygulanmasında 

enflasyonun dikkate alınması gerektiğini bildirmiştir..Bu çerçevede yazar, 

para ve maliye politikası arasında koordinasyon sağlanması  ve ekonomik 

düzenlemelerin bu doğrultuda sürdürülmesi,üzerinde durmuştur. 

Bu kitap, akademik anlamda titizlikle üzerinde durulmuş bilimsel 

analizler içermesi ekseninde ortalama meraklı bir okuyucu için, işletme 

alanında bazı konuları mercek altına alma açısından yol göstericidir. 

“İktisatta ve İşletmede Seçme Konular II” adlı bu kitabın, akademik 

dünyaya önemli bir katkı sağlaması ve iktisat ile ilgilenen bilim camiasına ve 

özellikle meraklı okuyucular için yararlı olması tek temennimdir. Son olarak 

önemle belirtmek isterim ki, kitapta yer alan bölüm yazılarıyla ilgili tüm 

akademik ve hukuki/yasal sorumluluk, tamamen yazarlarına aittir. Onun 

dışındaki her türlü teknik ve editöryal sorumluluğu, editör üstlenmektedir. 

Editör 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK 

   Tekirdağ-2022 



7

BÖLÜM 1 

TÜKETİCİ TATMİNİNDE ÜRÜN KALİTESİNİN ROLÜ
1

Dr. Öğr. Üyesi Ayda GÖK
2

1 Bu çalışma, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD’nda Doç. Dr. Emir 

Erden danışmanlığında hazırlanan (2005) ―Pazarlamada Tüketicilerin İhtiyaçlarının Karşılanma 

Düzeyi: Elektrikli ve Elektronik Dayanıklı Ev Tüketim Malları ile İlgili Bir Araştırma’’ başlıklı 

doktora tezinden üretilmiştir. 
2 İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Malatya, Türkiye, 

ayda.gok@inonu.edu.tr, ORCID ID 0000-0002-9101-4023 

http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/10569
http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/10569


 

8 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9

GİRİŞ 

Pazarlama temel olarak insan istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

bir değişim bilimidir. Toplumun ihtiyaçları ile o ihtiyaçlara cevap verenler 

arasında bir köprü görevi görmektedir. Pazarlama fonksiyonu ile işletmeler 

ürettikleri mal ve hizmetleri, toplumun sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarına 

uydururlar.  İşletme içinde pazarlamayla ilgili olarak tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen bu bilgilerin başta üretim bölümü olmak 

üzere diğer bölümlere iletilmesi söz konusudur.  Bu faaliyetlerin devamında 

üretilen mal ve hizmetlerin yine tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

tüketicilere aktarılması ve tüketicilerin satın alma sonrası tutum ve 

davranışlarının izlenmesi yer alır. 

İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilecekleri düzeyde bir kârlılığa 

ulaşabilmeleri tüketicilere bağlıdır. Pazarlama Anlayışı tüketiciye odaklanan 

bir anlayıştır. Tatmin olan müşteri, satıcı işletmeye ve markaya karşı sadakat 

geliştirebilmekte, çevresine memnuniyetini anlatarak reklâm yapmakta ve 

müşteri kazandırmaktadır.  Tatmin olmayan müşteri ise şikâyette bulunmakta, 

çevresine tatminsizliğini anlatmakta ve müşteri kaybına yol açmaktadır.  

Müşteri memnuniyetini hedef alan Toplam Kalite Yönetimi hareketlerinin 

hızla yayılması ve müşterilerle uzun vadeli bağlar kurmayı amaçlayan 

İlişkisel Pazarlama anlayışının gelişmesi ile tüketici tatmini konularına olan 

ilgi artmıştır.  

Tüketiciler satın alacakları ürüne ödedikleri bedel ile o üründen elde 

edecekleri faydalar arasında bir denge oluşturmaya çalışırlar. Uzun süre 

kullanılabilecek dayanıklı tüketim malları gibi ürünler söz konusu olduğunda 

bu karşılaştırma daha fazla önem kazanır. Çünkü bu mallar tüketicinin günlük 

hayatında önemli bir yere sahiptir, süreklilik düzeyinde kullanım sıklığı söz 

konusudur. Giderek artan refah seviyesi ile birlikte, dayanıklı tüketim 

mallarının tüketicinin tüketim modelindeki payı ve önemi artmaktadır. 

Tüketicilerin hayatını kolaylaştıran ve konfor sağlayan dayanıklı ev tüketim 

mallarının fiyatı yüksektir, karmaşık bir yapıya sahiptir ve kullanım süresi, bir 

ömür boyu dahi olabilecek kadar, uzundur. Dolayısıyla kendisinden veya 

herhangi bir özelliğinden tatmin olamama riski daha yüksektir. Bu 

kategoriden beyaz eşya grubu artık lüks olmaktan çıkmış, modern yaşamın 

ayrılmaz bir parçası, bir ihtiyaç ürünü haline gelmiştir.  

Şayet tüketiciler kendilerine uygun fonksiyonel özellikler taşıyan ve 

kaliteli dayanıklı tüketim mallarını piyasada bulup satın alacak olurlarsa; 

ödedikleri fiyatın karşılığını alır, tatmin olur, yaşam kaliteleri artar ve refah 

seviyelerinin yükselmesi durumu ortaya çıkar. Bu bölümde bu noktadan yola 
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çıkılarak, tüketicilerin refah seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmak 

amaçlanmıştır. Konu kavramsal düzeyde mevcut literatür kapsamında 

irdelenmiştir. Önce tüketici, pazarlama açısından önemi ve tüketici tatmini 

kavramı hakkında bilgiler verilmiştir. Arkasından tüketici tatminini etkileyen 

faktörler üzerinde durulmuştur. Devamında ürün kalitesinin tüketici 

tatminindeki rolü ve önemi incelenmiştir. 

1. TÜKETİCİ VE PAZARLAMA AÇISINDAN ÖNEMİ

Toplum çeşitli ihtiyaçlara sahip bireylerden oluşur. Bireyler, toplum

içindeki konumu, mesleği, görevi veya rolü ne olursa olsun, ihtiyaçlarını 

gidermek amacıyla birtakım mal ve hizmetleri tüketmek durumundadır. Bu 

bakımdan her birey bir tüketicidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun’da (2013)  tüketici: ―Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla 

hareket eden gerçek veya tüzel kişi‖ olarak tanımlanmıştır.  

Modern Pazarlama Anlayışı tüketiciye odaklanan bir anlayıştır. Bu 

anlayışa göre işletme faaliyetlerinin başlangıç noktası Pazar, dolayısıyla onu 

oluşturan tüketicilerdir. Tüketicilerin ne istediği belirlenir ve ona göre üretim 

ve pazarlama yapılır. Tüketiciler ihtiyaç duydukları mal veya hizmetleri satın 

alıp tüketerek tatmin olurlar, işletmeler de bu yolla kâr sağlar ve varlıklarını 

sürdürürler. İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilecekleri düzeyde bir 

kârlılığa ulaşabilmeleri tüketicilere bağlıdır. Tüketiciler işletmelerin en değerli 

varlıklarıdır ve var olmalarının sebebidir.  

Günümüzde tüketiciler ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetleri 

ararken ve satın alırken geçmiş yıllara oranla daha bilinçli davranmaktadırlar. 

Mal ve hizmetler ile ilgili olarak daha fazla ve farklı taleplerde bulunmaktadır. 

Kolay tatmin olmamakta, ürün alımında daha seçici davranmakta ve en küçük 

bir olumsuzlukla karşılaştığında ürün aldığı firmayı değiştirebilmektedir.  

Tüketiciyi tatmin etmek, tatmini sürekli kılmak, ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılamak günümüz işletmelerinin yoğun çaba harcamasını 

gerektiren bir iştir. Bununla birlikte işletmeler başarılı olmak için strateji ve 

politikalarını müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına göre saptamak 

durumundadırlar. İşletmeler müşterilerle varlıklarını sürdürebildiklerine göre, 

onlara kendileri için ne kadar önemli olduklarını hissettirmeleri zorunlu hale 

gelmiştir. Fakat bunu yaparken de sadece kendi çıkarları doğrultusunda değil, 

iki taraflı çıkar ve tatmin sağlamaya çalışmayı hiçbir zaman göz ardı 

etmemeleri gerekmektedir (Öçer ve Bayuk, 2001: 26). 

İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi için en uygun ürün ve pazar 

bileşenini, pazarlama fonksiyonu belirler. Pazarlama fonksiyonu bunu, pazar 



 
 11 

hakkında araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını dikkate alarak pazara 

uygun mal veya hizmetler geliştirmek suretiyle yerine getirir. İşletmeler de 

tüketicilerdeki değişme ve gelişmeleri pazarlama çalışmaları vasıtasıyla 

izleme ve uyum sağlama imkânı elde ederler.  

2. TÜKETİCİ TATMİNİ      

Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda rekabet, tüketici 

tatmini sağlama üzerinde yoğunluk kazanmaktadır. Tüketici tatmini sağlamak 

tüketicilerin istediği kalitede mal ve hizmetler üretmekle mümkündür. 

Günümüzde tüketiciler daha fazla kalite peşinde koşmaktadır. Buna karşılık 

verebilmek için ürünlerden tüketiciye sağlanan fayda arttırılmaya 

çalışılmalıdır. Bu nedenle işletmelerde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerde 

önceliğin tüketiciler ve onların ihtiyaçları, beklentileri olması gerekir. 

Gelişmiş ve fayda bakımından üst düzeylere yükseltilmiş ürün, tüketici istek 

ve ihtiyaçlarının karşılanması bakımından, daha doyurucu sonuçlar verecektir. 

İhtiyaç ve beklentilerin karşılanması ve bu şekilde arttırılabilecek tüketici 

tatmini, işletmelere pazar başarısını getirecektir. Aynı zamanda bu durum 

toplumsal refah düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltecektir. 

Bu sonuçları elde etmek için işletmelerde,  başta üretim olmak üzere, 

bütün faaliyetlere tüketici istek ve beklentilerini dinleyerek, öğrenerek 

başlamak ve bütün çalışmaları tüketici odaklı olarak yürütmek gerekir. Üretim 

ile pazarlama arasındaki ilişki birçok probleme yol açabilmektedir. 

Tüketicinin istekleri üretim bölümüne aktarılır; ancak bu istekler yerine 

getirilirken birçok ilgisiz tasarım meydana gelebilir. Üretim sonucunda ortaya 

çıkan ürünle başlangıçta ortaya atılan fikir birbirinden çok farklı olabilir. 

Ayrıca üretim süreci öncesinde, esnasında ve sonrasında birçok aşamada 

hatalar meydana gelebilir. Bu gibi hataların tüketiciye ulaştıktan sonra telafisi 

işlem tekrarlarına, zaman kaybına, maliyet artışına, müşterilerle ilişkilerin 

bozulmasına ve çalışanlarda moral bozukluğuna yol açar. Tüketicinin tatmin 

olabilmesi için bu hataların önceden tespit edilmesi, giderilmesi ve tekrarını 

önlemek amacıyla tedbirler alınması gerekir. 

Tüketici tatmini pazarlama teorisinin ve uygulamasının merkezinde yer 

alan bir konudur. Tüketici tatmini pazarlama faaliyetinin önemli bir 

sonucudur. Bu sonuç şikâyet davranışı, sözlü reklâm,  tekrar satın alma ve 

marka bağımlılığı gibi satış sonrası davranış değişikliği üzerinde etkilidir. Bu 

etki, tüketicilerin tüketim tecrübeleri ile karar verme süreçleri arasındaki 

bağlantıyı kurmaya hizmet eder. Tatmin olan tüketici gönüllü bir reklâm elçisi 
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gibi çalışır. Tekrar satın alma davranışı göstererek kararlı bir pazar payı 

oluşturur.  

Giderek artan refah seviyesi ile birlikte, dayanıklı tüketim mallarının 

tüketicinin tüketim modelindeki payı ve önemi artmaktadır. Dayanıksız 

tüketim mallarından memnun kalınmadığında sonraki alımlarda başka 

işletmeler veya mamuller tercih edilebilir. Ayrıca genellikle düşük fiyatlı 

olduklarından ve hızlı tüketildiklerinden tatminsizlik kısa sürelidir. Ancak 

dayanıklı tüketim mallarında durum farklıdır. Dayanıklı tüketim mallarının 

fiyatı yüksektir, daha karmaşık bir yapıya sahiptir ve kullanım süresi, bir 

ömür boyu dahi olabilecek kadar, uzundur. Dolayısıyla kendisinden veya 

herhangi bir özelliğinden tatmin olamama riski daha yüksektir. Tüketici ürünü 

satın aldıktan sonra bazı sorunlarla karşılaşabilir. Üründe meydana 

gelebilecek arızalar, bakım onarım hizmeti, garantiler, teknik bilgi desteği, 

yedek parça ihtiyacı gibi konular tüketici tatminini etkilemektedir.  

Tüketici tatmini ile ilgili yapılan kuramsal ve deneysel çalışmalarda 

tatmin kavramı farklı şekillerde ele alınmıştır. Tatmin bazı çalışmalarda 

duygusal bir durum olarak bazılarında ise bilişsel bir değerlendirme süreci 

olarak ele alınmıştır. 

Tatmin değerlendirmesini müşterinin duygusal, bilişsel ve davranışsal 

tepkilerinin etkilediği belirtilmiştir.  Ürün hakkında sahip olunan bilgiler 

bilişsel unsuru oluşturmaktadır. Ürüne yönelik gözlenebilen duygusal tepkiler 

duygusal unsuru, gözlenebilen tüm davranışlar ise davranışsal unsuru 

oluşturmaktadır (Özer, 1999: 160).  

Literatürde tüketici tatmini ile ilgili çok sayıda kavramsal ve tatbiki 

tanım bulunmaktadır. Bunlardan bir kaçı aşağıda yer almaktadır. 

Westbrook tatmini tüketim sırasında elde edilen duygularla, tüketim 

öncesi duyguların değerlendirilmesi sonuçlarının bir bileşimi olarak ele 

almaktadır. Tatmini tüketici beklentilerinin karşılanmasından çok satın alma 

ve kullanma sonrası oluşan pozitif veya negatif duyguların etkilediğini 

belirtmektedir (Westbrook, 1987: 260). 

Bruhn tüketici tatminini şöyle tanımlamaktadır: Mal veya hizmetlere 

ilişkin taraflı beklentiler ile mal veya hizmetlerin sağladığı gerçek fayda 

arasındaki uyum, denk düşme olarak tanımlamaktadır (Kılıç, 1992: 24). 

Howard ve Sheth (Oh ve Parks 1997), alıcının maliyet, çaba, zaman, 

vb. gibi katlandığı fedakârlıkların yeterli veya yetersiz bir şekilde 

karşılanması veya satın alma sonrasında, katlandığı fedakârlıklardan daha çok 

fayda sağlayarak ödüllendirilmesini algılama durumu olarak tatmini ele 

almışlardır. Tatmin, ürünü satın alma ve kullanma öncesi beklentileriyle, satın 
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alma sonrası ürünün performans çıktılarının kıyaslanması sonucunun eşit veya 

pozitif olması halinde tüketicide oluşan duygudur. Bu kıyaslama yapılırken 

daha çok tüketicinin satın alma öncesi beklentiler seti bir değerlendirme 

standardı olarak ele alınmıştır (Özer, 1999: 161-162).  

Tüketici tatmini diğer bir kaynakta; tüketicinin mamulden beklediği 

performans ile tüketim tecrübesi neticesinde mamulün gerçek performansı 

arasında algıladığı farkın karşılaştırılması ve eğer beklentilerini karşılar ya da 

aşarsa tatmin olması olarak tanımlanmaktadır (Öçer ve Bayuk, 2001: 27).  

Bu değerlendirme ve açıklamalar doğrultusunda tüketici tatminini; 

belirli bir tüketim tecrübesine dayalı olarak, tüketicinin beklentileri 

doğrultusunda mamulün kullanım amacına uygunluğuna dair oluşan yargılar 

olarak tanımlayabiliriz. Mamul beklentileri karşılıyor veya aşıyorsa tatmin, 

aksi halde tatminsizlik söz konusudur. 

Tüketici, satın alma sürecini oluşturan aşamalarda önce ihtiyacının 

farkına varır. Sonraki aşamalarda ihtiyacıyla ilgili bilgi arar, seçenekleri 

değerlendirir ve satın alma kararını verir. Bir takım beklentilerle mamulü satın 

alır, mamulü kullanırken sahip olduğu özelliklerin ihtiyaçları ile uygunluğunu 

tecrübe eder, kalite bakımından elde ettiği algılamalarla mamul hakkında bir 

yargıya varır. Eğer bu yargı beklentilere eşit veya beklentilerden fazla ise 

tüketici tatmin olur, aksi takdirde tatminsizlik söz konusudur. Yani tüketici 

tatmini belirli bir tüketim tecrübesinin algılanan sonucudur. 

 3. TÜKETİCİ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER     

Bir ürünün tatmin edici olup olmadığını belirlemek için bir 

değerlendirme yapmak gerekir. Tüketicilerin bu değerlendirmeyi yaparken 

nelere dikkat ettiği önemlidir. Çünkü tüketici tatmininin nelerle ilişkili 

olduğunu açıklar. Tüketici tatmininde tüketicilerin satın almadan bekledikleri 

faydalar (beklentileri), ürünlerin sahip olduğu kalite özellikleri ile ilgili 

algılamaları ve ürünlerin kullanım özellikleri ile ilgili gerçekleşen durum 

etkili olmaktadır. Bu faktörler tüketici tatmin düzeyini belirlediğinden dolayı 

önemlidir. Bu bakımdan tüketici tatminini etkileyen faktörler üzerinde 

durulması gerekmektedir. Tüketici tatminini etkileyen faktörler arasında: 

  Tüketici beklentileri, 

  Mamullerin kullanımıyla ilgili deneyimler, 

  Ürünün kalite düzeyi bulunmaktadır. 
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3.1. Tüketici Tatmininde Beklentilerin Rolü 

Tüketicinin satın alma kararı, çeşitli aşamalardan oluşan bir süreç 

sonucunda ortaya çıkar. Tüketici satın alma süreci şu aşamalardan oluşur:  

1- İhtiyacın farkına varılması,

2- Bilgi toplama,

3- Seçenekleri değerlendirme,

4- Satın alma kararı,

5- Satın alma sonrası duygular.

Tüketici satın alma süreci aşamalarında mamul ile ilgili bir takım 

beklentiler oluşturmaktadır. Satın alma kararı verilip mamul satın alındıktan 

sonra, tüketici mamulün kullanım maksadına uygunluğu açısından oluşan 

algılamalarını, beklentileriyle karşılaştırmaktadır. Bu karşılaştırmanın 

sonucunda satın aldığı mamulle ilgili olarak tatmin veya tatminsizlik 

duymaktadır. 

Tatmin oluşumuyla ilgili mevcut modeller, memnuniyet duygusunun 

tüketicilerin ürünle ilgili algıladıkları performansı beklentileriyle 

karşılaştırmaları sonucu oluştuğunu varsayar. Bu nedenle, beklentiler 

yapısının kavramsal tanımı hakkında literatürde çok fazla görüş birliği 

olmaması şaşırtıcıdır. Bazı yazarlar beklentileri bir takım olayların olma 

olasılığı hakkındaki temel algılar olarak görmektedir (örneğin Bearden ve 

Teel 1983; Westbrook 1987; Westbrook ve Reilly 1983). Bazıları ise, 

beklentilerin, bir olayın olma olasılığından ibaret olmaktan çok olayın 

iyiliğinin veya kötülüğünün değerlendirmesini içerdiğini iddia etmektedir 

(örneğin Churchill ve Surprenant 1982; Oliver 1980; Tse ve Wilton 1988). 

Oliver (1981) son bakış açısı için güzel bir örnek vermektedir: Beklentilerin 

iki bileşeni vardır: Bir olayın meydana gelme ihtimali ve meydana gelişinin 

değerlendirilmesi. Her ikisi de gereklidir, çünkü bazı özelliklerin tüm alıcılar 

tarafından istendiği tam olarak belli değildir (Spreng, Mac Kenzie, Olshavsky, 

1996: 17).  

Bir başka tanıma göre tüketici beklentileri, satıcılardan, arkadaşlardan 

ve diğer bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerle oluşur. Araştırmacılar 

başlıca üç çeşit beklenti belirlemişlerdir (Tek, 1999: 217): 

1- Adil (Makul) Performans: Satın alım ve kullanıma ayrılan para ve

çabalar veriyken, bir kişinin o mal veya hizmetten alması gereken

performansı yansıtan normatif yargı. Yani verilen para ve harcanan

çabalar karşılığında alınması istenen makul performans düzeyidir.
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2- İdeal performans: En uygun veya ümit edilen ideal performans

düzeyi.

3- Beklenen performans: Performansın muhtemelen ne olabileceği

üzerinde durur.

Bu sınıflandırmada beklenti sadece ürün performansı ile ilgili olarak ele 

alınmaktadır. Fakat uygulamada tüketici beklentileri sadece ürünün 

performansıyla sınırlı değildir. Performans ile beraber ürünün fiyatı, garantisi, 

teknolojik yenilikler, servis ağı gibi hususlar da tüketicilerin beklentileri 

içerisinde yer almaktadır. 

Fornell ve Johnson tarafından geliştirilen müşteri memnuniyeti modeli 

de beklentileri esas almaktadır. Bu modelde memnuniyet tüketici beklentileri, 

algılanan kalite, algılanan değer, tüketici tatmini, tüketici şikâyetleri ve 

tüketici sadakati ile ölçülmektedir. Amerikan Tüketici Tatmini İndeksi 

(ACSI) olarak adlandırılan bu indeks firmalar, endüstriler, ekonomik sektörler 

ve ulusal ekonomiler için pazar temelli performans ölçümlerinde 

kullanılmaktadır (Fornell ve Johnson, 1996: 7).    

Tüketim, tüketiciden tüketiciye geniş bir çeşitlilik gösteren taraflı bir 

deneyimdir. Tüketiciler tüketim deneyimlerinin bir çıktısı olarak mamul ve 

servis kalitesi, beklentileri ve tatmin değerlendirmeleri ile ilgili algılamalarını 

geliştirir veya güncelleştirirler (Johnson, 1998: 102). Tüketicinin tüketim 

konusunda yaşadığı deneyimler, beklentilerinin şekillenmesinde etkilidir.  

Eğitim durumu, gelir durumu, cinsiyet, medeni durum, yaş gibi 

faktörler de beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Eğitim 

düzeyi yükseldikçe bireyler tüketim konusunda daha bilinçli davranmaktadır. 

Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler teknolojik açıdan daha gelişmiş, kaliteli 

ürünleri tercih etmekte ve bu ürünlerin kendisine sağlayacağı yararlar 

konusunda daha dikkatli davranmaktadır. Mamullerin sahip olduğu 

fonksiyonel özelliklerin kullanımını daha kolay kavrayabilmekte ve onlardan 

rasyonel bir biçimde faydalanabilmektedir. Gelir düzeyi yüksek olan 

tüketiciler de mamuller ile ilgili daha fazla deneyime sahip olduklarından, 

beklentileri, gelir düzeyi düşük tüketicilere oranla daha yüksek olabilecektir.  

Benzer şekilde tüketiciler arasında cinsiyete, yaşa, medeni duruma göre 

beklentiler farklılık gösterebilmektedir.   

Beklentilerin bazıları açık olmakla birlikte; bazılarının keşfedilmesi 

gerekir. Örneğin Amerikan tüketicisinin ekonomik, sağlam ve emniyetli 

otomobil beklentisi Amerikan Otomobil Sektörü tarafından iyi 
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değerlendirilememiştir. Bunu fark eden Japon Otomobil Sektörü Amerikan 

piyasasından önemli bir pay almıştır. 

 

3.2. Tüketici Tatmininde Mamullerin Kullanımıyla İlgili 

Deneyimlerin Rolü 

Tüketicilerin tatmin konusunda bir yargıya varmaları için mamulleri 

tüketmeleri veya tecrübe etmeleri gerekmektedir. Dayanıksız tüketim 

mallarında tüketim süresi nispeten kısa olduğu için tatmin durumunun 

belirlenmesi fazla zaman almayacaktır. Örneğin 1 litrelik şişe süt satın alan bir 

tüketici, kısa bir zaman dilimi içinde sütü tüketecek ve tazeliği, tadı, fiyatı, vb. 

gibi konulardaki algılamalarına bağlı olarak tatmin veya tatminsizlik ortaya 

çıkacaktır. Oysa dayanıklı tüketim mallarında tatmin konusunda bir yargıya 

varmak için, daha uzun bir süre ve daha fazla kullanım tecrübesine gereksinim 

bulunmaktadır. Bir dayanıklı tüketim malını satın alırken ondan beklenen 

faydaların gerçekleşme düzeyini anlamak için belirli bir süre kullanılması 

gerekmektedir. Hele elektrikli ve elektronik tüketim malları gibi teknik açıdan 

karmaşık bir yapıya sahip, çok sayıda fonksiyonel özelliği bulunan ve üretici 

firma tarafından oluşturulmuş bir servis ağına ihtiyaç duyulan mallar söz 

konusu ise bu süre daha da uzun olabilmektedir. Mamulde bulunan 

fonksiyonel özelliklerin her birine ilişkin deneyimler ve beklenen faydayı ne 

derecede sağladığına dair algılamalar tüketici tatminini etkileyecektir.  

Tüketici eğer satın aldığı çamaşır makinesinde yünlü giyecek ve 

eşyalarını yıkayamıyorsa beklentileri karşılanmamış olacaktır. Çamaşır 

makinesinde bulunan yünlü yıkama programını kullanmasına rağmen 

çamaşırlarının yıkandıktan sonra çektiğini, kısaldığını veya şeklinin 

değiştiğini gören tüketicinin memnun kalması beklenemez. Hem şekli bozulan 

bu çamaşırları satın almak için ödediği paranın hem de çamaşır makinesine 

ödediği paranın karşılığında beklediği faydayı elde edemeyecektir. Sonuç 

olarak tatminsizlik ortaya çıkacaktır.  

Tüketicinin deneyimleri sonucunda oluşan algılamaları ürün özellikleri 

kadar geçmiş deneyimleri, birikimi, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum 

da etkilemektedir. Çamaşırlarını elle yıkamak durumunda olan bir tüketici ile 

merdaneli çamaşır makinesi kullanmış olan bir tüketicinin, tam otomatik 

çamaşır makinesi ile ilgili beklentileri ve algılamaları farklı olacaktır. 

Çamaşırlarını elle yıkamak durumunda olan tüketici için tam otomatik 

çamaşır makinesinin fonksiyonel özelliklerinden ziyade, çamaşırları 

zahmetsizce yıkaması çok önemli bir faydadır. Bu tüketici için çamaşır 

makinesinde hassas çamaşırları yıkama veya kırışıklıkları azaltma 



 
 17 

programının yokluğu önemli değildir ve mamulü başarım yönünden 

mükemmel olarak değerlendirebilir. Oysa merdaneli çamaşır makinesi 

kullanmış olan tüketici aynı makineyi satın aldığında, eğer her kumaş cinsi 

için uygun ayrı bir yıkama programı, çamaşırların çabuk kurumasını 

sağlayacak yüksek devirde sıkma özelliği bulunmasını istiyorsa, bu 

özelliklerin bulunmaması tatminsizliğe yol açacaktır. Sonuçta aynı çamaşır 

makinesi bir tüketici için mükemmel iken diğeri için yetersiz olabilecektir. 

Birinci tüketici tatmin olurken diğeri tatmin olmayabilecektir.  

Tüketicilerin eğitimleri, gelirleri, yaşadıkları ülkenin gelişmişlik 

durumu, önceden kullandıkları mamullere ilişkin deneyimlerine bağlı olarak 

ürünlerin fonksiyonel özelliklerini kullanım durumları ve bunun sonucunda 

oluşan algılamaları farklılık göstermektedir. 

3.3. Tüketici Tatmininde Ürün Kalitesinin Rolü 

Müşteri ilişkilerinde etkili olabilmenin yolu kaliteden geçer. Müşteriler 

kendisine sunulan mal veya hizmetin belirli bir kalite düzeyine sahip olmasını 

ve bu kalite düzeyinin bir günden diğerine değişmemesini, korunmasını 

isterler. Mamul tamamen beklentileri karşılayacak bir kaliteye sahip olsa bile, 

beraberinde sunulan hizmetlerin de, tatmin üzerinde etkisi olması nedeniyle, 

dikkate alınması gerekmektedir. 

Kaliteli ürünler üretmenin önemi rekabet nedeniyle giderek 

artmaktadır. Bu önemden ötürü deneysel olarak ispatlanmış kalite boyutları 

tesis etmek kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Tüketicinin bakış açısıyla bu 

boyutları tanımak, ifade etmek, mal veya hizmet kalitesini ölçmek rekabetçi 

pazarlarda elzemdir.  

 Kalite, kullanıcıların gereksinim ve beklentileriyle yakından ilişkili 

olduğu için, göreceli bir kavramdır. Zaman içinde kullanıcılarda ve onların 

gereksinim ve beklentilerinde ortaya çıkan değişmeler kalitede de farklılıklara 

neden olmaktadır. Kişiden kişiye, zamandan zamana, gereksinim ve 

beklentilere bağlı olarak kalite kavramı farklılık gösterebilmektedir. 

Ülkelerin, ülkeler içinde coğrafi bölgelerin ve hatta şehirlerin gelişmişlik 

bakımından birbirinden farklı olması, orada yaşayan tüketiciler arasında kalite 

algılamalarında ve değerlendirmelerinde farklılığa yol açacaktır. Gelişmemiş 

bir ülkede yaşayan tüketiciler için otuz program hafızasına sahip bir 

televizyon üstün kaliteli olarak algılanırken, gelişmiş bir ülkedeki tüketiciler 

aynı televizyonu -piyasada 100, 200 program hafızasına sahip olan 

modellerini bulabildiği veya kullandığı için- düşük kaliteli olarak 

nitelendirebilir. Kalitenin farklı şekillerde algılanması ve çok boyutlu olması 
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nedeniyle kalite hakkında standart bir tanım yapmak güçtür. Kalite ile ilgili 

pek çok kuruluş ve uzmanın yaptığı tanımlardan bir kaçına aşağıda yer 

verilmiştir.  

Amerikan Kalite Kontrol Derneği’ne (ASQC) göre kalite: ―Bir mal 

veya hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya 

koyan karakteristiklerinin tümüdür.‖ Avrupa Kalite Kontrol 

Organizasyonu’na (EOQC) göre kalite: ―Ürün ya da hizmeti ekonomik bir 

yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemi‖ dir (Birbil 

ve Yıldırım, 2000: 14). 

Kalite, ürün tatmini sağlamak amacı ile bir ürünün müşteri 

gereksinmelerine uyum koşullarını tanımlayan özelliklerdir (Joseph M. Juran) 

(Acuner, 2003: 9).  

Kalite bir mamulün, bir ihtiyacı tatmin etme derecesi olarak 

tanımlanabilir. Mamul; arzu edilen fonksiyonları tatminkâr bir şekilde icra 

etmeyi gerçekleştirecek yeterli kaliteye sahip olmalıdır (Erden, 1996: 50).  

Yukarıdaki tanımların ortak noktası tüketici gereksinmelerine karşılık 

vermektir. Kalite tüketici gereksinmelerine uygun mal veya hizmet üreterek 

tüketici tatminini sağlamakta önemli bir araçtır.  

Geçmişte Amerika’daki birçok firma kalite maliyeti hesaplamaları, 

fonksiyonlar arası çalışma ekipleri, güvenilirlik mühendisliği veya istatistiksel 

kalite kontrolü gibi etkili programları benimsemek suretiyle kaliteyi 

yükseltmeye çaba sarf etmiştir. Buna rağmen, kalite üzerinde rekabet etmeyi 

çok az şirketin öğrenebildiği ifade edilmektedir. Kalite kontrolünün 

geleneksel prensiplerinin çoğu kapsam bakımından dar ve sadece savunmaya 

yönelikti;  başarısızlıkları önceden tahmin etmek ve hataları önlemek için 

düzenlenmişlerdi. Bugün yöneticilerin ihtiyaç duydukları şey, rekabetle ilgili 

temel öğe olarak yüksek kaliteyle, pazarları ele geçirmede ve muhafaza 

etmede saldırgan bir stratejidir (Garvin, 1987: 101). 

Kalite, rekabetin en önemli silahıdır. Kalite kendiliğinden oluşmaz, 

mutlaka yönetilmelidir (Çetin, Akın ve Erol, 2001: 4).  Kalite işletmelerin 

rekabet avantajı elde etmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak açısından 

üzerinde durmaları gereken bir konudur. Pazarlamada mal veya hizmetlerin 

kalitesinin değişmemesi veya aynı kalitenin tutturulması tüketicilerin ürünlere 

ve ilgili firmaya olan güvenini arttırır. Bu ise tüketicilerde, işletme açısından 

son derece önemli olan, marka sadakatinin oluşmasına hizmet eder. Böylece 

işletme, alıcı sayısını arttırabilir ve pazardaki payını yükseltebilir. 

Pazarlamada kalite, ürün ve hizmetlerin tüketici beklentilerine cevap 

verme derecesi olarak anlaşılmaktadır. Kalite anlayışı, ürünün tüketiminde ve 
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kullanımında gözle görünür ve görünmez özellikleri yönünden tatmin edici 

olmasıdır. Ürün veya hizmetin kalitesi tüketici tatminine etki etmektedir. 

Pazarlamada kalite; ürün veya hizmetlerin dayanıklılık, emniyet, fonksiyonel 

uygunluk, güvenilirlik, görünüm, bakım ve onarım, yedek parçaların 

bulunabilirliği, kullanım kolaylığını içeren ürün veya hizmetin nitelik ve 

yararlılığının tüm görünümlerini kapsamaktadır (Önce, 1988: 24). Dolayısıyla 

kalite hem öz ürün hem de öz ürünün beraberinde sunulan bütün faydaları da 

içerecek şekilde, kapsamlı ürün seviyesinde ele alınmaktadır. 

 

3.3.1. Ürün Kalitesinin Sınıflandırılması 

Kalite ile hem mal ve hizmet üreten imalatçı firmalar hem de tüketiciler 

ilgilenir. Bu ilgi iki tarafın ortak bir noktası olmakla beraber, genellikle iki 

tarafın kaliteye bakış açıları farklıdır. Örneğin kamyon imal eden bir firma 

için, bir taşıma şirketinin yöneticisi ile kamyon sürücüleri çok önemli 

müşterilerdir. Taşıma hizmeti üreten firmanın yöneticisi kamyonların fiyat, 

yakıt tüketimi, kullanım süresi gibi konularla ilgilenirken, sürücüler ise 

güvenliği, konforu, sürüş kolaylığı gibi konularla ilgilenirler. 

Kalite dört grup halinde incelenebilir (Tokuçoğlu, 2003: 5): 

1- Beklenen Kalite: Müşterinin üründe mutlaka olmasını beklediği 

özelliklerdir. Müşteri bu tür özelliklerin bir üründe ya da hizmette 

olması gerektiğini düşündüğünden, bu özellikleri talep etmeyi 

gereksiz olarak görür. Örneğin bir bankamatikten para çekmeye 

giden bir müşteri için, para çekme işlemini gerçekleştirmesi zaten 

olması gereken bir özellik olduğundan bu durum müşterinin 

memnuniyetini arttırmaya neden olmaz. Ancak bankamatikte para 

olmaması ciddi anlamda memnuniyetsizliğe yol açan bir durumdur.   

2- Normal kalite: Müşterilerin bilinçli bir şekilde belirttikleri 

özelliklerdir. Bu özelliklerin bulunması müşteri memnuniyetini 

sağlarken, bulunmaması memnuniyetsizliğe yol açar. Poliklinik 

kapısında beklemeden muayene olmak, hastaneden hizmet talep 

eden herkesin beklediği ve talep ettiği bir kalite düzeyidir. Uzun 

süre poliklinik kapısında beklemek ya da sırasını bir başkasının 

alması, hastayı son derece memnuniyetsiz kılmaktadır. Normal 

kaliteyi sağlayan kuruluşlar müşteri memnuniyetini gerçekleştirse 

de, bu durum kuruma ayrıca bir rekabet üstünlüğü sağlamamaktadır. 

3- Cezbeden Kalite: Bir üründe ya da hizmette müşterilerin ihtiyaç 

duydukları ancak farkında olmadıkları ve talep etmedikleri 
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özelliklerdir. Müşteriler bu özelliklerin farkında değillerdir, bu 

yüzden hizmette ya da üründe olmayışları herhangi bir etki 

yaratmaz. Öte yandan, bu özelliklerin bulunması ise müşteriyi 

bağımlı bir müşteri haline getireceğinden, kuruma da rekabet 

üstünlüğü ve pazarda kalıcı olmak gibi avantajlar sağlamaktadır. Bir 

hastanede banka ya da PTT şubesi olmaması farkında olunmayan bir 

özelliktir. Yine hastanedeki odalarda televizyon bulunmaması 

hastaların farkında olmadığı bir özelliktir. Öte yandan bu 

hizmetlerin varlığı hastaneden hizmet alanların ileri derecede 

memnun kalmalarını sağlayacaktır. 

4- Lüks Sınıf Kalite: Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesinde

sunulan özelliklerdir. Lüks sınıf kaliteye odaklanan kuruluşlar,

memnuniyet için avantajlı olmakla birlikte hitap ettikleri müşteri

grupları kısıtlıdır. Beş yıldızlı otel kalitesindeki servisler, bu

servislerden hizmet alanların memnuniyet derecesini ne kadar

arttırsa da, toplumda bu servislerden yararlanabilecek kişi sayısının

sınırlı olacağı akıldan çıkarılmamalıdır.

3.3.2. Ürünlerde Kalite Fazlalığı 

Günümüzde kaliteli ürünler kavramı geniş özellikler ve içerik 

taşımaktadır. Ürünlerin üretim, tüketim, kullanımı esnasında ve sonrasında 

kaynakların rasyonel kullanılması ve israfın engellenmesi açısından da 

tüketici ve toplumun beklentilerine hitap edilmesi gerekmektedir. Taguchi’ye 

göre kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimal zarardır 

(Bozkurt, 1998: 13). Üreticiler, bazen mevcut ve potansiyel tüketicileri 

etkilemek için ürünleri sahip olması gereken kalite düzeyinden daha yüksek 

kalite özellikleriyle donatmaktadırlar. 

Böyle bir yaklaşımla mamul içinde gerçekten lüzumlu olduğundan 

fazla kalite meydana getirilebilir. Faydasız kalite kavramı, pazarlama 

yöneticilerinin anlaması gerekli olan oldukça önemli bir kavramdır. Pazara, 

talep edilene göre daha yüksek kaliteli malların satışında hiçbir mana yoktur. 

Böylelikle, bir imalatçı; arzulanandan fazla kaliteyi, kalitenin müşterinin 

ödemeye niyetli olmadığı maliyetleri gerektirmesinden dolayı, mamulüne 

koymamalıdır (Erden, 1996: 51).  

Üç tür kalite fazlalığından söz edebiliriz: 

1- Kalite fazlalığı hem imalatçı hem de tüketici için çok fazla olabilir,
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2- İmalatçı için aşırı; ancak tüketici tarafından kuvvetli bir şekilde talep 

ediliyor olabilir. 

3- Kalite fazlalığının üçüncü bir türü ise kalitenin tüketici için fazla; 

ancak üretici için daha fazla kâr elde etmek adına, gerekli olduğu 

durumdur. 

 Ürüne ilave edilen bir takım bileşenlerle sağlanan kalite, eğer 

tüketicilerin ihtiyaç duydukları, talep ettikleri düzeyin üzerindeyse faydasız 

kalite veya yukarıda belirtildiği gibi kalite fazlalığı meydana getirecektir. 

Çünkü tüketiciler ürünü kullanırken, kalitenin fazlalık teşkil eden kısmından 

bir fayda sağlayamayacaktır. Üründe kalite fazlalığı teşkil eden kısımlar için 

kullanılan hammadde, malzeme, işçilik ve zaman israf olacaktır. Tüketici 

faydalanmayacağı kalite için gereksiz ödeme yapacaktır. Hem tüketicinin 

bütçesi hem de makro düzeyde bakıldığında ülke ekonomisi bu durumdan 

zarar görecektir. Diğer taraftan bu gibi fazlalıklar, ürünü oluşturan 

bileşenlerin sayısının artmasından ötürü, olası arıza artışlarını önlemek 

amacıyla, üründe hata oranının çok düşük seviyelerde tutulmasını 

gerektirecektir. Bir ürünün kalitesi tüketici ihtiyaçlarını en ekonomik düzeyde 

karşılamayı amaçlayan mühendislik ve imalat karakteristiklerinin 

bileşiminden oluşmalıdır. 

3.3.3. Kalitenin Tüketici Tatmini Üzerinde Etkili Olan 

Boyutları 

Firma performansı için kalitenin önemi göz önüne alındığında, son kırk 

yılda bu çok önemli yapıyı keşfetmek için önemli miktarda araştırma 

yapılması şaşırtıcı değildir (Garvin, 1984, 1987; Grönroos, 1984; 

Parasuraman vd., 1985; Golder vd., 2012). Kalite basit bir kavram değildir. 

Firmaların pazar yönlü kaliteyi anlamak için firma yönlü objektif kalite 

ölçümlerine güvenmek yerine, müşterilerin kaliteyi nasıl algıladığını ve 

değerlendirdiğini öğrenmek durumundadırlar. Ürün ve hizmetlerin kalitesinin 

tüketici tatmini üzerinde etkisini belirleme konusunda yapılmış çok sayıda 

araştırma bulunmaktadır.  

Araştırmacılar ürün ve hizmetlerin kalitesini çok boyutlu yapılar olarak 

kavramsallaştırmışlardır (Garvin, 1984; Parasuraman vd, 1988). Ürün 

kalitesine ilişkin literatür, ürün kalitesinin çok boyutlu bir yapı olması 

gerektiği konusunda hemfikirdir (Garvin, 1984, 1988; Stone-Romero vd, 

1997; Brucks vd. 2000; Molina-Castillo vd. 2013). Yapılan araştırmalarda 

kalitenin tüketici tatmini üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik çeşitli 



 

22 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

modeller oluşturulmuştur. Hizmet kalitesini ölçmek için kullanılan araçlar 

(örneğin SERVQUAL ve SERVPERF) geliştirilmiştir (Cronin ve Taylor, 

1992, 1994; Parasuraman vd. , 1994; Zeithaml vd. 2002) ve iş pratiğinde 

uygulanmıştır. Bu modellerden en yaygın olanlarından birisi, hizmet kalitesi 

konusunda Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilen ―Gap 

Modeli‖(boşluk, açık modeli) dir. Bu modelde beş boşluk bulunmaktadır 

(Parasuraman vd. 1995: 218):  

1- Tüketicilerin beklentileri ile yönetimin algılamaları arasındaki 

boşluk, 

2- Yönetimin algılaması ile servis kalitesi spesifikasyonları arasındaki 

boşluk,  

3- Servis kalitesi spesifikasyonları ile servisin yerine getirilmesi 

arasındaki boşluk, 

4- Servisin yerine getirilmesi ile dışsal iletişim arasındaki boşluk, 

5- Algılanan servis ile beklenen servis arasındaki boşluk. 

Aynı yazarlar servis kalitesinin belirleyicileri olarak şu faktörleri 

belirtmektedirler: Erişilebilirlik, yetenek, nezaket, iletişim, inanılırlık, cevap 

vericilik, güvenilirlik, güvenlik, müşteriyi anlamak için çaba göstermek, 

fiziksel varlıklar.  

Kalitenin mükemmellik, parlaklık veya ağırlık gibi belirsiz ve soyut 

tanımlamaları, müşterilerin kalite tanımını layıkıyla ifade edememektedir. 

Stratejik analizler için bir çatı olarak hizmet sunabilecek olan kalitenin sekiz 

boyutu veya kategorisi, kalite gurularından Garvin (1987) tarafından şöyle 

ifade edilmiştir:  

1- Performans (yerine getirebilme yeteneği, başarım),  

2- Özellikler,   

3- Güvenilirlik,  

4- Uygunluk,  

5- Dayanıklılık,  

6- İşe yararlık,  

7- Estetik,   

8-Algılanan kalite. 

Yukarıdaki ürün kalitesinin sekiz boyutu tüketici tatmini üzerinde 

etkilidir. Bunlardan bazıları her zaman, tümünü kapsar şekilde pekiştirilir, 

bazıları ise böyle değildir. Bir mal veya hizmet bir kalite boyutu bakımından 
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yüksek derecelendirilirken diğer boyut bakımından düşük gösterilebilir. 

Gerçekte bir kalite boyutundaki bir düzelme, yalnızca bir diğer boyut 

pahasına gerçekleştirilebilir. Bu karşılıklı etkilemenin stratejik kalite 

yönetimini mümkün kıldığı kesindir; yöneticiler için meydan okuma, seçilmiş 

boyutlar üzerinde rekabet etmektir (Garvin, 1987: 104).  

Kalite boyutlarının deneysel olarak incelendiği, literatürde yer alan 

çalışmalar, belirli bir ürün sınıfı için çoklu boyutlarla kaliteyi ele almıştır. 

Mesela Etgar ve Malhotra (1981) koşu ayakkabılarında fiyatın konfor, 

dayanıklılık ve stil gibi belirli kalite ipuçlarına etkisini incelemiştir. Benzer 

şekilde Lichtenstein, Bloch ve Black (1988) fiyat- kalite etkileşimlerini 

incelerken koşu ayakkabılarının belirli kalite boyutlarını göz önünde 

tutmuştur. Bir diğer araştırmada altı kategoriden oluşan  (kullanım kolaylığı, 

çok yönlülük, dayanıklılık, hizmet görürlük, performans ve itibar)  bir kalite 

seti kullanılarak otomobil, fotoğraf makineleri ve aletler üzerinde inceleme 

yapılmıştır (Brucks vd. 2000: 360).  

Sonraki yıllarda ürün kalitesinin boyutlarıyla ilgili yapılan bazı 

çalışmalar, üreticinin veya operasyon yöneticilerinin kalite algılarına 

odaklanmıştır (Sebastianelli ve Tamimi, 2002; Molina-Castillo vd. 2013). 

Tarım ve et ürünleri gibi çabuk bozulan ürünlerle (Steenkamp ve van Trijp, 

1996) ve ahşap mobilyalar (Toivonen, 2012) ile ilgili olarak müşterilerin 

bakış açılarını kapsayan algılanan ürün kalitesi üzerine çalışmalar mevcuttur. 

Kianpour ve arkadaşları ise kalite yönetimi ve ürün kalitesini, çevresel 

sorunları çözmeye ve zararlı ürünlerden kaynaklanan tehlikeleri azaltmaya 

yardımcı olabilecek iki önemli yönetim aracı olarak değerlendirmektedir. 

Ürün kalitesini, çevre kalitesini artırabilecek ve ürün üretiminin yarattığı yan 

etkileri azaltabilecek yeni bir boyutla donatmak için ürün kalitesinin 

boyutlarını ekolojik olayları kapsayacak şekilde genişletmek gerektiğini ifade 

etmektedir. Çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için ürün 

kalitesinin mevcut boyutlarına yeni bir boyut - çevre dostu - eklemeyi 

önermektedir (Kianpour vd. 2014).  

Das Guru ve Paulssen yaptıkları çalışmada çok boyutlu bir ürün kalite 

ölçeği geliştirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmada, dört farklı ürün kategorisinde 

çok boyutlu Müşterilerin Deneyimli Ürün Kalitesi (CEPQ) ölçeği 

geliştirilmiştir. Operasyon yöneticileri ve pazarlamacılara, ek bir temel ölçüt 

olarak CEPQ'yu ölçmeye başlamayı önermişlerdir. Yeni bir ürün kalite 

boyutu olarak Malzemeyi tanımlamışlardır (Das Guru ve Paulssen, 2020).  
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Garvin'in sekiz boyutlu çerçevesi ilk olarak 1984'te ortaya çıkmış olsa 

da, bu alandaki araştırmalara rehberlik etmede devam eden kullanımı göz 

önüne alındığında, ürün kalitesini tanımlamayla ilgisi açıktır. 

Garvin (1988); kalite ile fiyat, reklâm yapma, pazar payı, maliyet, 

verimlilik ve kârlılık gibi faktörlerin her biri arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

çaba sarf etmiş ve bu gibi ilişkilere dair bir kısım deneme kabilinden 

genellemeler geliştirmiştir. Kalite ile maliyet arasında negatif bir ilişki 

görünürken ve kaliteyle fiyat arasında tutarlı bir ilişki bulunmazken; pazar 

payı, verimlilik ve kârlılığın kaliteyle pozitif olarak ilişkili olduğu 

ispatlanmıştır (Bowon, 2001: 644). Ürün kalitesi, Garvin (1987) tarafından 

önerilen sekiz boyutta ürünlerin kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini 

yükseltmeye çalışır. 

Garvin tarafından ifade edilen kalite kategorilerinin veya boyutlarının 

kapsamı aşağıda ele alınmıştır.  

3.3.3.1. Performans Boyutu 

Performans, bir ürünün yapması bekleneni ne derecede iyi yaptığına 

işaret eder. Mesela bulaşık makinesi için performans; bulaşıkları ne derecede 

temiz yıkadığıyla ilgilidir. Performans, bir ürünün asli işletim özelliklerine 

işaret eder. Bir otomobil için performans; hız kazanma, güç, sürme, normal 

hız ve rahatlık gibi otomobile has özellikleri kapsayacaktır. Bir televizyon için 

performans; ses, görüntü mükemmelliği, renk ve uzak mesafelerdeki yayınları 

alabilme yeteneğini ifade etmektedir. Hizmet işletmelerinde - mesela hızlı 

yiyecek lokantaları ve havayolları için- performans ekseriya hızlı hizmet 

sunmayla ilgilidir. 

Kalitenin bu boyutu ölçülebilir nitelikleri kapsar. Bu nedenle; markalar 

genellikle, performansın ferdi görünümlerine göre derecelendirilirler. Ayrıntılı 

performans sıralamaları geliştirmek; tek tek her müşterinin istemediği 

özelliklerin de mamullerde yer alması nedeniyle, oldukça zordur.  

Bazı kozmetik kullanıcıları kaliteyi, kokuları önleme yeteneği olarak 

ifade ederlerken, biraz daha hassas deriye sahip olanlar, deriyi kaşındırıp 

kaşındırmadığına göre değerlendirirler. 100 mumluk bir ampul, 60 mumluğa 

nazaran daha fazla ışık verir; lakin birçok müşteri bu farklılığı bir kalite 

ölçüsü olarak düşünür. Hâlbuki ampuller sadece farklı performans sınıfları 

içerisindedirler. Bu yüzden performans farklılıklarının kalite farklılıkları olup 

olmadıkları hususu, ayrıntıya ait tercihlere bağlıdır; ancak tercihler beğeniye 

göre değil, fonksiyonel gereklere göre yapılır. Yapılacak işe göre daha üstün 

iş yapan tercih edilebilir. 
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Bazı performans standartları öznel tercihlere bağlıdır. Bir otomobilin 

sessiz çalışması genellikle onun kalitesinin doğrudan bir yansıması olarak 

görülür. Bazı kişiler ışığı arttırılıp azaltılan bir odadan hoşlanabilir, ama kim 

daha gürültülü bir otomobil ister? (Garvin, 1987: 104). 

Yüksek performans kalitesi meydana getirmek için bir ürün görevini iyi 

yerine getirmeli ve bunu mütemadiyen yapmalıdır.  

3.3.3.2. Özellik Boyutu 

Özellikler mal ve hizmetlerin görünür kılınmalarını sağlayan, esas 

fonksiyonlarını icra etmelerinde onlara yardımcı olan özellikleri teşkil eden 

yönleridir. Mesela bir çamaşır makinesinde ütü gerektirmeyecek devirde 

yıkama ayarının olması, bulaşık makinesinde kristal ve cam bardaklar için 

hassas yıkama programının bulunması, televizyonda otomatik kanal ayarlama 

imkanının bulunması buna örnektir. Bu özellikler genellikle ürünü daha fazla 

fonksiyon icra etmede muktedir kılar veya tüketiciye ürünü kullanmada daha 

fazla esneklik tanır. 

Reklâmlarda vurgulanan ürün ve hizmet kalite boyutlarının 

belirlenmesi konulu bir araştırmada reklâmlarda en fazla vurgulanan boyutun 

―özellik‖ boyutu olduğu tespit edilmiştir (Ardıç ve Güler, 2000: 22) . 

Özellikler genellikle performansın ikincil görünümünü teşkil eder.  

Birincil performans karakteristiklerinden ikincil özellikleri ayırt edecek bir 

hattın çizilmesi çoğunlukla zordur. Bu konuda önemli olan, özelliklerin 

objektif ve ölçülebilir nitelikleri, objektif ferdi istekleri kapsamasıdır.  

 Tabiidir ki birçok tüketici için üstün kalite; kullanılabilir toplam tercih 

sayısından çok belirli özelliklerin mevcudiyetinin, tüketiciye bir fayda olarak 

yansımasıdır. Birçok durumda, tercih kalitedir: müşteriler satın alımlarını 

şahsileştirmek veya ihtiyaca göre düzenlemek isteyebilirler. Mobilya 

mağazaları müşterilerine kumaş ve renk bakımından pek çok farklı çeşitler 

sunmaktadır. Bu gibi stratejiler daha ziyade işletme yöneticilerinin talebi 

üzerine dayatılır. Bu stratejiler, esnek imalat teknolojileri içinde önemi her 

geçen gün artan kalitenin bir görünümüdürler (Garvin, 1987: 104).  

3.3.3.3. Güvenilirlik Boyutu    

Bu kalite boyutu bir ürünün belirli bir zaman içinde başarısız olması 

veya kullanım dışı kalması ihtimalini yansıtır. Güvenilirliğin yaygın olarak 

kullanılan ölçüleri arasında ilk defa arıza vermenin ortalama zamanı ve her 

birim zamanda arıza verme oranı gibi hususlar vardır. Bu ölçüler bir ürünün 

belirli bir zaman dilimi esnasında kullanımını gerektirir. Bu nedenle, bu 
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ölçüler, anında tüketilen mal ve hizmetlerden ziyade dayanıklı tüketim 

mallarıyla daha fazla ilgilidir. 

 Güvenilirlik; aksaklık süresi ve tamir giderek daha pahalıya mal 

olduğundan tüketici bakımından daha önemli hale gelir.   Mesela çiftçiler kısa 

bir hasat mevsimi içinde işlerinin aksama süresine karşı bilhassa duyarlıdır. 

Güvenilir makine-teçhizat iyi bir yıl ve mahvolmuş tahıllar arasındaki farkı 

ifade edebilir. Yakın zamanda yapılan bir pazar araştırması; güvenilirliğin, 

özellikle genç hanımlar için bir otomobilin en fazla arzu edilen özelliği haline 

geldiğini göstermektedir. Tek başına en büyük tüketici olan hükümet de 

bundan muaf değildir (Garvin, 1987: 105).  

Bu konuda diğer bir örnek 2004 yılı ocak ayında Japon elektronik devi 

Sony’nin, 10 bin 700 plazma televizyon setini hatalı devre kartları nedeniyle 

geri toplayacağını açıklamasıdır. Operasyonun Sony'ye maliyetinin 3,8 

milyon dolar olacağı tahmin edilmiştir. Sony firması yetkililerince, Kasım 

2002 - Ağustos 2003 arasında Japonya'da üretilen 10 bin 700 adet 

televizyonun toplanarak tamir edileceği bildirilmiştir. Devre kartında lehim 

çatlakları olduğu ve bu nedenle televizyonlarda resim alımında sıkıntılar 

oluştuğu belirtilmiştir. 

Bu konuda ülkemizdeki duruma bakacak olursak; Demir (2001) 

tarafından yapılan araştırmaya göre, beyaz eşya sektöründen bazı ürünlerle 

ilgili elde edilen 4 yıl arızasız çalışma durumu ile ilgili güvenirlik oranları 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 1: Temel Beyaz Eşya Ürünlerinde Güvenirlik Oranları 

   (Kaynak:  İbrahim Demir, 2001: 34)  
 

Araştırma sonuçlarına göre sektörde sahip olunan ürünler açısından en 

güvenilir ürünlerin, arızasız çalışma oranı en yüksek olan, dondurucu, 

buzdolabı ve tamburlu kurutucu olduğu görülmektedir. Güvenilirlik 

bakımından en zayıf ürünün ise çamaşır makinesi olduğu ve onu bulaşık 

makinesinin takip ettiği tablodan anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle çamaşır ve 

bulaşık makinalarında diğer ürünlere nazaran daha fazla arıza ortaya 

Ürün 

 

4 Yıl Arızasız 

Çalışma (%) 

Buzdolabı 75 

Çamaşır Makinesi 36 

Bulaşık Makinesi 55 

Dondurucu 81 

Tamburlu Kurutucu 73 
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çıkmaktadır. Bu ürünlerde servis ağı geniş olan firmaların pazarda üstünlük 

sağlayacağı açıktır. 

Tüketiciler Birliği’nin 2003 yıllık raporuna göre, 3193 tüketici şikâyeti 

içerisinden,  ayıplı malda birinci sırayı %31 oranıyla dayanıklı tüketim malları 

almaktadır. Bu mallar arasında ise 2001, 2002 ve 2003 yıllarında ilk sırayı 

beyaz eşya almaktadır (Tüketiciler Birliği, 2004).  

Güvenilirlik konusunda ülkemizin Avrupa Birliği ile uyum sürecinde 

yapılan yasal düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. AB ile Türkiye arasında 

malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği’ndeki 

standardizasyon sistemine paralel bir sistemin ülkemizde kurulması için 

gerekli yasal zemini oluşturan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun‖ 11 Ocak 2002 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 4703 sayılı kanunun en önemli amacı, piyasaya sadece 

güvenli ürünlerin arzını sağlamaktır. Bu kanunda güvenli ürün; ―Kullanım 

süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul 

edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde 

koruma sağlayan ürün‖ olarak tanımlanmaktadır. Kanun'da, ürün güvenliğinin 

nasıl sağlanacağına ilişkin esaslar ile bu kapsamda üretici ve dağıtıcıların 

sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre; üreticilerin, piyasaya sadece güvenli 

ürünleri arz etmek zorunluluğu, dağıtıcıların ise, sahip olduğu bilgiler 

çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri kesinlikle piyasaya vermeme 

zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek yerli gerekse ithal ürünler 

itibariyle piyasaya sadece güvenli ürünlerin arzını sağlamak amacıyla, bir 

ürünü üreten veya tedarik eden tüm ilgili taraflar ürün güvenliği konusunda 

sorumlu tutulmaktadır. 

4703 sayılı kanun ürün güvenliği konusunda piyasa gözetimi ve 

denetimi görevini, yetki alanlarına giren ürünler itibariyle ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarına vermektedir. Kanun hükümlerine göre, teknik düzenlemelere 

uygun ürünler güvenli olarak kabul edilmektedir. Teknik düzenlemenin 

bulunmadığı hallerde ise, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya 

uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki 

iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe 

ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilmektedir. 

Teknik düzenleme; bir ürünün, ilgili idari hükümler de dâhil olmak 

üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, 

sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi 

işlemleri konusunda biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her 
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türlü düzenleme olarak sıralanmaktadır (11.7.2001 Tarih, 4703 sayılı Ürünlere 

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun). 
 

3.3.3.4. Uygunluk Boyutu 

Kalitenin bir diğer boyutu olan uygunluk bir ürünün tasarım ve iş 

yapabilme özelliklerinin tesis edilmiş standartları karşılama derecesidir. Bu 

boyut, Juran gibi uzmanların öncülüğünü yaptığı geleneksel yaklaşımların 

etkisi altındadır. Tüm mal ve hizmetler çeşitli özellikler ihtiva ederler. Yeni 

tasarım ve modeller geliştirildiğinde, parçalar için boyutlar yerleştirilir ve 

malzemeler için de standartlar belirlenir. Bu ayrıntılar normal olarak bir hedef 

veya merkez olarak ifade edilir; merkezden sapmaya belirli bir aralık içinde 

müsaade edilir. Uygunluk konusuna bu yaklaşımın, göz yumulabilir bir hata 

sınırı içinde işlem yapmayla mükemmel kaliteyi denkleştirmesi nedeniyle, 

ayrıntıların karşılanıp karşılanamadığı konusuna önem verilmez. Ekseriya 

ayrıntı sınırları içindeki dağılma ihmal edilir. 

 Bu yaklaşımın bir güçlüğü; kabul edilebilir hata sınırlarının yığılım 

problemidir: İki veya daha fazla kısım uygunluk sağladığında, bu parçaların 

kabul edilebilir hata sınırlarının genişliği, onların ne kadar mükemmel 

birbirine benzeyeceklerini tayin eder. Parçalardan biri kendi ayrıntılarının alt 

bir sınırında bozulmalı mı ve uyuşan bir parçanın da kendi üst sınırları içinde 

sıkı bir uyuşma ihtimal dışı mıdır? Hatta parçalar başlangıçta kabul edilebilir 

olarak derecelendirilseler dahi, onlar arasındaki bağ, ebatları ortalama ölçülere 

biraz daha yakın olana nazaran biraz daha hızlı bir şekilde yıpranacaktır. 

 Bu probleme hitap edecek,  daha çok hayal gücüne dayalı uygunlukla 

ilgili bir yaklaşım doğmuştur. Bu yaklaşım, Japon imalatçılar ve ödül 

kazanmış Japon istatistikçi Genichi Taguchi’nin eseriyle yakından ilişkilidir. 

Taguchi, bir ürünün sevk edilmesi esnasında ortaya çıkan kayıplar manasına 

gelen ―zarar fonksiyonu‖ fikriyle işe girişir. Bu zararlar, garanti maliyetlerini, 

tekrar satın almayan müşteriler ve üründen bekleneni yerine getirmesi ile ilgili 

başarısızlıklardan kaynaklanan diğer problemleri kapsar.  

 Uygunluk konusunda en yaygın olan iki hata ölçüsü:  İşletmedeki 

hatalı mamul yüzdesi ve mamulün tüketici eline ulaştığı andan itibaren gelen 

satış sonrası tamir-bakım hizmetleri ile ilgili talep sıklığıdır. Bu ölçülerin 

hizmet işletmeciliği içindeki uygunluk ölçüleri, normal olarak, doğruluk ve 

kusursuzluk üzerinde odaklaşır ve imalat hatası, beklenmeyen üretim 

aksamaları ve sıkça ortaya çıkan diğer hataları içine alır (Garvin, 1987: 105).  
 

3.3.3.5. Dayanıklılık Boyutu 
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Ürün hayatının bir ölçüsü olan dayanıklılığın, hem ekonomik hem de 

teknik boyutları vardır. Teknik bakımdan dayanıklılık, bir kişinin, 

kullanılamayacak hale gelinceye kadar bir üründen elde etmiş olduğu 

kullanım miktarı olarak açıklanabilir. Ürünün dayandığı, bozulmadığı, doğru 

çalışma zamanının uzunluğunu ve ürünün kötü hava, şiddetli yağmur veya 

kötü kullanılış gibi olumsuz koşullar altında nasıl korunacağını kapsar 

(Brucks vd. 2000: 361). 

 Oldukça uzun süre (yüzlerce saat) kullanılan bir ampulün içindeki teli 

yanar ve ampul zorunlu olarak yenisiyle değiştirilir. Tamiri mümkün değildir.  

Bazı durumlarda ise tüketici beklenen masrafları hem ödeme hem de nitelikli 

tamirci temini güçlüğü bakımından, gelecekte ortaya çıkacak tamir-bakım 

işlerine karşılık ürünün daha yeni ve biraz daha güvenilir bir modeline yatırım 

yapma ve kullanma masraflarını kıyaslamak zorundadır. Şu halde, 

dayanıklılık; kişinin bir üründen kırılıncaya veya yerine yenisi konuluncaya 

kadar geçen zaman içinde elde ettiği kullanım miktarı olarak tanımlanabilir. 

 Bu yaklaşımın iki önemli uzantısı vardır. İlk olarak, dayanıklılık ile 

güvenilirlik birbiriyle yakından bağlantılıdır. Çoğu kez kendisinden bekleneni 

veremeyen bir ürün, muhtemelen kendisi gibi tamir masrafları yüksek, ancak 

biraz daha güvenilir ve satın alınırken daha fazla arzu edilen bir rakip 

markaya nazaran biraz daha önceden ıskartaya ayrılacaktır. Bu bağlantı 

dolayısıyla üretici işletmeler hayat boyu garanti vererek müşterilerinin 

güvenini kazanmaya çalışırlar. İkinci olarak, bu yaklaşım, dayanıklılık 

şekillerini dikkatle yorumlamak gerektiğini belirtir. Ürün hayatında bir artış, 

teknik bakımdan gelişmelerin veya daha fazla dayanan malzemeler 

kullanmanın sonucu olmayabilir. Aksine temelde ekonomik çevre değişmiş 

olabilir. Mesela, bir otomobilin muhtemel dayanma süresi, esas olarak 

yükselen benzin fiyatları ve zayıf ekonominin yıllık ortalama kilometre olarak 

kullanım miktarını düşürmesi nedeniyle artış gösterebilmektedir (Garvin, 

1987: 106). Bununla beraber dayanıklılık, markalar arasında geniş bir şekilde 

farklılık gösterir. Başlıca ev aletlerinin tahmini dayanma süreleri markalar 

arasında 5-7 yıl, 8-10 yıl, 15-20 yıl gibi dağılım gösterebilmektedir. Bu 

genişçe serpilme durumu, dayanıklılığın ileride yapılacak olan kalite 

farklılaştırmaları için imkân dâhilindeki verimli bir alanı teşkil ettiğini 

göstermektedir.                                                                          
 

3.3.3.6. Hizmet Verilebilirlik Boyutu 

Dayanıklı tüketim malları üreticisi firmaların gerekli yedek parçaları 

bulundurması ve bakım ve onarım hizmetlerini tam olarak yerine getirmesi 
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gerekir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için iyi organize edilmiş bir servis 

ağına ihtiyaç vardır. Bu amaçla firmalar satış sonrasında montaj, bakım ve 

onarım, garanti kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi, mallarda ortaya 

çıkan arızaların giderilmesi, yedek parça temini, müşterinin ihtiyaç duyduğu 

teknik bilgilerin sağlanması gibi hizmetleri sunacak bir servis teşkilatı 

oluştururlar. Bu teşkilat içinde saydığımız görevleri yerine getirecek 

personelin teknik ve beşerî ilişkilerde eğitime tabi tutulması servis kalitesini 

arttıracaktır. Müşteriler genellikle firmaları sundukları servis kalitesi 

bakımından karşılaştırırlar. Servis sunulurken servis elemanının yeterli teknik 

bilgiye sahip olması, ulaşılabilir olma,  müşteriye özen gösterme, müşteriye 

karşı kibar ve düşünceli davranma, hızlı hizmet verme, tamirin kısa zamanda 

ve doğru yapılması, tamir uzun sürecekse müşteriye işini görecek ödünç 

bedava mallar sağlanması müşteri memnuniyetini arttıracaktır. 

Kalitenin hizmet verilebilirlik boyutu sürat, nezaket, beceri ve tamir 

edilme durumudur. Tüketiciler yalnızca bir ürünün bozulup bozulmaması ile 

ilgili değildir. Aynı zamanda bozulan mamulün tamir edilerek eski haline 

dönüştürülmesiyle ilgili geçecek zamanla; servisten tamir hizmeti talebinde 

bulunulduğu an ile hizmetin sunulması arasında geçen zamanla; servis 

elemanları ile ilgilenmenin tabiatı ile ve mevcut problemi gidermede başarısız 

olan tamirler veya tamir taleplerinin sayısı ile de ilgilenmektedir. 

Problemlerin acilen çözümlenmediği, şikâyetlerin dikkate alınmadığı 

durumlarda, şirketin şikâyetleri ele alma yöntemleri de tüketicinin mal veya 

hizmetin kalitesini değerlendirmesini etkileyecektir. 

 Bu değişkenlerin bazıları, birbirinden farklı, kabul edilebilir şahsi 

hizmet standartlarını yansıtır. Bunların dışındakiler oldukça nesnel olarak 

ölçülebilir. Teknik bakımdan yeterli olma, belirli bir güçlüğün giderilmesi için 

gereken tamir-bakım hizmetlerini değişik zamanlarda arama durumunun 

tekrarlanma sayısı olarak değerlendirilirken; Tepki verirlik, ortalama tamir 

zamanıyla ölçülür. Ekseri müşteriler mal veya hizmetin tekrar kullanılabilir 

hale getirilinceye kadar geçen zamanın (aksama zamanının) azaltılması veya 

tamir işinin süratle yapılması durumunu daha yüksek kalite seviyesinde olma 

ile aynı kefeye koymaktadır. Bu nedenle, satış sonrası hizmet sunumları 

bulunan bu öğeler; profesyonel davranış standartları veya nezaketten 

karşılıksız verilen hizmetin değerlendirmelerine nazaran daha az şahsi yoruma 

açıktır.    

Bununla beraber malların arızalanma veya hizmetlerin aksama süresine 

karşı tepkiler oldukça karmaşık olabilir. Belirli çevrelerde yalnızca belirli 

eşiklere ulaşıldıktan sonra hızlı tepki ciddi bir hal alır. Örneğin hasat mevsimi 
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esnasında çiftçiler genellikle biçerdöver gibi hasat makineleri ile ilgili tamir 

edilme zaman aralıklarının bir veya altı saat arasında olması durumunu tolere 

edebilirler. Tamir edilme zaman aralığı arttıkça, tamir-bakım bekleyen 

çiftçiler tedirgin olurlar; bu zaman aralığı yedi saati aşarsa çılgına dönerler ve 

yeni harman makinesi almak veya kiralamak şeklinde de olsa hasada devam 

ederler. Böyle pazarlarda üstün nitelikli satış sonrası hizmet, güçlü bir satış 

aracı olabilir. Caterpillar marka biçerdöverler için, firma dünyanın her yerine 

48 saat içinde tamir için gerekli parçaları teslim garantisi verirken, bir diğer 

firma önemli zaman aralıklarında müşterilerinin makinelerinin kırılmış olması 

halinde, ödünç bedava çiftlik alet ve makineleri vermeyi önermektedir. 

 Tamir bakım işinin tamamlanmasından sonra dahi müşteriler 

tatminsiz kalmaya devam edebilirler. Bu şikâyetlerin nasıl ele alınacağı bir 

şirketin kalite ve hizmet hususundaki şöhreti bakımından önemlidir. Sonuç 

olarak, kârlılık da muhtemelen etkilenir. Şurası muhakkaktır ki, şikâyetlerle 

ulaşılan tatminin derecesiyle, satılmaya çalışılan markaların yeniden satın 

alınmasına tüketicinin istekli oluşu arasında yakın bir ilişki vardır. Bazıları 

şikâyetleri halletmede yapabileceklerinin en iyisini yaparlarken, diğerleri 

tatmin olmamış müşterileri püskürtebilmek için, sessiz kalmayı, hukuki ve 

benzeri hilelere başvurmayı tercih ederler (Garvin, 1987: 107).  
 

3.3.3.7. Estetik Boyutu 

Kalitenin son iki boyutu en fazla kişisel olma özelliği gösterirler. Bir 

ürünün nasıl göründüğü,  kişiler üzerinde nasıl bir intiba bıraktığı, neye 

benzediği, tadının veya kokusunun nasıl olduğu ile ilgili hususların bütünü 

olan estetik, açıkça şahsi bir yargılama konusu ve bir ferdi tercih 

yansımasıdır. Mesela, 33 gıda sınıfı ile ilgili olarak yapılan bir kalite 

araştırmasında; yüksek kalitenin en fazla çok lezzetli olma, tabii tat verme, 

tadıyla taze olduğunu gösterme, hoş koku yayma ve iştah kabartıcı görünümü 

olma gibi özelliklerle ilişkili olduğu bulunmuştur (Garvin, 1987: 107).  

Modern toplumda estetik duyarlılıklar, fonksiyonlarına bakılmaksızın 

tüm malları ilgilendirir. Fiyat ve fonksiyon bakımından birbirinin aynı olan iki 

ürün arasında bir tercih yapma durumu söz konusu olduğunda, hedef 

müşteriler biraz daha çekici olarak mütalaa ettiklerini satın alırlar (Bloch, 

1995: 16). Bir ürünün dizaynı veya fiziki şekli, onun pazaryerindeki 

başarısının şüphe götürmez bir boyutudur. İyi bir tasarım bir ürüne tüketiciyi 

cezp eder, onlara bilgi aktarır, kendisiyle ilgili kullanım tecrübesinin kalitesini 

artırmakla ürüne kıymet katar. Ürün şekli ilk izlenim meydana getirir ve diğer 

ürün özelliklerine dair birtakım neticeler çıkarma durumu yaratır.  
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Ürün şekli; hayatımızın kalitesini etkilemesi nedeniyle, daha geniş bir 

mana içinde de önem arz etmektedir. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş 

ürünlerin algılanması ve kullanımları, hislerle ilgili bir haz ve teşvik 

sağlamaktadır. Aksi olarak, cazip olmayan şekillerdeki nesneler, zevk almama 

durumu çağrıştırabilmektedir. Esasen, uygulamalı bir sanat olarak ürün 

dizaynı, ürünlerin her gün gözümüzün önünde bulunmaları dolayısıyla, diğer 

sanat şekillerine nazaran günlük hayatımızda daha büyük bir etkiye sahip 

olmaktadır.  Ürün şekli kalıcı etkilere de sahip olabilmektedir. Birçok 

malın süratle piyasadan çekilip gitmesine rağmen, biraz daha dayanıklı 

ürünlerin estetik özellikleri, ürünlerin iyi veya kötü bir şekilde duyularımızla 

ilgili çevrenin bir kısmı haline gelmesi neticesinde, yıllarca kullanıcı olan ve 

olmayan ayrımı yapılmaksızın kişiler üzerinde bir etkiye sahip olabilir (Bloch, 

1995: 17). 

Estetik boyutu; performans ile ilgili içinde evrensel olmayan estetik 

tercihlerin yer aldığı sübjektif kriterden farklılık gösterir. Tüm insanların  ―bol 

ve en çok‖ lezzette olanı tercih etmesi beklenemeyeceği gibi, bunun ne ifade 

ettiği üzerinde anlaşmaları da beklenemez. Bundan dolayı işletmeler uygun 

bir durum ararlar. Kalitenin bu boyutu üzerinde herkesin memnun edilmesi 

imkânsızdır.   
 

3.3.3.8. Algılanan Kalite Boyutu 

Tüketiciler her zaman bir mal veya hizmetin özellikleriyle ilgili tüm 

bilgiye sahip olmadıklarından, markaların mukayesesinde dolaylı ölçüler 

onların dayanağı olabilmektedir. Bir ürünün dayanıklılığı mesela, nadiren 

gözlenebildiğinden, zorunlu olarak, bir ürünün nesnel ve nesnel olmayan 

yönlerinden tahmine çalışılır. Bu gibi durumlarda zihinde bırakılan izler 

(imajlar), reklâm yapma ve marka isimleri –gerçeğin kendisinden ziyade 

kalite hakkında netice çıkarmalar- önemli olabilir. 

 Bir firmanın veya ürünün şöhreti, algılanan kalitenin asli 

karakteristiğidir. Onun gücü; ürünlerin bugünkü kalitesi, dünkü kalitelerine 

benzer veya diğer bir ifadeyle; yeni bir mamul hattı içindeki malların kalitesi, 

firmanın hâlihazırdaki mallarının kalitesine müşabihtir, şeklindeki sözle ifade 

edilmeyen mantıki mukayeseden gelir. 1980’li yılların başlarında Maytag yeni 

bir bulaşık makineleri hattını piyasaya sürmüştür. Maytag’ın çamaşır 

makinelerinin ününden istifadeyle satış elemanları, henüz ispatlanmamış 

olmasına rağmen, hemen ürünün dayanıklılığını vurgulamışlardır (Garvin, 

1987: 107).  
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3.4. Toplam Kalite Yönetimi 

Geçtiğimiz yirmi yılda özellikle batıdaki organizasyonlar yönetim 

tarzlarını yeni bir anlayışa doğru kaydırmaya başlamıştır. Toplam Kalite 

Yönetimi olarak adlandırılan bu anlayış, kuruluşların ulusal ve uluslararası 

pazarlarda rekabet edebilirlik düzeylerini artırmakta ve onların geleceğe daha 

güvenle bakmalarını sağlamaktadır (Bozkurt, 2003: 7).  

Toplam Kalite Yönetimi, verimliliğin arttırılması için kalitenin tüm 

üretim sürecine yayılmasıdır. TKY, kalitenin bir faktör olarak performans 

değerlendirmesine dâhil edilmesini, kalite iyileştirme çabalarının örgütsel 

amaçlarla entegrasyonunu ve tüm örgüt çapında taahhüdü içeren kalite kontrol 

yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ürünleri üretildikten sonra kontrol yerine, yeniden 

yapım için para ve zaman israfından kaçınmak için, ürün ve hizmetlerin daha 

başından doğru dürüst yapılmasını öngörür (Tek, 1997: 362).  

TKY; sürekli gelişim ile müşteri mutluluğunu ve tatminini temel alan 

bir yaşam tarzıdır. Mükemmelliğe bir yolculuktur. Toplam kalite 

organizasyonunda sürekli öğrenme ortamı sağlayarak, müşteri tatmini, kalite 

ve müşteri odaklı olmak; temel amaçlardır (Çetin, Akın ve Erol, 2000: 3).  

İşletmelerin küresel pazarda rekabet edebilmelerinde en önemli 

faktörlerden biri üretmiş oldukları ürünleri ya da sundukları hizmetleri kaliteli 

üretmeleridir. Bu nedenle piyasa araştırmasından başlayarak üretim ve satış 

sonrası servise kadar kalitenin kontrol altında tutulması gerekir. 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) bir başka kaynakta şöyle 

tanımlanmaktadır: Tüm süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tam katılım 

yoluyla geliştirilmesi, iç ve dış müşteri tatmininin arttırılması ve müşteri 

bağlılığının sağlanması gayesi ile işletmeden alınan sonuçların sürekli 

iyileştirilmesine dayanan, müşteri beklentilerini her şeyin üstünde tutan ve 

müşteri tarafından algılanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi esnasında 

ürün ve hizmet bünyesinde oluşturulan bir modern yönetim biçimidir. Bu 

yönetim anlayışının hedefi müşteri memnuniyetidir (Öçer ve Bayuk, 1996: 

26). 

Kalite, ihmal edildiğinde bir şirkete zarar verebilecek önemli bir 

unsurdur. Yöneticilerin kalite bakımından kazançlı çıkmak için müşteri bakış 

açısını kavramaları gerekmektedir. Pazar konusunda yapılan araştırmalar, 

rakiplerin ürünlerinin dikkatle gözden geçirilmesini sağlamakla beraber; kalite 

açısından da önemlidir. Kalite ile ilgili çalışmalarda tüketici şikâyetlerini göz 

önünde bulundurmak yararlı olacaktır. Yüksek kalite sadece müşterinin olası 

şikâyetlerini önlemekle kalmaz, aynı zamanda hoşuna da gider. Bu bakımdan 

tüketici şikâyetleri, ürün hakkında bilgi sağlanabilecek bir kaynak haline 
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gelmektedir. Ürün tasarımcıları dikkatlerini, satın alma esnasındaki 

fiyatlardan, hizmet ve bakım konusundaki masrafları içine alan hayat eğrisi 

maliyetlerine çevirerek, bu masrafları azaltmak için ürün kalitesini 

iyileştirmeye çalışmalıdırlar.  
 

SONUÇ  

Günümüzde yaşanan yoğun rekabetle baş edebilmek için işletmelerin 

tüketici istek ve beklentilerine hitap eden, kaliteli mamullerle pazara çıkmaları 

zorunluluk haline gelmiştir. Tüketiciler uzun süre kullanacakları tüketim 

mallarını satın alırken onlardan bir takım faydalar elde etmeyi istemektedir. 

Ürün için ödedikleri bedelin karşılığını alma arzusu içindedirler. Fiyatının 

ucuz olmasını, hafif olmasını, son teknolojinin getirdiği özelliklere sahip 

olmasını, ihtiyaç karşılamada yeterli olmasını, garantisinin olmasını, olası 

sorunları hızla çözecek yaygın bir servis ağının bulunmasını, benzerleri içinde 

en fazla özelliğe sahip olmasını, kullanımının kolay olmasını, kullanma 

kılavuzunun bulunmasını, estetik olarak da ebat, tasarım ve renk bakımından 

ihtiyacına ve zevkine uygun olmasını arzu ederler.  

Tüketicilerin mamullerden kullanım konusundaki beklentilerini elde 

edememelerinin çeşitli sebepleri olabilir. Bu nedenler tüketicilerle ilgili 

olabileceği gibi; üretici ve satıcı firmalarla ilgili de olabilir. Tüketicilerin satın 

alma kararını verirken, özellikle dayanıklı tüketim malları söz konusu 

olduğunda ―Bir kez alıp uzun yıllar kullanacağım, en iyisi olsun‖ yaklaşımı, 

ürünün sağlayacağı kolaylığa bir an evvel kavuşmak, sosyal sınıfa uyum 

sağlamak, gösteriş yapmak gibi çeşitli nedenlerle mamulü ele geçirme 

isteğinin öne çıkması, kaliteyi tanıma, arama ve değerlendirme bilincinin 

yeterince gelişmemiş olması bu nedenler arasında sayılabilir.  

Tüketici bir mamulü ilk kez satın alıyorsa, onunla ilgili bir deneyime 

sahip olmadığından, kullanım itibariyle yeterli olup olmadığını, özelliklerinin 

ihtiyacına uygun olup olmadığını satın alma esnasında yeterince 

değerlendiremeyebilir. Mamulün genel olarak sağlayacağı faydanın tüketici 

için önemli olması nedeniyle (örneğin elde uzun bir sürede ve zahmetle 

yıkanacak çamaşırları veya bulaşıkları, makineyle kısa bir sürede ve 

zahmetsizce yıkamak gibi),  ilk etapta mamulü ele geçirme isteği diğer 

hususları önemsiz kılabilir. Ancak daha sonra tüketici mamulü kullanırken 

edindiği deneyimler sonucunda bazı pişmanlıklar duyabilir.     

Günümüzde mamul kalitesi ve özellikleri açısından dayanıklı tüketim 

malları üreten firmalar önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Özellikle evde 

kullanılan beyaz eşya ve elektronik eşya sektörlerinde dijital teknolojileri 
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kullanarak hayatı kolaylaştırma, konfor sağlama, zaman kazandırma, çeşitlilik 

sunma bakımından ilerlemeler sağlandığı görülmektedir. Ancak ülkemizde bu 

sektördeki yenileme talebi, belirli bir ürün ortalama 10–15 yıl kullanıldıktan 

sonra ortaya çıkmaktadır. Kullanım süresi bazen ürünün ekonomik ömründen 

daha uzun da olabilmektedir. Bu bakımdan yeni mamuller için tüketici bakış 

açısıyla yapılan iyileştirmelerin beraberinde; elinde henüz kullanılabilir 

durumda olan bu eşyalara sahip deneyimli müşterilerin beklentileri de dikkate 

alınmalıdır. Firmalar tüketicileri memnun edebildikleri ölçüde onların 

güvenini kazanacak, onların nezdindeki saygınlığını artırabilecektir. 

Müşterileri nezdinde saygınlığı artan firmalar, gelecekteki eşya yenileme 

ihtiyacından ortaya çıkacak talepten pay alabileceklerdir. Bu bakımdan 

yeterince gerçekleşmeyen tüketici beklentileri konusunda, araştırmalar 

yapılarak tedbirlerin alınması yararlı olacaktır.  

Üretici firmalar mamulün sağladığı faydalar ve tüketicilerin bunlardan 

yararlanabilme imkânları konusunda araştırmalar yaparak, daha başarılı bir 

pazar bölümlendirme gerçekleştirebilirler. Pazar bölümlendirme 

çalışmalarında tüketicilerin eğitim, gelir düzeyleri, ürün deneyimleri ve 

mamul hakkında çeşitli kalite boyutlarıyla ilişkili beklentilerini dikkate 

alınarak ürünlerini çeşitlendirebilirler.  

Tüketim malları, tüketici beklentilerine uygun bir şekilde fonksiyonel 

özellikler ve kalite ile donatıldığında, pazar bu beklentilerle uyumlu bir 

şekilde bölümlendirildiğinde; faydasız özellik ve kaliteden kaynaklanan 

israflar engellenebilecek,  tüketici bütçesine, ülke ekonomisine ve toplum 

refahına katkı sağlanabilecektir. İşletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için de 

tüketici tatminini hedeflemeleri stratejik bir gerekliliktir. Hatta günümüzün 

yoğun rekabet dünyasında, müşterileri memnun etmek işletmeler açısından 

sadece temel bir seviyedir ve hayatta kalmak için yeterli olmayabilir. 

İşletmeler ürün kalitesini, ürüne bağlı hizmetlerin kalitesini ve müşterilerin 

yaşayacağı deneyimi iyileştirerek, geliştirerek müşteri sadakati kazanmaya 

odaklanmalıdır. 
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GİRİŞ 

İşletmeler rekabetin yoğun olduğu sektörlerinde kârlarını mümkün 

olabilecek en yüksek seviyeye yükseltebilmek için birçok parametreye dikkat 

ederler. Maliyet kavramı da bu parametrelerden biridir. Maliyetlerin doğru 

olarak belirlenmesi ile işletmeler gereksiz harcamalara maruz kalmayarak 

kârlarını daha fazla artırma fırsatı bulabileceklerdir. Bu noktada maliyetlerin 

tahmini konusu ön plana çıkmaktadır. Gelecek odaklı tahminler gerçekleştiren 

işletmeler, kısa ve uzun vadeye yayılan planlar yaparak yoğun rekabetin 

yaşandığı sektörlerinde kendilerine önemli avantajlar sağlamaktadır. Buna 

göre geleceği doğru yorumlayabilmek, doğru planlar yapabilmek, rakip 

işletmelere karşı avantajlar sağlayabilmek için geleceğe yönelik tahminleme 

teknikleri zamanla önem kazanmıştır (Keçe vd., 2016:453). Bu bağlamda, 

işletmelerin geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilmesi açısından 

maliyet tahminlerinin yapılması önemli bir konu olarak görülmektedir. 

Çalışmamızda, BIST100 endeksinde yer alan ve imalat sektöründe 

faaliyet gösteren iki farklı işletmenin (Arçelik ve Vestel)  son dört yıldaki 

(2018-2021) maliyet verileri üzerinden 2022 yılı dört çeyrek dönem için ayrı 

ayrı maliyetlerin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, az sayıda veri ile 

etkili tahminler yapmaya yarayan Gri Tahmin Yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmanın uygulama bölümünde Arçelik ve Vestel işletmelerinin gelir 

tablosundaki satışların maliyeti verisi kullanılarak geleceğe yönelik 

maliyetleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada giriş bölümünden sonra 

maliyet kavramı ve maliyet tahmininin işletmeler için neden önemli olduğuna 

değinilmiştir. İkinci bölümde Gri Sistem Teorisi ve Gri Tahmin Yöntemleri 

açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde veri seti ve uygulamaya yer 

verilerek son bölümde ise saptanan sonuçlara dair yorumlar yapılmıştır. 

1. MALİYET KAVRAMI VE MALİYET TAHMİNİNİN 

ÖNEMİ 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle maliyet kavramından bahsedilecek 

ardından maliyet tahminin işletmeler için önemine değinilecektir.  

1.1. Maliyet Kavramı 

Maliyet kavramının genel olarak tanımı, amaçlanan bir sonucu elde 

etmek adına katlanılması zorunlu olan esirgemezliklerin parasal toplamı 

şeklinde yapılabilir. Buna göre, varılmış ya da varılmak istenen birbirine göre 

fark eden her sonuç için ayrı bir maliyetten bahsedilebilir. Örneğin, bir malın 

maliyeti denildiğinde amaçlanan, eğer o mal satın alma yoluyla sağlanmışsa 
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“alış maliyeti”, eğer üretim sonucu sağlanmışsa, “üretim maliyeti”dir. Bu 

noktada sonuç, sağlanan mal olup, her iki durum için de aynıdır. Ancak 

birinci durumdaki maliyet “satın alma” faaliyetinden, ikinci durumdaki ise   

“üretim” faaliyetinden kaynaklanan fedakârlıklarla ölçülecektir (Büyükmirza, 

2008:44). Ticaret işletmelerinde mal stoklarının değeri ve Satılan Malların 

Maliyeti (SMM) o malların satın alma fiyatları esas alınarak belirlendiğinden, 

genel muhasebe mevcut stokların değerini belirlemede ve bir dönemde 

SMM’yi saptamada herhangi bir problemle karşılaşmaz. Ancak mal ve hizmet 

üreten işletmelerde, maliyet muhasebesinin oluşturacağı mal ve hizmetlerin 

işletme içi değerlerinin (maliyet değeri) bilgisi olmaksızın, genel muhasebe, 

mal üreten işletmelerde mal stoklarının değerini ve dolayısıyla SMM’yi tespit 

edemez. Bu aşamada devreye giren maliyet muhasebesi, mal için tüketilen 

birçok üretim faktörü için işletmenin yaptığı parasal fedakârlıkları temel 

alarak, üretilen malın maliyetini saptar (Pazarçeviren, 2006:3-4). Üretilen 

mallar için olan bu durum hizmetler için de geçerlidir. 

Katlanılan veya katlanılacak özverilerin, para birimiyle ifade edilmesi, 

maliyetin iki şekilde sınıflandırılmasını mümkün kılmaktadır. Bunlar; 

istenilen hedefe varmak için sarfedilen özveriler toplamı olarak tanımlanan 

muhasebe maliyeti ile istenilen amaç için vazgeçilen net kazanç olarak 

tanımlanan fırsat maliyetidir (Şener, 2004:38). Maliyet, yapılan bu 

sınıflandırmanın yanı sıra çeşitli kavramlarla birlikte kullanılarak maliyet 

objesi olarak durumuna gelebilir.  Muhasebede maliyeti tespit edilen şeye 

“maliyet objesi” ismi verilir. Bir işletmede maliyet objelerinin çeşitliliği 

maliyet verilerine duyulan gereksinimlere göre oluşmaktadır. Satın alınan 

“malın”, üretilen bir “mamulün”, sağlanan “hizmetin”, üretim yapan 

“atölyenin” vb. gibi birçok şeyin maliyeti tespit edilebilir. Maliyet objelerinin 

belirlenmesinde esas ölçüt, maliyet-yarar karşılaştırılmasıdır (Büyükmirza, 

2008:44-45). Maliyet kavramına ilişkin açıklamalar incelendiğinde, maliyeti 

meydana getiren objelerin yapısının tam belli olmadığı ve muhasebe bilgi 

sisteminin maliyetle ilgili tüm bilgileri kaydedemediği görülmektedir. Buna 

paralel olarak da maliyet ile ilgili kısmi bilgiye sahip olunması suretiyle 

belirsiz bir duruma gelen maliyetin gri bir yapısının olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda maliyetle ilgili belirsiz durumların yapılan tahminlerle azaltılması 

suretiyle maliyet bilgisini kullanacak olan paydaşlar daha doğru kararlar 

alabilirler (Keçe vd., 2016:456). 
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1.2. Maliyet Tahmininin Önemi 

İşletmelerin en önemli amaçlarından birisi kârlarını mümkün olabilecek 

en yüksek seviyeye çıkarmak yani maksimize etmektir. Maliyetlerin de kârın 

elde edilmesine ve arttırılmasına olan etkisi bilinmektedir. Buna göre 

işletmeler üretecekleri ürünlerin kalitelerini de göz ardı etmeden maliyetlerini 

düşürebilirse daha fazla kâr kazanabileceği söylenebilir. Tam bu noktada 

işletmelerin geleceğe yönelik bir perspektif koyarak strateji oluşturabilmesi 

adına maliyetlerini doğru tahmin edebilmeleri önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin işletmelerin en basitinden bir proje çalışması 

yaptığında bile proje yönetimi açısından maliyet tahmininin doğruluğu, 

projenin kararı, ölçeği, çalışma planı gibi birçok faktörü etkilediğinden büyük 

önem taşımaktadır (Dağdeviren ve Kaymak, 2020:11).  Maliyet tahmininin 

güvenilir bir şekilde yapılması projeye ilişkin finansal modelin doğru 

kurulmasını sağlayıp nakit akışları nedeniyle oluşabilecek problemleri ortadan 

kaldıracaktır (Polat ve Çıracı, 2005:66). Maliyet tahmini bir proje bazında 

değil de bir işletmenin tüm bünyesini kapsayacak şekilde düşünüldüğünde 

satışlarının maliyeti kaleminin tahmin edilmeye çalışılması ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle üretim işletmeleri açısından satışların maliyetinin elde 

edilecek kâr üstünde direkt bir etkisinin olduğu ifade edilebilir. İşletme 

personeli ve yöneticileri ürün satış fiyatının tespit edilmesi, faaliyet 

alternatifleri arasında karar verip bütçeyi oluşturmak vb. gibi farklı sebeplerle 

ürün maliyet bilgisine yani satışların maliyeti kalemine ihtiyaç duymaktadırlar 

(Keçe vd., 2016:455). Bu doğrultuda satışların maliyeti kaleminin doğru ve 

güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmesinin önemli bir konumda olduğu 

belirtilebilir. 

Geleceği doğru yorumlayıp analiz etmek, doğru planlar kurarak rakipler 

karşısında avantajlar elde etmek için geleceğe yönelik tahminleme teknikleri 

günümüzde giderek önem kazanmaya başlamıştır (Keçe vd., 2016:455). 

Maliyet tahmin yöntemleri de bu tekniklerden faydalanılarak 

oluşturulmaktadır. İşletmedeki yöneticiler klasik maliyetleme yöntemlerinin 

yetersiz kaldığı durumları telafi etmek adına bu yöntemlerin yanı sıra daha 

çok teknik bilimlerde kullanılan bulanık mantık, gri sistem teorisi vb. çeşitli 

teknikleri maliyet tahmininde kullanmaya başlamışlardır. İşletmelerin 

geleceğe dair verecekleri kararlarda maliyet tahminlerinin doğru ve güvenilir 

olması çok önemli bir husustur; çünkü gelecek dönemlere ait bazı 

belirsizlikleri azaltmak için, geçmişteki tecrübelere göre sağlanan verilerin 

matematiksel ve istatistiksel yöntemler esas alınarak hesaplanarak tahminlere 
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yansıtılmasının, işletme ile ilgili tüm paydaşların isabetli kararlar vermelerine 

destek olduğu ifade edilebilir (Çiğdem ve Gül, 2021: 165).  

Konuya ilişkin literatürde yer alan birçok çalışmada genel veya özel 

durumlar için farklı maliyet tahmin yöntemleri araştırılmış ve uygulanmıştır. 

Özellikle imalat sektöründe üretim sürecinin başlangıcında da kullanılan çok 

sayıda farklı nitel yöntem uygulaması mevcuttur. Üretim sürecinin sonraki 

aşamaları için nicel ve analitik yöntemleri kullanan araştırmalar da çoğunlukla 

imalat sektörünü odak noktasına almıştır (Aram vd, 2014:383). Bu çalışmada 

da imalat sektörü kapsamında maliyet tahmini yapılmıştır. Maliyet tahmini 

yapılırken de daha önceki bölümde de belirtildiği üzere maliyet ile ilgili kısmi 

bilgiye sahip olunduğu için maliyetin gri bir yapısının olduğu kabulünden 

hareket edilerek gri sistem teorisi içerisinde yer alan gri tahmin yönteminden 

yararlanılmıştır. Çalışmanın sonraki bölümünde söz konusu yöntem detaylı 

şekilde ele alınmıştır. 

2. GRİ SİSTEM TEORİSİ VE GRİ TAHMİN YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle Gri Sistem Teorisi kavramından 

bahsedilecek ardından Gri Tahmin Yönteminin aşamaları anlatılacaktır. 

2.1. Gri Sistem Teorisi 

1982'de Çin'deki Hamzong Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 

bölümünden Profesör Deng Ju Long, gri teori kavramları üzerine ilk araştırma 

makalesini ‘International Journal of Gray Systems Control’ dergisinde 

yayınladı. Bu makalede az sayıda veya eksik veriye sahip sistemlerin ideale 

yakın çözümleri araştırılmıştır. Kısıtlı sayıda ve bulanık verilere sahip olan 

sistemler yüksek belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bulanık verilerin 

değerleri kesin olarak bilinmemekte sadece alabileceği değerlerin sınırları 

bilinmektedir (Liu ve Lin, 2006:23). Bu sistemlerin özelliklerini bulanık 

matematik veya olasılıklarla açıklamak zordur. Gri Sistem Teorisi (GST) 

eksik ve bulanık veri setine sahip olan sistemlerde tutarlı ilişkiler saptamaya 

ve etkili tahminler yapmaya olanak sağlamaktadır. GST’nin ortaya 

çıkmasındaki temel fonksiyon kısıtlı veriye sahip sistemlerin modellenmesini 

ve tahminlenebilir hale getirilmesidir (Hsieh vd, 2006).  

Gri Sistemler Teorisi, gri tahmin, gri planlama, gri ilişki, gri kontrol ve 

gri karar olmak üzere beş ana bölümden oluşur. Gri Tahmin Modeli, gri 

teorinin temel noktası olarak kabul edilebilir. GST’nin en önemli avantajı az 

sayıda veri ile uygulanabilir olmasıdır. Gri sistemler teorisi, kesikli verilere ve 

eksik bilgilere sahip sistemleri çözmenin çok etkili bir yolu olarak 
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önerilmiştir. Diğer bir deyişle bulanık sistemlerde tutarlı tahminler yapmaya 

olanak sağlayabilmektedir (Wang ve Liu, 2005: 618). Bulanık sistemlerin 

kullanımı, uzmanların deneyimlerine dayalı olarak ilgili değişkenlerin 

tanımlanmasını gerektirir. Değişkenlerin tanımlanmasından sonra GST kısıtlı 

veriye sahip olunması durumunda bile etkili çalışabilmektedir (Liu, 1992:46). 

Tablo 1’de GST’nin tahmin modellerinde sağladığı avantajlar ve neden 

olduğu dezavantajlar gösterilmektedir (Norouzi ve Fani, 2020:4).  

 

Tablo 1: GST’nin Avantajları ve Dezavantajları 

Avantajlar Dezavantajlar 

Kısa dönemde etkilidir. Uzun dönemde etkisizdir. 

Basit istatistiksel hesaplamalar kullanılır. Karmaşık analitik hesaplamalar 

gerektirir. 

Az miktarda zaman serisi verisi 

yeterlidir. 

Kararsız dönemlerde tutarsızdır. 

Basit yapılı modellerde etkilidir. Kompleks modellerde etkisi daha azdır. 

 

2.2. Gri Tahmin Yöntemi 

Gri tahmin modellerinde ölçümü yapılan belirli bir zaman serisinin 

gelecekteki değeri tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Tahmin modelinde yer 

alan verilerin tümü pozitif değerlere sahip olmalıdır (Kayacan vd., 2010: 

1785). Gri sistemler teorisinin temel görevi, mevcut veri dizisini kullanarak 

sistemin modelini belirlemek ve gelecekteki değerini hesaplamaktır. Gri 

tahmin modellerinde en sık kullanılan model GM (n,m) modelidir. ‘GM’ 

ifadesi Gri Model’in kısaltmasıdır. Modelde yer alan n; modelde kullanılan 

differansiyel denklemin derecesini, m ise; modelde yer alan değişken sayısını 

temsil etmektedir. GM(1,1) modeli birinci dereceden tek değişkene sahip olan 

ve en sık kullanılan Gri Modellerden birisidir (Tang ve Yin, 2012:454). 

GM(1,1)’in çok kullanılmasının en önemli nedenleri; modelin ve 

uygulamasının basitliği olarak düşünülebilir. Gri tahmin modeli en genel 

haliyle Eşitlik 1’deki gösterilmiştir (Hsu ve Chen, 2003:2242). 

𝑑𝑛𝑥1
(1)

𝑑𝑡𝑛  + 𝑎1
𝑑𝑛−1𝑥𝑡

(1)

𝑑𝑡𝑛−1 + …… + 𝑎𝑛−1
𝑑𝑥𝑡

(1)

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑛𝑥𝑡

(1)
= 𝑏1𝑥1

(1)
+ 𝑏2𝑥2

(1)
+…..+ 

𝑏𝑚𝑥𝑚−1
(1) (𝑡)                  (1) 

Eşitlik 1’deki modelde m=1 ve n=1 için oluşturulan model Eşitlik 2’de 

gösterilmiştir. 
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𝑑𝑥1
(1)

𝑑𝑡
+ 𝑎1𝑥𝑡

(1)
=b                                                                                     (2)                                                                                                        

Gri Tahmin Yönteminin aşamaları aşağıda gösterilmiştir (Liu ve Lin, 2006: 

199-203). 

1. Aşama: X(0) = (x(0)(1), x(0)(2), x(0)(3), ……i x(0)(n))    X(0) > 0 ve n: gözlem 

sayısı 

2. Aşama: X(0) veri dizisinden monoton artış gösteren X(1) dizisi elde edilir. 

 X(1) = (x(1)(1), x(1)(2), x(1)(3), ….., x(1)(n)) 

 x(1)(k) = ∑ 𝑥(0)(𝑖)𝑘
𝑖=1  

3. Aşama: X(1) serisi kullanılarak Z(1) serisi oluşturulur. 

 x(0)(k) + az1(k) = b,     k = 2,3,4,5,6……,n 

 z1(k) = αx1(k) + (1-α)x1(k-1) denkleminde α = 0,5 olarak alınır ve 

 z(1)(k) = 0,5x(1)(k) + 0,5 x(1)(k-1) denklemi elde edilir. Daha sonra ise; 

 Z(1) = (z(1)(1), z(1)(2), z(1)(3), ….., z(1)(n))  dizisi elde edilmiş olur. 

4. Aşama: x(0)(k) + az1(k) = b  denklemindeki ‘a’ ve ‘b’ parametreleri 

hesaplanır. Bu hesaplama için en küçük kareler yöntemi kullanılabilir. Bu 

yöntemde her bir ‘k’ değişkeni için ayrı ayrı 

 x0(2) + az1(2) = b 

 x0(3) + az1(3) = b 

 x0(4) + az1(4) = b 

 x0(5) + az1(5) = b 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 x0(n) + az1(n) = b      

denklemler elde edilir. Daha sonra aşağıdaki matrisler kullanılır ve 
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 Y = 

[
 
 
 
 
 
 
𝑥0(2) (2)

𝑥0(3) (3)

𝑥0(4) (4)

𝑥0(5) (5)
… … . … . .
𝑥0(𝑛) (𝑛)]

 
 
 
 
 
 

     , B = 

[
 
 
 
 
 
 
−𝑧(1)(2) (1)

−𝑧(1)(3) (1)

−𝑧(1)(4) (1)

−𝑧(1)(5) (1)
…… . … . .

−𝑧(1)(𝑛)  (𝑛)]
 
 
 
 
 
 

     ve â = [
𝑎
𝑏
] 

aşağıdaki çözüm denklemi elde edilir.  

 â = [BTB]-1 BTY  

5. Aşama: Çözüm denkleminde ‘a’ ve ‘b’ parametleri bulunduktan sonra  

aşağıda gösterilen birinci dereceden gri diferansiyel denklem elde edilir. 

 x̄(1)(k+1) = [𝑥(1)(0) − 
𝑏

𝑎
] . 𝑒−𝑎𝑘 +

𝑏

𝑎
 

6. Aşama: Elde edilen seri aşağıdaki eşitliği kullanılarak tahmin modeline 

dönüştürülür. 

 x̄(0)(k+1) = α(1) x̄(1)(k+1) = x̄(1)(k+1) – x(1)(k) 

3. VERİ SETİ ve UYGULAMA 

Bu çalışmada BIST100 imalat sektöründe operasyonlarını yürüten iki 

farklı işletmenin (Arçelik ve Vestel) Gri Tahmin Yöntemi kullanılarak 2022 

yılının çeyrek dönemlerine ait satışların maliyetleri değeri tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. Her iki işletmeye ait son dört yılın maliyet değerleri üçer aylık 

periyotlar halinde analize dâhil edilmiştir. Gri tahmin yöntemi az verinin 

kullanıldığı pozitif ve artan diziye sahip serilerde etkili tahminler yapabildiği 

bilinmektedir. Verilerin dönemlere göre değişimi Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Satışların Maliyetleri Tutarları (Bin TL) 

 SATIŞLARIN MALİYETİ 

  DÖNEMLER VESTEL ARÇELİK 

2018-1 2.298.865 3.631.546 

2018-2 2.793.026 4.537.873 

2018-3 2.227.714 5.185.275 

2018-4 4.250.474 5.003.928 

2019-1 2.752.890 4.663.460 

2019-2 3.036.989 5.784.268 

2019-3 3.174.900 5.520.482 
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2019-4 3.931.579 5.714.456 

2020-1 2.811.591 5.297.733 

2020-2 3.230.516 5.412.862 

2020-3 3.885.060 7.806.585 

2020-4 5.600.663 8.548.930 

2021-1 4.686.895 8.500.972 

2021-2 5.831.319 10.141.203 

2021-3 5.993.219 13.022.200 

2021-4 6.975.588 16.041.717 

 

GM(1.1) modeline göre Tablo 2’de her iki işletmeye ait 2018 – 2021 

yılları arası üçer aylık dönemlere ait satışların maliyeti verileri incelenmiştir. 

Oluşturulan x(0) serisi tek çıktıya sahip bir zaman serisidir. x(0) serisindeki 

veriler kullanılarak monoton şekilde artan x(1) serisi oluşturulur. Oluşturulan 

seri Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3: x(0) dizisinden üretilen x(1) dizisi (milyon) 

DÖNEMLER VESTEL ARÇELİK 

2018-1 2,30 3,63 

2018-2 5,09 8,17 

2018-3 7,32 13,35 

2018-4 11,57 18,36 

2019-1 14,32 23,02 

2019-2 17,36 28,81 

2019-3 20,53 34,33 

2019-4 24,47 40,04 

2020-1 27,28 45,34 

2020-2 30,51 50,75 

2020-3 34,39 58,56 

2020-4 39,99 67,11 

2021-1 44,68 75,61 

2021-2 50,51 85,75 

2021-3 56,51 98,77 

2021-4 63,48 114,81 
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Elde edilen x(1) dizisinde ardışık değerlerin ortalaması alınarak z(1) 

dizisi oluşturulmuş ve Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4: z(1) dizisi (milyon) 

DÖNEMLER VESTEL ARÇELİK 

z(1)1 3,70 5,90 

z(1)2 6,21 10,76 

z(1)3 9,44 15,86 

z(1)4 12,95 20,69 

z(1)5 15,84 25,91 

z(1)6 18,95 31,57 

z(1)7 22,50 37,18 

z(1)8 25,87 42,69 

z(1)9 28,89 48,05 

z(1)10 32,45 54,66 

z(1)11 37,19 62,83 

z(1)12 42,34 71,36 

z(1)13 47,60 80,68 

z(1)14 53,51 92,26 

z(1)15 59,99 106,79 

 

Daha sonra en küçük kareler yöntemi kullanılarak verilen dönemlere ait 

tahmin değerleri hesaplanmıştır. Vestel ve Arçelik işletmelerine ait son 4 yılın 

tahmin değerleri, gerçekleşen değerler ve hata yüzdeleri Tablo 5 ve Tablo 6’ 

da yer almaktadır. 

 

Tablo 5: Vestel İşletmesine Ait Gerçek Değerler ve Tahmin Değerleri (BinTL) 

Dönemler Satışların 

Maliyeti 

Satışların Maliyeti 

Tahmini 

Hata Payı 

(%) 

2018-1 2.298.865 - - 

2018-2 2.793.026 2.841.789 1,75 

2018-3 2.227.714 2.266.608 1,25 

2018-4 4.250.474 4.324.683 5,21 

2019-1 2.752.890 2.800.953 2,10 

2019-2 3.036.989 3.090.012 5,87 

2019-3 3.174.900 3.230.331 2,34 
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2019-4 3.931.579 4.000.220 9,04 

2020-1 2.811.591 2.860.679 3,32 

2020-2 3.230.516 3.286.918 4,85 

2020-3 3.885.060 3.952.889 5,85 

2020-4 5.600.663 5.698.445 2,24 

2021-1 4.686.895 4.768.724 0,02 

2021-2 5.831.319 5.933.128 2,34 

2021-3 5.993.219 6.097.855 9,00 

2021-4 6.975.588 7.097.375 2,36 

  

Ort. Mutlak 

YüzdeHata (MAPE) 3,83 

 

Tablo 6: Arçelik İşletmesine Ait Gerçek Değerler ve Tahmin Değerleri 

(BinTL) 

Dönemler Satışların 

Maliyeti 

Satışların Maliyeti 

Tahmini 

Hata Payı 

(%) 

2018-1 3.631.546 - - 

2018-2 4.537.873 4.700.947 3,59 

2018-3 5.185.275 5.371.614 2,97 

2018-4 5.003.928 5.183.750 7,14 

2019-1 4.663.460 4.831.047 2,91 

2019-2 5.784.268 5.992.133 3,34 

2019-3 5.520.482 5.718.867 0,25 

2019-4 5.714.456 5.919.812 3,93 

2020-1 5.297.733 5.488.114 8,23 

2020-2 5.412.862 5.607.380 0,88 

2020-3 7.806.585 8.087.124 3,62 

2020-4 8.548.930 8.856.147 0,30 

2021-1 8.500.972 8.806.465 4,71 

2021-2 10.141.203 10.505.640 9,71 

2021-3 13.022.200 13.490.169 2,75 

2021-4 16.041.717 16.618.196 4,40 

  

Ort. Mutlak 

YüzdeHata (MAPE) 3,92 
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Elde edilen sonuçlara göre GM(1.1) yöntemi ile 2018 – 2021 yılları 

arasındaki verilerek kullanılarak oluşturulan her iki modelde de hata değerleri 

%10’un altında kalarak (Vestel: %3.83, Arçelik: %3,92) yüksek doğruluk 

düzeyine sahip olmuştur. Bu sonuçlara göre GM(1.1) tahmin modelinin 

güvenilirliği yüksek ve hata değeri düşük tahminler yaptığı söylenebilir. 

Oluşturulan tahmin modeli ile her iki işletmenin 2022 yılına ait dört dönemlik 

maliyetleri hesaplanmış ve Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7: 2022 Yılının 4 Dönemine Ait Tahmin Değerleri (Bin TL) 

 SATIŞLARIN MALİYETİ 

 DÖNEMLER VESTEL ARÇELİK 

2018-1 2.298.865 3.631.546 

2018-2 2.793.026 4.537.873 

2018-3 2.227.714 5.185.275 

2018-4 4.250.474 5.003.928 

2019-1 2.752.890 4.663.460 

2019-2 3.036.989 5.784.268 

2019-3 3.174.900 5.520.482 

2019-4 3.931.579 5.714.456 

2020-1 2.811.591 5.297.733 

2020-2 3.230.516 5.412.862 

2020-3 3.885.060 7.806.585 

2020-4 5.600.663 8.548.930 

2021-1 4.686.895 8.500.972 

2021-2 5.831.319 10.141.203 

2021-3 5.993.219 13.022.200 

2021-4 6.975.588 16.041.717 

2022-1 4.510.186 17.014.786 

2022-2 6.109.132 18.165.452 

2022-3 6.278.745 18.984.752 

2022-4 7.307.916 20.123.149 

 

Bu çalışmaya göre her iki işletmeninde maliyetlerinde önceki yıllara 

göre artış beklenmektedir. Elde edilen tahmin modeline göre Vestel 

işletmesinin 2022 yılına ait maliyet tahmininde bir önceki yıla göre ortalama 

%3.06; Arçelik işletmesinde ise ortalama %55,72 oranında artış 

beklenmektedir. 
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SONUÇ 

İşletmeler açısından gün geçtikçe artmaya devam eden rekabet 

ortamında ayakta kalmalarına yardım edebilecek en önemli unsurlardan birisi 

kârlarının mümkün olabilecek en yüksek seviyeye çıkarabilmektir. Bunun bir 

yolu da kalite vb. gibi bazı değişkenleri de göz ardı etmeden maliyetleri 

kontrol altına alarak minimum düzeye çekebilmektir. Böylece işletmeler 

kârlarını arttırma ihtimaline kavuşabilirler. Tam bu aşamada işletmelerin 

faaliyetlerinde gelecek açısından isabetli kararlar alabilmeleri için 

maliyetlerini doğru ve güvenilir bir biçimde tahmin edebilmeleri önemli bir 

konu haline gelmektedir. 

Çalışmada işletmelerin maliyet ile ilgili sınırlı bilgiye sahip olduğu için 

maliyetin siyah ile beyaz arasında kalan belirsiz bir yapıya yani gri bir yapıya 

sahip olduğu varsayımından hareketle maliyetlerin tahmin edilmesinde gri 

sistem teorisi içerisinde yer alan gri tahmin yöntemi kullanılmıştır. İmalat 

sektöründe yer alan farklı iki işletme olan Arçelik ve Vestel çalışma 

kapsamına alınmış ve gelir tablosunda yer alan “satışların maliyeti” kalemi 

aracılığıyla 2022 yılının tüm çeyrekleri için maliyetler tahmin edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda Vestel işletmesinin 2022 yılına ait maliyetlerinde 

bir önceki yıla göre ortalama %3.06; Arçelik işletmesinde ise ortalama 

%55,72 oranında artış beklenmektedir. İşletmeler ulaşılan bu sonuçlardan 

yararlanarak ürün satış fiyatının saptanması, alternatif faaliyetler arasından 

birisinin tercih edilip bütçenin meydana getirilmesi gibi gelecek açısından bir 

strateji oluşturacak önemli kararlar alabilirler.  

Maliyetlerin tahmininde daha çok imalat işletmeleri odak noktası 

alınarak söz konusu tahminler yapılmaktadır. Çalışmamızda da imalat 

sektöründe yer alan işletmeler açısından konu irdelenmiştir. Bundan sonraki 

yapılacak çalışmalarda farklı sektörler açısından da araştırmalar yapılabileceği 

gibi incelenen dönem sayısında da artış yapılarak maliyet tahminleri yapılarak 

konuya ilişkin literatüre katkı sağlanabilir. 
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GİRİŞ 
Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilen ve tarihin akışını değiştiren pek 

çok icat söz konusudur. Ancak bu icatlardan otomobil fikrini tek bir kişiye 

mal etmek oldukça zordur. Aslında bunun biraz da otomobilin nasıl 

tanımlandığı ve nasıl hareket ettiğinin kabulü ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

Çok sayıda tarihçi tarafından Fransız mühendis Nicolas-Joseph Cugnot ilk 

gerçek otomobilin yapımcısı olarak kabul edilse de, 1885'te Gottlieb 

Daimler'in veya 1886'da Karl Benz'in icat ettiği araçların ilk olduğunu iddia 

edenlerde vardır.  

Otomotiv endüstrisinin, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 

demir- çelik, lastik, boya, plastik, elektronik aksam vb. gibi birçok farklı 

sektörle doğrudan veya dolaylı bağlantısı vardır.  Dolayısıyla, milyonlarca 

insanı istihdam etmesi, ülkelerin dış ticaretine ve büyüme oranına ciddi katkı 

sağlaması bakımından ekonomik kalkınmanın taşıyıcı kolonlarından birisidir. 

Otomotiv endüstrisinde üreticiler, daha verimli ve daha çevreci motorlar 

geliştirebilmek için büyük yatırımlar yapmaktadırlar. 

2020 yılında, COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ve 

yasaklar nedeniyle ekonomik aktivitedeki genel düşüşe paralel olarak 

otomotiv sektöründe de keskin bir düşüş yaşanmıştır. Ancak, pandemi sonrası 

toparlanma pek çok kişinin beklediğinden daha hızlı gerçekleştiğinden, 

dünyadaki toplam yarı iletken üretiminin yaklaşık %10’unu kullanan otomotiv 

endüstrisinin ihtiyacının karşılanmasında sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ekonomisinin de önde gelen 

sektörlerinden birisidir ve özellikle son on yılda üretim kapasitesini ciddi 

oranda artırmıştır. Özellikle ihracata yönelik olarak yapılan üretim ve iç 

talepteki istikrarlı artış ülke ekonomisine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. 

Bu nedenle sektörün dünyadaki gelişime ayak uydurarak rekabet gücünü 

arttırması ülke ekonomisinin gelişmesi açısından son derece önemlidir. 
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2. OTOMOBİL KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇTE 

GELİŞİMİ 

Hareketlilik, insani gelişme sürecinde her zaman çok önemli bir rol 

oynamıştır. Neredeyse her çağda, insanların mümkün olan en yüksek hızda 

uzun mesafelere taşınmasını sağlayacak araçların bulunmasına 

çalışılmıştır. Bu arayışların sonunda ortaya çıkan icatlardan birisi de 

otomobildir (Dietsche & Kuhlgatz, 2015: 2-7). 

Otomobil, mal veya yolcu taşımak için kullanılan ve aynı zamanda 

kendi motorunu da taşıyan tekerlekli motorlu bir araçtır. Otomobil kelimesi, 

eski Yunanca kendi anlamına gelen autós ve Latince hareket ettirilebilir 

anlamına gelen mobilis kelimelerinden gelmektedir.  Bu nedenle otomobil, 

kendi kendine hareket eden bir araç olarak tanımlanmaktadır. Alternatif adı 

olan araba kelimesinin ise Latince carrus veya carrum (tekerlekli araç) ya da 

Galya dilindeki karros (Galyalı savaş arabası) kelimesinden geldiğine 

inanılmaktadır. Bu terimlerin çoğu otomobillerin öncelikle yollarda çalışacak 

şekilde tasarlandığını bir veya daha fazla kişi için oturma yerine sahip, tipik 

olarak dört tekerleği olan ve esas olarak insan ve eşya taşımacılığı için 

yapıldığını ifade etmektedir (NCERT, 2019). 

Dünyada hangi aracın ilk gerçek otomobil olduğu konusunda farklı 

görüşler vardır. Aslında otomobilin tarihini Leonardo da Vinci'nin ulaşım 

araçları için tasarımlar ve modeller oluşturduğu 15. yüzyılın Rönesans’ına 

kadar uzatmakta mümkündür. Leonardo Da Vinci’den, birkaç yüzyıl sonra Sir 

Isaac Newton’unda ilk otomobil için teorik bazı planlar hazırladığı 

bilinmektedir. Newton'un ölümünden yaklaşık 40 yıl sonra (1769), Fransız 

mühendis Cugnot bir buhar motoruyla çalışan ilk aracı yapmıştır (Tablo 1). 

Belçikalı mühendis Etienne Lenoir ise içten yanmalı tek silindirli motoru ilk 

yapan kişidir.  1859 yılında benzinli ve genleşmiş havalı motor adı altında iki 

zamanlı içten yanmalı bir motorun patentini almış, 1860 yılında elektrik ile 

ateşlenen ve su soğutmalı ilk içten yanmalı motoru geliştirmiştir. Nikolaus 

Otto, 1870 yılında ilk dört zamanlı içten yanmalı motoru yapmayı başarmıştır. 

Bu bağlamda, bazıları ilk gerçek otomobilin 1769'da Fransız mühendis 

Nicolas Joseph Cugnot tarafından icat edilen kendinden tahrikli buharla 

çalışan bir askeri traktör olduğunu iddia etmektedir. Başka bir gurup ise ilk 

benzinle çalışan araçların patentini alan,1885'te Gottlieb Daimler'in veya 

1886'da Karl Benz'in icat ettiği araçların olduğunu kabul etmektedir. 

Mercedes-Benz'in kurucularından biri olarak bilinen Karl Benz, içten yanmalı 

motorla çalışan bir otomobili ilk yapan kişidir. Gottlieb Daimler ve Wilhelm 

Maybach, 1926'da Daimler-Benz'i yaratmak için Benz'in üretim firmasıyla 
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birlikte ortak şirket kurmuşlardır. İlk kendinden tahrikli dört tekerlekli araçlar, 

Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach ve Karl Benz gibi öncüler tarafından çok 

sınırlı miktarlarda üretilmiştir. Ayrıca ilk V eğimli motoru da yaratmışlardır.  

Bunun yanı sıra Henry Ford’un  seri üretim montaj hattında üretilen ve bugün 

arabaların modellendiği, şanzıman mekanizması nedeniyle ilk gerçek arabayı 

icat ettiğine inananlarda vardır. Henry Ford, 1900'lerin başında Ransom E. 

Olds’un Oldsmobile'in seri üretimine ilişkin çalışmalarından yola çıkarak 

dünyanın en büyük otomobil üretim hattını geliştirmiş Model T’yi üretmiştir. 

Model T'nin üretim maliyetini yeterince aşağıya çekerek 1927 yılına kadar 15 

milyonun üzerinde satış yapmıştır.  Seri üretim montaj hattının kullanılması 

otomobil endüstrisinde devrim yaratan büyük bir yeniliktir. Sonrasında 

arabaların icat edilmesinin ardından, üzerinde sürülecek karmaşık yol 

sistemlerine yönelik ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. ABD'de, yolların 

geliştirilmesiyle görevli ilk kurum, 1893'te kurulan Tarım Bakanlığı 

bünyesindeki Yol Soruşturma Ofisidir (Bellis, 2019; Parker, 2020; Moment, 

2019). 

Tablo 1: Otomobil Tarihinde Öne Çıkan Gelişmeler 

Mucit Tarih Açıklama Ülke 

Nicolas-Joseph 

Cugnot (1725-

1804) 

1769 STEAM / Fransız ordusu için ilk 

kendinden tahrikli karayolu 

aracını (askeri traktör) yaptı: üç 

tekerlekli, 2,5 mil/saat. 

Fransa 

Robert Anderson 1832-

1839 

ELEKTRİK / Elektrikli araba. İskoçya 

Karl Friedrich 

Benz (1844-

1929) 

1885/86 BENZİN / İçten yanmalı motorla 

çalışan otomobil: üç tekerlekli, 

dört zamanlı, motor ve tek bir 

şasi ünitesinden oluşmaktadır. 

Almanya 

Patenti 

DRP No. 

37435 

Gottlieb 

Wilhelm 

Daimler (1834-

1900) ve 

Wilhelm 

Maybach (1846-

1886 BENZİN / “Cannstatt-Daimler” 

olarak bilinen ilk dört tekerlekli, 

dört zamanlı motor. 

Almanya 
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Kaynak: Parker, W. C., Who invented the automobile?, Library of Congress,  2020, 

https://www.loc.gov/everyday-mysteries/item/who-invented-the-automobile/ 

Aslında, motorlu taşımacılığın ilk günlerinde benzin temel yakıt 

kaynağı değildir. 20. yüzyılın başında, Amerikan otomobillerinin %40'ının 

buhar, %38'inin elektrik ve sadece %22'sinin de benzinle çalıştığı 

bilinmektedir. Benzinli otomobilin güvenilmezliği, gürültüsü ve titreşimi ile 

buharlı makinaların komplikasyonları ve susuzluğu karşısında, anında kendi 

kendine sessiz çalışma ve minimum bakım, hız gibi unsurlar elektrikli 

otomobilleri çekici hale getirmiştir           (Foster, C. G., et.al., 2021). Örneğin 

100km/s'yi aşan ilk otomobil elektriklidir. Camille Jenatzy adında bir 

Belçikalı tarafından 1899 yılında yapılan elektrikli otomobil Paris'in 

güneyindeki Achères'te 105km/s hıza ulaşmıştır. Bu arabanın arka 

tekerleklerinde iki bağımsız motor vardır ve mekanik frenleri yoktur. Araç, 

ancak iki doğrudan tahrikli 25kW motorunu tersine çevirerek fren 

yapabilmektedir. Elektrikli otomobillerin popülaritesi, pil ve şarj alt yapısının 

olmaması nedeniyle çok uzun sürmemiştir (Bossche, 2010).  

Bu süreçte, üretim maliyetleri düştükçe daha fazla insan için otomobil 

sahipliği mümkün hale gelmiş ve bu da markalar arasında şiddetli rekabete 

yol açarak tasarımlarını geliştirmelerine yardımcı olmuştur. 1920'lerde daha 

kolay vites değişimi için senkromeç şanzımanları, dört tekerlekli hidrolik fren 

sistemleri, geliştirilmiş karbüratörler, kırılmaz cam, balon lastikleri, ısıtıcılar 

ve mekanik olarak çalıştırılan ön cam silecekleri geliştirilmeye başlanmıştır. 

1930’lı yıllarda araba motorları ve gövdeleri büyük ve lüks hale gelmiştir. 

Mucit Tarih Açıklama Ülke 

1929) 

George Baldwin 

Selden (1846-

1922) 

1876/95 BENZİN / Arabalı kombine içten 

yanmalı motor: patent no: 

549,160 (1895). Hiç üretilmedi - 

Selden telif hakkını aldı. 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

Charles Edgar 

Duryea (1862-

1938) ve kardeşi 

Frank (1870-

1967) 

1893 BENZİN / İlk başarılı benzinle 

çalışan araba: 4hp, iki zamanlı 

motor. Duryea kardeşler ilk 

Amerikan otomobil üretim 

şirketini kurdular. 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa ve Amerikan olmak üzere iki tarz 

yaratılmıştır. Avrupa tarzı kompakt ve küçüktür. Avrupalılar, Amerikan 

tarzının aksine arabalarının hafif ve küçük olmasını tercih etmişlerdir. 

Arabalar çoğunlukla alüminyumdan ve çelikten yapılmıştır. Amerikan tarzı 

ise Avrupa tarzının tam tersidir. Arabaların içi büyük ve ferahtır. Ancak 1950-

1960 arası dönemde Amerikalı üreticiler de daha küçük arabalar yapmaya 

başlamışlardır. Buna paralel olarak arabaların motor boyutları ve beygir 

güçleri de artmıştır. Bununla birlikte, tüm bu gelişmelere rağmen arabalar ve 

kamyonlar 1920'lerden 1970'lere kadar büyük ölçüde değişmeden kalmıştır. 

1970'li yıllarda elektronik sistemlerin yeni otomobil teknolojisine entegre 

edilmeye başlanmasına kadar otomotiv endüstrisinde büyük değişiklikler 

olmamıştır. 1980’li yıllarda Japonların otomotiv sektöründe yarattığı 

yenilikler ve bunun ABD’ye pazarlanması nedeniyle teknoloji Amerika'da 

hızla gelişmeye başlamıştır (Denton ISD, 2013; Jonah, 2008).  

21. yüzyılda, otomobilleri önceki dönemlerdeki otomobillerden ayıran 

önemli teknik ve tasarım yönleri vardır. Artık arabalarda bilgisayar teknolojisi 

kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde arabalar çoğunlukla bilgisayar çipleri 

tarafından kontrol edilmektedir. Bu çağda otomobil, artan 

standardizasyonlardan biri haline gelmiştir (Chamberlain & Ede, 2013: 11-

16). Son yıllarda petrol türevi yakıtla çalışan arabaların yarattığı küresel çevre 

kirliliği, petrol rezervlerinin tükenmeye başlaması ve fiyatların sürekli 

artmasından dolayı ortaya çıkan maliyet artışı, elektrikli motor ve pil 

teknolojisinde ortaya çıkan hızlı gelişme nedeniyle daha çevre dostu olan 

elektrikli arabalara olan ilginin giderek artmaya başladığı görülmektedir. 

Dünyadaki pek çok devlet (özellikle gelişmiş olan ülkeler) önümüzdeki 

yıllarda fosil yakıtla çalışan otomobilleri yasaklama kararı almış ve buna 

yönelik planlamalar yapmışlardır.    

Sanayileşmiş ekonomilerde, 1980'lerin sonlarından itibaren, 

kapitalizmin Fordizm'in ötesine (genellikle Post-Fordizm olarak tasvir edilir), 

üretimin kitleye değil bireye ya da küçük gruplara yönelik olarak yapıldığı 

döneme geçildiği konusunda görüşler vardır. Yine, otomobil endüstrisindeki 

üretim yöntemlerinden elde edilen analojiler, tüm ekonominin ve aslında 

toplumun örgütlenmesini tasvir etmek için kullanılmıştır. Ancak bu Post-

Fordist literatürün çoğunun en azından sanayileşmiş ekonomilerdeki 

gelişmelerin küresel bir gelişmeyi simgelediği şeklindeki oldukça dar bir 

bakış açısına sahip olmadığı ve yüzeysel olduğu söylenebilir (Bailey, Ruyter, 

Michie  & Tyler, 2010). 
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3. DÜNYADA OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN YAPISI VE 

GELİŞİMİ 

Otomobil, geçtiğimiz yüzyılın en başarılı ürünlerinden birisidir 

Otomobiller, dünya çapında çeşitli endüstrilerin, sektörlerin, toplumların ve 

ekonomilerin işleyişi için kritik öneme sahiptir ve olmaya devam edecektir. 

Otomotiv endüstrisi, birçok ülkede önemli bir ekonomik güçtür. Araç 

hacimleri, özellikleri, seçimi, satışları ve ticareti ile otomotiv endüstrisinin 

küresel GSYH'ye de katkısı, zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde 

büyümüştür. Bununla birlikte, endüstrinin bölgesel özellikler taşıdığı da 

söylenebilir. Gelişmekte olan ülkelerde araç üretiminin yaygınlaşması, 

1990'larda yükselen piyasalardaki hızlı genişlemeye paralel olarak önemli 

düzeyde artış göstermiştir. Küresel araç üretimi 1990 ve 1997 yılları arasında 

yaklaşık 7 milyon adet artmış ancak aynı dönemde satışlardaki yükseliş 4 

milyon adedin biraz altında gerçekleşmiştir. Bu süreçte endüstrideki 

büyümenin büyük bir kısmı gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşmıştır. 

1990'ların belki de en dikkat çekici özelliği, yükselen piyasalar olarak bilinen 

yapının büyümesidir. Bunlara 1980'lerdeki durgunluktan çıkan Latin Amerika 

(özellikle Brezilya ve Meksika), ASEAN ülkeleri, Doğu Avrupa, Çin ve 

Hindistan dâhildir. Hızla büyüyen gelişmekte olan piyasalar birlikte ele 

alındığında, araç satışlarını %80 ve üretimi de %93 oranında arttırmıştır.  

Diğer bir ifade ile hızlı büyüyen gelişmekte olan piyasalardaki araç satışları 

1997'ye kadar yaklaşık %9 oranında büyümüştür. Doğu Asya'daki krizin 

ardından, yükselen piyasaların geleceğine ilişkin iyimserliğin önemli ölçüde 

azaldığı söylenebilir. Yükselen faiz oranları, durgunluk ve kaybolan tüketici 

güveni, 1997 ve 1998 yılları arasında ASEAN bölgesinde araç satışlarında 

%69'luk bir düşüşe yol açmıştır. Doğu Asya krizinin, para birimini korumak 

için faiz oranlarının ikiye katlandığı Brezilya'yı da doğrudan etkilediği ve araç 

satışlarının üçte bir oranında düşmesine neden olduğu görülmektedir (Tablo 

2). (ILO, 2020; Humphrey & Memedovic, 2003). 
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Tablo 2: Ülke ve Bölgelere Göre Motorlu Kara Taşıtlarının Adet Satışı ve Üretimi, 

1990-1997 (Bin) 

Ülke ya da 

Bölge 

19901 19971 19902 19972 

ABD / Kanada 15464 16922 11704 14690 

Batı Avrupa 15005 14829 15568 16825 

Japonya 7777 6725 13487 10975 

Meksika 550 503 821 1338 

Güney Amerika 1201 3270 1121 2803 

Doğu Avrupa 

(Rusya hariç) 

1090 1060 1266 1686 

Kore 

Cumhuriyeti ve 

Çin'in Tayvan 

Eyaleti 

 

 

1437 

 

 

1995 

 

 

1674 

 

 

3199 

ASEAN 848 1347 841 1325 

Çin 704 1616 509 1583 

Hindistan 357 761 364 770 

Diğera 3367 2752 3275 2407 

Dünya (Toplam) 47800 51780 50421 57257 

Üçlü Bölge 

(Kuzey 

Amerika, 

Japonya ve Batı 

Avrupa) 

 

 

38246 

 

 

38476 

 

 

40759 

 

 

42490 

Hızlı Büyüyen 

Gelişmekte Olan 

Piyasalarb 

 

 

4750 

 

 

8557 

 

 

4922 

 

 

9505 

Diğer Piyasalar 4804 4747 4740 5262 

Kaynak: Humphrey, J. & Memedovic, O. (2003). The Global Automotive Industry 

Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries. Sectoral 

Studies Series, United Nations Industrial Development Organızation, Vienna 2003, 

https://www.unido.org 
1Birim Satışlar, 2Üretim 
aRusya, Afrika'nın tamamı, Okyanusya ve diğer belirtilmemiş üreticiler 
bASEAN, Çin, Doğu Avrupa, Hindistan, Meksika, Güney Amerika. 

1990-1997 arası dönemde dünyada birim satışlar %8.3 ve üretim %13.6 oranında 

artmıştır. Bu oranların sırasıyla üçlü bölgede (Kuzey Amerika, Japonya ve Batı 

Avrupa), %0.6 ve %4.2, gelişmekte olan piyasalarda ise %80.1 ve %93.1 oranında 

arttığı görülmektedir. 

2000 yılı sonrasında otomobil endüstrisinde üretim ve yönetim 

sistemlerindeki gelişme dünya çapında devrim yaratmıştır. Küreselleşme, 

bireyselleşme, dijitalleşme ve artan küresel rekabetin, otomotiv endüstrisinin 

çehresini değiştirerek değişim ve gelişimine doğrudan baskı yaptığı 

söylenebilir. Ayrıca, bu süreçte otomotiv endüstrisinin artan güvenlik 
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gereksinimlerini ve çevresel taahhütleri de dikkate aldığı görülmektedir. Bu 

çerçevede gelişen dünyada yenilik yapabilen ve değer yaratmanın yeni 

yollarını bulabilen şirketler küresel piyasalarda ayakta kalabilmişlerdir. 

Toyota'nın ABD pazarındaki hâkimiyeti, geliştirdiği stratejiler, dış pazarda 

karşılaştıkları zorlukların ve rekabetin üstesinden nasıl geldikleri buna örnek 

olarak gösterilebilir. Toyota, ABD’de Pazar payını arttırmak için Toyota 

Üretim Sisteminin maliyet avantajından yararlanmıştır. Bu sistem, fabrikada 

her şeyden daha az insan emeği, daha az üretim alanı, daha az yatırım aracı, 

Amerikan ve Avrupalı üreticilere kıyasla yeni ürünler geliştirmek (AR-GE) 

için ciddi bir zaman aralığı kullanılmasını ifade etmektedir. Küresel otomotiv 

endüstrisi, karmaşıklığı artıran ve otomobil üreticilerinin sunduğu ekonomik 

seçenekleri etkileyen bir dizi faktöre tabidir. Bu faktörlerin çoğu birbiriyle 

etkileşim halindedir ve güçlü karşılıklı bağımlılıkları vardır. Ancak bu 

faktörlerin bazıları, küreselleşme, bölgeselleşme, Pazar yakınlaşması, giderek 

çeşitlenen tüketici davranış kalıpları, otomobillerdeki dijital teknolojinin 

yaygınlaşması ve ürün döngülerinin kısa olması gibi piyasa kaynaklıdır ve 

sonuç olarak otomobil üreticileri tarafından doğrudan etkilenemez (Jain & 

Gark, 2007: 299-303; Uchil & Yazdanifard, 2014: 265-268). 

Otomobil endüstrisi, sermaye-emek oranı nispeten yüksek olan sermaye 

yoğun, küreselleşmiş ve ihracata yönelik bir sektördür. 2000 yılı sonrasında 

üretim, küreselleşme sürecinin hızlanmasının da etkisiyle özellikle başta Asya 

olmak üzere giderek OECD dışı bölgelere kaymıştır. 2000 ve 2007 yılları 

arasında, ABD ve Japonya'nın küresel üretimdeki payı %40'tan %30'a 

düşerken, OECD dışı alanların payı %10’dan %20’ye yükselmiştir. Almanya 

ve Çek Cumhuriyeti gibi bazı OECD ülkelerinde otomobil endüstrisinin 

katma değer açısından ekonomideki ağırlığı neredeyse %3,5'e ulaşmaktadır. 

Bazı OECD ekonomilerinde otomobil sektörü aynı zamanda önemli bir 

istihdam kaynağıdır. Otomobil endüstrisi tarafından istihdam edilen işçilerin 

toplam payı (bu oranın %2'nin üzerinde olduğu Almanya ve Çek Cumhuriyeti 

hariç), OECD ülkelerinde toplam istihdamın %2'sini temsil etmektedir. 

Otomotiv endüstrisi, birçok farklı endüstriye son derece yakın, alt bağlantıları 

olan ve çok yönlü bir yapıya sahiptir. Otomobil endüstrisi dolaylı olarak 

otomobil finansmanı, sigorta, bayiler ve bakım gibi çeşitli hizmet 

faaliyetlerini de içerdiğinden otomobil değer zincirinde daha da fazla sayıda 

insan istihdam edebilmektedir. ABD ekonomisinin otomotiv sektöründeki 

istihdam yapısı, hem imalat hem de hizmet faaliyetlerini içermektedir. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde, hem imalat hem de hizmetler dâhil 

olmak üzere otomobille ilgili toplam istihdamın, toplam ABD istihdamının 
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%3,3'ü olduğu tahmin edilmektedir (OECD, 2009; Karmokolias, 1990; 

Cooney, 2008). 

Dünyada 1990’lı yıllardan sonra finansal piyasaların da büyük bir 

değişim gösterdiği söylenebilir. Bu süreçte İletişim ve bilgi teknolojisinde 

ortaya çıkan ilerlemeler, finansal piyasaların hızlı bir şekilde gelişmesine ve 

değişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla buna bağlı olarak risk ve getiri 

beklentilerine göre pek çok yeni finansal ürün ortaya çıkmıştır (Öztürk, 2010: 

26). 2007 yılında başlayan ve sonrasında da küresel bir krize dönüşen finansal 

dalgalanmaların kaynağı ABD mortgage piyasasıdır (Cecchetti, 2008).  2007 

yılının ortalarında, konut sektörünün tetiklemesiyle ABD’de finans 

piyasalarında ortaya çıkarak gelişen finansal küresel kriz, tüm dünyada 

finansal sistemin küçülmesine neden olmuş ve dünya, 2008 yılında tarihsel 

süreçte bu güne kadar yaşanan en derin kredi krizinin ortasına düşmüştür 

(Murillo,2009). Oldukça hızlı bir şekilde yayılan küresel finansal kriz, sürekli 

belirsiz bir küresel durgunluğa neden olmuştur (IMF, 2009). Bunun 

yansımaları tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de oldukça sert 

hissedilmiştir.   

 
Grafik 1: Dünya Otomotiv (Otomobil ve Ticari Araçlar) ve Otomobil Üretimi (Adet): 

2000-2021 

 

Kaynak: OICA, Cars and Commercial Vehicles Production Statistics, 2021, 

https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ 

Dünyada otomotiv üretiminin 2000-2021 yılları arasında iki önemli 

kırılma noktası vardır. Bunlardan ilki 2008-2009 yıllarındaki küresel kriz 

diğeri de 2019 yılında ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan ve halen 

devam eden pandemi sürecidir. Bu dönemde otomotiv üretimine bakıldığında 

2000 yılında 58 milyon adetten 2007 yılına kadar sürekli artarak 73 milyon 

adede çıktığı 2008-2009 yıllarında ise düştüğü görülmektedir. Aynı şekilde 
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gene bir artış eğiliminden sonra pandeminin etkisiyle 2019-2020 yıllarında 

tekrar düşüş yaşanmıştır.  Bu dönemdeki en yüksek üretim miktarı 97 milyon 

adet ile 2017 yılında gerçekleşmiştir. Buna paralel bir gelişim otomobil 

sektöründe de yaşanmıştır. Otomobil üretimi de 73 milyon adet ile en yüksek 

düzeyine 2017 yılında ulaşmış, 2009 ve 2020 yıllarında ise küresel kriz ve 

pandeminin etkisi ile sert düşüşler göstermiştir. 2021 yılında hafif bir 

kıpırdanma olsa da pandeminin yeni mutasyonlarla devam etmesi üretimi 

baskılamaya devam etmiştir. Kısaca, otomotiv sektöründe 2008-2009 ve 

2020-2021 yıllarında küresel kriz ve pandeminin etkisiyle ciddi düşüşler 

yaşandığı söylenebilir (Grafik 1).  

 
Grafik 2: Dünya Otomotiv (Otomobiller ve Ticari Araçlar) ve Otomobil Üretiminde 

Bir Önceki Yıla Göre % Değişim: 2000-2021  

 
Kaynak: OICA, Cars and Commercial Vehicles Production Statistics, 2021, 

https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ Verileri 

Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

Dünya otomotiv üretiminin 2000-2021 yılları arası dönemde toplamda 

bir önceki yıla göre % değişimine bakıldığında da bu düşüş veya artışların 

şiddetinin oransal olarak görülmesi mümkündür. Otomotiv sektörü üretim 

miktarında 2008 yılında ABD’de ortaya çıkan krizin küresel bir boyut 

kazanmaya başlamasıyla birlikte dünya otomotiv talebinin daralmaya 

başladığı görülmektedir. Dolayısıyla üretim miktarı bir önceki yıla göre -%3.5 

oranında azalmıştır. 2009 yılında ise -%12.4 ile 2008 yılına göre daha sert bir 

düşmüştür. Yaşanan küresel durgunluk, küresel otomobil pazarı üzerinde 

beklenmedik şekilde büyük bir etki yaratmıştır. Hane halkları ve işletmeler 

büyük harcama kalemlerinin alımlarını iptal ettiği için arabalara olan talep 
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durgunluk sırasında daralmış ancak buna ilave olarak birde krediye erişimin 

olmaması bu etkiyi daha da şiddetlendirmiştir. Ayrıca, kötüleşen işgücü 

piyasası koşulları nedeniyle hane halkı gelirindeki büyümenin yavaşlaması da 

araba alımlarının azalmasına katkıda bulunmuştur. Bu faktörler, 2009 yılının 

başında dünya çapında otomobil üretiminin ve ihracatının çöküşünde oldukça 

belirgindir. Dünya otomobil üretiminin yaklaşık %70'ini oluşturan Kuzey 

Amerika, Avrupa ve Japonya bu süreçten oldukça kötü etkilenmiştir. Dünya 

ekonomisi 2010 yılından başlayarak bir toparlanma sürecine girmiştir. 2010 

yılı dünya toplam otomotiv üretimi 2009 yılına göre %25.6 oranında artarak 

77.5 milyon, düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu rakam 2000-2021 aralığındaki en 

yüksek artış düzeyini göstermektedir. 2017 yılında oransal artış düşük gibi 

gözükse de 2000-2021 tarihleri arasında adet olarak en yüksek rakama bu 

tarihte ulaşılmıştır.  Bu tarihten sonra dünya otomotiv üretiminde bir azalma 

eğiliminin olduğu görülmektedir. Üretim miktarı, 2018 yılında bir önceki yıla 

göre -%1.1 azalarak 95.6 milyon ve 2019 yılında da -%5.2 azalarak 917 

milyon adet gerçekleşirken, 2020 yılında seyahat kısıtlama önlemleri ve 

COVID-19 pandemisi nedeniyle ekonomik aktivitedeki genel düşüş nedeniyle 

-%16 azalarak 77.6 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise -%3 

azalarak 80.1 milyon adet olarak gerçekleşmiştir (Grafik 1 ve Grafik 2). 

(Knoema, 2021; OECD, 2009; OSD, 2008; OSD, 2009; OSD, 2010; 

OSD,2011; OSD, 2012; OSD, 2014; OSD, 2015; OSD, 2016; OSD, 2017; 

OSD, 2018; OSD, 2019; OSD, 2020). Pandeminin otomotiv ve otomobil 

sektörü üzerindeki negatif etkisinin küresel krizin etkisinin en üst düzeye 

çıktığı 2009 yılının üzerinde olduğu görülmektedir.  Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalardan dolayı 

çalışma sürelerinin azalması ve malzeme tedarikinde yaşanan zorluklardan 

dolayı istihdam seviyesinin düşmesi ve buna bağlı olarak yaşanan çip krizidir. 

Çip, araçların beyni gibi kritik noktalarda kullanıldığı için üretiminin 

olmaması veya yeteri kadar olmaması dolayısıyla araç beyinlerinin üretimine 

de engel oluşturmaktadır. Çip üretiminin yetersizliği sadece otomobil 

sektöründe değil akıllı telefon ve elektronik ürünler açısından da ciddi bir 

sorundur. Bu sorundan kaynaklı olarak otomotiv sektöründe 2021 yılında 

yaklaşık 8 milyon araçlık üretim, 200 milyar dolar civarında da ciro kaybının 

yaşandığı söylenebilir. 

2000-2021 yılları arası dönemde otomobil üretimine baktığımızda 39.8 

milyon ile 73.4 milyon arasında değiştiği görülmektedir. Burada da en yüksek 

üretim miktarına 2017 yılında ulaşılmıştır. En düşük üretim seviyesi ise 2001 

yılındadır. Dünya otomobil üretimi 2000 yılından 2008 yılına kadar %1.4 ile 
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%6.5 arasında artış göstermiştir. Sonrasında ise burada da küresel krizin ve 

pandeminin etkilerini açık bir şekilde görmek mümkündür. Aynı dönemde 

otomobil üretimindeki bir önceki yıla göre % değişimine bakıldığında 

özellikle 2009 ve 2020 yıllarında oldukça sert düşüşlerin yaşandığı 

görülmektedir. Yani, 2008-2009 küresel kriz döneminde ve 2019-2021 

pandemi döneminde üretim miktarında gerek hacimsel gerekse oransal olarak 

ciddi düşüşler ortaya çıkmıştır. 2000-2021 yılları arası dönemdeki en şiddetli 

düşüşün -%16.8 ile pandeminin zirve yaptığı, buna bağlı olarak yasakların ve 

kapanmaların geldiği 2020 yılında gerçekleştiği görülmektedir (Grafik 1 ve 

Grafik 2).  

 
Grafik 3: Dünya Otomotiv Pazarı: 2006-2020 

 

Kaynak: OICA, Cars and Commercial Vehicles Production Statistics, 2021, 

https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ Verileri 

Kullanılarak Hazırlanmıştır. 

Dünya otomotiv pazar hacmindeki değişimde de küresel finansal krizin 

ve pandeminin etkileri açıkça görülmektedir. 2009 yılında, küresel krizin 

etkisinin artmasına bağlı olarak dünyada otomotiv talebi daralma göstermiş ve 

toplam pazar %5.0 oranında azalarak 65.4 milyon adede gerilemiştir. Ancak, 

daralan dünya otomotiv talebi 2010 yılı itibariyle artış göstermiş ve toplam 

pazar hacmi %13 oranında artarak 74.7 milyon adede yükselmiştir. Pandemi 

sürecine bakıldığında ise küresel pazar 2018 yılında bir önceki yıla göre %1 

daralarak 98 milyon 294 bin, 2019 yılında %4 daralarak 91 milyon 358 bin, 

2020 yılında da %14 daralarak 77 milyon 971 bin adet olarak gerçekleşmiştir 

(Grafik 3).   

Dünyanın en büyük sektörlerinden birini oluşturan otomotiv sektörünün 
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yaklaşık 2 trilyon Euro civarındadır. Bu rakam dünyanın en büyük 

ekonomileri sıralamasında ilk on içerisinde yer alacak büyüklüğe eşittir. 

Otomotiv sektörü, sermaye yoğun bir sektördür, inovasyonu teşvik eder, 

yüksek düzeyde yatırım ve istihdam sağlar. Bununla beraber, otomobil 

kullanımının hava kirliliğinin, sera gazı emisyonlarının ve trafik kazalarının 

önemli bir nedeni olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde otomotiv 

endüstrisinin sahip olduğu bu yapının ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyutlardaki endişelerle birleştiğinde, olumsuz dışsallıklarını azaltmak, insana 

yakışır ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak için artan bir baskıyla karşı 

karşıya olduğu söylenebilir.  Otomotiv endüstrisi, uzun yıllardır üretimde 

araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) lideri konumundadır. Yıllık 50 milyar Euro'yu 

(yaklaşık 55 milyar ABD Doları) aşan Ar-Ge harcaması ile sektör, 

inovasyonda öncüdür ve bilginin temel itici gücüdür. Yeni teknolojiler ve 

malzemelerle üretilen daha yeşil ve daha güvenli araçların geliştirilmesine 

yönelik olarak sürekli yatırımlar yapılmaktadır. Günümüzde, otomotiv 

endüstrisine sınırlı sayıda Çok Uluslu İşletme (ÇUİ) hâkimdir. Küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler), endüstrinin tedarik zincirlerinin ikinci ve 

üçüncü katmanları arasında çok daha yaygın olduğu görülmektedir. 

Sektördeki büyük işletmelerin sayısı sürekli artmaktadır. Fortune Global 

500'deki otomobil ve otomobil parçası şirketlerinin sayısı 2010 ile 2019 

arasında 27'den 34'e yükselmiş ve bu 34 şirket, 2019 yılında 2.866 milyar 

ABD doları gelir elde etmiştir. Zaman içerisinde üretim giderek yükselen 

ekonomilere doğru kaymıştır. 2010 yılında, büyük işletmeler çoğunlukla 

Japonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri merkezliyken, Çin merkezli 

sadece birkaç şirket mevcuttur. Oysa 2019'da Fortune Global 500'deki 34 

şirketin 7'si Çin merkezli şirketlerdir ve sektördeki toplam gelirlerin %17'sine 

sahiptir.  Bu coğrafi kaymaya, yükselen piyasalarda artan satışlar, artan 

birleşmeler ve satın almalar gibi çeşitli faktörler yol açmış olabilir. Birleşme 

ve satın almalar, endüstrinin yapısını ve coğrafi ayak izini şekillendirmede 

önemli bir rol oynamış ve zaman içinde endüstrinin ihtiyaçları ile birlikte 

gelişmiştir. Birleşmeler ve satın almalar giderek artan bir şekilde işlevsel 

işbirliğine, teknolojiye ve platform paylaşım anlaşmalarına odaklanmaktadır 

(ILO, 2020). 20. yüzyılda, büyük fabrikalar ve montaj hatlarının Taylorist 

düzenlemeleri ile seri üretim ve tüketimin yaygınlaştığı söylenebilir. 

Dolayısıyla otomobil endüstrisi kapitalist gelişme için bir metafor olarak 

görülebilir  (Bailey, Ruyter, Michie  & Tyler, 2010). 

Çevre, tüm canlıların içine doğdukları, yaşamları boyunca karşılıklı 

etkileşim içinde bulundukları fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal, ekonomik 
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ve kültürel bir ortam olarak tanımlanabilir. Çevre kirliliği hava, toprak ve su 

kirliliği şeklinde ortaya çıkmakta ve tüm ekosistemi etkilemektedir. Yaşanılan 

çevredeki havanın kalitesi tüm canlıların sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. 

Hava kirliliği orman yangınları ve şimşekler gibi doğal aktivitelerinden 

kaynaklanabilir. Diğer taraftan, çeşitli amaçlarla yakılan ateşler, meydana 

gelen yangınlar, fabrika ve ev bacalarının dumanları ve araçlardan çıkan 

egzoz gazları gibi insan aktivitelerinden de kaynaklanabilmektedir. Bu süreç, 

havaya bol miktarda karbon monoksit, kükürt dioksit ve nitrik asit gibi zehirli 

gazların salınmasına neden olur. Dolayısıyla ister doğal yollarla isterse insan 

kaynaklı olsun oluşan bu gaz salınımları atmosferdeki doğal yapıyı olumsuz 

yönde değiştirerek  kirlenmeye neden olmaktadır (İbadullayeva et.al., 2019: 

52-58). Aslında, küresel olarak karayolu taşımacılığı, insan kaynaklı CO2 

emisyonunun yaklaşık %16'sından sorumludur. Yani, küresel ısınmanın temel 

olarak araba ve kamyonlardan kaynaklandığı düşüncesinin aslında tam olarak 

doğru olduğu söylenemez. Tabi ki sorunun önemli bir parçasıdır ama ana 

kaynağı değildir. Eğer sorun çözülmek isteniyorsa, kirliliğe daha büyük 

katkıda bulunan tüm CO2 emisyon kaynaklarının ele alınması gerektiğini 

anlamak önemlidir (Grafik 4). Bununla beraber otomotiv sektörünün bu 

konuda üstüne düşeni yapmaya çalıştığı da görülmektedir. 21. yüzyılda 

çevreye olan ilgi arttıkça Hibrit, Plug-in Hibrit ve Elektrikli araçlara olan 

ilginin de arttığı söylenebilir. Melez anlamına gelen hibrit teknolojisi, 

otomobilde elektrik ve fosil yakıt enerjisini bir arada kullanma imkânı sağlar. 

Bu otomobillerin çalışması, içten yanmalı bir motorun elektrik gücüyle 

çalışan bir motorla tamamlanması prensibine dayanmaktadır. Plug-in Hybrid 

araçlar, fosil yakıtla çalışan içten yanmalı bir motora ve ayrı bir elektrik 

motoruna sahiptir. Geleneksel fosil bir yakıtla (benzin, mazot vb. gibi) ve şarj 

edilen bir batarya ile çalışabilirler. Bu tür bir otomobilin elektrik motorunu 

kullanabilmek için bataryanın şarj edilerek doldurulması gerekir. Bu araçlar 

güçlü bir batarya kapasitesine ve dolayısıyla verimli bir elektrikli motor 

gücüne sahiptir. Plug-in Hybrid araçların hibrit otomobillerden en önemli 

farkı şarj edilmeleridir. Elektrikli araçlarda ise tek bir motor vardır. Yani, bu 

araçlar yalnızca elektrikle çalışan bir motora sahiptir. Pilli elektrikli araçlar 

olarak da adlandırılan elektrikli araçlar, motora güç sağlayan elektrik 

enerjisini depolamak için bir pil takımı kullanmaktadır. Bu piller, bir elektrik 

güç kaynağına takılarak şarj edilir. Elektrikli araçlar, bakım için daha az 

hareketli parçaya sahip oldukları için düşük işletme maliyetlerine sahiptir ve 

ayrıca çok az fosil yakıt (benzin veya dizel) kullandıklarından veya hiç 

kullanmadıklarından çevre dostu kabul edilmektedir.  Özellikle, modern yeni 
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pilli elektrikli araçların enerjiyi korumada daha iyi ve şarj bakımından da daha 

uzun ömürlü oldukları kabul edilmektedir. Bu artırılmış verimliliğe ve pillerin 

güvenliğini artırmak için çaba sarf edilmesine rağmen, örneğin Tesla model 

S'de olduğu gibi yangın veya patlamalara neden olan termal kaçak 

yaşanabildiğinden pillerle ilgili hala zorluklar söz konusudur. Ayrıca, dünyada 

elektrikli araçlar için hala en büyük endişelerden birisi aracın menzilidir. Tüm 

bunların yanı sıra elektrik üretiminin hangi kaynaklar kullanılarak 

gerçekleştirildiği de önemlidir. Günümüzde elektrik üretiminde pek çok 

ülkede nükleer ya da fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Dolayısıyla elektrik 

üretim sürecinde ortaya çıkan çevresel kirlilikte bu sorunun başka bir 

boyutunu oluşturmaktadır. İster hibrit, ister plug-in hibrit veya tamamen 

elektrikli olsun, maliyetler-fiyatlar düştükçe, tüketiciler pompada tasarruf 

etmenin yollarını aradıkça ve küresel çevre tahribatı arttıkça elektrikli araçlara 

olan talep artmaya devam edecektir.  (Lexus, 2022; AFDC, 2022; TWI, 2022).  

 
Grafik 4: Otomotiv Sektörünün Dünyada CO2 Emisyonundaki Payı (%): 2021 

 

Kaynak: OICA, Climate Change and CO2 Brochure, 2021, 

https://www.oica.net/category/climate-change-and-co2/ 

Elektrikli araçlara yönelik ilginin 21. yüzyılın başlarına kadar çok fazla 

artmadığı görülmektedir. Bu dönemde ilgiyi ateşleyen iki olaydan söz 

edilebilir. İlki, Toyota Prius'un piyasaya sürülmesidir. 1997 yılında 

Japonya'da piyasaya sürülen Prius, dünyanın ilk seri üretim hibrit elektrikli 

aracı olmuştur.  Elektrikli araçların yeniden şekillendirilmesine yardımcı olan 

diğer olay, 2006 yılında Silikon Vadisi'ndeki küçük bir girişim olan Tesla 

Motors'un tek bir şarjla 200 milden fazla gidebilen lüks bir elektrikli spor 
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otomobil üretmeye başlayacağının duyurulmasıdır. Geleceğin elektrikli 

araçları nereye götüreceğini söylemek zor, ancak daha sürdürülebilir bir 

gelecek yaratmak için çok fazla potansiyele sahip oldukları açıktır (Matulka, 

2014). 

Grafik 5: Elektrikli Otomobillere Yapılan Tüketici ve Hükümet Harcamaları (ABD 

Doları: 2015-2020 

 

Kaynak: IEA, Trends and Developments in Electric Vehicle Markets, Global EV 

Outlook 2021, 2021, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021/trends-and-

developments-in-electric-vehicle-markets 

On yıllık hızlı büyümenin ardından, 2020 yılında küresel elektrikli 

otomobil stoku, 2019'a göre %43'lük bir artışla 10 milyon adede ve %1'lik bir 

pazar payına ulaşmıştır. Genel olarak, tüm araba türleri için küresel pazar, 

COVID-19 pandemisinin ekonomik yansımalarından önemli ölçüde 

etkilenmiştir. 2020'nin ilk bölümünde, yeni otomobil kayıtlarının önceki yıla 

göre yaklaşık üçte bir oranında düştüğü görülmektedir. Bu, ikinci yarıdaki 

daha güçlü aktivite ile kısmen dengelenmiş ve yıllık bazda %16'lık bir düşüşe 

neden olmuştur. Özellikle, geleneksel ve genel yeni otomobil kayıtlarının 

düşmesiyle birlikte, küresel elektrikli otomobil satışlarının payı 2020'de %70 

artarak %4,6'lık pay ile rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 2020'de yaklaşık 3 

milyon yeni elektrikli otomobilin tescil edildiği görülmektedir. İlk kez Avrupa 

1,4 milyon yeni tescille başı çekmektedir. İkinci sırada 1.2 milyon kayıt ile 

Çin ve 295 bin kayıt ile de Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Dünyada 

pek çok hükümet, 2020'de elektrikli otomobiller için doğrudan satın alma 

teşvikleri ve vergi indirimleri için 14 milyar ABD doları harcamıştır. 

Sübvansiyon programlarındaki önemli bir yenilik, Avrupa ve Çin’de tavan 

fiyatların getirilmesidir. Yani fiyatları belirli bir eşiğin üzerinde olan araçlara 
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sübvansiyon verilmemiştir. Tüketiciler, 2020 yılında elektrikli otomobil 

alımlarına yaklaşık 120 milyar ABD doları harcamışlardır (Grafik 5) (IEA, 

2021). Günümüzde elektrikli araçların petrol yakıtlı otomobillerin yerini 

alacağı öngörüsüyle başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkenin bu 

otomobillerin satışını yasaklayacağı tarihler belirlediği görülmektedir (Lynch, 

2021).  

Otomobil endüstrisi, diğer endüstrilerin ve toplumun teknoloji 

düzeyinde kilit bir rol oynayan, araştırma ve geliştirmede en büyük 

yatırımcılardan birisidir. Bu sektördeki birçok üretici dünya sıralamasında ilk 

10'a girmektedir. Sadece yirmi altı ülkede ekonomiye 430 milyar Euro'nun 

üzerinde katkıda bulunmaktadır. Özellikle son 10-15 yıllık süreçte otomobil 

üreticilerinin, hava kalitesini iyileştirmek ve sürdürülebilir kaynaklardan elde 

edilenler de dâhil olmak üzere alternatif yakıtlarla çalışan araçlar geliştirmeye 

yönelik olarak büyük yatırımlar yaptığı görülmektedir (OICA,2021).  
 

4. TÜRKİYE’DE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN YAPISI 

VE GELİŞİMİ 

Otomotiv sektörü, günümüzde tüm dünyada ülkelerin sanayileri 

içerisinde önemli bir yere sahiptir. Üretim, istihdam ve dış ticaret gibi temel 

makro değişkenler üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Sahip olduğu kompleks 

yapı nedeniyle ekonomide birçok alt sektörle de bağlantılı olduğu 

söylenebilir. Türkiye’de de otomotiv sektörünün ekonomik yapı üzerindeki 

etkisi özellikle üretim içerisindeki payı ve ekonomiye katkısı oldukça 

yüksektir.   
 

4.1. Cumhuriyetin İlanından 1980 Yılına Kadar Olan Dönem 

Türkiye’de, Cumhuriyet Döneminde otomobil üretme konusunda ilk 

girişim Ford Motor Company tarafından gerçekleştirilmiştir. Otomobil Montaj 

Fabrikası, 1929 yılında İstanbul Tophane'de serbest bölge olarak ilan edilen 

alanda açılmıştır. Fabrika, 1934 yılına kadar otomobil üretmiş daha sonra 

motorlu taşıt deposu ve yedek parça satışları için kullanılmıştır. Ancak 1944 

yılında Büyük Buhranında etkisiyle tasfiye edilmiştir. Fabrika, 1950 yılında 

gerçekleştirilen istimlaklar esnasında rıhtımın yeniden düzenlenmesi için 

yıkılmıştır (Odman, 2011). II. Dünya Savaşından uzak durmaya çalışan 

Türkiye, bu süreçte otomotiv sektörünün özellikle tarım sektörü ve savunma 

sanayi için ne kadar önemli olduğunu fark ederek 1954 yılında İstanbul 

Tuzlada Türk Willys Overland Ltd. Şirketinin kurulumuna öncülük etmiştir. 

Dolayısıyla, otomotiv sektöründe ilk gerçek üretimin, 1954 yılında Türk 
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Willys Overland Ltd. Şirketi’nin orduda ve tarım alanlarında kullanılmak 

üzere jip ve kamyonet üretimi ile başladığı söylenebilir (Yücel, 2015). Bu 

yatırımı, 1955 yılında ilk olarak Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. tarafından 

daha sonra ise Otosan ve Çiftçiler A.Ş. tarafından kurulan kamyon fabrikaları 

izlemiştir. İlk otobüs üretimi ise 1963 yılında İstanbul Otobüs Karoseri San. 

A.Ş. tarafından Magirüs otobüslerinin montajı ile başlamıştır (Bedir, 2002).  

Önemli bir sanayileşme hamlesi olarak görülen ilk Türk otomobilinin 

üretimi ise 1961 yılında Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikası’nda 

gerçekleştirilmiştir. DP iktidarının 27 Mayıs 1960 darbesi ile 

sonlandırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Cemal 

Gürsel’in talimatıyla Ordunun Cadde binek ihtiyacını karşılayacak bir 

otomobilin geliştirilerek üretilmesi görevi Eskişehir Devlet Demiryolları 

Fabrikaları’na verilmiş ve bu amaçla 1 milyon 400 bin TL ödenek ayrılmıştır. 

Bu otomobile Devrim adı verilmiş ve otomobil, sadece 4 adet prototip 

üretimle sınırlı kalmıştır. Devrim’in üretimi, talebin 5000 adedin altında 

olması gerekçe gösterilse de, yaşanan bazı teknik ve siyasi sorunlardan dolayı 

rafa kaldırılmıştır. Deposuna benzin konulması unutulduğu için yolda bozulan 

otomobil olarak anılan Devrim, Türkiye açısından hem bir ilk hem de son 

olmuştur (Karakul, 2007: 146-147). 

Türkiye ekonomisinin 1960 yılından 1980 yılına kadarki gelişimi 

kalkınma planları çerçevesinde incelenebilir. Bu dönem bilinçli bir şekilde 

ithal ikameci sanayileşme politikasının uygulandığı dönemdir. 1963-1967 

yılları arasında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın (BBYKP) 

uygulanmasıyla yerli otomotiv üretiminin ciddi bir ivme kazandığı 

söylenebilir. Bu dönemde otomotiv sektörü için yıllık %12,9'luk bir büyüme 

oranı öngörülmüştür. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında otomotiv 

endüstrisinin sanayileşme sürecinde lokomotif bir role sahip olduğu kabul 

edilmiştir. Bu kalkınma planı çerçevesinde Türkiye’de 1963 yılından 1968 

yılına kadar büyük otobüs ve kamyon fabrikaları (1963'te Otokar, 1966'da 

A.I.O.S., BMC, Karsan ve MAN ve 1968'de Mercedes Benz) kurulmuştur 

(Taymaz & Yılmaz, 2016).  

Türkiye’de Otomobilde ilk ciddi üretim yıllık en fazla 7200 adet üretim 

kapasitesi ile 1966 yılında Anadol marka otomobil ile başlamıştır. Ancak 

maalesef üretimi 1982 yılına kadar devam etmiş ve toplam 87 bin adet 

üretilmiştir.  Sonrasında 1968 yılında Tofaş ve 1969 yılında da Oyak-Renault 

otomobil fabrikaları kurulmuştur. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulan 

Tofaş ve Oyak-Renault firmaları, her biri yılda 20.000 adet kapasiteyle, Fiat 

firmasının lisansı ile Fiat124 ve Renault firması lisansı ile Renault 12 
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otomobilini üretmek üzere 1971 yılında üretime başlamışlardır. Bu 

fabrikaların kurulması Türkiye’de otomotiv sanayinin gelişip güçlenmesinde 

son derece etkili olmuştur. Bu dönemde üretimde ithalata bağımlılığın 

azaltılması ve ulusal sanayinin büyümesi için teşvik edilmesi amaçlanmıştır. 

Özel sermayenin kurmayı başaramadığı tesisler devlet eliyle kurulmaya 

çalışılmıştır. Bu süreç otomotiv sektöründe bambaşka dinamikleri 

tetiklemiştir. Bursa’da başka sektörlerde faaliyet gösteren pek çok imalatçı 

otomotiv sektörüne yönelmişlerdir. Devletin uyguladığı yerli üretimi 

özendirici politikalar sayesinde hem ana sanayi firmaları hem de yan sanayi 

firmaları için para kazanma imkânları oluşmuştur. Bu kazançlar zaman 

içerisinde yatırıma dönüşmüş ve 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren 

otomotiv sektörü büyük önem kazanmıştır. Bu firmalar Türk otomotiv 

sanayiinin gelişim sürecinde temel belirleyici rol üstlenmişlerdir. Otomobilde 

1978 yılı itibariyle yaklaşık %70-75 yerlilik oranı ve montaj için gerekli 

malzeme ihtiyacının tedariğin de de değer olarak yaklaşık %50sinin yan 

sanayi firmalarından sağlandığı bir yapı oluşmuştur (TAYSAD; Bedir, 1999).  
 

4.2. 1980 Yılı Ve Sonrası Dönem 

Türkiye 1970’li yıllarda yüksek oranda fiyat artışları ve dış ödeme 

güçlüklerinin neden olduğu ağır bir bunalımla karşı karşıya kalmış ve 

bunalımın gittikçe ağırlaşması üzerine 24 Ocak 1980 yılından başlayarak yeni 

bir ekonomi politikası uygulamaya koymuştur. 24 Ocak programı ekonomik 

büyümeyi dış kaynak sağlamanın bir sonucu olarak görmüş ve bundan dolayı 

da yabancı sermayeye ayrı bir önem verilmiştir. Bu bağlamda yabancı 

sermaye konusunda bazı yönetimsel ve yasal düzenlemelere gidilmiştir 

(Kepenek & Yentürk, 2005: 195-207). Bu çerçevede otomotiv sektörüyle 

ilgili düzenlemelerin de olduğu strateji değişikliğine gidildiği görülmektedir. 

1980’li yıllardan itibaren otomotiv sektöründe de ithal ikame politikası 

stratejisi yerine ihracata dayalı büyüme stratejisine geçilmiştir. 

Otomotiv sektörü,  1990’lı yıllarda ihracata dayalı büyüme stratejisi 

çerçevesinde rekabetçi bir yapıya kavuşmuş ve dönemin sonlarına doğru Türk 

firmaları, dünyanın önde gelen otomotiv firmalarıyla ortaklıklar kurmuştur. 

Hatta bu firmalardan bazıları ortak oldukları yabancı otomotiv firmalarının 

ihracat üssü haline gelmiş ve ihracatta yaşanan artışa paralel olarak küresel ya 

da bölgesel satış amacıyla her geçen gün daha çok sayıda model Türkiye’de 

üretilmeye başlamıştır. Türkiye’nin küresel üretim sürecine dâhil olması, AB 

ile yapılan ve 1996 yılından beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ile mümkün 

hale gelmiştir. 1990'lı yılların başından itibaren özellikle otomobil talebinin 
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istikrarlı bir şekilde her yıl %25 civarında artış göstermesine bağlı olarak ana 

ve yan sanayide yoğun bir şekilde yatırımların yapıldığı görülmektedir. Bu 

dönemde, otomotiv sektöründe yaşanan kapasite artışının yanında özellikle 

teknolojik gelişim, yeni model yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları büyük hız 

kazanmıştır. Buna paralel olarak ana ve yan sanayideki üretici firmalarla, 

pazarlama kuruluşlarında da yeniden yapılanma çalışmaları tamamlanmıştır 

(T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020). 

2000 yılı sonrasında sermaye akışı, uluslararası işgücü, teknoloji ve 

bilgi akışını kapsayan küreselleşme sürecinin hızlanmasının da etkisiyle 

otomobil endüstrisinde üretim ve yönetim sistemleri dünya çapında gelişim ve 

değişim göstermiştir. Otomotiv sektörü kriz zamanlarında sert düşüşler 

gösterse de sonrasında hızlı bir toparlanma ile eski düzeyinin de üzerine 

çıkmıştır.  

Türkiye’de otomobil üretiminin toplam üretim içerisindeki payı 1970 

yılında ancak %15.5 düzeyindeyken, 1990 yılında %70.1, 1998 yılında %59.2 

ve 2002 yılında ise %57.1oranında gerçekleşmiştir. Türkiye’de yaşanan 1994 

ve 2001 krizleri neticesinde ürün kategorilerinde hemen hemen yarı yarıya 

üretim kayıpları yaşanmıştır. Ancak ilginç bir şekilde 2001 krizi neticesinde 

kamyonet üretimi diğer ürün kategorilerine göre artış göstermiştir (Polat, 

2014).  

Türkiye’de de 2000-2021 yılları arasında otomotiv ve otomobil 

üretimine bakıldığında üç önemli kırılma noktası olduğu görülmektedir. 

Otomotiv ve otomobil üretimi 2001 yılında ulusal, 2009 ve 2020 yıllarında ise 

küresel kriz ve pandeminin etkisi ile sert düşüşler göstermiştir. Otomotiv 

üretimi, 2000 yılında 430 bin adetten 2001 yılında krizin etkisiyle 270 bin 

adede, 2008 yılında 1 147 bin adetten 2009 yılında 869 bin adede ve 

pandeminin etkisiyle 2018 yılında 1 550 bin adetten 2019’da 1 461 bin ve 

2020 yılında 1 297 bin adede gerilemiştir. Bu dönemdeki en yüksek üretim 

miktarına ise küresel eğilime paralel olarak 97 milyon adet ile 2017 yılında 

ulaşılmıştır. Buna paralel bir şekilde benzer bir eğilim otomobil sektöründe de 

yaşanmıştır. Otomobil üretiminde de 73 milyon adet ile en yüksek düzeyine 

2017 yılında ulaşılmıştır. 2001, 2009 ve 2019 yıllarında ciddi düşüşler ortaya 

çıkmıştır (Grafik 6).  
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Grafik 6: Türkiye’de Otomotiv (Otomobil ve Ticari Araçlar) ve Otomobil Üretimi 

(adet): 2000-2021 

 
Kaynak: OICA, Cars and Commercial Vehicles Production Statistics, 2021, 

https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ 

2000-2021 döneminde Türkiye’de otomotiv üretiminde bir önceki yıla 

göre % değişime bakıldığında ise en sert düşüşün yaşanan ulusal krizin 

etkisiyle -%37.2 ile 2001 yılında yaşandığı görülmektedir. Ancak sonrasında 

hızlı bir toparlanma göstererek 2002 yılında %28, 2003 yılında %53.9 ve 

2004 yılında da %54.4 oranında artış gerçekleşmiştir. 2009 yılı, tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de küresel krizin etkilerinin derinleştiği yıldır. Buna 

paralel olarak 2008 yılının son çeyreğinde başlayan daralmanın 2009 yılında 

daha da şiddetlenerek devam ettiği görülmektedir. 2009 yılında, küresel krizin 

etkisiyle -%24.2 ve 2020 yılında pandeminin etkisiyle -%11 düşüş olmuştur. 

Otomobil üretiminde de bir önceki yıla göre % değişime bakıldığında sırasıyla 

2001 yılında -%41, 2009 yılında -%17.7 ve 2020 yılında -%12.9 oranında 

azalma söz konusudur (Grafik 7). 
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Grafik 7: Türkiye’de Otomotiv (Otomobil ve Ticari Araçlar) ve Otomobil 

Üretiminde Bir Önceki Yıla Göre % Değişim: 2000-2021 

 

Kaynak: OICA, Cars and Commercial Vehicles Production Statistics, 2021, 

https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/ 

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak kısa 

sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci küresel 

ekonomiyi oldukça kötü etkilemiştir (WHO, 2021). Ülke ekonomileri derin 

bir ekonomik krize sürüklenmiş ve uluslararası ticaret önemli ölçüde 

azalmıştır. 2020 baharındaki karantina önlemleri, birçok sektörü kapanmaya 

veya normal kapasitelerinin çok altında faaliyet göstermeye zorlamıştır. 

Virüsün sonbaharda ortaya çıkan yeni mutasyonlarla tekrardan canlanması 

yeni sınırlama önlemlerine yol açmıştır. Bu önlemlerin, ilk dalgadakinden 

daha az katı olmakla birlikte, ekonomik toparlanmayı olumsuz yönde 

etkilediği söylenebilir. Dünyada pek çok ülkede otomotiv endüstrisi ekonomik 

büyüme ve istihdamda önemli bir rol oynamaktadır. Teknolojik 

değişikliklerden kaynaklanan temel zorlukların yanı sıra uzun bir kriz olasılığı 

ile karşı karşıya kalan otomotiv endüstrisi bu süreçten her bir ülkedeki dış 

talebe yönelik tedarik zinciri aksamalarına karşı dayanıklılığa bağlı olarak 

farklı boyutlarda da olsa olumsuz yönde etkilenmiştir. Koronavirüs 

pandemisinin otomotiv endüstrisi üzerindeki etkisi, hızla arz şokundan 

endüstride dalgalanan bir talep şokuna dönüşmüştür. 2020 baharında, 

karantina önlemleri tedarik zincirlerini bozduğu için Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleri otomobil üretimini neredeyse tamamen durdurmuştur. Otomotiv 

endüstrisindeki beklentiler halen belirsizlikle çevrilidir (Vitale, 2020; Klein, 

Høj & Machlica,  2021). Yaşanan bu pandemi sürecinin dünya ekonomisiyle 

birlikte Türkiye ekonomisi üzerinde de ciddi olumsuz yansımaları olduğu 

görülmektedir. 2019 yılında Türkiye’de otomotiv sektöründe toplam üretim 

bir önceki yıla göre -%6, 2020 yılında -%11 oranında düşüş göstermiştir. 
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Toplam pazar hacmi ise sırasıyla önce -%23 azalmış sonra ise %62 oranında 

artmıştır. Otomobil üretimi de aynı dönemde sırasıyla -%4 ve -%12.9 

oranında azalmıştır (Grafik 6 ve Grafik 7). 
 

Grafik 8: Türkiye’nin Otomotiv (Traktör Hariç) ve Otomobil İhracatında Yıllık % 

Değişim:2006-2020 

 
Kaynak: OSD, Küresel Otomotiv Sektörü Değerlendirme Raporları:2007-2020, 

https://www.osd.org.tr/osd-yayinlari/kuresel-otomotiv-sektoru-degerlendirme-

raporlari Kullanılarak Hazırlanmıştır 

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye’de etkili olan kriz sonrasında, Avrupa 

Birliği (AB) ülkeleri ile yaşanan entegrasyon süreciyle birlikte ihracat 

potansiyeli de hızla gelişmeye başlamıştır. Türk Otomotiv Sanayi bu dönemde 

yapılan yatırımlar sonucunda üretiminin %80 gibi önemli bir kısmını ihraç 

edebilir hale gelmiş, 2008 yılında 2000 yılına göre ihracat beş kat artmış ve 

Türkiye ihracat sıralamasında yedinci sıradan birinci sıraya yükselmiştir. 

Ancak, küresel krizin otomotiv pazarı üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile 

Türkiye’nin 2009 yılında toplam otomotiv ihracatı %31 oranında azalarak 629 

bin, otomobil ihracatı da %26 düşüşle 389 bin adede gerilemiştir (Grafik 8 ve 

Grafik 9). 2008 yılında ihracatın üretim içindeki payı %79 iken 2009 yılında 

bu oran ihracattaki azalmaya bağlı olarak %72’ye düşmüştür. Otomotiv 

endüstrisinin üretiminde büyük yer tutan ticari araçlarda ihracat azalması ile 

birlikte ticari araç üretimindeki düşüş %60’lar düzeyine kadar ulaşmıştır 

(OSD, 2009). 
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Grafik 9: Türkiye’nin Otomotiv (Traktör Hariç) ve Otomobil İhracatı (Adet): 2006-

2020  

 
Kaynak: OSD, Küresel Otomotiv Sektörü Değerlendirme Raporları:2007-2020, 

https://www.osd.org.tr/osd-yayinlari/kuresel-otomotiv-sektoru-degerlendirme-

raporlari  

Küresel krizin, otomotiv sanayi üzerindeki olumsuz etkilerinin 2010 

yılı başından itibaren azalmaya başladığı görülmektedir. 2010 yılında iç pazar 

ile birlikte ihracatta da önemli artış gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2010 ve 2011 

yılında toplam otomotiv ihracatı sırasıyla %20 ile %5 oranında, otomobil 

ihracatı ise %13 ve %1 oranında artmıştır. 2012 yılında ise AB (27) ve EFTA 

ülkelerinde devam eden kriz nedeniyle otomotiv ve otomobil ihracatı -%7 

oranında azalmıştır. İhracatın otomotiv üretimi içindeki payı 2013 yılından 

itibaren tekrar yükselmeye başlamış ve 2014 yılında %74 düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  Türkiye’nin otomotiv ihracatı 2014, 2015, 2016 ve 2017 

yıllarında sırasıyla %7, %12, %15, %17 oranında, otomobil ihracatı ise %20, 

%4, %23, %24 oranında artış göstermiştir. 2016 yılında toplam üretimin 

%77’si, 2017 yılında ise%80’i ihraç edilmiştir (Grafik 8 ve Grafik 9). Toplam 

otomotiv sanayi ihracatı, toplam ihracat içerisindeki %18,2’lik oranı ile 

ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumuştur. 2018 yılında gerçekleşen 

otomotiv ihracatının, 2017 yılına göre %1 oranında azaldığı görülmektedir. 

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %5 oranında 

düşmüştür. 2019 yılında 828 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin 

%86’sı ihraç edilmiştir. 2019 yılında gerçekleşen otomotiv ve otomobil 

ihracatı 2018 yılına göre %5 oranında azalmıştır. Bu dönemde, dolar bazında 

ana sanayi ihracatı %3, yan sanayi ihracatı da %2 oranında gerilemiştir. 2020 
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yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında %27, 

otomobil ihracatı %28 oranında azalmıştır. Toplam otomotiv ihracatı 916 543, 

otomobil ihracatı ise 596 bin adettir. 2020 yılında toplam otomotiv üretiminin 

%71’i ihraç edilmiştir. 2019 ve 2020 yıllarında pandemi sürecinin yarattığı 

olumsuz etki açık bir şekilde görülmektedir. Ancak, toplam otomotiv sanayi 

ihracatı, 2020 yılında %15 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini 

korumaya devam etmiştir (OSD, 2010-2020).  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde en önemli sorunlardan birisi dış 

ticaret açığı ve bu açığın nasıl kapatılacağıdır. Bu sorunun çözümüne yönelik 

en önemli unsurlardan biriside uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek 

sektörlerin oluşturulmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesidir. Uluslararası 

rekabet gücü en yüksek olan sektörlerden birisi otomotiv sektörüdür (Güriş & 

Yaşgül, 2012: 167-176).  Otomotiv ana ve yan sanayi, günümüzde Türkiye 

imalat sanayinin ana sektörlerinden birisidir ve aynı zamanda savunma sanayi 

ve gemi inşa sanayinin de altyapısını oluşturmaktadır. Otomotiv endüstrisi 

1960’lı yıllardan önce ithal ikamesi amacıyla kurulmuş ancak 1990’lardan 

itibaren ihracata yönelik rekabetçi bir özellik kazanmıştır (UİB, 2021).  

Otomotiv endüstrisi, Türkiye ekonomisi için son derece önemli bir role 

sahiptir. Sanayi ihracat, istihdam, teknoloji, katma değer, vergi gelirleri gibi 

açılardan ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle 2000’li yıllardan 

sonra otomotiv ana ve yan sanayi ürünlerin Türkiye’nin ihracatındaki payının 

da giderek arttığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin kalkınmasında 

otomotiv sanayisinin çok büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir (Özdamar & 

Albeni, 2011: 193-216). 

 
Grafik 10: Türkiye’de Otomotiv Sektörü Dış Ticareti (000 $): 2006-2020 

 
Kaynak: OSD, Küresel Otomotiv Sektörü Değerlendirme Raporları:2007-2020, 

https://www.osd.org.tr/osd-yayinlari/kuresel-otomotiv-sektoru-degerlendirme-

raporlari Kullanılarak Hazırlanmıştır. 
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Türkiye otomotiv endüstrisi, 2020 yılı itibariyle 200 ülkeye ihracat 

gerçekleştirmektedir ve üretilen motorlu araçların %71’i de ihraç 

edilmektedir. Otomotiv endüstrisi ihracatı, Türkiye’nin toplam ihracatı 

içerisinde 16 yıldır ilk sırada yer almaktadır. Küresel kriz ve pandeminin 

Türkiye’de otomotiv sanayi dış ticaret verilerinde yarattığı etkilere 

bakıldığında, 2009, 2019 ve 2020 yıllarında hem ihracatta hem de ithalatta 

düşüş yaşandığı görülmektedir. 2008 yılında 18,3 milyar dolardan 2009 

yılında 12,2 milyar dolara düşmüştür. Bu -%33.1 oranında bir azalmayı 

göstermektedir. Ancak aynı dönemde ithalatta da -%29.8’lik bir gerileme 

olmuştur. 2018 yılından 2019 yılına -%2.1’lik gerilme ile 26.7 milyar 

dolardan 26.1 milyar dolara, 2019 yılından 2020 yılına da -%15.5 oranında bir 

düşüşle 26.1 milyar dolardan 22 milyar dolara gerilemiştir. Türkiye otomotiv 

ihracatında en yüksek rakama ise 26.7 milyar dolar ile 2018 yılında ulaşmıştır. 

En yüksek otomotiv dış ticaret fazlası 16.5 milyar dolar ile 2019 yılında, en 

yüksek açık ise 1.3 milyar dolarla 2011 yılında verilmiştir. 2006-2020 arası 

dönemde Türkiye’de otomotiv sektörünün 2011, 2013 ve 2015 yılları 

haricinde sürekli dış ticaret fazlası vermiştir (OSD, 2007-2010) (Grafik 10).  

 
Grafik 11: Türkiye’de Otomotiv Sektöründe İhracatın İthalatı Karşılama Oranı, 

İhracatın ve İthalatın Toplam İçindeki Payı: 2006-2019 

 
Kaynak: OSD, Küresel Otomotiv Sektörü Değerlendirme Raporları:2007-2020, 

https://www.osd.org.tr/osd-yayinlari/kuresel-otomotiv-sektoru-degerlendirme-

raporlari Kullanılarak Hazırlanmıştır. 
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düşük %4.8 ile 2019 yılında gerçekleşmiştir. Otomotiv ihracatının ithalatı 

karşılama oranı 2.69 ile oldukça yüksek bir artış göstererek en yüksek değere 

2019 yılında ulaşmış ve bir önceki yıla göre %41oranında artış göstermiştir. 

Ancak, 2020 yılında da 1.45’e inerek -%46.2 ile aynı sertlikte düşüş 

göstermiştir (Grafik 11). 2020 yılı otomotiv sektörü dış ticaret dengesine aylık 

olarak bakıldığı zaman sadece Nisan ayında açık verilmiştir (OSD, 2020). 

Grafik 12: Türkiye’de Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Fazlası / Açığı ile Toplam Dış 

Ticaret Açığı (1.000.000 $): 2008-2020 

 
Kaynak: TÜİK, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, 2021, https://www.tcmb.gov.tr/ 

Türkiye’de Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Fazlasının / Açığının Toplam 

Dış Ticarete etkisine bakıldığında, sektörün açık verdiği 2011, 2013 ve 2015 

yılları hariç diğer yıllarda olumlu yönde katkısı olduğu görülmektedir. 

Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında sektör sırasıyla 13.1 ve 16.8 milyar fazla 

vererek ciddi oranda katkı sağlamıştır (Grafik 12). Yani, otomotiv sektörünün 

toplam cari açığın düşürülmesine katkısı 2018 yılında %19.5, 2019 yılında ise 

%36.4 civarındadır. Otomotiv sektörünün dış ticaret verilerine göre son 13 

yıllık ortalama dış ticaret fazlası yaklaşık 2.9 milyar dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. Otomotiv sektörü, günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de hayati bir konuma sahiptir ve gelecekte de bu konumunu 

koruyacaktır. Bu nedenle sektörün dünyadaki gelişime ayak uydurarak 

rekabet gücünü arttırması ülke ekonomisinin gelişmesi açısından son derece 

önemlidir. 

Dünyada artan sera gazı emisyonu ve küresel ısınma konusunda 
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getirmiştir. Bu çerçevede, tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörü de 

buna yönelik gerekli dönüşümü sağlama çabası içerisindedir. Kyoto 

Protokolünün ülkelere getirdiği yükümlülükler açısından konunun hassasiyeti 

daha da önem kazanmaktadır. Dünyadaki gelişime paralel bir şekilde 

Türkiye’nin de bu sürece uyum sağlama çabası içerinde olduğu söylenebilir. 

Özellikle son 10 yıla baktığımızda, küresel çevresel faktörlerin de etkisiyle 

Hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin hiç olmadığı kadar hayatımıza 

girdiği görülmektedir.  

Grafik 13: Türkiye’de Hibrit, Plug-in Hibrit ve Elektrikli Otomobillerin Satış 

Rakamları (Adet): 2015-2021 

 
Kaynak: TEHAD, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Otomobil Satış Rakamları. 16 Ocak 

2022, https://www.tehad.org/2022/01/16/2021-yili-elektrikli-ve-hibrid-satis-

rakamlari-belli-oldu/ 

 

Bu çerçevede Türkiye’de de bu yeni teknolojiye sahip araçlarla ilgili 

yatırımların gerçekleştirilmesi ve kullanılmasının teşvik edilmesi konusunda 

gerekli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede ilk olarak 

Bakanlar Kurulunun 2011/1435 kararı ile elektrikli otomobiller motor gücüne 

göre sınıflandırılarak satışında ÖTV indirimine gidilmiştir. Hibrit araçlarda 

ÖTV indirimi ise yapılan düzenleme sonrasında 05.10.2016 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de Hibrit, Plug-in Hibrit ve Elektrikli 

Otomobillerin satışı dünyadaki eğilime benzer bir şekilde özellikle son on 

yılda hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu araçların satış adedi toplamı 2015 

yılında 225 adet iken 2021 yılında 23764 adede çıkmıştır (Grafik 13). 

Avrupa’da pek çok ülke tarafından gelecekte fosil yakıtlı araçların 

kullanımının tamamen sona ereceği tarihler ilan edilmektedir. Her ne kadar 

geçmişte hidrojen yakıt hücreli ya da tamamen elektrikli araçlara geçme 
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konusunda bazı başarısızlıklar yaşanmışsa da bu günkü teknolojik koşullar ve 

fiziki alt yapı 1990'lardakinin çok ilerisindedir. Dolayısıyla Türkiye’nin de bu 

konuda yeterli hassasiyeti göstererek gerekli yatırımları yapması ve küresel 

rekabette geri kalmaması gerekir. 

Bu süreçte yatırım ortamını iyileştirmeye, dijital dönüşümü 

desteklemeye ve daha katı çevresel normlara uyum sağlamaya yönelik 

politikalar, toparlanmayı sürdürmek için merkezi öneme sahiptir (Klein, Høj 

& Machlica,  2021). Türkiye’de otomotiv sektörünün, gelişimini 

sürdürebilmek, küresel rekabet gücünü arttırabilmek, verimlilik, üretim ve 

ihracat gibi birçok alanda daha üst seviyeye ulaşabilmek için dünyada hızla 

gelişen teknolojik yapıyı yakından takip etmesi, ana ve yan sanayi arasında 

işbirliği ile teşvikler, konusunda gerekli düzenlemeleri yapması bir 

zorunluluktur. Olumsuzlukların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 

sektörün daha da genişleyip güçlenmesini sağlayacaktır. Otomotiv sektörü 

günümüzde Türkiye için hayati bir role sahiptir ve gelecekte de bu konumunu 

koruyacaktır (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020).  
 

SONUÇ 

Otomobil, bir motor vasıtasıyla hareket eden ve mal veya yolcu taşımak 

amacıyla kullanılan tekerlekli bir araçtır. Dünyada gerçek otomobil olarak 

kabul edilecek ilk aracın hangisi olduğu konusunda farklı görüşler söz 

konusudur. Bu konuyla ilgilenen insanlardan bir grup ilk gerçek otomobilin 

1769 yılında Fransız mühendis Nicolas Joseph Cugnot tarafından icat 

edildiğini başka bir grup ise 1885'te Gottlieb Daimler'in veya 1886'da Karl 

Benz'in icat ettiği araçların ilk olduğunu kabul etmektedir. Aslında, 20. 

Yüzyılın başında motorlu araçların yaygınlaşmaya başladığı ilk günlerde 

benzin temel yakıt kaynağı olarak kullanılmamıştır. Bu dönemde Amerikan 

otomobillerinin sadece %22’si’nin benzinle çalıştığı bilinmektedir. Diğerleri 

buharlı ya da elektriklidir. 100km/s'yi aşan ilk otomobil de elektriklidir. 

Ancak, elektrikli otomobillerin cazibesi, pil ve şarj alt yapısının olmaması 

nedeniyle çok uzun sürmemiştir. 

Dünyada otomotiv endüstrisinde 1920 ile 1970 yılları arasında kadar 

büyük bir değişim yaşanmadığı görülmektedir. 1970'li yıllardan itibaren 

elektronik sistemlerin geliştirilmesi ve bunların yeni otomobil teknolojisine 

entegre edilmeye başlanmasıyla birlikte ciddi değişiklikler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla, geçtiğimiz yüzyılın en başarılı ürünlerinden birisi 

olan otomobiller, toplumsal ve ekonomik yapı içerisinde kritik bir role 

kavuşmuştur. Günümüzde otomotiv endüstrisi önemli bir ekonomik güçtür ve 
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küresel GSYH'ye de katkısı, zaman içerisinde istikrarlı bir şekilde 

büyümektedir. 2000 yılı sonrasında otomotiv endüstrisinde yaşanan değişim 

ve artan küresel rekabetin sonucunda güvenlik gereksinimleri ile çevresel 

taahhütlerin daha fazla dikkate alınmaya başaldığı görülmektedir. Bu süreçte 

yenilikler yaparak kendini geliştirebilen şirketler küresel piyasalarda ayakta 

kalabilmişlerdir. Son yıllarda petrol türevi yakıtla çalışan arabaların yarattığı 

çevre kirliliği ve rezervlerin tükenmeye başlaması ciddi maliyet artışlarına 

neden olmuştur. Dolayısıyla, elektrikli motor ve pil teknolojisinde ortaya 

çıkan hızlı gelişmelerinde etkisiyle daha çevre dostu olan elektrikli arabalara 

olan ilginin giderek artmaya başladığı görülmektedir. Dünyadaki gelişmiş 

ülkelerin pek çoğu önümüzdeki dönemde fosil yakıtla çalışan otomobilleri 

yasaklama kararı almış ve buna yönelik planlamalar yapmışlardır.  Aslında, 

otomotiv endüstrisi küresel düzeyde insan kaynaklı CO2 emisyonunun 

yaklaşık %16'sından sorumludur. Yani, küresel ısınmanın temel sebebinin 

otomobil veya diğer araçlar olduğu düşüncesinin tam olarak doğru olduğunu 

söylemek pek mümkün değildir. Burada sorunun çözümü için kirliliğe daha 

büyük katkıda bulunan tüm CO2 emisyon kaynaklarının birlikte ele alınması 

gerektiğini anlamak önemlidir.  Bununla beraber otomotiv sektörünün bu 

konuda üstüne düşeni yapmaya çalıştığı da görülmektedir. 21. yüzyılda 

çevreye olan ilgi arttıkça Hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlara olan 

ilginin de arttığı söylenebilir. 2020 yılında küresel elektrikli otomobil stoğu, 

2019'a göre %43'lük bir artışla 10 milyon adede ve %1'lik bir pazar payına 

ulaşmıştır. Küresel elektrikli otomobil satışlarının payı da 2020'de %70 

artarak %4,6'lık pay ile rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret açığı sorunun 

çözümüne yönelik en önemli unsurlardan biriside otomotiv endüstrisi gibi 

uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek yapıların oluşturulmasına yönelik 

stratejilerin geliştirilmesidir. Türkiye’de de otomotiv sektörü ekonomik yapı 

içerisinde önemli bir role sahiptir. 1960’lı yıllardan önce ithal ikamesi 

amacıyla kurulmuş olan endüstri, 1990’lı yıllarda izlenen ihracata dayalı 

büyüme stratejisi çerçevesinde rekabetçi bir yapıya kavuşmuş ve dönemin 

sonlarına doğru Türk firmaları, dünyanın önde gelen birçok otomotiv 

firmasıyla ortaklıklar kurmaya başlamışlardır. Zaman içerisinde bu 

firmalardan bazıları yabancı otomotiv firmalarının ihracat üssü haline gelmiş 

ve her geçen gün daha çok sayıda model Türkiye’de üretilmeye başlanmıştır. 

2000 yılı sonrasında küreselleşme sürecinin hızlanmasının da etkisiyle 

Türkiye’deki otomotiv endüstrisi, üretim ve yönetim sistemleri açısından 

dünya çapında gelişim ve değişim göstermiştir. Otomotiv sektörü kriz 
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zamanlarında sert düşüşler gösterse de sonrasında hızlı bir toparlanma süreci 

ile eski düzeyinin de üzerine çıkmıştır.  

Otomotiv endüstrisinin, sahip olduğu kompleks yapı nedeniyle, hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bir çok farklı sektörle doğrudan 

veya dolaylı bağlantısı vardır.  Endüstrinin, üretimde kullanılan demir- çelik, 

lastik, boya, plastik, elektronik aksam vb. gibi girdiler ile akaryakıt, sigorta ve 

finans sektörleriyle olan bağlantıları dolayısıyla stratejik bir öneme sahip 

olduğu söylenebilir.  Dolayısıyla, endüstrinin ve ona bağlı yan sanayinin 

büyüklüğünün ülkenin istihdam ve büyüme düzeyi üzerindeki etkisi de göz 

ardı edilmemelidir.  

Türkiye’de de 2000-2021 yılları arasında otomotiv endüstrisi üretimine 

bakıldığında üç önemli kırılma noktası olduğu görülmektedir. Otomotiv ve 

otomobil üretimi 2001 yılında ulusal, 2009 yılında küresel krizin ve 2019-

2020 yıllarında ise pandeminin etkisi ile sert düşüşler göstermiştir. Otomotiv 

endüstrisi, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye’de yaşanan kriz sonrasında 

yapılan yatırımlar sonucunda üretiminin %80’ini ihraç edebilir hale gelmiş, 

2008 yılında 2000 yılına göre ihracat beş kat artmış ve Türkiye ihracat 

sıralamasında yedinci sıradan birinci sıraya yükselmiştir. Ancak, küresel 

krizin otomotiv pazarı üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Türkiye’nin 

2009 yılında toplam otomotiv ihracatı %31 oranında azalarak 629 bin, 

otomobil ihracatı da %26 düşüşle 389 bin adede gerilemiştir. 2008 yılında 

ihracatın üretim içindeki payı %79 iken 2009 yılında bu oran ihracattaki 

azalmaya bağlı olarak %72’ye düşmüştür. 2019 yılında gerçekleşen otomotiv 

ve otomobil ihracatına bakıldığında ise 2018 yılına göre %5 oranında azaldığı 

görülmektedir. 2020 yılında ise bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ve 

otomobil ihracatı sırasıyla %27 ile %28 oranında azalmıştır ve toplam 

üretiminin %71’i ihraç edilmiştir. Ancak, kriz dönemlerindeki bu olumsuz 

tabloya rağmen toplam otomotiv endüstrisi ihracatı, Türkiye’nin toplam 

ihracatı içerisinde 15 yıldır ilk sırada yer almaktadır ve 2020 yılında da %15 

pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumaya devam etmiştir.  

Türkiye’de Otomotiv Sektörü Dış Ticaret Fazlasının / Açığının Toplam 

Dış Ticarete etkisine bakıldığında, sektörün açık verdiği 2011, 2013 ve 2015 

yılları hariç diğer yıllarda olumlu yönde ciddi oranda katkısı olduğu 

görülmektedir. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında sektör sırasıyla 13.1 ve 16.8 

milyar fazla vererek ciddi oranda katkı sağlamıştır. Yani, otomotiv sektörünün 

toplam cari açığın düşürülmesine katkısı 2018 yılında %19.5, 2019 yılında ise 

%36.4 civarındadır. Otomotiv sektörünün dış ticaret verilerine göre son 13 

yıllık ortalama dış ticaret fazlası yaklaşık 2.9 milyar dolar değerinde 
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gerçekleşmiştir. Otomotiv sektörü, günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi 

Türkiye’de de hayati bir konuma sahiptir ve gelecekte de bu konumunu 

koruyacaktır. Ancak geçmişte ağırlıklı olarak fiyat rekabeti söz konusu iken 

günümüzde fiyatla beraber kalite, konfor, ürün çeşitliliği ve çevreye 

duyarlılıkta önemli hale gelmiştir. Bu nedenle sektörün dünyadaki gelişime 

ayak uydurarak rekabet gücünü arttırması ülke ekonomisinin gelişmesi 

açısından son derece önemlidir. 

Dünyada artan sera gazı emisyonu ve küresel ısınma konusunda 

yaşanan süreç çerçevesinde tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörün 

dede buna yönelik gerekli dönüşümün sağlanma çabalarının olduğu 

söylenebilir. Kyoto Protokolünün ülkelere getirdiği yükümlülükler açısından 

konunun hassasiyeti daha da önem kazanmaktadır. Dünyadaki gelişime 

paralel bir şekilde Türkiye’ de bu sürece uyum sağlama çabası içerisindedir. 

Özellikle son 10 yıla baktığımızda, küresel çevresel faktörlerin de etkisiyle 

Hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin hiç olmadığı kadar hayatımıza 

girdiği görülmektedir. Bu araçların toplam satış adedi 2015 yılında 225 iken 

2021 yılında 23764’e çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu konuda yeterli 

hassasiyeti göstererek gerekli yatırımları yapması ve küresel rekabette geri 

kalmaması gerekir. 
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GĠRĠġ 

Ġçinde yaĢadığımız çevre, sağlığın ve refahın önemli bir belirleyicisidir. 

BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2016) göre 

doğal kaynakların aĢırı tüketilmesi, önemli bir biyolojik çeĢitlilik kaybı 

meydana getirmiĢtir.  Karbon seviyelerindeki artıĢ büyük bir iklim 

değiĢikliğine ve buna bağlı olarak ekstrem hava koĢullarına yol açmıĢtır. Tüm 

bunlar dünyayı ve tüm canlıları zor duruma sokmuĢtur.  Zehirli maddeler 

hava, su, toprak, flora ve faunada giderek daha fazla bulunmakta ve gezegen 

çölleĢme, kuraklık ve arazi bozulmasıyla karĢı karĢıya kalmaktadır. Bütün bu 

çevresel nedenlerden dolayı insanların sağlıkları da etkilenmektedir. 

―Modern‖ toplumlar aktif olarak sağlıksız yaĢam tarzlarına özendirilmektedir. 

Ülkelerin sağlık sistemlerinde, sağlık hizmeti kullanıcıları iyi eğitimli insanlar 

olsa bile doğru hizmeti almakta zorlanmaktadır (Kickbusch ve diğerleri, 2013: 

1). Son zamanlarda, önemli bir uygulama ve çalıĢma alanı olan çevresel sağlık 

okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığının kapsamını bireysel sağlıktan toplum 

sağlığına geniĢletmiĢtir. Çevresel sağlık okuryazarlığı, önemli halk sağlığı 

etkisi potansiyeline sahiptir. Özellikle dünya genelinde yetersiz kaynağa sahip 

ve korunmasız nüfus grupları için önemlidir (Simonds vd., 2019: 236). 

Çevresel sağlık okuryazarlığı kavramı, topluluk boyutlarını içerecek Ģekilde 

geliĢmiĢtir ve toplumun güçlendirilmesine uzun vadeli bir katkı olarak kabul 

edilmiĢtir (Marsilli vd., 2021: 1). Bununla birlikte, bireylerin ve toplulukların 

sağlıkla ilgili kararlar alırken çevresel bilgileri nasıl kullandıklarını etkileyen 

bir dizi bilgi, tutum ve davranıĢı kapsamaktadır (Lichtveld vd., 2019: 2). 

Yukarıda yer alan nedenlerden dolayı sağlık okuryazarlığı ve çevre 

okuryazarlığı kavramlarını bir araya getiren çevresel sağlık okuryazarlığı 

giderek önem kazanmaktadır. Çevresel sağlık okuryazarlığı, insanların bilinçli 

seçimler yapmak, sağlık risklerini azaltmak, yaĢam kalitesini iyileĢtirmek ve 

çevreyi korumak için çevre sağlığı bilgilerini aramasını, anlamasını, 

değerlendirmesini ve kullanmasını gerektiren geniĢ bir beceri ve yeterlilikler 

dizisidir. Çevresel sağlık okuryazarlığı, çevre hakkında bilgi sahibi olmaktan 

daha fazlasıdır. Buna ek olarak çevre dostu kararlar verme yeteneğini de 

içermektedir (Zhao vd., 2022: 1). 

ÇalıĢmanın amacı, çevresel sağlık okuryazarlığı kavramını ve önemini 

açıklamaktır. Literatürün detaylı bir Ģekilde incelenmesinden sonra çevresel 

sağlık okuryazarlığının Türkçe kaynaklarının kısıtlı olduğu görülmüĢtür. Bu 

nedenle çevresel sağlık okuryazarlığı kavramı, çevresel sağlık okuryazarlığı 

geliĢiminin altındaki kültürel bağlam, çevresel sağlık okuryazarlığı 
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metodolojisi ve yaklaĢımlarından bahsedilmiĢtir. Aynı zamanda çevresel 

sağlık okuryazarlığının geliĢmesine katkı sağlayan ve farkındalığı artıran 

büyük çevresel felaketlere yer verilmiĢtir. Son olarak da çevresel sağlık 

okuryazarlığının nasıl bir araĢtırma konusu olabileceğine değinilmiĢtir.    

  

1.ÇEVRESEL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KAVRAMI 

KüreselleĢme süreçlerinden ve modern teknolojilerin kontrolsüz 

kullanımından kaynaklanan çevre ve sağlık riskleri algısı her geçen gün 

büyümektedir (Biocca, 2004: 197). Ġnsanlar, çevrelerinde kendilerini hasta 

edebilecek maddelere uzun süredir maruz kalmaktadır. Ancak çevresel 

kirleticiler ile insan sağlığı arasındaki iliĢkiyi anlamak zor olabilmektedir.  

Belirli bir zehirli maddenin kimyasının bilinmesinin ötesinde bu kirleticinin 

potansiyel sağlık etkilerinin Ģiddeti ve ölçeği hakkında bilinenler de 

önemlidir. Örneğin, insanlar zehirli maddeye nasıl maruz kalıyor? Ne tür 

çözümler çevrede zehirli maddenin yayılmasını azaltmaya yardımcı olabilir? 

Ve insanlar bir maddeye maruz kaldıktan sonra sağlıklarını en iyi nasıl 

koruyabilirler (Hoover, 2019: 3)? Bu sorular yeni sorular değildir ancak çevre 

kirleticileri ve bu kirleticilere maruz kalma yolları zaman ve durumlara bağlı 

olarak değiĢmektedir.   

Tüm bu nedenlerle doğal ve inĢa edilmiĢ çevrenin (yapay çevrenin) 

sağlık üzerindeki etkisi hem halk sağlığı uzmanları hem de çevre 

planlamacıları baĢta olmak üzere bilim dünyasının giderek daha fazla ilgisini 

çekmektedir. Bu amaca uygun olarak daha anlaĢılır olması için çeĢitli 

modeller oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. AĢağıda (ġekil 1) örneği verilmiĢ olan 

Sağlık Haritası (The Health Map) birçok yazarın çeĢitli araĢtırmalarının 

katkıları ile oluĢturulmuĢtur. Sağlık haritası, disiplinler arası iĢ birliği için 

temel oluĢturan ve sorgulamaya zorlayan dinamik bir araç olarak 

tasarlanmıĢtır. Planlayıcılar, halk sağlığı, hizmet sağlayıcılar, ekolojistler, 

kentsel tasarımcılar gibi uygulayıcı meslekler arasında ve ulaĢım, hava 

kalitesi, toplum geliĢimi, ekonomik kalkınma konularında iĢ birliğine 

odaklanmak için özellikle oluĢturulmuĢtur (Barton ve Grant, 2006: 252-253). 

Model, insanlar ve çevreleri arasındaki iliĢkiyi ifade eden bir ekosistem 

analizini, refahın ilgili sosyal/çevresel belirleyicilerini tanımlayan bir halk 

sağlığı yaklaĢımıyla birleĢtirmektedir (Barton, 2005: 339). Ġnsanı merkeze 

alan modelde her bir bölüm bir önceki bölümü etkileyecek Ģekilde 

düĢünülmüĢ ve tasarlanmıĢtır. Yerel ekonomiyi ve yerel doğal çevreyi farklı 

alanlar olarak ayırmakta aynı zamanda diğer yerleĢimleri ve bölgeleri farklı 

bir düzlemde tanımlamaktadır. Küresel ekosistem ise en dıĢ katmanda yer 
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alarak insan yaĢamının yeryüzündeki biyolojik canlı yaĢamının istikrarına 

olan kritik bağımlılığını vurgulamak için tüm modelin çevresinde yer 

almaktadır (Barton, 2005: 347). 

 

 
ġekil 1: Sağlık Haritası (The Health Map) (Barton ve Grant, 2006: 252).  

Yeni araĢtırmalar, değiĢen çevresel zorluklar karĢısında sağlığı 

korumak için en iyi stratejiler hakkında düzenli olarak kanıtlar toplamaktadır. 

Bu yüzden bireyler ve topluluklar endiĢeleri belirlemeye ve ele almaya 

çalıĢırken karmaĢık olan çevre sağlığı kavramlarının öğrenilmesini 

vurgulamaktadır. Kavramların öğrenilmesi konusunda çevre eğitimi ve çevre 

Yakın Çevrede Sağlık ve 

Refahın Belirleyicileri 
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okuryazarlığı etkili olmaktadır. Tiflis Hükümetler arası Konferansı'nda 

UNESCO (1977) çevre eğitimini ―çevrenin ve çevreyle ilgili sorunların ve 

çevrenin farkında olan ve bunlarla ilgili endiĢe duyan, mevcut sorunların 

çözümüne ve yenilerinin önlenmesine yönelik bireysel ve toplu olarak çalıĢma 

bilgisine, becerisine, tutumuna, motivasyonuna ve bağlılığına sahip olan bir 

dünya nüfusunun geliĢimini amaçlayan öğretim, kitle iletiĢimi, topluluk 

katılımı veya diğer bazı faaliyetlere yönelik öğretim, yaĢam boyu süren çok 

disiplinli bir yaklaĢım‖ olarak tanımlamıĢtır. Çevre okuryazarlığı ise tüm 

insanlar için çevresel ihtiyaçlarla baĢa çıkmak ve sürdürülebilir kalkınmaya 

katkıda bulunmak için onlara temel bilgi, beceri ve güdüleri sağlayan temel 

bir iĢlevsel eğitimdir (Moseley, 2000: 23).  Yaygın yıkım, çevresel bozulma 

ile iletiĢim ve altyapıdaki arızalar gibi afetler, afetten etkilenen bir nüfusu 

olumsuz sağlık etkilerine karĢı daha savunmasız hale getirebilmektedir. Bir 

afet sonrasında risk ve sağlık bilgilerinin etkin bir Ģekilde iletilmesi, afet 

müdahalesinin ve halk sağlığının korunmasının önemli bir bileĢenidir.  

Çevresel sağlık okuryazarlığının çerçevesi ilk defa 2008’de ana 

hatlarıyla Halk Sağlığı Eğitimi Derneği (Society of Public Health Education 

[SOPHE]) tarafından belirtilmiĢtir (Finn ve O’Fallon, 2017: 496).  Çevresel 

sağlık okuryazarlığı, insanların mevcut çevresel verileri kullanarak sağlığı 

koruyucu kararlar vermelerini sağlayan bir dizi bilgi ve beceriyi tanımlayan 

yeni bir çerçevedir. En temelde çevresel sağlık okuryazarlığı, çevresel 

maruziyet ve insan sağlığı arasında bağlantı kurma yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır (Gray, 2018: 1).  Kavram yakın zamanda sağlık 

okuryazarlığı, risk iletiĢimi (Biocca, 2004 ve Fitzpatrick-Lewis vd., 2010), 

çevre sağlığı bilimleri, iletiĢim araĢtırması (Nicholson, 2000) ve güvenlik 

kültürü (Edwards vd., 2013) gibi alanlardan temel ilkeleri ve prosedürel 

unsurları birleĢtiren yeni bir alt disiplin olarak karĢımıza çıkmaktadır (NIEHS, 

2014). 

Çevresel sağlık okuryazarlığı daha bilinçli seçimleri teĢvik etmek ve 

sağlık risklerini azaltmak için çevresel sağlık bilgilerini arama, anlama, 

değerlendirme ve kullanma yeteneğini tanımlayan bir sağlık okuryazarlığı 

alanıdır. Dünya Sağlık Örgütü  (DSÖ) sağlık okuryazarlığını; ―sağlığın 

korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine ulaĢma, anlama ve 

kullanma becerisi‖ olarak tanımlamaktadır (Yılmaz ve Tiraki, 2016: 142).  Bu 

çerçevede çevresel sağlık okuryazarlığı, davranıĢ değiĢikliklerine yol açacak 
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bilgileri hem anlamak hem de kullanmak için gereken uzmanlığı ve bilgiyi 

geliĢtirmek için hem çevre hem de sağlık okuryazarlığından teorileri 

birleĢtirmektedir (Raufmann vd., 2020: 1). Çevresel sağlık okuryazarlığı ve 

sağlık okuryazarlığı birçok kritik unsuru paylaĢırken, kavramların önemli ve 

tanımlayıcı bir ayrımı ise çevresel sağlık okuryazarlığının halk sağlığını 

iyileĢtirmek için çevresel maruziyetleri önlemeye ve azaltmaya 

odaklanmasıdır (Finn ve O’Fallon, 2017: 495) 

Çevresel sağlık okuryazarlığının geliĢimi, 20. yüzyılın sonlarında, insan 

sağlığına yönelik risklerin bir dizi farklı çevresel kaynaktan geldiğinin fark 

edilmesiyle ivme kazanmıĢtır. Zehirli maddenin bir simge veya sembolle 

yeterince iletilemeyecek kadar acil ve hatta ölümcül zehirlenme seviyelerine 

sahip olabileceğinin kabul edilmesiyle baĢlamıĢtır (Handcock vd., 2004: 194). 

Çevre sorunları, koruma ve planlama çabaları sadece doğayla ilgili değil, 

insanlarla ve insan davranıĢlarıyla da ilgilidir. Bu nedenle sağlık eğitimcileri 

hem halk sağlığını hem de çevreyi olumlu yönde etkileyecek sağlıklı davranıĢ 

değiĢikliklerini teĢvik etmede önemli bir rol oynayabilmektedir (SOPHE, 

2007). Çevresel sağlık okuryazarlığı ile ilgili mevcut literatürün gözden 

geçirilmesi, çevresel sağlık okuryazarlığının yükseltilmesinin sadece bir 

eğitim sürecinin aĢamalarından daha fazlası olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Aynı zamanda felsefi bir bakıĢ açısını, toplumun okuryazarlığını 

ve sağlık okuryazarlığını geliĢtirmeye yönelik bir halk sağlığı politikasıdır. 

Bununla birlikte olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilecek çevresel 

maruziyetler üzerinde kontrol uygulamak için bireyleri ve toplulukları 

güçlendirmek amacıyla bir dizi stratejiyi temsil eder (Zoller, 2012: 22; 

Mogford vd., 2011: 7).  

Çevresel sağlık okuryazarlığı, risk iletiĢimi, çevre sağlığı bilimi, 

davranıĢ bilimi, değerlendirme, iletiĢim, halk sağlığı ve sosyal bilimler 

alanlarından paylaĢılan teoriler arasında köprü kuran, yeni ortaya çıkan ve 

geliĢen bir kavramdır. Yeni bir alan olarak, çevresel sağlık okuryazarlığını 

artırma yöntemleri geliĢtirilmektedir; bu nedenle, bu yaklaĢımların 

değerlendirilmesine ve etkinliklerinin doğrulanmasına dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Lindsey vd., 2021: 1-2).  Çevresel sağlık okuryazarı olma 

süreci, toplum içinde bilimsel okuryazarlığı, çevre okuryazarlığını ve kiĢilerin 

aritmetik becerisini artırırken, belirli maruziyetler ve bunların potansiyel 

sağlık etkileri konusunda farkındalığı artırmayı gerektirmektedir. Çevresel 



 

104 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

sağlık okuryazarlığının ortaya çıkmasının birkaç farklı kaynağı bulunmaktadır 

(ġekil 2). 

 

ġekil 2: Kültürel bağlamda çevresel sağlık okuryazarlığının birleĢmesine yol açan 

akımlar (1960’ardan 2000’lere) (Finn ve O’Fallon (2017) yararlanılarak 

oluĢturulmuĢtur) 

 

Çevresel sağlık okuryazarlığını iyileĢtirmenin amacı, insanların 

sağlığını olumsuz etkileyen çevresel unsurları azaltmak, hafifletmek veya 

önlemek için harekete geçmelerini sağlamaktır. Çevresel sağlık okuryazarlığı, 

risk iletiĢimi alanıyla da birçok benzerliği paylaĢmaktadır. Toplumu çevresel 

riskler hakkında bilgilendirmek ve eğitmek için baĢarılı stratejiler, çevresel 

sağlık okuryazarlığını artırma yöntemleri hakkında bilgi verebilir. Pek çok 

yeni alanda olduğu gibi, Ģu anda çevre sağlığı bilimlerinde bir insanı 

okuryazar yapan unsurlar hakkında birkaç fikir bulunmaktadır. En temel 

düzeyde çevresel sağlık okuryazarlığı çevresel maruziyetler ve sağlık 

 

 

 

Bilimsel GiriĢimler  

Ġnsan deneyleriyle ilgili yasal düzenlemeler (1940-
50). Bioetiğin, çevresel bilimlerin ortaya çıkması 
(1960-70'ler). Çevresel sağlık bilimlerinin ortaya 
çıkması, çevresel adalet çalıĢmaların, hasta 
kayıtlarının oluĢturulması, iĢ sağlığı ve güvenliği 
çalıĢmaları (1980-90'lar).  Toplum katılımlı 
çalıĢmalar, sağlığın sosyal belirleyicileri kavramı, 
büyüyen akademi ve toplumun  iĢbirliği  (2000'ler).  

 

 

 
Teknolojik ve Ġlgili Mevzuat GeliĢmeleri 

Nükleer enerji ve büyük ölçekli teknolojik 
felaketler (1940-50). Çevre ıslahı ve çevresel 

etkinin azaltılması kavramları, zehirli çöplükler 
ilgilidüzenleme (1960-70'ler). Akademide ve 
kamuda bilgisayarların kullanılması, maruz 

kalmayla ilgili mevzuatın 
geliĢtirilmesi/düzenlenmesi,  çevresel risklerin  

tanımlanması (1980-90'lar).  KiĢisel izleme 
cihazlarının geliĢtirilmesi, mobil cihazalar ve 

ugulamalar (2000'ler). 

Kültürel Yapı 

VatandaĢlık biliminin ortaya çıkması, çevresel 
sağlık eĢitsizlikleri kavramı, internette bilimsel 
bilginin yaygınlaĢması, bilgisayarların, mobil 
cihazların her yerde kullanımı (2000'ler). Çevresel 
felaketlerin medyada geniĢ bir Ģekilde yer alması, 
biyomedikal suistimallerin ifĢaları, hasta 
güçlendirme hareketleri (1980-90'lar). 
ÇeĢitliliğin/eĢitliğin kurumsallaĢması, kültürel 
duyarlılık kavramı, çevresel adalet hareketinin 
ortaya çıkması, Dünya Günü'nün kurulması (1960-
70'ler) Üniversite katılımının artması, atom enerjisi 
ve insan hastalığı iliĢkisi, atom enerjisi, mutasyon   
temalı filmler (1940-50'ler).  

 

ĠletiĢim Yöntemleri 

Güvenlik kültürünün geliĢmesi, sosyal medyanın 
ortaya çıkması, toplum aktivistlerinin web 

siteleri/blogları, iletiĢimde kültürel yeterlilik için 
kaynaklar (2000’ler).  Hekim-hasta iletiĢimi 

araĢtırmaları, sağlıkta ortak karar verme kavramı, 
sağlık çıktılarını iyileĢtirmek için doğrulanmıĢ 

sağlık okuryazarlığı, iĢ güvenliği eğitim ve 
öğretimleri, çevresel risk iletiĢiminin ortaya çıkıĢı 

(1980-90’lar).  Bilim/Sağlık Okuryazarlığı kavramı, 
sağlık iletiĢimi müfredatı, kamu hizmet duyuruları, 

sağlık iletiĢimi alanının geliĢimi (1960-70’ler) 

Çevresel Sağlık 
Okuryazarlığı 
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arasındaki bağlantının anlaĢılmasıdır. Ancak, çevresel sağlık okuryazarlığının 

birden çok düzeyi vardır ve bu tanım basitçe çevresel sağlık okuryazarlığının 

temelini oluĢturur (NIEHS, 2014).  

Gray (2018) tarafından yapılan içerik analizinde gözden geçirme, 

farkındalık ve bilginin çevresel sağlık okuryazarlığı için önemli bir baĢlangıç 

noktası olduğu belirtilmiĢtir. ÇalıĢmada Gray (2018) bilgi arama, karar verme 

becerilerini ve bireylerin belirli davranıĢlar için öz yeterlilikleri ile 

birleĢtirildiğinde, bu tür bilgilerin toplu eylem ve topluluk değiĢimi hakkında 

bilgi verebileceğini vurgulamıĢtır (ġekil 3). Bu nedenle, çevresel sağlık 

okuryazarlığı her biri bir sonraki üzerine inĢa edilen üç boyuta sahip olarak 

düĢünülmektedir (Gray, 2018: 13-14).  

 

ġekil 3: Çevresel Sağlık Okuryazarlığının üç boyutu (Gray, 2018: 14). 

1. Boyut - Farkındalık ve AnlayıĢ: Bu boyut, çevresel maruziyetlerin 

ve sosyo-kültürel dinamiklerin sağlığı etkilediğini kabul etmektedir. 

Bu tür bir farkındalık, belirli bir çevresel maruziyet (yeraltı 

suyundaki arsenik gibi) bağlamında ortaya çıkabilir ve Finn ve 

O'Fallon (2017) tarafından temsil edildiği gibi, bir birey farklı 

maruziyetler arasında değiĢen farkındalık seviyelerine sahip olabilir. 

2. Boyut - Beceriler ve Öz yeterlilik: Bu boyut, bireyin belirli bir 

sonucu etkileme potansiyeli hakkındaki inançlarının yanı sıra zararlı 

çevresel maruziyetleri azaltmak için bireyin öz yeterliliğine 
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odaklanan sosyal biliĢsel teoriyi içermektedir. Ġlgili becerilerde 

ustalık, bu boyutun önemli bir bileĢenidir ve bu tür beceriler, doğası 

gereği genel (örneğin, bilimsel bilgileri bulma ve anlama yeteneği 

veya topluluk karar alma sürecine katılma yeteneği) veya maruz 

kalmaya özgü (örneğin, bir evde çevresel astım tetikleyicilerini 

azaltmak için adımlar atma yeteneği) olabilir.  

3. Boyut - Toplum DeğiĢimi: Bu boyutta hem bireyler hem de 

gruplar, zararlı çevresel maruziyetleri azaltmak ve sağlığı 

iyileĢtirmek amacıyla istenen davranıĢ değiĢikliği için öz-yeterlilik 

bağlamında bilgi ve becerilerini uygulamaktadır.  Bu gözden 

geçirme, topluluk değiĢim sonuçlarının, katılımcıları araĢtırma 

süreci boyunca dâhil eden ve onların bilgi ve öz yeterlilik 

becerilerinden yararlanan kapsayıcı bir teorik çerçeve 

gerektirebileceğini ileri sürmektedir. 

Çevresel sağlık okuryazarlığının bu temsili, bilim okuryazarlığının 

temel bir unsuru olan içerik bilgisini kapsarken, aynı zamanda çevre 

okuryazarlığının ve halk sağlığı okuryazarlığının topluluk ölçeği ve eylem 

odaklı merceklerini de bütünleĢtirmektedir. Bununla birlikte, bazı zararlı 

çevresel maruziyetlerin azaltılmasında veya ortadan kaldırılmasında topluluk 

eyleminin önemini kabul etmektedir. Bu boyutların temsili, kültürel bağlamın 

çevresel sağlık okuryazarlığının her aĢamasını nasıl etkilediğini ele almasa da 

gözden geçirilen çalıĢmaların birçoğu ilgili örnekler sunmaktadır (Cohen vd., 

2014; Schure vd., 2013; White vd., 2014). Ġleriye dönük olarak, çevresel 

sağlık okuryazarlığı için ölçüm temelleri oluĢturulurken ve beceri temelli 

eğitim ve maruziyet azaltma stratejileri geliĢtirilirken, baskın olmayan 

grupların kültürel olarak özel bilgilerinin dâhil edilmesini sağlamak için 

kültürel bağlamın rolünün açık bir Ģekilde dikkate alınması gerekmektedir. 

 

2.ÇEVRESEL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI GELĠġĠMĠNĠN 

ALTINDAKĠ KÜLTÜREL BAĞLAM 

Çok sayıda araĢtırmacı bir araya gelip çevresel sağlık okuryazarlığının 

ortaya çıkmasına neden olan çeĢitli kaynakları kabul etse de (Baur, 2010: 43; 

Huber vd., 2012: 429) literatürde toplumun çevre sağlığı risklerini nasıl 

anladığını vurgulayan, kültürel bağlam konusuna değinen çalıĢmalar mevcut 

değildir (Finn ve O’Fallon, 2017: 497). Çevresel sağlık okuryazarlığının 

değerini artırmaya yönelik çalıĢmalar yapıldığı için, toplumun çevresel 

riskleri anlamasını veyahut yanlıĢ anlamasını ele almak gerekmektedir. Bu 
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nedenle bilginin kültürel medya (kitaplar, filmler, televizyon) tarafından nasıl 

tanımlandığını anlamak önemli olacaktır (Kennedy vd., 2011: 151; Moore, 

2016: 542). Filmler tarihsel olarak artan çevresel maruziyetin olumsuz 

yönlerine iliĢkin toplum bilincini araĢtırmıĢ ve kullanmıĢtır. Sinematik 

akımlar 1950'lerden itibaren filmlerde "nükleer endiĢenin" tematik 

yaygınlığını ve nükleer maruziyetten kaynaklanan "atomik mutasyonları ve 

kitlesel yıkımı" tasvir etmiĢtir. 1970'lerden beri üretilen filmlerde ise aksine, 

daha genel olarak kirliliğe ve toksik atıkların oluĢturduğu tehditlere, gıda 

zincirinin ve su kaynaklarının kirlenmesine ve azalan kaynakların artan 

gerçekliğine odaklanmaktadır (Finn ve O’Fallon, 2017: 497). Bilimsel 

topluluklar, medyanın özellikle sosyal medyanın, çevresel riskin toplum 

tarafından anlaĢılmasında kilit bir rol oynadığını kabul etmektedir 

(Fitzpatrick-Lewis vd., 2010: 2). Kanıta dayalı bir bilim anlayıĢını yansıtan 

yayınlar ve haberler, medyanın çevresel riskleri temsil etmesine iliĢkin olumlu 

örnekler teĢkil etmektedir. Bununla birlikte, medya, maruziyet olaylarının ve 

afetlerin dramatik yönlerine odaklanarak çevre sağlığı bilimi araĢtırmalarının 

sonuçları hakkında haberler sunma eğilimiyle çevresel riskleri yanlıĢ 

sunabilmektedir (Jaspal ve Nerlich, 2014: 349). Bu bilgi kirliliği, özellikle de 

toplumun gerçek ve çevresel risklerden algılanan riskleri daha iyi anlamasını 

sağlamak amacıyla, çevresel sağlık okuryazarlığı oluĢturmaya yönelik çabalar 

olarak düĢünülmelidir. Sonuç olarak, kanıta dayalı çevresel sağlık riski 

iletiĢimleri, çevresel bozulmanın medya ve kültürel temsillerini ve bunun 

insan sağlığı üzerindeki etkisini dengelemek için daha doğru kanıtlar 

sağlamaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca, çevresel sağlık okuryazarlığını 

artırmak, bireylerin internette (örneğin, çevrimiçi bloglar, sohbet odaları, 

diğer sosyal medya hesapları) bulunan çeĢitli kalite ve doğruluktaki bilgi 

yoğunluğu arasında gezinmelerine yardımcı olmaktadır. Bireylerin kendi 

sağlıkları ve ailelerinin sağlığı için hangi seçeneklerin en iyi olduğu 

konusunda karar vermelerini kolaylaĢtırmaktadır (Wilcox, 2012: 86). Çevresel 

sağlık riskleri hakkındaki bilgilerin artırılması, çevresel risklerin azaltılmasını 

veya ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır (Finn ve O’Fallon, 2017: 498). 
 

3.ÇEVRESEL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 

METODOLOJĠSĠ VE YAKLAġIMLARI 

Çevresel sağlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, risk iletiĢimi ve 

eğitim gibi mevcut araĢtırma alanlarından elde edilmiĢ, onaylanmıĢ araçları ve 

metodolojileri geliĢtirmekte, sentezlemekte ve kapsamaktadır. Bu yaklaĢımın 

geliĢtirilmesi, sağlık okuryazarlığı kavramlarına ve uygulamalarına dayansa 



 

108 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

da bu alanda çalıĢan birçok araĢtırmacı, çevresel sağlık okuryazarlığını, 

bireylerin ve toplulukların çevresel faktörlere iliĢkin sağlık bilgisi yerine, 

yerel sosyoekonomik bağlamları içinde eleĢtirel bir yansıma aracı olarak 

benimsediği bir süreç olarak kavramsallaĢtırmaktadır (Chinn, 2011: 61). Bu 

eleĢtirel yansıma kavramı baĢlangıçta Nutbeam (2008: 2073) tarafından sağlık 

okuryazarlığının geliĢimi ile ilgili yapısını yansıtan öğrenme ve iĢlemenin üç 

aĢamasından biri olarak önerilmektedir. Yapılan literatür çalıĢmalarında 

çevresel sağlık okuryazarlığı için bu üç aĢamalı kavramsal çerçeveden söz 

edilmektedir. Fakat Bloom'un (1956) eğitim hedefleri sınıflandırması, çevre 

sağlığı sorunları hakkında okuryazar olmanın çevresel sağlık okuryazarlığının 

geliĢimine uygun olarak detaylı bir model önerilmektedir (Finn ve O’Fallon, 

2017: 498). 
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ġekil 4: Bloom'dan (1956) uyarlanan, çeĢitli çevre sağlığı bilimi konularında farklı 

çevresel sağlık okuryazarlığı seviyeleri için potansiyeli temsil eden kavramsal 

çevresel sağlık okuryazarlığı modeli. 

 

Bloom'un altı farklı eğitim aĢamasından oluĢan çevresel sağlık 

okuryazarlığının çeĢitli aĢamaları (ġekil 4) hedeflenen müdahalelerin 

geliĢtirilmesi için uygun bir yaklaĢımdır (Finn ve O’Fallon, 2017: 498). Bu 

modelin öğrenme ve anlayıĢın geliĢimini tanımlamadaki değeri, bireyin her 

aĢamada çevresel sağlık okuryazarlığı potansiyelini kabul etmesidir. Örneğin, 

―Tanıma‖nın en erken aĢamasında olanlar, belirli bir maddenin toksik 

olduğunu ve bunun nasıl meydana geldiğini, hangi seviyelerin ilgili olduğunu 

veya maruziyetin nasıl azaltılacağına dair baĢka bir bilgiye sahip olmadan 

sağlıklarını etkileyebileceğini bilirler. Yine de bu durum, çevresel sağlık 

okuryazarlığının ilk aĢamasıdır. Modelde önerildiği gibi, çevresel sağlık 

okuryazarlığının amacı, daha fazla bilgiyi desteklemeye devam etmek, bireyin 
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bilgisini diğer potansiyel çevresel risklere yansıtmasını geliĢtirmek ve risk 

anlayıĢına dayalı eylemleri teĢvik etmektir. Bununla birlikte, model, toplam 

okuryazarlığa giden tek bir yol veya farklı maruziyetler hakkında eĢit düzeyde 

bir okuryazarlık önermek anlamına gelmemektedir. Sağlık okuryazarlığının 

hastalığa özgü doğası gibi, bireyin çevre sağlığı okuryazarlığı da konudan 

konuya değiĢebilir. Örneğin, bir kiĢi aile deneyimleri ve astımı hava 

kirliliğiyle iliĢkilendiren yaygın toplum bilgisi nedeniyle astımla ilgili yüksek 

derecede çevresel sağlık okuryazarlığına sahip olabilir. Ancak aynı kiĢi meme 

kanseri konusunda çevresel maruziyetleri daha az bilindiği için astıma göre 

çok düĢük bir çevresel sağlık okuryazarlığına sahip olabilir. Modeldeki 

aĢamalar, çevresel sağlık okuryazarlığı seviyelerine göre bireylerin ve 

toplulukların yapabilecekleri eylem türünü de göstermektedir. Bu eylemler, 

belirli kiĢisel bakım ürünlerinden kaçınmaya yönelik bireysel bir karardan, her 

biri çevresel sağlık okuryazarlığının tek bir aĢamasını temsil edebilen iĢyeri 

koĢullarını iyileĢtirmeye yönelik bir sendikal harekete kadar geniĢ bir 

yelpazeye uzanabilmektedir. Bu modelin tüm aĢamalarını temsil eden bir 

örnek, riski ele almak için bir sağlık riskinin belirlenmesinden politikanın 

oluĢturulmasına kadar ortaya çıkan olası sağlık etkilerini içeren bir hareket 

olabilmektedir. Çevre sağlığı konusunda uzmanlaĢmıĢ kiĢiler, çevresel 

risklere maruz kaldıklarını fark edebilir ve ―yapabileceğim bir Ģey yok‖ gibi 

hissetmek yerine ilgili riskler üzerinde bir Ģekilde ele alabilmektedirler.  

Çevresel maruziyetler en yaygın olarak toplulukları bir bütün olarak 

etkilemekte bununla birlikte, bu maruziyetlerden kaynaklanan bireysel sağlık 

sonuçları, bireyin bu maruziyetlere karĢı sosyoekonomik, biyolojik ve 

psikolojik duyarlılığına bağlı olmaktadır (Lee vd., 2005; 1112: Quandt vd., 

2004: 637). Bu nedenle, çevresel sağlık okuryazarlığını teĢvik etme çabaları, 

bireysel ve toplum düzeyinde okuryazarlığı ölçmelidir. Buna ek olarak toplum 

içindeki psikososyal ve demografik heterojenliği tanıyan bir dizi bilgi ve ortak 

maruziyet kaynaklarına tıbbi, psikolojik veya kültürel tepkiler verme 

potansiyelini içermelidir. Gerçekten etkili olmak için, çevresel sağlık 

okuryazarlığını teĢvik etme çabaları, ihtiyaç duyulan farkındalık ve bilgi 

türlerine dayanmalıdır. Bireyler ve toplum sağlığı görevlileri, sağlık hizmeti 

sağlayıcıları tarafından bilgi alımını en iyi Ģekilde teĢvik etmek için 

onaylanmıĢ ve düzenleyici politika ortamında kültürel açıdan hassas stratejiler 

kullanmalıdır (Arcury vd.,2010: 244; Ramos vd., 2001: 569). 

Gray (2018), çevresel sağlık okuryazarlığındaki değiĢiklikleri 

tanımlayan çalıĢmaları gözden geçirmiĢ ve çevresel sağlık okuryazarlığının 
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aĢağıdaki Ģekillerde ölçüldüğünü veya temsil edildiğini ifade etmiĢtir (Gray ve 

Lindsey, 2019: 28): 

 Çevresel maruziyetler ve sağlık sonuçları arasındaki bağlantının 

bireysel olarak anlaĢılması, 

 Ön/son testler kullanılarak çevre sağlığı bilgisi veya artırılmıĢ içerik 

bilgisi anketinde puan olarak ölçülmesi, 

 Çevresel maruziyetlere yanıt olarak davranıĢları değiĢtirmek için 

bireysel seçimler olarak ölçülmesi, 

 Geri bildirim çalıĢmalarına katılım olarak ölçülmesi, 

 Çevresel maruziyetlere tepki olarak toplum değiĢikliğinin 

ölçülmesidir. 
 

Gray (2018), bu örneklerin, çevresel maruziyetlerin sağlığı nasıl 

etkilediğine dair anlayıĢı, maruziyeti azaltmak için bireysel ve topluluk 

eylemiyle birleĢtiren çevresel sağlık okuryazarlığının sürekliliğini gösterdiğini 

ifade etmektedir. 

Çevre sağlığı risklerinin anlaĢılması, çevre sağlığı biliminin medya 

sunumlarını ve çevre ile sağlık arasındaki iliĢkinin popüler kültür temsillerini 

geliĢtirmek için gerekli bir aracı görevi görebilmektedir (Fitzpatrick-Lewis 

vd., 2010: 14). Çevresel sağlık okuryazarlığını artırmak, geliĢmemiĢ 

toplumlarda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi eğitim 

çabalarının önemli bir hedefi olabilir ve gelecek nesillere sağlığa yol açan 

çevresel adaletsizlikleri, eĢitsizlikleri ele almak için bilgi, beceri ve kanıt 

sağlayabilmektedir.  

4.ÇEVRESEL SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ 

GELĠġMESĠNE KATKISI OLAN BÜYÜK ÇEVRESEL 

FELAKETLER  

Çevresel sağlık okuryazarlığının kökleri, aynı zamanda, büyük ölçekli 

çevre kirliliğine neden olan insan yapımı teknolojik felaketlere iliĢkin yaygın 

kamuoyu bilincine kadar uzanabilmektedir (Murphy vd., 2010: 129). 1970’li 

yıllardan bu yana, hükümetlerin ve medyanın Çernobil ve Fukushima nükleer 

kazalarından, Bhupal ve Seveso kimyasal sızıntısında olduğu gibi çevresel 

felaketlere ilgisi çok yoğun olmuĢtur. Bu felaketlerden sonra hükümetler 

kanunen bir önlem çerçevesi hazırlamıĢ ve özellikle üretim yapan sanayi 

bölgelerini bir daha böyle felaketlerin yaĢanmaması için kontrol altına alma 

ihtiyacı hissetmiĢtir. YaĢanan felaketler çevreyi aĢırı kirleten bu olaylara karĢı 
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halkın dikkatinin ve bilgisinin artmasına neden olmuĢtur (Finn ve O’Fallon, 

2017: 497).   
 

4.1.Seveso Felaketi 

Ġtalya’nın Seveso Ģehrinde 10 Temmuz 1976’da kimyasal üretim yapan 

bir fabrikanın reaktöründe patlama olmuĢ ve içinde bilinen en zehirli gaz olan 

dioksin bulutu çevreye yayılmıĢtır (ÇetinyokuĢ, 2017: 845). Dioksin bilinen 

kanserojen ve güçlü endokrin bozucu maddedir ve insanların yağ dokusunda 

saklanmakta ve uzun bir süre metabolizmada yer almaktadır (Eskenazi vd. 

2018: 71). Felaketin üzerinden neredeyse 50 yıl geçmesine rağmen kazanın 

gerçekleĢtiği yer hala kontaminedir ve besin zincirine katılan bir madde 

olduğu için o bölgede halen tarım faaliyeti yapılmamaktadır. GerçekleĢen 

kaza sonrasında bu tür kazaların engellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması 

için Seveso Direktifi (82/501/EEC) kabul edilmiĢ, ardından 1996’da Seveso-II 

Direktifi (96/82/EC) yayımlanmıĢtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de 30 Aralık 2013’te 

―Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik‖ yürürlüğe girmiĢtir.  

4.2.Bhupal Felaketi 

Dünyanın en kötü endüstriyel felaketi olarak adlandırılan Bhupal 

Felaketi, 2-3 Aralık 1984 gecesi Hindistan'ın en büyük eyaletlerinden biri olan 

Madhya Pradesh'in baĢkenti Bhupal'daki (nüfus: 900.000) Union Carbide 

fabrikasında meydana gelmiĢtir. Tarım ilacı üretilmek için kullanılan metil 

izosiyanat (MIC [CH3-N=C=O]) depolama tankına suyun eklenmesi, ısı ve 

MIC gazının serbest kalmasıyla kontrol edilemeyen bir reaksiyonla 

sonuçlanmıĢtır. Klinik ve toksikolojik çalıĢmalar, MIC'in güçlü bir toksin 

olduğunu göstermiĢtir (Dhara ve Dhara, 2001: 402).  "Maruz kalan" ve 

"yaralanan" kiĢilerin sayısı belirsizliğini korumaktadır. Hindistan hükümetinin 

resmi tahminleri, ölü sayısını 1800 civarında olduğunu göstermektedir. Diğer 

kuruluĢlar ölüm sayısının 2500 ile 5000 arasında olduğunu ve yaralı sayısının 

200 000'e kadar çıktığını tahmin etmektedir (Mehta vd. 1990: 2781). 1999'da 

kaza mahallinin yakınındaki yerel yeraltı suyu ve kuyu suyu testleri, cıvanın 

beklenenden 20.000 ila 6 milyon kat arasında daha yüksek olduğunu ortaya 

çıkarmıĢtır. Suda kanser, beyin hasarı ve doğum kusuruna neden olan 

kimyasallar bulunmuĢtur. Fetal (cenin) geliĢimi bozduğu gösterilen bir 

kimyasal olan trikloroeten, Amerika BirleĢik Devleti Çevre Koruma Ajansı 

(U.S. Environmental Protection Agency [EPA]) güvenlik sınırlarından 50 kat 
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daha yüksek seviyelerde bulunmuĢtur (Bhopal, 2022).  Kazanın ardından 

zehirli maddeye maruz kalan baĢlıca organlar gözler, solunum sistemi ve 

deridir. Ölümler felaketin ilk anında yüksek olmasına rağmen zamanla 

azalmıĢtır. Gözlerde geri dönülmez körlüğe neden olabilecek akut tahriĢlere 

neden olduğu ortaya konmuĢtur. Uzun dönemli etkilerine bakıldığında ise 

bölge halkında nörolojik etkiler, üreme sistemi (düĢükler ve engelli 

doğumların artıĢı) rahatsızlıkları ve psikolojik etkiler gözlemlenmiĢtir (Dhara 

ve Dhara, 2001: 391) Felaketin çevredeki ilk etkileri hayvanlar üzerinde 

görülmüĢtür. YaklaĢık 2.000 büyük ve küçükbaĢ hayvan leĢi toplanarak imha 

edilmiĢ, birkaç gün sonra da civardaki ağaçlar sarararak, kurumaya 

baĢlamıĢtır. Sulardaki kirlilik nedeniyle balık tutmak yasaklanmıĢtır.  (Porsuk 

vd. 2015: 25). Günümüzde 120.000'den fazla insan kazadan kaynaklanan 

rahatsızlıklardan ve fabrikanın neden olduğu kirlilikten etkilenmektedir.  

4.3.Çernobil  

Çernobil'deki nükleer santralin dört reaktöründen biri 26 Nisan 1986'da 

patlayarak Avrupa'nın büyük bir bölümünde radyoaktif kirlenmeye neden 

olmuĢtur. Bu yüzden felaketin sağlık üzerindeki etkilerinin boyutu tartıĢma 

konusudur (Havenaar vd., 1997: 1533). Tüm dünyada manĢetlere taĢınan bu 

felaket, olaya müdahale eden ve çevrede yaĢayan birçok kiĢinin hayatına 

trajik bir Ģekilde mal olmuĢtur. Patlamadan bu zamana kadar, kazayla 

bağlantılı hastalıkları ve sakatlıkları olan insanların sayısında hızlı bir artıĢ 

yaĢanmıĢ ve sağlık etkilerinin yıllarca artmıĢ olduğu gözlenmiĢtir (World 

Health Organization [WHO], 2021). Çernobil kazası birkaç gün veya hafta 

içinde 30 santral çalıĢanının ve itfaiyecinin ölümüne neden olmuĢtur 

(radyasyona maruz kalma nedeniyle 28 ölüm de dâhildir) (Bennet vd., 2006: 

2). Patlamadan sonra 116.000 kiĢi Nisan-Temmuz ayları arasında Çernobil 

Nükleer Santrali çevresinden ve yüksek oranda etkilenen diğer bazı 

bölgelerden kontamine olmayan bölgelere tahliye edilmiĢ ve sonraki yıllarda 

220.000 kiĢi daha yer değiĢtirmiĢtir (Balonov, 2007: 7).  

Çernobil felaketiyle radyoaktif iyot kalıntılarının neden olduğu 

çocukluk çağı tiroid kanseri, temel sağlık etkilerinden bir tanesidir. Kazadan 

sonraki ilk birkaç ayda tiroide verilen dozlar, o sırada çocuk olan ve yüksek 

düzeyde radyoaktif iyotlu süt içenlerde özellikle yüksek bulunmuĢtur. 2002 

yılına kadar, bu grupta 4000'den fazla tiroid kanseri vakası teĢhis edilmiĢtir ve 

büyük olasılıkla bu tiroid kanserlerinin bir kısmı radyo-iyot alımı ile 

iliĢkilendirilmektedir (Balonov, 2007: 9). 
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Genç yaĢta maruz kalanlar arasında tiroid kanseri insidansındaki 

(sıklık) çarpıcı artıĢ dıĢında, toplumda radyasyona bağlı kanserler veya lösemi 

insidansında açıkça kanıtlanmıĢ bir artıĢ yoktur (Balonov, 2007: 9). Özetle, 

çocuklarda malign (kötü huylu/kanser) tiroid kanserlerindeki artıĢ dıĢında, 

radyolojik mekanizmalar yoluyla toplumun genel sağlığı üzerinde önemli bir 

etkisi kanıtlanmamıĢtır (Havenaar vd., 1997: 1533). Ancak etkilenen nüfus 

arasındaki psikolojik problemlerde, radyasyon etkileriyle ilgili yetersiz ilgi ve 

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yaĢanan toplumsal aksaklık ve 

ekonomik depresyon nedeniyle bir artıĢ meydana gelmiĢtir (Balonov, 2007: 

9). 

Çernobil Kazalarının Sağlığa Etkileri ve Özel Sağlık Programları 2006 

yılında WHO raporuna göre, 2003-2005 yıllarında Avrupa Komisyonu, 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, BirleĢmiĢ Milletler-BM Kalkınma 

Ajansı'nın katılımıyla uygulanan BM kurumlar arası giriĢimi ―Çernobil 

Forumu‖ sonucunda geliĢtirilmiĢtir. Programda, Dünya Bankası ve en çok 

etkilenen üç ülkenin hükümetleri; Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya 

Federasyonu’na yer verilmiĢtir (Bennet vd., 2006: 2). Forum, Çernobil'in 

çevre, insan sağlığı ve toplum üzerindeki etkisinin eleĢtirel bir 

değerlendirmesini yapmaktadır. DSÖ, kazanın sağlık üzerindeki etkisine 

iliĢkin 20 yıllık araĢtırmanın bulgularını gözden geçiren ve özetleyen bir dizi 

uzman danıĢma toplantısı düzenlemiĢtir. Bu çalıĢma, Beyaz Rusya, Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna Hükümetlerine kanıta dayalı sağlık politikası 

önerileri sunan bir karĢılaĢtırmalı değerlendirme raporuyla sonuçlanmıĢtır. 

Rapor, 2005'te Ġngilizce, 2006'da Rusça olarak sonuçlandırılmıĢ ve 

yayınlanmıĢtır (WHO, 2006). 

BM Çernobil Forumu, nükleer felaketin bitki ve hayvanlar üzerindeki 

etkilerini de açıklamaktadır. Patlamanın dıĢında kalan bölgelerde, iğne 

yapraklı bitkilerin, omurgası olmayan toprak canlılarının ve memelilerin ölüm 

oranlarının, ayrıca bitki ve hayvanlarda üreme iĢlev bozukluğunun arttığı 

kaydedilmiĢtir. Rapor, patlamadan sonraki yıllarda bitkilerde ve hayvanlarda 

radyasyona atfedilebilecek genetik anomalilerin rapor edildiğine dikkat 

çekmektedir. Patlamanın belirli çevreler üzerindeki etkileri aĢağıdaki gibidir 

(Bourguignon ve Scholz, 2016: 4):   

Ormanlar (Sovyetler Birliği'nde, aynı zamanda kuzey Avrupa ve 

Avusturya'da) kirlenecek baĢlıca yarı doğal ekosistemlerdir. Diğer 

ekosistemlerle karĢılaĢtırıldığında, ormanların doğal kirliliği yılda %1'den az 

bir oranda 'son derece yavaĢ' ilerlemektedir. Son zamanlarda yapılan diğer 

araĢtırmalara göre radyoaktif kontaminasyon, biyokütle ayrıĢtırma hızını 
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azaltmıĢ, böylece iĢe yaramayan ağaç birikimini artırmıĢ ve bitki büyümesini 

etkilemiĢtir. KirlenmiĢ alanlarda orman yangınlarının ağaçlarda bulunan 

radyonüklidleri (radyoaktif madde) salma olasılığını artırmaktadır. 

Tatlı su ekosistemleri, Avrupa'nın pek çok bölgesinde radyoaktivite 

atıklarından etkilenmiĢtir. Bazı radyonüklidler kontamine su toplama 

topraklarından su kütlelerine transfer edildiğinden, kirlilik seviyeleri yıllarca 

nispeten yüksek kalmıĢtır.  

Deniz ekosistemleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 

(International Atomic Energy Agency [IAEA]) daha önceki çalıĢmaları, 

Çernobil kazasının deniz ortamı üzerinde 'ölçülebilir bir etkisi' olduğu ve 

radyonüklid seviyelerinin Çernobil öncesi seviyelerden iki ila üç kat daha 

yüksek olduğu sonucuna varmasına rağmen, deniz ekosistemlerinin çok daha 

az etkilendiğini ortaya koymaktadır.  

Radyonüklidlerle kirlenmiş kentsel alanlar, özellikle yollarda, 

çatılarda ve (daha az ölçüde) duvarlarda kirlilik seviyelerinde çok önemli bir 

düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Bunun nedeni radyonüklidlerin toprağa geçmiĢ olmasıdır 

(Bourguignon ve Scholz, 2016: 4). 
 

4.4.Fukushima 

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami, 

Fukushima Daiichi nükleer tesisinden çevreye radyoaktif maddelerin 

salınmasına neden olmuĢtur (WHO, 2012). Kazanın verdiği hasarının geniĢ 

kapsamlı olması, yerel ve küresel çevre üzerindeki olumsuz etkisi bakımından 

önemli görülmektedir (Kim vd., 2013: 822). Fukushima Daiichi nükleer 

santralinin etrafında 20 km'lik bölgede yaĢayan insanlar, (80.000’den fazlası) 

bölgeden ayrılmak zorunda kalmıĢtır (Kim vd., 2013: 822). Fukushima 

nükleer felaketi, 1986'daki Çernobil felaketinden sonra ikinci büyük nükleer 

kazadır (Hasegawa, 2012: 85). 

Japon hükümeti ve yerel sağlık yetkilileri tarafından, Fukushima 

kazasının sağlık sonuçları hakkında derinlemesine epidemiyolojik çalıĢma 

planları hızla uygulamaya konulmuĢtur (Steinhauser vd., 2014: 809). Bu 

doğrultuda en büyük zorluklardan biri, özellikle dozların (kazayı takip eden 

ilk yılda) kanser ve kanser dıĢı hastalık riskini değerlendirmenin zor olduğu 

tahmin edildiğinden, etkilenen nüfusun bir kohort oluĢturması ve bir kontrol 

grubu oluĢturmaktır (Akiba, 2012). Kanser riskleri, radyoaktivite dağılımına, 

iliĢkili dozlara ve risk modellerine dayalı olarak standart yöntemler 

kullanılarak tahmin edilmiĢtir. DSÖ 2013 yılında bir rapor yayınlayarak, 
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kazadan fazla etkilenmeyen bölgelerde kansere yakalanma riskinin düĢük 

olduğunu saptamıĢtır (Samet ve Chanson, 2015: 8). 

Steinhauser ve arkadaĢları (2014: 801), Çernobil ve Fukushima nükleer 

kazalarının çevresel etkilerini karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmalarının sonucunda, 

Çernobil kazasının çevresel etkisinin Fukushima kazasından çok daha büyük 

olduğunu ortaya koymuĢlardır. 

Hem Çernobil hem de Fukushima kazaları, tüm kuzey yarımkürede 

atmosferin, hidrosferin, biyosferin3 ve pedosferin4 radyonüklid 

kontaminasyonuna neden olmuĢtur (Steinhauser vd., 2014: 806). 

Fukushima felaketinin etkileri aĢağıdaki gibidir (Samet ve Chanson, 

2015: 19); 

 Deprem ve tsunami nedeniyle ölümlerin yaklaĢık 20.000 kiĢi olduğu 

tahmin edilmektedir. 

 Tahliye edilen bireyler olarak yaĢamanın stresi, yorgunluğu ve 

zorluğuna atfedilen nükleer kazadan kaynaklanan ölümlerin yaklaĢık 

1.700 kiĢi olduğu tahmin edilmektedir (tahminler yaklaĢık 600 ila 

3.000 kiĢi arasında değiĢmektedir). Ġntihar gibi özel ölüm 

nedenlerine iliĢkin tahminlere yer verilmemiĢtir. 

 Genel tahliye 400.000'den fazla insanı içermektedir ve bunlardan 

yaklaĢık 160.000'i Fukushima kazasından kaynaklanan radyasyon 

nedeniyle tahliye edilmiĢtir. 

 Japonya için gelecekteki kanser riski tahminleri, geçmiĢ oranları 

açısından düĢüktür. 

 Çernobil kazasında olduğu gibi, psikolojik ve kanser dıĢı sonuçların 

da Fukushima felaketinin sağlık açısından önemli etkileri olması 

beklenmektedir. 

 Radyasyona maruz kalmanın getirdiği damgalama, ayrımcılık ve 

korku gibi diğer uzun vadeli etkiler, diğer nükleer felaketlerden 

yapılan çalıĢmalara dayanarak erken ve beklenen bir Ģekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

 Fukushima felaketi nedeniyle Japonya'da yaklaĢık 32 milyon insanın 

radyasyona maruz kaldığı tahmin edilmektedir. 
 

                                                            
3 Yeryüzündeki biyolojik canlı yaşamı (Özgür ve Yavan, 2013). 
4 Topraklar dünyayı çevreleyen dört küresel kabuğun (atmosfer, hidrosfer, biyosfer ve litosfer) 
birbirine girişim yaptığı yerlerde oluşabilen doğal varlıklardır. Dört kürenin birbiri içerisine 
girişimi sonucu oluşan yeni küreye verilen isim (Şimşek, 2018). 
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GeçmiĢteki nükleer ve radyolojik kazalar, bu tür olayların ruh sağlığı ve 

psikososyal sonuçlarının radyasyona maruz kalmanın doğrudan fiziksel sağlık 

etkilerinden daha ağır basabileceğini göstermektedir. Hem Çernobil hem de 

Fukushima nükleer kazalarının hem bireyleri hem de bir bütün olarak 

toplumları etkileyen önemli ölçüde çeĢitli ve uzun süreli sosyal, psikolojik ve 

zihinsel sağlık sonuçlarına sahip olduğu bildirilmektedir (WHO, 2020). 

Nükleer felaketlerin, nüfusu doğrudan ve dolaylı yollarla 

etkileyebilecek birçok potansiyel sonucu bulunmaktadır. ġekil 5, radyoaktif 

emisyon kaynağına yakın olan insanların ve uzak yerlerde bulunan insanları 

olumsuz yönde etkileyebilecek bir nükleer felaketten kaynaklanan 

maruziyetlerin ana hatlarını vermektedir. Potansiyel sonuçlar ölüm ve fiziksel 

hastalıktan psikolojik, sosyal ve ekonomik sonuçlara kadar uzanmaktadır. 

Bazı sonuçlar anında ortaya çıkabilir, bazıları ise zamansal olarak daha sonra 

gerçekleĢebilir (Samet ve Chanson, 2015: 4). 

 

 
ġekil 5: Nükleer kazalardan kaynaklanan potansiyel sonuçlar 

YeĢil öğeler= nükleer felaketin doğrudan sonuçları 

Turuncu öğeler= nükleer felaketin dolaylı sonuçları 

 

5.BĠR ARAġTIRMA KONUSU OLARAK ÇEVRESEL 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 

Ulusal Sağlık Enstitüleri (The Trans-National Institutes of Health, 

[NIH]), sağlık okuryazarlığı programı, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin sağlık 

okuryazarlığında temel konuları keĢfetme ihtiyacının farkına varmasına örnek 

teĢkil etmektedir. NIEHS için odak noktası, çevresel sağlık riskleri hakkında 

iletiĢim kurmanın etkili yollarını doğrulamaktır. Çevresel sağlık okuryazarlığı 
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terimi, araĢtırmacılar tarafından bir tür iletiĢim araĢtırmasını belirtmek için 

giderek daha fazla kullanılmasına rağmen, çevresel sağlık riski mesajları 

yeterince çalıĢılmamıĢtır ve bunlar hakkında nispeten az Ģey bilinmektedir 

(Finn ve O’Fallon, 2017: 499). Bu yüzden aĢağıda yer alan konularla ilgili 

çalıĢmalar yapılabileceği düĢünülmektedir: 

 Çevresel sağlık okuryazarlığının müdahaleye uygun belirli aĢamaları 

olup olmadığı, 

 Çevresel sağlık okuryazarlığının artırılmasının sağlık sonuçlarının 

iyileĢtirilmesiyle iliĢkili olup olmadığı, 

 Çevresel sağlık okuryazarlığı ve dayanıklılık arasındaki iliĢki, 

örneğin, çevresel sağlık okuryazarlığının bir bireyin veya bir 

topluluğun zorlu koĢullarla baĢa çıkma yeteneğini artırıp 

artırmadığı, 

 Hedef kitleleri bilgilendirmek için çevresel sağlık okuryazarlığı 

kaynaklarının ve eğitim materyallerinin etkinliği, 

 BaĢarıyı ölçmek için farklı yaklaĢımlar, 

 Farklı etnik ve sosyoekonomik ortamlarda çevresel risk mesajlarının 

kültürel kabul düzeyi, 

 Çevresel sağlık okuryazarlığını artırmak için kanıta dayalı araç ve 

yaklaĢımların kullanımı ve sürdürülebilirliği, 

 Çevresel faktörlerle ilgili risk mesajlarının davranıĢ değiĢikliğine 

yol açıp açmadığı, 

 Risk mesajlarının çevresel risk faktörlerinin önlenmesine, 

azaltılmasına veya hafifletilmesine yol açıp açmadığıdır. 

Çevresel sağlık okuryazarlığı araĢtırmasının temel odak noktalarından 

biri, yeni eğitim materyalleri üreten projelerden eğitim kaynaklarının 

etkinliğini araĢtıran projelere geçmek için resmi ve titiz değerlendirme ve 

doğrulamayı içermektedir.  

Son zamanlarda literatür, çevre sağlığı konusunda farkındalığı ve 

bilgiyi artıran ve sağlığı koruyucu eylemlerle sonuçlanabilecek bilgi arama ve 

karar verme becerilerinin önemini vurgulamaktadır (Gray, 2018: 13). Ayrıca 

çevresel maruziyetlerin kaynaklarının genellikle bireyin kontrolü dıĢında 

olduğu ve sağlık eĢitsizliklerinin toplum endiĢelerini artırabileceği de kabul 

edilmektedir. Ayrıca, dil, eğitim, topluluk ağları ve haber medyası dâhil 

olmak üzere sosyoekonomik ve kültürel faktörler çevresel sağlık 
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okuryazarlığını etkilemektedir (Hundal vd., 2014: 1523; Lichtveld vd., 2019: 

2). 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Tüm BM Üye Devletleri tarafından 2015 yılında kabul edilen 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Ģimdi ve gelecekte insanlar ve gezegen 

için barıĢ ve refaha yönelik ortak bir plan sunmaktadır. Merkezinde, geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan tüm ülkeler tarafından küresel bir ortaklık içinde acil 

eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) bulunmaktadır. 

Yoksulluğu ve diğer yoksunlukları sona erdirmenin, iklim değiĢikliğiyle 

mücadele ederken, okyanuslarımızı ve ormanlarımızı korumaya çalıĢırken, 

sağlığı ve eğitimi iyileĢtiren, eĢitsizliği azaltan, ekonomik büyümeyi teĢvik 

eden stratejilerle birlikte ele alınmasını hedeflemektedir (BM, 2022). Tüm 

hedeflerin amaçları birbiri ile bağlantılıdır ancak özellikle sağlıklı ve kaliteli 

yaĢam, temiz su ve sanitasyon, eriĢilebilir ve temiz enerji, sanayi, yenilikçilik 

ve altyapı, sürdürülebilir Ģehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, 

iklim eylemi, sudaki yaĢam ve karadaki yaĢam hedefleri direkt olarak 

yaĢadığımız çevrenin sürdürülebilir Ģekilde korunması ve iyileĢtirilmesi ile 

ilgilidir. Sağlıksız bir çevrede sağlıklı bir yaĢam sürmek tüm canlılar için 

neredeyse imkânsızdır.   

Yapılacak çalıĢmalar, bireylerin ve toplulukların çevresel sağlık 

okuryazarlığını geliĢtirmenin yollarına odaklanmalıdır. Ġnsanların riskleri 

nasıl anladığına iliĢkin daha geniĢ kültürel faktörler, anlaĢılır bir Ģekilde ifade 

edilmelidir. Bu doğrultuda medya tarafından yönlendirilen yanlıĢ algılamalar 

ele alınmalıdır. Medya ve filmler, inanç ve algının temelini oluĢturmaktadır, 

çünkü bunlar geniĢ çapta eriĢilen iletiĢim biçimleridir. Kültürel bağlamın 

(ortam, dil, kültürel inançlar) farkındalığı, çevresel sağlık okuryazarlığını 

artırmak için önemli bir faktördür. Bu nedenle çevresel sağlık okuryazarlığını 

artırmaya yönelik etkili çabalar, risk mesajlarını daha anlaĢılır ve bireyleri 

daha ilgili hale getirmeli ve yalnızca araĢtırma sonuçlarını değil, aynı 

zamanda mevcut yanlıĢ bilgileri ve yanlıĢ algıları da ele almalıdır. 

Ġyi tasarlanmıĢ çevresel sağlık okuryazarlığı uygulamalarında 

sosyoekonomik kırılganlıkların ve hassas grupların dikkate alınması, belirli 

çevresel maruziyetlerin neden olduğu olumsuz sağlık etkilerinin önlenmesine 

ve yerel düzeyde çevresel adaletin desteklenmesine katkıda bulunur (Marsilli 

vd., 2021:1).  

ÇeĢitli raporlar ve makalelerden oluĢan çevresel felaketlerle ilgili 

literatür incelemeleri de çevresel felaketlerden etkilenen insan sayısı ve birçok 
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grup hakkında fikir vermektedir. Bu kapsamda çevresel felaketlerin ruh 

sağlığı ve genel nüfusun refahı üzerinde ciddi bir etkisi olmaktadır. Bu 

doğrultuda sağlık hizmeti sunucuları, sağlık risklerinin hastalara, topluma ve 

halk sağlığı kurumlarına iletilmesinde aslında önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

çalıĢma, hem çevresel sağlık riski toplumlarında çevresel sağlık 

okuryazarlığını artırmaya hem de çevre sağlığı araĢtırması ve eylemi için 

topluluk-akademik ortaklıklara öncülük etmeye yönelik bir yaklaĢımı ortaya 

koymaktadır. Üniversite araĢtırmacıları, mesleki bilgilerini doğrudan en 

önemli kiĢilerle paylaĢmalı, gelecekteki potansiyel araĢtırma iĢbirlikçileriyle 

iliĢkiler kurmalı ve gelecekteki çalıĢmaları bilgilendirmek için yerel bilgiler 

edinmelidirler. Çevresel sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik çalıĢmalarla 

birlikte çevresel sağlık okuryazarlığı ile ilgili bilgi, tutum ve davranıĢları 

değerlendirmek için de çalıĢmaların yapılmasının yararlı olacağı söylenebilir. 
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GİRİŞ 

Türk vergi sistemi, vergi kanunlarına aykırı fiilleri işleyenler için çeşitli 

yaptırımlar öngörmektedir. Vergi kanunlarına aykırı fiiller nedeniyle vergi 

tahakkukunun engellenmesi ya da tehlikeye sokulması nedeniyle karşılaşılan 

mali müeyyideler vergi idaresi tarafından uygulanmaktadır. Diğer yandan, 

sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma 

gibi vergi kanunlarına aykırı bazı fiiller, mali müeyyideler yanında ya da 

münferit olarak hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmasını gerektiren kaçakçılık 

suçları kapsamındadır. Kaçakçılık suçu faillerine uygulanması gereken 

hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin süreç; vergi idaresinin mütalaası üzerine, 

adli yargı mercileri tarafından yürütülmektedir. Bir başka anlatımla, vergi 

kanunlarına aykırı fiiller nedeniyle oluşan suçlara ilişkin hürriyeti bağlayıcı 

cezalar ceza mahkemelerinin kararlarıyla uygulanabilmekte; vergi idaresinin 

mütalaa verme dışında bir yetkisi bulunmamaktadır. 

Vergilendirmeye ilişkin bazı fiiller nedeniyle tarh edilen vergi ve 

kesilen mali nitelikli cezaların hukuka aykırılıkları ileri sürülerek iptallerini 

sağlamak amacıyla vergi mahkemeleri nezdinde dava hakkı kullanılabilmekte; 

aynı fiilin hürriyeti bağlayıcı ceza gerektirmesi durumunda ortaya çıkan 

kaçakçılık suçlarına ilişkin ceza yargılaması ise ceza mahkemelerinde 

yapılmaktadır. Dolayısıyla, vergilendirmeye ilişkin bir fiille ilgili mali 

müeyyide niteliğindeki idari işlemlerin iptalleri hakkında mükellefin 

başvurusu üzerine vergi mahkemesinde yargılama yapılırken; kaçakçılık suçu 

failleri hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanmasına ilişkin olarak 

ceza mahkemesinde yargılama yapılması durumu ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durum, idari yargıya mensup mahkeme tarafından vergilemeye ilişkin işlemin 

iptali kararı verilirken, adli yargıya mensup mahkeme tarafından 

mahkumiyete hükmedilmesi gibi zıt yönde kararlar verilmesine yol 

açabilmekte; bir başka anlatımla, aynı fiile ilişkin olarak yapılan 

yargılamalarda, idari ve adli yargı kararları arasında uyumsuzluk potansiyeli 

bulunmaktadır. Bahsi geçen uyumsuzluğun hukuk devletinin gerekleriyle 

bağdaşmayacağı açıktır. Bu nedenle, çalışmada, Vergi Usul Kanunu 

kapsamındaki kaçakçılık suçuna yol açan fiillere ilişkin olarak yapılan 

yargılamalarda idari ve adli yargı mercileri kararları arasındaki uyum sorunu 

incelenmiştir.  
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1. KAÇAKÇILIK SUÇU FİİLERİNE İLİŞKİN İDARİ VE 

ADLİ YARGILAMA SÜREÇLERİ 

1.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 

Türk Vergi Sisteminde gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve 

resimler dışında kalan vergilerin tahakkuk aşamasına ilişkin usul işlemleri 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir (T.C. Yasalar, 1961: Md. 1, 2). 

Kanunda yer alan düzenlemelerin ihlali hallerinden bir kısmı idari para cezası 

niteliğindeki vergi cezaları, diğer bir kısmı ise para cezaları yanında hürriyeti 

bağlayıcı cezalar içeren müeyyidelere tabidir. Kanunda düzenlenen mali 

müeyyide gerektiren cezalardan bir kısmı usulsüzlük fiillerine ilişkin olup,  

söz konusu fiilleri işleyenler hakkında Kanunda düzenlenen “usulsüzlük” ve  

“Özel Usulsüzlük Cezası” kesilmektedir. Vergi ziyaının ortaya çıkması 

halinde ise mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı 

tutarında vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Vergi ziyaına kaçakçılık sayılan 

fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere 

ise bir kat olarak uygulanmaktadır. Kanun’un 359. maddesinde düzenlenen ve 

kaçakçılık suçu kapsamındaki fiiller aynı zamanda hürriyeti bağlayıcı ceza 

uygulanmasını da gerektirmektedir. Bu kapsamda, defter, kayıt ve belgelerin 

tahrif edilmesi veya gizlenmesi veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması gibi maddede sayılan fiilleri 

işleyenler hakkında on sekiz aydan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Belgelerin asıl veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak 

düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması ve maddede sayılan diğer 

fiillerin faiileri ise üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca, maddede sayılan diğer bazı fiilleri işleyenler belirlenen hapis 

cezalarıyla cezalandırılacaklardır. Pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu 

ilgili makamlara bildirenler hakkında kaçakçılık cezası uygulanmamakta; bazı 

durumlarda ise cezada indirim uygulanmaktadır.  Kaçakçılık suçlarını 

işleyenler hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması vergi ziyaı 

cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmemekte (T.C. Yasalar, 1961: 

Md. 331, 341, 344, 352, 353, 359), idari para cezası niteliğindeki vergi 

cezaları ile hapis cezası birlikte uygulanabilmektedir. Bir diğer anlatımla, 

vergilemeye ilişkin bir fiil nedeniyle hem kabahat niteliğindeki mali 

müeyyide hem de hürriyeti bağlayıcı ceza hükümlerine muhatap 

kalınabilmektedir. 

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Tanım” başlıklı 2. maddesinde 

“Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını 

öngördüğü haksızlık anlaşılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır (T.C. Yasalar, 
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(2005: Md. 2). Bu kapsamda vergilemeye ilişkin maddi müeyyide içeren 

cezalar “kabahat” tanımı kapsamına girmektedir. Vergi Usul Kanunu’nda ise 

“kabahat” terimi kullanılmamakta, idari yaptırım niteliğindeki parasal 

müeyyideler “ceza” olarak ifade edilmektedir. Yavaşlar’a (2008: 78) göre; 

Kabahatler Kanunu’yla birlikte terminolojide değişikliğe gidildiğinden "vergi 

ziyaı suçu ve usulsüzlük suçu" terimleri yerine "vergi ziyaı kabahati ve 

usulsüzlük kabahati" terimlerini kullanmak gerekir. Kabahatler Kanunu’nun 

“içtima” başlıklı 15. maddesinde “Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak 

tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan 

dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım 

uygulanır” hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte, vergilendirmeye ilişkin 

yaptırım öngörülen bazı filler ile bu fiillere ilişkin yaptırımları düzenleyen 

Vergi Usul Kanunu “vergi hukukunun kendine özgü kurallarını da gözeten 

çok sayıda kural” içeren ve önce yürürlüğe giren özel bir kanundur. 

Kabahatler hukukunun genel kural ve ilkelerinin belirlenmesine yönelik genel 

kanun niteliğindeki Kabahatler Kanunu ise daha sonra yürürlüğe girmiştir. 

Kabahatler hukukunun genel kural ve ilkelerini belirleyen Kabahatler 

Kanunu’nun, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen kabahat niteliğindeki fiiller 

ve bunlar için öngörülen yaptırımlara ilişkin hükümleri, bir başka ifadeyle, 

özel kanun hükümlerini saklı tutmuş sayması gerekmektedir. Buna göre; 

Kabahatler Kanunu ile Vergi Usul Kanunu arasında çatışma bulunan alanlarda 

Vergi Usul Kanunu hükümlerinin, özel kanunda düzenleme bulunmaması 

nedeniyle çatışma bulunmayan alanlarda Kabahatler Kanunu hükümlerinin 

uygulanması gerekir (Yılmazoğlu, 2016: 351).  

Anayasa Mahkemesi (AYM), yakın zamana kadar Kabahatler 

Kanunu’nun vergi kanunları karşısındaki durumunu değerlendirme konusu 

yapmamıştır. Örneğin, adı geçen mahkeme bir Kararında; Vergi Usul 

Kanunu’nun 344. maddesinde, vergi ziyaına 359. maddesindeki fiillerle 

sebebiyet verilmesi halinde bu fiillere iştirak edenlere bir kat vergi ziyaı 

kesilmesi gerektiğinin belirtildiği; bununla birlikte, söz konusu iştirak suçu 

kavramının idari vergi cezası yönünden nasıl oluşacağı, hangi durumlarda ne 

tür bir iştirakten söz edileceğinin Vergi Usul Kanunu'nda bulunmadığı, bu 

nedenle Kanunun "...bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat..." ibaresinin hukuk 

devleti ilkesinin gereği olan hukuki güvenlik ilkesi ve belirlilik ilkesine açıkça 

aykırılığı görüldüğünden Anayasanın 2. maddesine aykırılık bulunduğu 

iddiasına ilişkin başvuruyu incelemiştir. İptal isteminin reddine karar veren 

Mahkeme (Anayasa Mahkemesi (AYM): 05.03.2015), Kabahatler 

Kanunu’nun vergilendirmeye ilişkin idari para cezası niteliğindeki cezalar için 
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uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmamış, belirtilen 

Kanun’un iştirak hükümlerine değinmemiş, konunun bu boyutunu 

değerlendirme ihtiyacı hissetmemiştir. Yılmazoğlu’na (2016: 324, 354) göre; 

içtihatlarıyla vergi hukukuna yön veren Danıştay, bölge idare mahkemeleri, 

vergi mahkemeleri ve Anayasa Mahkemesi Kabahatler Kanunu’nun vergi 

hukukunda hangi gerekçeyle uygulanabileceği veya uygulanamayacağına 

ilişkin tartışmaların uzağında kalmayı tercih etmiştir.  

Anayasa Mahkemesi yeni tarihli bir Kararında ise konuya açıklık 

getirmiştir. Mahkemeye göre; 213 sayılı Kanun'un 340. maddesinin birinci 

fıkrasında Kanun'da yazılı vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları ile 359. 

maddede ve diğer kanunlarda yazılı cezaların içtima ve tekerrür hükümleri 

bakımından birleştirilemeyeceği öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasında, vergi cezası ile cezalandırılan fiillerin aynı zamanda 359. maddeye 

göre suç teşkil etmesi durumunda vergi cezası kesilmesinin söz konusu madde 

hükmüne göre takibat yapılmasına engel olmayacağı; 359. maddenin son 

fıkrasında, kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı 

cezaların uygulanmasının 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca 

uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği ve 367. maddede, 359. maddede yazılı 

suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesinin vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük 

cezalarının ayrıca uygulanmasına engel olmayacağı belirtilmiştir (AYM: 

04.11.2021). Bu bağlamda, kaçakçılık suçu ile vergi kabahatlerinin bağlantılı 

olarak işlenmesi hâlinde bunlara ilişkin cezalar ayrı ayrı uygulanacak, 

bunlardan ağır olanının uygulanıp diğerinin uygulanamaması biçiminde fikrî 

içtima yapılmayacaktır. Söz konusu kurallarla suç ve kabahatlerin aynı fiille 

işlenmesi hâlinde sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanacağına ilişkin 5326 

sayılı Kanun'un 15. maddesinin (3) numaralı fıkrasına istisna getirilmiştir. 

Dolayısıyla, aynı fiilden kaynaklanan idari para cezası niteliğindeki vergi 

ziyaı cezası ile kaçakçılık suçuna ilişkin hürriyeti bağlayıcı ceza birlikte 

uygulanabilecektir2. Anayasa Mahkemesi tarafından Vergi Usul Kanunu’nda 

öngörülen kabahat niteliğindeki cezalar ile hapis cezalarının birlikte 

uygulanabilmesinin Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin bir istisnası 

olarak değerlendirmesiyle her iki kanun arasındaki ilişki belirginleşmiştir. 

 

 
2 Kabahatler Kanunu genel hükümlerinin vergi ziyaı kabahati yönünden uygulanıp 

uygulanmayacağına ilişkin tartışmalar için bkz. Yavaşlar, F. B. (2008). Vergi Ceza Hukuku'nda 

Değişim Süreci ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri, Vergi Sorunları Dergisi, 233, s. 
72-93; Yılmazoğlu, Y. E. (2016). Vergi Yargısı Uygulamasında Kabahatler Kanunu’na 

Alternatif Bir Bakış ve Vergi Ziyaı Doğuran Fiillere İştirake İlişkin Anayasa Mahkemesi 

Kararına Dair Bir İrdeleme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 124, s. 323-356. 
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1.2. Vergilemeye İlişkin Yargılama Süreçleri 

Vergilemeye ilişkin yargılama süreçlerinden ilki idari yargı alanında 

gerçekleşmektedir. İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat 

yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 

menfaatleri ihlâl edilenler tarafından idari yargı yerlerinde iptal davası 

açılabilmektedir (T.C. Yasalar, 1982a: Md. 2).  Genel bütçeye, il özel 

idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 

yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları 

çözümlenmesi ise Vergi mahkemelerinin görevleri arasındadır (T.C. Yasalar, 

1982b: Md. 6). Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, belirlenen şartların 

sağlanması halinde, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna ve 

Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulabilmektedir (T.C. Yasalar, 1982a: 

Md. 45, 46). Bu bağlamda, mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, 

tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava 

açabilmekte (T.C. Yasalar, 1961: Md. 377); açılan iptal davasında, vergi 

idaresince gerçekleştirilen vergilemeye ilişkin işlemin iptalini 

isteyebilmektedirler. 

Vergilendirmeyle ilişkili fiillerden kaynaklanan ceza yargılaması adli 

yargı alanında gerçekleşmekte, söz konusu yargılama yetkisi ceza 

mahkemelerine ait bulunmaktadır. Şöyle ki; Vergi Usul Kanunu’nda yer 

verilen kaçakçılık suçları için öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezalara 

hükmetme yetkisi ceza mahkemelerine ait olup; vergi idaresinin, ceza 

yargılaması sürecinde “dava şartı” olarak belirlenen mütalaayı verme dışında 

bir işlevi bulunmamaktadır. Kanun’un “Bazı Kaçakçılık Suçlarının 

Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. maddesi uyarınca; yaptıkları 

inceleme sırasında 359.  maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi 

Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi 

incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık 

tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir. Söz 

konusu suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet 

Başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını 

talep eder. Kamu davasının açılması, inceleme sonucunun Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilmesi şartının gerçekleşmesine bağlıdır. Bazı fiillerde ise 

vergi incelemesi sonucu beklenmeden rapor düzenlenir ve rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet 

başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin 
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tamamlanması şartı aranmaz. Diğer yandan, 359. maddede yazılı suçlara 

ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu 

fiilin, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte 

gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu 

davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz 

(T.C. Yasalar, 1961: Md. 367). Bu durumda, vergi hukuku kapsamındaki bazı 

fiillere ilişkin olarak; hem idari para cezası niteliğindeki mali müeyyide hem 

de hapis cezası müeyyidesi uygulanabilmekte; ceza yargılamasında idarenin 

mütalaasının dava şartı olarak aranması gerekmektedir.  

 

2. VERGİLEMEYE İLİŞKİN FİİLLERDEN 

KAYNAKLANAN YARGILAMA SÜREÇLERİNDE İDARİ VE 

ADLİ YARGI MERCİLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM  

2.1. Vergi Usul Kanunu Boyutuyla Vergi Mahkemeleri ve 

Ceza Mahkemeleri Arasındaki Etkileşimsizlik 

Vergi ve ceza mahkemeleri kararlarının birbirlerine etkilerine ilişkin 

değerlendirmeler, ağırlıklı olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinin 

“Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında 

yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına 

etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza 

hâkimini bağlamaz”   şeklindeki fıkrası kapsamında yapılmıştır (İnce, 2018: 

26). Bu bağlamda, maddedeki “makam ve merciler” ifadesinin vergi 

mahkemelerini de kapsadığı, bu nedenle vergi ve ceza mahkemeleri 

kararlarının birbirlerini bağlamayacağı yönünde görüşler ileri sürüldüğü gibi, 

söz konusu hükmün vergi idaresi ile ceza mahkemeleri arasındaki etkileşimi 

düzenlediği, mahkemeler arasındaki etkileşimi düzenlemediği de ileri 

sürülmekteydi (Akkaş, 2014: 186). Vergi Usul Kanunu’nun 367. 

maddesindeki “… yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve merciler…” 

ibaresinin vergi mahkemelerini de kapsadığı görüşüyle vergi mahkemeleri ve 

ceza mahkemeleri kararlarının birbirlerine etkili olmayacağı yönündeki 

yaklaşımın yargı kararlarına da yansıdığı görülmektedir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi hükmünün vergi mahkemeleri ve 

ceza mahkemeleri kararlarının birbirlerine etkili olmamasını da kapsayan bir 

düzenleme olarak kabul edildiği, diğer bir ifadeyle, vergi mahkemelerini 

madde kapsamında kabul ederek görüş oluşturulan yargı kararları 

bulunmaktadır. Bu bağlamda “… vergi mükellefi olan sanığın yapılan 

tebligata rağmen defter ve belgeleri ibraz etmediğinden bahisle hakkında 



 
 135 

yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, söz konusu tebligatın geçersiz olduğuna 

ve hükmedilen cezalı tarhiyatın terkin edildiğine ilişkin hükümden sonra 

dosya ibraz edilen … Vergi Mahkemesinin … sayılı kararının 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesi kapsamında yeni delil olarak 

kabulü gerekeceğinin gözetilmemesinde isabet görülmemesine” ilişkin Karar 

hakkında “kanun yararına bozma” isteminde bulunulmuştur. İstem, Vergi 

Usul Kanunu'nun 367. maddesinin son fıkrasına atıf yapılarak “… vergi 

mahkemesince verilen kararların ceza mahkemesini bağlamayacağı” 

gerekçesiyle reddedilmiştir (Yargıtay 7. Ceza Dairesi: (13.02.2008). Bir başka 

Kararda da “şirketin kullandığı sahte olduğu iddia olunan faturaları 

düzenleyen … hakkında düzenlenen … sayılı vergi tekniği raporu, bilirkişi 

heyet raporu ve tüm dosya içeriğinden adı geçen şirketin komisyon karşılığı 

sahte fatura ticareti amacıyla kurulduğu ve düzenlediği suça konu faturaların 

sahte olduğu bu nedenle sanıklara yüklenen … yılında sahte fatura kullanmak 

suçunun tüm yasal unsurları itibariyle oluşup sübut bulduğu gözetilmeden 

“…Vergi Mahkemesinin … sayılı kararı ile sanıkların yaptıkları alışverişin 

gerçek olduğundan ve gerçeğe aykırı fatura düzenlemediklerinin sabit 

olduğundan” bahisle yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi” (Yargıtay 

11. Ceza Dairesi: 17.09.2014).  şeklindeki ifadeyle, vergi mahkemesi 

kararıyla gerekçelendirilen beraat kararı bozulmuştur.  

Ceza ve vergi mahkemelerinin kararlarının birbirlerine etkili 

olmayacağı yönündeki bir diğer karar Anayasa Mahkemesi tarafından 

verilmiştir. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruda, “Başvurucu; 

ceza yargılamasında beraat etmesine karşın cezalı vergi tarhiyatı işleminin 

hukuka uygun bulunduğunu, Vergi Mahkemesi tarafından hatalı karar 

verildiğini belirterek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini” ileri 

sürmüştür. Kararda, Anayasa Mahkemesi tarafından “Ceza ve ceza 

muhakemesi hukuku ile vergi hukukunun farklı kural ve ilkelere tabi 

disiplinler olduğu açıktır. Ceza yargılamasında mevcut ispat koşullarının, 

kanıt araçlarının, maddi gerçeğe ulaşma yönündeki amaca dair irdelemenin 

vergi yargısı alanında da geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. … 

ceza yargılamasında aynı deliller üzerinden yapılan değerlendirmenin, vergi 

yargısı tarafından yapılan hukuki değerlendirmeyi bağladığı söylenemez” 

(AYM: 10.01.2018) şeklinde değerlendirme yapılmıştır. 

Akkaş’a (2014: 187, 252) göre; Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi 

hükmünün mahkemeler arası etkileşim bağlamında incelenmesinde; 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu 10.01.1961 tarihli resmi gazetede yayımlanırken vergi 

mahkemelerinin 20.01.1982 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
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giren 2576 sayılı Kanun ile kurulduğu hususunun göz önünde bulundurulması 

gerekir. Bu nedenle, madde metninde yer alan “vergi cezalarını uygulayacak 

makam ve merciler” ifadesinin vergi mahkemelerini kapsadığı sonucu 

çıkarılamaz. Bunun yanında, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki idari para 

cezalarını uygulama yetkisinin vergi idaresinde olduğu hususu dikkate 

alındığında, söz konusu maddenin vergi ve ceza mahkemeleri kararları 

arasındaki etkileşime yönelik bir düzenleme içermediği de ileri sürülebilir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinin “Ceza mahkemesi kararları, 

bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, 

bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hakimini bağlamaz” 

şeklindeki fıkrası “vergi hukuku mevzuatında aynı fiilin hem suç hem de 

kabahat olarak nitelendirilmesi nedeniyle vergi mükelleflerine idari nitelikli 

vergi cezası yaptırımının yanı sıra adli nitelikli hürriyeti bağlayıcı cezanın 

uygulanabildiği, bu yaptırımlara ilişkin davalardan birinin vergi 

mahkemesinde diğerinin ise ceza mahkemesinde yürütülüp farklı yargılama 

usullerine tabi olduğu, anılan mahkemeler arasında herhangi bir etkileşimin 

olmadığı bu nedenle aynı fiilden kaynaklanan yargılamalar sonucunda verilen 

kararların birbiriyle çelişmeleri hâlinde dahi geçerli olduğu, bu durumun 

hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralların Anayasa'nın 2., 

11. ve 90. maddelerine aykırı olduğu” ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi’nde 

iptal davasına konu olmuştur. Vergi ve ceza mahkemeleri kararlarının 

birbirlerine etkilerine ilişkin değerlendirmelerin dayanağı olarak gösterilen 

söz konusu madde, Anayasa Mahkemesinin 04.11.2021 tarihli kararıyla iptal 

edilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi, Kararının gerekçeleri arasında aşağıdaki 

hususlara yer vermiştir: 

- "...vergi cezalarını uygulayacak makam ve merciler..." ibaresi 

Kanun'un 365. maddesi uyarınca vergi idaresi birimlerine işaret ettiğinden 

bağlantılı olarak işlenen kaçakçılık suçu ve vergi kabahatlerine ilişkin olarak 

ceza yargılaması sırasında ve sonucunda ceza mahkemesince verilen kararlar 

vergi idaresini bağlamayacak, aynı şekilde vergi idaresi tarafından verilen 

kararlar da ceza hâkimini bağlamayacaktır.  

-Vergi kabahatine ya da kaçakçılık suçuna ilişkin süreçlerden birisi 

kesinleştiğinde diğer sürecin işlemeye devam etmesi ihtimal dahilinde 

olduğundan süreçlerin maddi yönden ve zaman yönünden yeterince yakın bir 

bağlantı içinde yürütülebileceğinin kuraldan anlaşılabilmesi gerekir.  
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-Vergi kaçakçılığı suçu ve vergi kabahatlerine ilişkin 

yargılama/cezalandırma süreçlerinin vergi incelemesi sonunda düzenlenen 

raporlara dayanılarak başlatılması nedeniyle başlangıç aşamasında idarenin ve 

ceza muhatabının karşılıklı olarak delillerini sunmaları aşamasında kısa bir 

dönem için süreçler paralel yürümekte ise de aradaki etkileşimsizliğin sonucu 

olarak süreçlerin sonuçlandırılmasında zamansal farklılıkların ortaya çıkabilir. 

-Aynı fiille işlenen kaçakçılık suçu ve vergi kabahatlerine yönelik 

yürütülen yargılama/cezalandırma süreçlerinde, herhangi birinin diğerinden 

önce kesinleştiği ve birlikte başlayan ve başlangıçta bir süre paralel devam 

eden süreçlerin sonrasında zamansal bakımdan tamamen bağlantısız bir 

biçimde yürütülmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Söz konusu 

düzenleme bağlantı eksikliğini pekiştirmektedir.  

-Aynı fail tarafından aynı fiille işlenen vergi kaçakçılığı suçu ile vergi 

kabahatlerine ilişkin yargılama/cezalandırma süreçleri sonucunda 

uygulanacak yaptırım konusunda herhangi bir şekilde ve seviyede bağlantı 

kurulmasını sağlayacak güvencelere yer vermeyen kural söz konusu süreçlerin 

hakkaniyete uygun yürütülmesini engelleyebilir. 

Anayasa mahkemesi bir kısmına yukarıda yer verilen nedenlerle Vergi 

Usul Kanunu’nun 367. maddesinin “Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun 

dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam 

ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve 

mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz”   şeklindeki 

fıkrasını Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkının” 

ihlali olarak değerlendirmiş ve iptaline karar vermiştir (AYM: 04.11.2021). 

Diğer bir anlatımla, ceza mahkemesi kararları ile vergi cezalarını uygulayacak 

makam ve mercilerin kararlarının birbirlerinin işlem ve kararları üzerinde 

etkili olmayacağına ilişkin düzenleme Anayasa Mehkemesinin iptal kararıyla 

ortadan kalkmıştır. Bu durumda, vergi ve ceza mahkemeleri kararlarının 

birbirlerine etkilerine ilişkin değerlendirmelerin Vergi Usul Kanunu’nun 367. 

maddesinin ilgili fıkrası bağlamında yapıldığı dönem Anayasa Mahkemesinin 

iptal kararıyla sona ermiş, söz konusu kanun hükmü olmaksızın 

değerlendirme yapılması gereken yeni bir döneme girilmiştir. 
 

2.2. Vergi Mahkemeleri ve Ceza Mahkemeleri Arasında 

Etkileşim Bulunması Gereği 

Vergi Usul Kanunu kapsamında kaçakçılık sayılan fiillere ilişkin tarh 

edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin idari dava vergi mahkemesinde, 

kaçakçılık suçuna ilişkin yargılama ceza mahkemesinde sürdürülmekte ve bu 



 

138 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

iki mahkeme arasında etkileşim bulunmamaktadır. Verilecek kararların 

çelişmesi halinde dahi birbirlerini bağlamaması durumu hukuk güvenliği 

ilkesini zedelemekte ve kesin hüküm otoritesini zayıflatmaktadır (Geçer, 

2017: 118). Bu bağlamda, vergi mahkemesi tarafından suçun oluşmadığı 

yönünde bir karar verilmesine karşın, ceza mahkemesi tarafından mahkumiyet 

kararı verilmesi gibi çelişkili durumlar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, 

mahkemeler arasındaki etkileşimsizlik nedeniyle, sahte fatura kullanımı fiili 

nedeniyle tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı açılan davada vergi 

mahkemesi fiilin gerçekleşmediğinin tespitiyle tarhiyatın kaldırılması 

yönünde karar verirken, aynı fiil nedeniyle görülen ceza davasında 

mahkumiyete hükmedilebilecektir. İdari ve cezai yönleri bulunan aynı fiille 

ilgili olarak farklı mahkeme kararları yargı erkinin tekliği, hak ve adalet 

ilkeleriyle bağdaşmayacağından, ceza ve vergi mahkemelerinin kararları 

arasında bir etkileşim bulunması gerekmektedir (Akkaya, 2000: 92-94). Bu, 

vergi mahkemesi ve ceza mahkemeleri kararları arasındaki etkileşimsizliğin 

nedeninin farklı disiplinlerde yer alan mahkemelerin tabi olduğu kural ve 

ilkelerdeki ayrılıklarla açıklanmasını güçleştirmektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesine  

ilişkin iptal kararının, vergilendirmeyle ilgili fiillere ilişkin idari ve adli yargı 

süreçlerinin etkileşimsizliğine dayanak gösterilen önemli bir unsuru ortadan 

kaldırdığı şüphesizdir. Diğer yandan, Karara ilişkin Karşıoy gerekçesinde; 

Kararın, karşılıklı bağlamazlığa ilişkin kuralın iptaliyle farklı süreçlerin maddi 

yönden ve zaman bakımından yeterince yakın bir bağlantı içinde 

yürütülebilmesinin önündeki engellerden birini kaldırmış olabileceği; ancak, 

söz konusu etkileşim eksikliğini giderecek bir düzenlemenin söz konusu 

olmaması nedeniyle bunun yeterli olmadığı; bunu sağlayacak güvencelerden 

yoksun olunduğu (AYM: 04.11.2021) ifade edilmiştir. Bununla birlikte, 

vergilendirmeye ilişkin fiiller nedeniyle idari ve adli yargı mercilerinde 

yapılan yargılamalarda mahkemelerin fiilin aynılığını dikkate alarak etkileşim 

kurma yönünde bir yaklaşımda bulunmaları beklenir. Vergi Usul Kanunu’nun 

iptale konu maddesinden mahkemeler arasındaki etkileşimsizliğe yönelik 

alınan dayanağın ortadan kalkması, etkileşimi sağlamaya yönelik bir 

düzenleme yokluğunda dahi, bu beklentiyi artıran önemli bir unsurdur. Bir 

başka ifadeyle, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının, 

vergilendirmeyle ilgili aynı fiile ilişkin yargılama süreçlerinde idari ve adli 

yargı mercileri arasında etkileşim kurulduğu yeni bir dönemi başlatması 

beklenmektedir.  
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Vergi mahkemesi ve ceza mahkemesi kararları arasında etkileşim 

bulunması gerektiğine ilişkin yaklaşım hangi mahkemenin kararının diğer 

mahkemenin kararı üzerinde etkide bulunacağına ilişkin sorunun 

cevaplanmasını da gerektirmektedir. Apak’a (2020: 53) göre; suçun 

oluşumuna sebebiyet veren fiilin tekliğine karşı kabahatin oluşumunda vergi 

ziyaı şartı ve kasıt unsuru söz konusu değilken, vergi kaçakçılığı suçundan 

dolayı açılan ceza davasında kaçakçılık suçunun oluşumunda kasıt unsurunun 

aranması nedeniyle adli yargıda süreç idari yargıdan bağımsız olarak 

işlemektedir. Sorunun çözümü “kaçakçılık suçu için vergi ziyaı 

mevcudiyetinin aranması şartı”nın geri getirilmesinde aranabilir. Kaçakçılık 

suçu oluşumunda vergi ziyaı şartı aranması halinde ceza mahkemesi, vergi 

ziyaı şartınn gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için öncelikle idari yargı 

sürecinin sonucunu bekleyecek ve vergi ziyaının oluşması noktasında kesinlik 

sağlandığı durumda kararını verme yoluna gidecektir.  

Akkaya’ya (2000: 92) göre; aynı fiil nedeniyle vergi idaresince tesis 

edilen mali nitelikli cezaya karşı vergi yargısına başvurulması halinde, ceza 

mahkemesi tarafından yargılamaya konu somut uyuşmazlığın özellikleri de 

dikkate alınarak vergi mahkemesinin kararı beklenmeli, bir başka ifadeyle, 

ceza mahkemeleri konuyu "bekletici sorun” saymalıdır. Bununla birlikte, 

vergi mahkemesi kararı beklense dahi, mali nitelikli ceza kesme işleminin 

idare hukuku kapsamındaki tebligattaki usulsüzlük gibi nedenlerle iptali 

halinde; iptal nedenleri bağlamında yapılan değerlendirme ceza 

muhakemesine hakim ilkeler çerçevesinde konunun tekrar araştırılmasını 

gerekli kılıyorsa vergi mahkemesinin bu tür kararları ceza yargıcını 

bağlamamalıdır. Fiilin işlenmediği, dolayısıyla idari cezanın iptaline ilişkin 

kararlar ise ceza yargıcını bağlamalıdır. Cumhur da (2011); benzer bir 

yaklaşımla, aynı konuya ilişkin yargılamalarda ceza mahkemelerinin, ihtisas 

mahkemeleri olarak nitelendirilebilecek vergi mahkemeleri kararlarını göz 

önünde bulundurmalarının uygun olacağını ifade etmiştir.  

Aynı fiilin idari ve adli boyutlarına ilişkin ayrı mahkemelerde 

gerçekleşen yargılama süreçlerinde, vergilemeye ilişkin işlemler için idari 

yargıda ihtisas mahkemesi niteliği verilerek oluşturulmuş vergi 

mahkemelerince verilen kararların ceza mahkemeleri tarafından göz önünde 

bulundurulması doğru bir yaklaşım olarak görünmektedir. Örneğin, Vergi 

Usul Kanunu kapsamındaki belgelerin sahteliklerine ilişkin belirlemenin; bu 

belgelerin aldatma yeteneğinin gerçeği yansıtmayan içeriklerinde bulunduğu 

göz önüne alındığında, belge içeriğindeki vergilemeye yönelik işlemlerin 

gerçekliğinin sorgulanmasını gerektirmesi (Özden, 2019) nedeniyle vergi 
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mahkemelerince yapılması gerektiği tabiidir. Vergi mahkemesi tarafından 

belgelerin sahte olduğu yönünde verilecek kararın ardından, failin hapis 

cezasıyla cezalandırılması gerekip gerekmediğine ilişkin karar ise ceza 

hukukunun ilkeleri kapsamında ceza mahkemelerince verilebilecektir. 

Vergilendirmeye ilişkin konularda vergi mahkemeleri kararlarının ceza 

mahkemeleri kararlarını etkilemesi mantık gereği olmakla birlikte, ceza 

mahkemesi kararının vergi mahkemesi tarafından göz önünde bulundurulması 

gereken durumlar da ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, “bir ticari ilişkide tutulan 

defter ve kayıtların sahte olmadığı, defter ve kayıtların gerçek bir ticari 

ilişkiyi yansıttığı ve içerikleri bakımından doğru olduğu gerekçesiyle beraat 

kararı vermiş olan ceza mahkemesinin kesinleşmiş hükmü, bu belgelere konu 

ticari ilişkiler dolayısıyla vergi ziyaına sebebiyet verildiği gerekçesiyle idari 

para cezası olarak vergi cezası verilmesine engel teşkil eder. Hatta, maddi 

gerçeği araştıran ceza mahkemesinin bu bağlamdaki hükmünün, sadece vergi 

mevzuatı uygulayıcıları tarafından değil, vergi mahkemeleri tarafından da 

göz önünde bulundurulması gerekir” (Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM), 2006). Vergi ve ceza mahkemeleri kararlarının birbirine etkileri 

bulunamayacağının dayanağı olarak ifade edilen Vergi Usul Kanunu’nun 367. 

maddesinde yapılan bir değişikliğe ilişkin olarak 5728 Sayılı Temel Ceza 

Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gerekçesindeki bu yaklaşım aynı 

zamanda söz konusu madde hükmünün mahkeme kararları arasındaki 

etkileşimi sınırlamadığının net bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. 

Dolayısıyla, madde metnindeki “… yazılı vergi cezalarını uygulayacak 

makam ve merciler…” ibaresinin vergi cezalarını uygulayıcı idare olan vergi 

idaresini kapsadığı, vergi mahkemelerini kapsamadığı açıktır. Bu bağlamda 

“… Vergi Mahkemesinin … esas sayılı dosyasının akıbeti de soruşturulup, 

sonucuna göre deliller bütün halinde değerlendirilerek sanığın hukuki 

durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ile beraat kararı 

verilmesi” şeklindeki gerekçeyle bozulan ceza mahkemesi Kararı da 

(Yargıtay 11. Ceza Dairesi: 01.12.2013) vergi mahkemeleri ve ceza 

mahkemeleri kararları arasında etkileşim bulunması gereğini vurgular 

niteliktedir. 

Vergi yargılaması ve ceza yargılamasının her ikisinde de amaç maddi 

gerçeğe ulaşmak olup; maddi gerçekliği, ceza yargılaması suç olgusu 

bakımından, vergi yargılaması ise vergiyi doğuran olay açısından 

incelemektedir. Her iki yargılamada da re’sen araştırma ilkesi ve delil 

serbestliği ilkeleri geçerlidir (Küçük ve Taşkın, 1999). Dolayısıyla, aynı fiilin 
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farklı boyutlarıyla ilgili olarak yargılama yapan mahkemeler arasında ne 

mutlak etkileşimsizlik ne de mutlak etkileşim durumu doğru yaklaşım 

olacaktır (Akkaya, 2000: 95). Örneğin, vergi mahkemesinin kesilen vergi 

ziyaı cezasını usule ilişkin eksiklik nedeniyle iptal etmesi halinde bu iptal 

kararı ile kişinin söz konusu fiili işleyip işlemediği belirlenmediğinden vergi 

mahkemesi kararının ceza mahkemesini bağlamaması gerekir. Bu halde, ceza 

mahkemesi failin hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren fiili işleyip işlemediğini 

vergi mahkemesi kararından etkilenmeksizin belirlemelidir (Akkaş, 2014: 

191,192). Dolayısıyla, ilk bakışta vergi mahkemesi tarafından kaçakçılık 

suçunun oluşmadığı yönünde verilen kararların ceza mahkemeleri kararları 

üzerinde etkili olması gerektiği söylenebilir; ancak, bu etkileşimin her 

durumda mutlak bir şekilde sağlanması gerektiği söylenemez. Benzer şekilde, 

vergi mahkemesinin kaçakçılık suçuna ilişkin fiilin işlendiğine hükmederek 

idari işlemi tasdik ettiği hallerde, ceza mahkemesi ceza hukuku ilkeleri 

çerçevesinde cezaya hükmetmeyebilecektir. Böylece, vergi kaçakçılığı suçuna 

ilişkin davalarda vergi mahkemeleri ve ceza mahkemeleri arasında gerekli 

bağın kurulması hukuka olan güvenin sağlanmasına katkı sağlarken; 

mahkemelerin, diğer mahkemenin kararıyla mutlak bağlı olmaları sonucunu 

doğurmayacaktır.   

2.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa 

Mahkemesinin Mahkemeler Arasında Etkileşim Arayışı  

Vergi ve ceza mahkemeleri kararlarının etkileşimine ilişkin olarak 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) konuya yaklaşımının tespiti, 

Türk Vergi Sisteminin konuya ilişkin uluslararası boyuttaki konumunun 

ortaya konulmasına katkı sağlayabilir. Konuya ilişkin uluslararası boyuttaki 

tartışmalar, oldukça eski olan ve birçok ülkenin hukuk sisteminde bulunan 

“kişinin tek bir fiili ile mükerrer yargılama ve cezalandırmaya tabi 

tutulamaması” olarak ifade edilebilecek “ne bis in idem” veya “non bis in 

idem” olarak ifade edilen ilke (Tosun, 2017: 99) üzerinden yürütülmektedir. 

Anayasa Mahkemesi de ilkeyi, AİHM içtihatlarıyla belirlenen kriterleri de göz 

önüne alarak tarif etmiştir. 

Aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama 

ilkesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 7 no’lu protokolünün “Aynı 

suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı” başlıklı 4. maddesi 

(İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye 

Ek 7 No’lu Protokol, 1984: Md. 4)  kapsamında değerlendirilmektedir. AİHM, 

vergi hukuku boyutuyla ‘idem’ tartışmasını failin aynı fiille birden fazla suç 
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ya da aynı fiille hem bir kabahat hem de bir suç işlenmesi bağlamında; ‘bis’ 

tartışmasını aynı fiil nedeniyle yapılacak yargılamaların bir mükerrerlik 

niteliği taşıyıp taşımadığı bağlamında ele almaktadır (Bahçeci, 2018: 257). Bu 

kapsamda, vergi hukuku kapsamındaki aynı fiilden kaynaklanan mali nitelikli 

vergi cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezaların birlikte uygulanmasının “non 

bis in idem” ilkesine aykırı olup olmadığına ilişkin iki karar İHAM’ın konuya 

yaklaşımını ortaya koyar niteliktedir. 

Glantz/Finlandiya kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin idari para 

cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezaların birlikte uygulanıp 

uygulanamayacağına ve mahkemeler arasındaki etkileşime ilişkin 

yaklaşımlarının gelişimini izlemek açısından önemlidir. Davanın konusu, 

Avukatlık faaliyetine ilişkin yapılan vergi incelemesi sonucunda; mükellefin, 

örtülü kâr elde ederek gelirini eksik beyan etmesi nedeniyle vergi cezası 

uygulanması yanında aynı fiile ilişkin olarak nitelikli vergi kaçakçılığı suçu 

kapsamında hapis cezasıyla muhatap olmasının Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesine Ek 7 no’lu protokolünün “Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve 

cezalandırılmama hakkı” başlıklı 4. maddesine aykırı olup olmamasıdır. 

Kararda, vergi idaresi tarafından uygulanan idari para cezalarının cezai 

nitelikte olduğu; cezai ve idari yaptırımların birbiriyle ilişkili olmayan farklı 

merciler tarafından uygulandığı, her iki davada kendine özgü yol izlendiği ve 

birbirlerinden bağımsız olarak kesinleştiği; idare ve mahkemeler tarafından 

uygulanacak yaptırımların ağırlığına karar verilmesi sürecinde diğer idare ve 

mahkemelerin uyguladıkları yaptırımların dikkate alınmadığı, bunlar arasında 

herhangi bir etkileşim olmadığı; daha ötesi idari para cezaların mükellefin 

tutumu ve ceza davasında yapılan değerlendirmelerden bağımsız olarak 

uygulandığı ifade edilmiştir. Bu nedenle, Finlandiya sisteminde vergi davaları 

ve ceza davaları arasında esas ve zaman bakımından yakın bir ilişki olduğu 

söylenemeyeceğinden idari para cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezaların 

birlikte uygulanması non bis in idem ilkesinin ihlali olarak değerlendirilmiştir 

(European Court of Human Rights (Fourth Section): 20.08.2014). 

Bir dönem verdiği kararlarda aynı fiile hem hapis hem de para cezası 

uygulanmasını non bis in idem ilkesinin ihlali olarak değerlendirmeyen 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Glantz/Finlandiya kararında “esas ve 

zaman bakımından yakın bir ilişki olmaması” durumunda idari para cezası ile 

hapis cezasının 7 No’lu Protokolün 4. maddesini ihlal ettiğine hükmederek 

içtihadını değiştirmiştir. Mahkeme, Finlandiya sisteminde, mahkeme veya 

idare tarafından uygulanan yaptırımların diğer mahkeme veya idare tarafından 

cezanın belirlenmesi sırasında dikkate alınmadığı ve bunlar arasında etkileşim 
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olmamasıyla da Kararını gerekçelendirmiştir. Bir başka anlatımla, Kararda, 

idari para cezalarının niteliksel olarak cezai karakterde olduğu vurgulanarak, 

kaçakçılık fiillerinde, aynı vergi mükellefi hakkında aynı suçtan dolayı hem 

hapis hem de idari vergi cezası verilmesinin non bis in idem ilkesine aykırılığı 

tespit edilmiştir. Kararda, Protokolün ilgili maddesinin sadece “çifte 

cezalandırılmama hakkını” korumakla kalmayıp “iki kez kovuşturulmama 

veya yargılanmama hakkını” da koruduğu noktasından hareketle, “çifte 

yargılamanın (bis) olup olmadığı” sorusunun cevabı da aranmıştır. Bu 

kapsamda, ikinci yargılama usulünün başladığı tarih itibariyle birinci 

yargılama usulü kesinleşmişse, birbirini izleyen yargılamalar yasak olup; iki 

paralel yargılamanın olduğu hallerde, birinci yargılama nihai hükümle 

sonuçlandığı zaman ikinci yargılama sona erdirilirse Sözleşme açısından bir 

sorun görülmemiştir (Yaltı, 2015: 86-92). Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin aynı vergi mükellef hakkında aynı fiilden dolayı hem hapis 

hem de idari vergi cezası verilmesinin non bis in idem ilkesine aykırı olup 

olmadığına ilişkin yaklaşımı A ve B Norveç kararıyla belirginleşmiştir.  

“Kilit dava” niteliğindeki A ve B Norveç Kararı Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin idari para cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezaların birlikte 

uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin halen geçerli yaklaşımını ortaya 

koymaktadır. Davanın konusu, başvurucular A ve B’nin ortak oldukları 

şirketteki hisselerinin satışlarından elde ettikleri gelirlerini beyan etmemeleri 

nedeniyle idare tarafından ek vergi ve cezalara maruz bırakılmaları yanında 

aynı fiilleri nedeniyle ceza mahkemeleri tarafından vergi kaçakçılığı suçundan 

hapis cezasıyla mahkum olmalarının aynı fiilden iki ayrı ceza verilmesi 

nedeniyle 7 No’lu Protokolün 4. maddesini ihlal edilip edilmediğine ilişkindir. 

Başvuruların birleştirildiği dava Büyük Daire’de görülmüştür. Mahkeme, A 

ve B Norveç davasında, aynı fiile ilişkin yargılamaların birbirlerini 

tamamlayıcı olup olmadığı, uygulamada ve yargılamadaki süreçlerin 

öngörülebilirliği, delillerin toplanması ve değerlendirilmesinde tekrarlardan 

kaçınılması amacıyla ilgili birimler arasında etkileşim kurulup kurulmadığı ve 

kesinleşen yargılama sürecindeki yaptırımın diğer yargılama sürecinde 

dikkate alınarak mükellefin aşırı yük altında kalıp kalmadığı ölçütlerini 

dikkate alarak “esas ve zaman bakımından yakın ilişki” bulunduğunu tespit 

ederek ihlalin olmadığına karar vermiştir (European Court of Human Rights 

(Grand Chamber): 15.11.2016).  

A ve B Norveç kararına göre, Glantz/Finlandiya kararında ihlal 

gerekçesi olarak gösterilen farklı yargılamalar arasındaki etkileşimsizlik hali 

bir ihlal sebebi olarak geçerliliğini korumakta; farklı cezaların bir bütünsellik 
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oluşturması durumunda aynı fiil nedeniyle farklı makamlarca uygulanacak 

farklı yaptırımlar ve buna bağlı süreçlerin varlığı mükerrerlik 

oluşturmamaktadır. Glantz/Finlandiya kararının aksine, bir ihtilafta nihai 

kararın bulunması diğer yaptırım yollarını kendiliğinden mükerrer hale 

getirmemekte, bunun için öngörülen tüm yaptırımların uyumlu bir bütün 

oluşturup oluşturmadığına bakılması gerekmektedir (Bahçeci, 2018: 272, 

273).  

Aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya cezalandırılmama 

(non bis in idem) ilkesi Anayasa’da açıkça düzenlenmemekle birlikte Anayasa 

Mahkemesi tarafından Anayasa'nın 36. maddesinde düzenlenen adil 

yargılanma hakkının bir unsuru olarak görülmüştür. AYM, uluslararası 

belgeleri de dikkate alarak, ilkeyi “Hiç kimse, ceza yargılamasında 

kesin/kesinleşmiş bir hükümle mahkûm edildiği ya da beraat ettiği bir fiilden 

dolayı ceza yargılaması kapsamında yeniden yargılanamaz veya 

cezalandırılamaz” şeklinde tanımlamıştır. Bu tarife göre, ilkeye aykırılık 

sonucuna varılabilmesi için; “ceza” ile ilgili bir yargılama sürecinin olması, 

bu sürecin kesin/kesinleşmiş mahkumiyet veya beraat hükmüyle sonuçlanmış 

olması, tekrar (yeniden) "ceza" ile ilgili bir yargılama sürecinin işletilmesi, 

farklı yargılama süreçlerinin aynı fiile ilişkin olması ve ilkenin istisnalarından 

birinin olmaması gerekmektedir. Bu bağlamda, “ceza” ile ilgili yargılama 

süreçlerinin her durumda teknik olarak ceza yargılaması hukuku anlamında 

bir süreç olarak öngörülmüş olması şart olmayıp "ceza" kavramı idari vergi 

cezalarını da kapsamaktadır. Anayasa Mahkemesine göre, özellikle aynı fiile 

ilişkin farklı hukuk disiplinleri kapsamında yürütülen cezaya ilişkin süreçler 

bağlamında, AİHM’in A ve B Norveç içtihadında ortaya konulanlara benzer 

şekilde bazı kriterlerin dikkate alınması halinde aynı fiilden dolayı birden 

fazla yargılanmama veya cezalandırılmama ilkesinin istisnalarından biri söz 

konusu olacaktır. Söz konusu kriterler aşağıdaki gibidir: 

“-Birden fazla sürecin hukuka aykırı aynı fiilin farklı yönlerini ele 

almak üzere birbirini tamamlayıcı farklı amaçlar takip edip etmediği; 

-Aynı fiile ilişkin birden fazla sürecin yürütülebileceğinin öngörülebilir 

olup olmadığı; 

-Birden fazla süreç arasında mümkün olduğunca delillerin toplanması 

ve değerlendirilmesi ile olguların tespitinde yeterli etkileşim sağlanıp 

sağlanmadığı bu kapsamda birden fazla bağımsız süreç yürütüldüğü izlenimi 

verecek şekilde herhangi bir tekrarın oluşmasından kaçınılıp kaçınılmadığı, 

özellikle farklı yetkili makamlar tarafından bir süreçte tespit edilen olguların 

diğer süreçte de kullanılmasına özen gösterilip gösterilmediği; 
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-Kişilerin, haklarında yürütülen birden fazla süreç sonunda tek bir 

süreç yürütülmüş olsaydı karşılaşacakları külfete göre aşırı bir külfet 

yüklenmesini önlemek için ilk olarak kesinleşen süreçte uygulanan yaptırımın 

sonradan kesinleşende dikkate alınıp alınmadığı; 

-Yukarıda unsurlarına yer verilen maddi yönden bağlantının 

sağlanması hâlinde her iki sürecin zaman yönünden de bağlantılı olup 

olmadığı (Bu bağlamda bir sürecin diğer sürecin tamamlanmasından sonra 

makul bir süre içerisinde sonlandırılıp sonlandırılmadığının 

değerlendirilmesi gerekir)”. 

Anayasa Mahkemesi Kararına da yansıdığı üzere, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, aynı fiilden dolayı birden fazla yargılanmama veya 

cezalandırılmama ilkesine ilişkin içtihatlarında aynı fiilin farklı boyutlarına 

ilişkin yargılama yapan mahkemeler arasında etkileşim bulunmamasını 

hukuka aykırılık nedeni olarak görmektedir. Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin mahkemeler arasında etkileşim bulunması gerekliliğine 

atfettiği değer, Türkiye’de vergi mahkemeleri ve ceza mahkemeleri arasında 

etkileşim sağlanması gereğinin uluslararası boyutta da karşılığı olduğunu 

göstermektedir. 

SONUÇ 

Vergilendirmeye ilişkin bir fiil nedeniyle yapılan yargılamalarda, idari 

işlemin iptali boyutuna ilişkin vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlar 

ile hürriyeti bağlayıcı ceza boyutuna ilişkin ceza mahkemeleri tarafından 

verilen kararlar mahkemeler arasındaki etkileşimsizlik nedeniyle uyumsuzluk 

gösterebilmektedir. İki ayrı mahkeme tarafından bir etkileşimde 

bulunmaksızın verilen kararlar arasındaki uyumsuzluğun hukuka olan güveni 

sarsacağı tabiidir. Söz konusu etkileşimsizliğin dayanağı olarak gösterilen 

Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinin “Ceza mahkemesi kararları, bu 

Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını 

uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, 

bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz” 

şeklindeki fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu 

durumda, vergilemeye ilişkin idari ve adli yargı mercilerinden oluşan ikili 

yargılama sürecinde mahkemeler arasında etkileşim kurulduğu yeni bir 

dönemin başlaması beklenmektedir. 

Vergilemeye ilişkin idari işlemler hakkında yargılama yetkisine sahip 

olmaları nedeniyle ihtisas mahkemesi olarak nitelendirilebilecek vergi 

mahkemelerinde yürütülen davaların ceza mahkemelerince bekletici sorun 
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yapılmasıyla mahkemeler arasında etkileşim sağlanarak aynı fiilden 

kaynaklanan mali nitelikli cezalara ilişkin kararlar ile hürriyeti bağlayıcı 

cezalara ilişkin kararlar arasında uyum sağlanabilir. Bununla birlikte, idari 

yargı ile ceza yargılaması ilkeleri arasındaki farklılıklar nedeniyle her iki 

mahkeme kararları arasında mutlak bir uyum sağlanması gereği bulunmadığı 

hususu gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla, vergilendirmeye ilişkin aynı 

fiilden kaynaklanan davalarda mahkemeler arasında etkileşim kurulması 

gerekmekte; buna karşın, kurulan etkileşim, olayın özelliğine uygun 

gerekçelerin varlığı halinde vergi mahkemeleri ve ceza mahkemeleri 

kararlarının aynı yönde oluşmasını gerektirmemektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vergi hukuku kapsamındaki tek bir 

fiil nedeniyle ortaya çıkan mali ve cezai müeyyidelerin birlikte 

uygulanabileceğine ilişkin kararlarının dayanakları arasında, fiilin idari ve 

cezai boyutuna ilişkin yargılamalarda mahkemeler arasında etkileşim 

bulunması gereğine vurgu yapmaktadır. Bu, Türkiye’de vergi mahkemeleri ve 

ceza mahkemeleri arasında kurulması gereken etkileşimin, uluslararası 

boyutta da karşılığı olan hukukun gereği bir unsur olduğunu göstermektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanların grup olarak yaşama zorunluluğu, yapılması gerek işlerin 

belirli bir düzen içerisinde sevk ve idaresini gerektirmektedir. Tam da bu 

noktada “yönetim” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Yönetim kelimesi genel 

anlamda; bir işi çekip çevirme ve idare etme olarak bilinmektedir. Yönetim 

kavramının temeline bakıldığında ise Sümerlere kadar dayandığı 

görülmektedir. Özetle Sümerlerden bu yana insanoğlu yaptığı her eylem ve 

faaliyeti “yönetim” kavramı çerçevesinde değerlendirmektedir (Kara ve 

Çavuş, 2014). 

Yönetim biliminin gelişimi tarihsel sürece bakıldığında 1900’lü yıllarla 

birlikte olmuştur. Örgütlerin yaşanan değişimlere ayak uydurmaya çalışması 

ile beraber yönetim alanında önemli çalışmalar yapılmış ve yönetim tarzları 

ortaya çıkmıştır. Örgütlerin değişen çevre koşullarından en az biçimde 

etkilenme isteği, çalışanlarının performansını ve verimliliği arttırma isteği, 

daha basitleştirilmiş iş akış süreçleri tasarlamasına ve daha uygulanabilir 

teknikler ortaya koymasına sebep olmuştur. İşte bu daha basit iş akış süreçleri 

ve teknikler örgütsel etkililiğin arttırılması yönelik yöntem düşüncelerini 

ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bu durum da yönetim biliminin günümüze 

kadar gelmesinde büyük rol oynamıştır (Bolat vd., 2009; Çetin, Mutlu, 2010; 

Öztürk ve Demir, 2017). 

Bireylerin eksiklikleri ile zaaflarını gidermek istemesi ve her koşulda 

daha iyi bir yaşam için diğer olgulara karşı pragmatist (faydacı) yaklaşımı, 

literatürde “simbiyotik” kelimesiyle kullanılmaktadır. Simbiyotik kelimesi 

biyoloji disiplini kökenine dayanıp “simbiyosis” kelimesinden gelmektedir. 

Simbiyosis kelimesi ise; birden fazla canlının aynı ortam ve şartlar içerisinde 

bulunması, ilişkili olması ve yaşamlarını bu çerçeve içerisinde devam 

ettirmesini ifade etmektedir. Bu birliktelik içerisinde varlıkların etkileşimi 

güçlü ve karşılıklı pragmatist (faydacı) olarak yaşamaktadırlar (Cesur, 2021). 

Simbiyotik liderlik; örgüt içerisinde faaliyet gösteren bireylerin 

pragmatist ilişkiler içerisinde bulunarak kendilerini göstermek istemesi 

sonucunda örgütteki verimlilikleri arttırmaktadır. Örgütlerin bu tür ilişkilere 

izin vermesinin temel nedeni ise bireylerin örgüte dair ortaya koyduğu 

faydadan yararlanarak verimlilik artışı sağlayarak başarı elde etmek 

istemesidir. Özetle simbiyotik liderlik; örgüt içerisinde lider ile takipçileri 

arasında karşılıklı fayda, güven ve ihtiyaç gibi olguların karşılanmasıyla ilişki 

ortaya koyulması ve bu ortaya konulan bu ilişkinin sonucunda örgütün 

rekabetine, verimliliğine ve başarısına katkı sağlayan bir süreçtir. Örgüt 

içerisinde lider ve takipçilerinin karşılıklı bir şekilde pragmatist yaklaşımları 
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aslında liderliğin temel kavramlarına (ortak amaç, ortak yaşam ve ortak 

başarı) katkı sağlamakta ve simbiyotik liderliğin uygulanmasını kolaylaştırıcı 

bir hale getirmektedir (Yılmaz, 2021).  

YÖNETİM KAVRAMI 

İnsanlığın var olmasından bugüne kullanılan yönetim olgusu bugün 

literatürde gördüğümüz şeklini alması teknolojini gelişmesinin başlangıç 

noktası da olarak kabul edilen sanayi devrimi (endüstri devrimi) ile başlandığı 

düşünülmektedir. Sanayi (endüstri) devrimi olarak bildiğimiz bu süreç, 18. 

Yüzyılda İngiltere’de başlayıp oradan tüm dünyaya yayılmıştır. Bu süreç 

toplumsal alışkanlıkları, normları, tüketim ve üretim biçimlerini değiştirmiştir. 

Bu sürecin temelinde ise teknolojinin hızla gelişmesi yatmaktadır. Kitle 

üretimin başlamasıyla beraber gerek toplum içerisinde gerekse işletmeler 

içerisinde “yönetim” mefhumunda kayda değer gelişmeleri beraberinde 

getirmiştir. Özetle, bu dönemle birlikte başlanılan kitle üretim sonucunda 

yönetim mefhumunun daha çok bugünkü karşılığı ortaya çıkmıştır. Zaman 

içerisinde kitle üretimin getirdiği sorunlarla (sosyal, ekonomik vb.) başa 

çıkmak isteyen bireyler, organizasyon içerisinde değişiklikler yaparak 

örgütsel verimliliği arttırmaya yönelik yönetim düşüncesine geçilmesini 

kolaylaştırmıştır (Bolat vd., 2009; Çetin ve Mutlu, 2010; Öztürk ve Demir, 

2017). 

Örgüt içerisinde verimlilik, etkinliğin ve başarının artması için 

düzenlenmeye gidilmesi yönetim düşüncesinin daha sağlam bir zemine 

oturtulmasına katkı sağlamıştır. Bu durumda yönetim önerilerini gündeme 

getirmiştir. Ortaya konulan bu öneriler literatürde “klasik yönetim 

yaklaşımını” meydana getirmiştir (Öztürk ve Demir, 2017). Bu öneriler örgüt 

içerisinde iş akış süreçlerini, kullanılacak ekipmanları, çalışanların sürekli 

eğitimi ve örgütün yönetim yapısına katkı sağlamak adına geliştirilmiştir 

(Daft, 1997).  

Dünya’da büyük bir etki bırakan ve ülkelerin sosyal yaşam şartlarını 

büyük ölçüde değiştiren, 1929 dünya ekonomik krizi, bireylerin iş yaşamında 

da köklü değişimlere sebep olmuştur. Yaşanan bu dünya krizinin sonucunda 

örgüt yapısındaki bozukluk ve aksaklıklardan meydana gelmiştir. İş akış 

süreçlerinin düzensizliği, emeklerinin karşılığında yeterince alınamaması gibi 

nedenlerle örgütlerin iş akış süreçleri, verimlilikleri, etkinlikleri, başarıları ve 

yönetsel süreçleri etkilenmiştir (Çetin ve Mutlu, 2010).  

Örgütler, yönetsel süreçlerinin yeterli olmadıklarının farkına varmış 

ve bu çerçevede düzenlemelere gitmeye başlamıştır. Örgütler bu durumun 
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sonucunda “insan” unsuruna yeterince önem verilmediğinin farkına varmış ve 

“neo-klasik yönetim yaklaşımını” benimsemeye başlamışlardır. Aslında bu 

yaklaşım yine klasik yönetim yaklaşımı üzerine kurulsa da, klasik yönetim 

yaklaşımının çözemedikleri sorunları çözmek amacıyla ortaya konmuş ve 

örgüt içerisinde insan unsurunun daha fazla desteklenmesi, önem ve değer 

verilmesi gerekliliğini savunmaktadır (Atıgan, 2011). 

Neo-klasik yönetim yaklaşımıyla beraber örgütler, çalışanlarını daha 

değerli ve önemli bir unsur olarak kabul etmiş ve üzerlerinde çalışmalar 

yapmışlardır. Bu çalışmalar genel olarak çalışanların psiko-sosyal yönü 

üzerine olmuştur. Çalışanların salt emek veren bir robot yerine onun 

duygularının, değerlerinin, gereksinimlerinin ve davranışlarının fazlasıyla 

önemli bir olduğunun farkına varmışlardır. Bu çalışmaların günümüzün 

modern yönetim yaklaşımının (davranışsal yönetim tarzı) gelişmesine büyük 

katkıları olmuştur (Rao ve Pande, 2010). 

MODERN YÖNETİM YAKLAŞIMI 

Neo-klasik yönetim yaklaşımında insan unsurunun ne kadar değerli bir 

durum olduğu fark edildikten sonra işletme, yönetim ve örgüt literatüründe 

1950’li yıllar itibariyle “modern yönetim yaklaşımı (davranışsal yönetim 

tarzı)” görülmeye başlamıştır. Modern yönetim yaklaşımının temelini 

oluşturan iki alt yaklaşım daha mevcuttur. Bunlar sistem yaklaşımı ve 

durumsallık yaklaşımlarıdır (Öztürk ve Demir, 2017).  

Modern yönetim kuramının dayanağı, sistem ve durumsallık 

yaklaşımlarıdır. Sistem yaklaşımı; örgütü bütünsellik içerisinde içine alır ve 

örgütün tüm departmanlarının birbirine bağlı, birbirleriyle ilişki içerisinde 

bulunan açık bir sistem olarak tasarlanmasıdır. Örgütü bütünsellik içerisinde 

ele alan ve aynı zamanda açık sistem olarak tasarlanması sistem yaklaşımının 

diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli durumdur. Modern yönetimi oluşturan 

diğer yaklaşım olan durumsallık ise; her zaman, her mekanda ve her koşulda 

geçerli tek bir yönetim tarzının mevcut olmadığıdır.  Durumsallık yaklaşımına 

göre her zaman en iyi ve geçerli olan yönetim tarzı yoktur. Yönetim tarzı 

durumlara ve koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir (Kara ve Çavuş, 

2014). 

SİMBİYOTİK KAVRAMI ve SİMBİYOTİK İLİŞKİLER 

Simbiyotik (symbiosis) kelimesinin literatür içerisinde yapılan 

araştırmalar içerisinde çoğunlukla biyoloji kökenli kullanıldığı görülmekte ve 

zaman içerisinde liderlik araştırmalarında da kullanıldığı görülmüştür. 
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Kelimenin kökenine dair tartışmalar devam etse de farklı dillerde bu 

kelimenin temel olarak aynı biçimde kullanıldığı görülmektedir. Yunanca da 

ise simbiyotik (symbiosis) kelimesi, birliktelik içerisinde yaşamak 

anlamındadır. İngilizce de ise kelime yine aynı temel üzerinde 

değerlendirilmektedir. Cambridge sözlüğünde ise simbiyotik (symbiosis) 

kavramı “birbirlerine bağımlı olan örgütlerin, kurumların veya kişilerin eşit 

bir biçimde bağlı olmaları” şeklinde tanımlanmıştır (Roe, 1988; Adams, 2000; 

Dreyer & Chan: 2020; Cesur, 2022).  

Literatüre bakıldığında ise bahsinde bulunulan ortakyaşarlık-symbiosis 

kavramı yerine genelde “simbiyotik” kavramının kullanımının hem daha 

doğru olduğu düşünülmekte hem de daha çok kullanıldığı görülmektedir 

(Cesur, 2022). Türkçe sözlüklere bakıldığında ise simbiyotik kelimesi yerine 

“sembiyoz ve simbiyoz” şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Türkçe literatüre 

bakıldığjnda ise kelime genel olarak “simbiyotik” biçiminde kullanılmaktadır 

(Arık, 2008; Köksal, 2011; Özkan vd., 2018; Damar, 2018; Kılıç vd. 2018; 

Uslu, 2019; Yıldız, 2019; Yılmaz ve Akman, 2020; Yüzbaşıoğlu, 2021; 

Cesur, 2022). 

Günümüzün modern örgütlerinin bazı konuların uzmanlarına 

başvurması, mentorlük desteği alması ve dış kaynak kullanımına 

(outschoring) gitmesi örgütler için simbiyotik ilişki kurmalarını 

sağlamaktadır. Örgütler, bu ve benzeri yöntemleri kullanarak simbiyotik 

ilişkiler kurarlar kendilerine önemli faydalar sağlarlar ve bu sayede hem 

varlıklarını devam ettirip büyürler hem de rekabet avantajı elde etmektedirler. 

Radikal karmaşıklıktaki çevresel etkilerine adapte olabilmek, uyum 

sağlayabilmek, zayıf yönlerini en aza indirmek ve en önemlisi varlıklarını 

devam ettirebilmek adına örgütler bir araya gelmekte ve dolayısıyla 

simbiyotik ilişki içerisine girmektedirler. Örgütleri bu simbiyotik ilişkiye iten 

durum ise kar sağlama, varlığını devam ettirme ve büyüme gibi unsurlardır 

(Köksal, 2011; Mücevher, 2021). 

Simbiyotik ilişkilerde de tıpkı bu durum gibi yararlı ve zararlı 

birliktelikler mevcuttur. Genel olarak yararlı birliktelikler, mutualizm ve 

kommensalizm olarak bilinmektedir. Zararlı birliktelikler ise, amensalizm ve 

parazitizm olarak bilinmektedir. Çalışanların ortaya koyduğu karşılıklı fayda 

sağlayan ilişki tipi “mutualizm”e benzetilmiş ve bu durum “işbirlikçiler” 

olarak isimlendirilmiştir. “Sığıntılar” ise “kommensalizm” merkezli 

değerlendirilerek karşısında var olanın etkilenmediği, karşısındakine yarar 

veya zarar sağlamayan ve sadece kendisine fayda sağladığı tek taraflı bir 

ilişkidir. Son çalışan tipi olan “asalaklık” ise; tıpkı sosyal yaşam içerisinde var 
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olan yalakalar, yağcılar, hazıra konan kişiler, emek ortaya koymaksızın 

bedava kazanım elde etmek isteyenler, adaletli olmayanlar, zorba olanlar, 

tembel olanlar, kaytaranlar vb. tıpkı iş yaşamında da varlığı mevcuttur 

(Mücevher, 2021).  

 

Şekil 1: Simbiyotik İlişkiler (Mücevher, 2021) 

Örgütlerdeki simbiyotik ilişkiler, tıpkı kavramın asıl kullanımıyla 

benzer özellikler taşımaktadır. Diğer disiplinlerde ele alınan simbiyotik 

ilişkiler diğerinin varlığıyla beraber varlığına devam eder ve karşılıklı fayda 

olgusuyla şekillenir. Tıpkı bunun gibi örgütlerde diğer bir örgüt ile iş birliği 

içerisinde olarak ve aynı zamanda örgüt içerisinde de bu karşılıklı fayda 

sayesinde varlığını devam ettirir ve gelişir. Özetle örgütlerdeki simbiyotik 

ilişkilerin temelinde, karşılıklı fayda ve birliktelik bilinci yatmaktadır (Doğan, 

1996; Smith, 1997; Zaccaro ve Horn, 2003; Mücevher, 2021). 
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Şekil 2: Örgütlerde Simbiyotik İlişkiler İçerindeki Çalışan Tipleri (Mücevher, 2021) 

SİMBİYOTİK LİDERLİK 
Günümüzün modern örgütleri içerisinde bulunduğumuz çağın bir 

gerekliliği olarak diğer örgütlerle belirli sebeplerden dolayı farklı biçimlerde 

ilişki halinde bulunurlar. Bu durumun temelinde örgütlerin, değişen hızlı 

teknoloji, çevresel şartlar vb. nedenlerden dolayı içerisinde bulundukları 

durumlardan kendi başına çıkabilmesi mümkün olmamaktadır. İçerisinde 

bulunduğumuz küreselleşme çağı, endüstri devrimleri ile gelişen ve hızla 

değişen teknoloji, COVID-19 pandemisiyle birlikte insan alışkanlıklarında 

yaşanan ciddi değişimler vb. nedenler örgütlerin varlığını devam ettirmesini 

ve büyümesinin tehlikeye sokan çevresel nedenlerden başlıcalarıdır. 

Dolayısıyla örgütlerin hem acımasız koşullarla başa çıkma yetenekleri hem de 

uyum yetenekleri gelişmektedir. Örgütler, böylesi bir karşılıklı ilişki ile 

pragmatist bir durumu hedeflemektelerdir. Özetle örgütlerin bu simbiyotik 
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ilişkileri karşılıklı fayda temelinde sektörde öncü olma, rekabet üstünlüğü elde 

etme ve personel güçlendirme avantajı elde etmektedirler (Köksal, 2011). 

Zaccaro ve Horn (2003) tarafından “Leadership theory and practice 

symbiosis (LTPS)” yapılan isimli çalışmayla birlikte simbiyotik liderlik 

literatüre girmiştir. Zaccaro ve Horn (2003) çalışmalarında, mevcut liderlik 

tarzlarının ve modellerin günümüzde örgütlerde kullanılan biçimleriyle 

sorunları çözmediğini ve verimliliğe yeterince katkı sağlamadığını belirterek 

simbiyotik liderlik tarzını öne sürmüştür.  

Simbiyotik liderliğin örgütlerde uygulanabilmesinin temel olarak üç 

öncülü vardır. Bu öncüller; simbiyotik ilişki, ortak yaşam ve güvendir. 

Simbiyotik liderliğinin uygulanmasının sonucunda ise örgütte iki durumun 

ortaya çıkacağı beklenmektedir. Bunlar; bireysel performans etkinliği ve 

örgütsel performans etkinliğidir. Simbiyotik liderliğin kavramsal çerçevesi 

aşağıda şekil 3’te verilmiştir (Yılmaz, 2021):    

 

Şekil 3: Simbiyotik Liderliğin Kavramsal Çerçevesi (Yılmaz, 2021)    

Şekil 3’te görüldüğü üzere simbiyotik liderlik üç kavramsal öncülden 

oluşmaktadır. Bunlar; simbiyotik ilişki, ortak yaşam ve güvendir. Buradaki 

güven öncülü simbiyotik liderliğin oluşmasının temel öncülüdür. Çünkü 

çalışan-yönetim-örgüt üçlemesi birbirinden ayrılmaz parçalardır. 

Organizasyon içerisindeki bu üçlü birbirlerinin başarılarına, verimliliklerine, 

büyümesine ve devamlı olmalarına katkı sağlamaktadır (Doğan, 2007; 

Köksal, 2011). 

Simbiyotik liderliği üstlenen kişiler, örgüt içerisindeki bu katkıların 

sonucunda bir kültür ortaya koymaktadırlar. Bu örgüt kültürünün ise temel 

maddeleri ise şunlardır (Edwards, 1992; Köksal, 2011): 
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• Örgütün yönetim kademesinin ve örgüt içerisinde faaliyette bulunan 

çalışanların başarı sağlaması, müşteri istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hizmet etmelerine bağlıdır. 

• Yönetim kademesi, çalışanın fikirlerine önem vermeli, geri dönüş 

yapmalı ve böylelikle katılımcı yönetimi oluşturmalılardır.  

• Aynı şekilde örgüt içerisinde faaliyette bulunan çalışanların, üst 

kademenin istek, ihtiyaç ve fikirlerini göz önünde bulundurmalı, 

faaliyetlerini bu şekilde düzenlemelidirler. 

• Çalışanlar elde ettiği başarı sonucunda ödüllendirileceklerini 

bilmelidirler. Özetle örgütsel güven düzeyleri yüksek olmalıdır. 

• Üst kademe yönetimi, salt çalışanlarının performans çıktılarına 

bakmanın yanında onlara mentörlük ve koçluk hizmetleri 

sağlamalıdırlar. 

Nispeten yeni bir liderlik biçimi olan simbiyotik liderlik tarzı, örgüt 

içerisinde takım çalışmasında, oryantasyonda, yönetim rolünde, felsefe, 

motivasyon, personel güçlendirme, terfi vb. pek çok olguda önemli faydaları 

içerisinde barındırmaktır. Simbiyotik liderlik tarzına nispeten daha eski 

temele dayanan bazı liderlik tarzlarıyla (örneğin; otokratik, katılımcı) aşağıda  

Tablo 1’de karşılaştırması verilmiştir (Edwards, 1992; Doğan, 2007; 

Köksal, 2011): 
 

Tablo 1: Liderlik Farklılıkları, Otokratik, Katılımcı, Simbiyotik (Edwards, 

1992; Doğan, 2007; Köksal, 2011) 

 

Tarz Otokratik Katılımcı Simbiyotik 

Takım Çalışması Uygun zamanda Arzu Edilir Eleştirisel, Çözüme 

Dayalı 

Oryantasyon Hiyerarşik Hiyerarşik Mezuniyetle İlgili 

Yönetim Rolü Sıkı kontrol Sadece kontrol Bazen sıkı-Bazen 

gevşek 

Felsefe Doğrudan  Eğitim verme Ortak Saptamak 

Motivasyon Zorlama, Baskı Ortak olmak Takım çalışması 

Personel 

Güçlendirme 

İstenmez Cesaretlendirici İstenir ve teşvik 

edilir 

Değerlendirme Yalnız bir üst Yalnız bir üst Takım 

Terfi Tüm üstler Bir üst + Bilgi Takım 

Geliştirme Bir üst Bir üst + Bilgi Takım 

Ödüllendirme Bir üst Bir üst + Bilgi Takım  

Disiplin Bir üst Yalnız bir üst Takım 

Hiyerarşi Çok sıkı Esnek Takıma Dayalı 
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Tablo 1’den görüldüğü üzere simbiyotik liderlik yaklaşımı, diğer 

liderlik yaklaşımlarından farklı olarak örgüt içerisinde bir vizyon ortaya 

koymaktadır. Bu vizyon, örgüt içerisinde değer temelli bir değişim-dönüşüm 

sürecini ifade etmektedir. Hiyerarşik liderlik yaklaşımlarının aksine, 

simbiyotik liderlik tarzında, birey-örgüt arası karşılıklı faydaya dayalı (kazan-

kazan) bir biçimde değişim söz konusudur. Çok net bir ifadeyle denilebilir ki 

simbiyotik liderlik tarzında, örgüt içerisinde faaliyet gösteren her bireyin en 

üst seviyede katkı vermesini teşvik edilir ve istenir. Simbiyotik liderlik 

tarzının yukarıda verilen tabloda faydaları açık bir şekilde belirtilmiştir. 

Simbiyotik liderlik tarzının bu faydaları içerisinde barındırması, örgütte 

algılanan güven düzeyinin yüksek olması, katılımcı yönetim modelinin 

uygulanması ve simbiyotik ilişkiler (karşılıklı fayda) gibi sebeplere bağlıdır 

(Edwards, 1992). 

SİMBİYOTİK LİDERLİK VE MODERN YÖNETİM 

İLİŞKİSİ 

Köksal (2011) tarafından yapılan çalışma; simbiyotik liderlik tarzının 

örgüt içerisinde çalışanların kendisini göstermek, yeteneklerini sergilemek 

için en doğru liderlik tarzı olduğunu vurgulanmaktadır. Çalışma; simbiyotik 

liderlik tarzının uygulanmasının çalışanları güçlendirme (personel 

güçlendirme) ve onlara doğru çalışma ortamının yaratılması ile mümkün 

olduğu belirtilmektedir. Ayrıca çalışmada modern örgütler için en önemli 

konulardan birisi olan örgütün performansının ve etkililiğin artması için 

simbiyotik liderlik tarzının benimsenmesi gerekliliğine vurgular 

yapılmaktadır. Özetle çalışma, örgüt içerisindeki simbiyotik ilişkilere, bu 

ilişkilerin örgütteki önemine ve simbiyotik liderlik tarzının organizasyonda 

etkililiği sağlamanın modern yönü olduğuna değinilmektedir. 

Danışman (2013), tarafından yapılan “bir doğu liderinin batı liderlik 

yaklaşımları perspektifinden değerlendirilmesi: Konosuke Matsushita” isimli 

çalışma, doğu kültürü içerisinde yetişmiş doğulu bir liderin batı literatürü 

perspektifinden değerlendirmeye çalışmıştır. Çalışma da Konosuke 

Matsushita’nın liderlik özelliklerini modernleşme ile ortaya çıkan, batı 

literatürünün çokça kullandığı sekiz liderlik yaklaşımı ile karşılaştırmıştır. 

Çalışmada bahsi geçen liderlik türleri işe yönelik liderlik, dönüştürücü 

liderlik, etkileşimci liderlik, öğrenen liderlik, karizmatik liderlik, simbiyotik 

liderlik, süper liderlik ve vizyona dayalı liderliktir. Çalışmanın araştırmamız 

ile ilgili sonuçlarına göre simbiyotik liderlik ile Matsushita’nın liderlik 
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özellikleri benzerlik gösterse bile Matsushita’nın liderliği ile simbiyotik 

liderlik özelliklerinin çoğunun farklılık gösterdiği belirtilmektedir. 

Yılmaz (2021) tarafından modern liderlik tarzlarından vizyoner ve 

simbiyotik liderlik ile personel güçlendirme arasındaki ilişkiye yönelik 

çalışmada; liderlik olgusunun günümüze geldikçe değişiklik gösterdiğine, eski 

klasik yönetim tarzlarının etkisini kaybettiğine ve artık örgütler için lider ile 

takipçileri arasındaki ilişkiye değer veren modern liderlik yaklaşımlarının 

ortaya çıktığına vurgu yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre vizyoner ve 

simbiyotik liderlik yaklaşımları personel güçlendirme ile anlamlı bir ilişki 

içerisindedir.  

Battal (2022) simbiyotik liderlik ile ilgili yaptığı çalışmada, simbiyotik 

liderlik tarzının modern yönetimin üzerinde durduğu önemli kavramlarla 

ilişkili olduğunu belirtmektedir. Battal (2022) simbiyotik liderliğin takım 

çalışması, oryantasyon, yönetim rolü, felsefe, motivasyon, personel 

güçlendirme, değerlendirme, terfi, geliştirme, ödüllendirme gibi ayırt edici 

özelliklerinin bulunduğu vurgulamaktadır.  

Son olarak simbiyotik liderlik tarzı ile modern yönetim yaklaşımlarının 

en önemli konularından birisi olan personel güçlendirme ve vizyon arasında 

anlamlı ilişkiler olduğu bazı çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu 

çalışmalarda örgütlerde güçlü bir personel yapısı oluşturmak için simbiyotik 

liderlik ve diğer modern liderlik tarzlarının pozitif etkisi bulunduğu açıkça 

vurgulanmıştır (Andrews, 1990; Fiedler, 1993; Howe ve Liscomp, 1995; Dev 

Amar; 2001). 

SONUÇ 

Örgütlerin değişen ve gelişen çevre şartlarına, çağa, teknolojiye, sert 

rekabet koşullarına vb. pek çok duruma ayak uydurma çabası zaman 

içerisinde organizasyondaki yönetim anlayışlarının değişmesi ve 

modernleşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle işlemlerde yönetim 

anlayışındaki değişimler beraberinde yeni ve insana değer veren liderlik 

tarzlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eskinin rijit liderlik 

yaklaşımları günümüzde insan daha çok değer veren destekleyici ve katılımcı 

liderlik yaklaşımlarına yerini bırakmıştır (Yılmaz, 2021). 

Doğada varlığını sürdüren her tür canlı (insan, hayvan, bitki vb.) farklı 

şekillerde diğer canlılarla ilişki içerisindedir. Bu ilişki temel olarak faydaya 

bağlı olarak şekillenmektedir. Canlılar gerek hayatta kalabilmek gerekse 

diğerinden fayda sağlamak için etkileşim içerisindedirler. Bu etkileşim 

genelde kazan-kazan biçiminde bir pragmatist yaklaşım şeklinde kendisini 
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göstermektedir. İşte tıpkı bunun gibi ögütlerde temel amaçlarını 

gerçekleştirmek -kar sağlamak, varlığını devam ettirmek, sosyal 

sorumluluklarını yerine getirmek- için diğeriyle bir etkileşim içerisine 

girerler. Bu durum biyoloji disiplininde genel olarak simbiyotik (symbiosis) 

olarak bilinmektedir. Aralarındaki ilişki ise simbiyotik ilişki olarak 

bilinmektedir. 

Biyolojinin disiplinin literatüre kazandırdığı bir kavram olan simbiyotik 

(smybiosis), zaman içerisinde işletme, yönetim ve liderlik olgularıyla beraber 

kullanılmayla başlanmasıyla kavram yeni olgular yaratmıştır. Tam da bu 

noktada “simbiyotik” ve “liderlik” kavramlarının birleşmesiyle “simbiyotik 

liderlik” olarak bilinen bir liderlik modeli doğmuştur. Böyle bir liderlik tarzı, 

örgüt içerisindeki takipçileriyle pragmatist bir ilişki içerisinde bulunarak, daha 

esnek bir yapı ortaya koyarak ve personel güçlendirme olgusunu 

güçlendirerek çalışanlarından yüksek performans almaktadırlar. Dolayısıyla 

simbiyotik liderlik, lider-takipçi arasındaki simbiyotik ilişkinin neticesinde 

ortaya çıkan başarısını ifade etmektedir. 

Simbiyotik liderliğin uygulanmasıyla birlikte örgüt içerisinde çalışanın 

yüksek performansının ve verimliliğinin sonucunda ödüllendirileceği bilmesi 

de bu liderlik tarzının güven esaslı oluşunu göstermektedir. Özetle hem örgüt 

hem de çalışan bu durumdan ciddi katkılar elde edecektir. Tam da bu noktada 

simbiyotik liderliğin temeli olan pragmatist yaklaşım (kazan-kazan/karşılıklı 

fayda) görülmektedir.  

Modern yönetim tarzlarının önemli bir konusu olan örgütün esnek 

yapıda olması, çalışanın örgüt içerisinde kendisini göstermesine, fikirler 

ortaya koymasına, verimliliğin ve başarısının artışını sağlayan bir çalışma 

ortamı sunmaktadır. Böylesi sağlıklı bir ortamda bulunan çalışan, kendisini 

güçlenmiş hissetmektedir. Bu durum çalışanın birçok olumlu çıktı 

göstermesine katkı sağlamakta ve yapılan çalışmalar da (Andrews, 1990; 

Fiedler, 1993; Howe ve Liscomp, 1995; Dev Amar; 2001; Köksal, 2011; 

Yılmaz, 2021) bunu desteklemektedir. Kendisini güçlenmiş hisseden 

çalışanın, bağlılığında, özdeşleşmesinde, destek ve güven algılarında, 

verimliliğinde, başarısında, işe devam düzeylerinde olumlu çıktılar 

görülebilmektedir. Bu durum aynı zamanda işten ayrılma, işe devamsızlık vb. 

olumsuz durumları da en aza indireceği düşünülmektedir. 

Diğer taraftan, işletme ve örgüt yapısının idaresi konusunda ilerleyen 

zamanlarda yeni tip liderlik tarzlarını ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır 

çünkü değişim dinamiktir ve şartlara göre kendisini sürekli geliştirmektedir. 

Burada en önemli nokta daha iyi bir dönüşüm için örgütlerin, simbiyotik 
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liderlik gibi modern liderlik tarzlarının yol gösterici olduğunu kavraması ve 

bu önem çerçevesinde hareket etmesi gerçeğidir. Ayrıca gelecekte çalışanlar 

açısından liderlik konusunda daha iyi uygulamaların ortaya çıkması ve nasıl 

uygulanabileceği konusunda simbiyotik liderliğin bir yapı taşı olduğu 

söylenebilir. 
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GĠRĠġ  

Farklı olgular ve problemler hakkında belirli aşama ve yöntemler 

dahilinde ve temel bir sistematik yapı altında gerçekleştirilen araştırmalara 

bilimsel araştırma denir (Balcı,2009). Bilimsel araştırmalardan elde edilen 

verilerin incelenebilmesi ve bilinmeyen bir sonuca ulaşabilmesi adına çeşitli 

araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bu araştırma yöntemleri nitel ve nicel 

olarak temel iki gruba ayrılmaktadır. Nitel araştırma yöntemi sonucu elde 

edilen veriler araştırmacının yorumlarına dayanan öznel sonuçları ortaya 

koyarken, nicel araştırma yönteminde elde edilen veriler sayılabilen, 

ölçülebilen ve gözlemlenebilen özelliklere sahip olmakla birlikte öznellikten 

uzak sonuçlar ortaya koymaktadır (Yiğit ve Şeker, 2016:9 ). Nitel araştırma, 

karmaşık olgular ve süreçleri daha derinden anlayabilmek için birçok 

metodolojik araç sağlar. Bu nedenle, toplum temelli araştırma bağlamında 

nicel ve karma yöntemlerin yanı sıra sıklıkla kullanılmaktadır. Bilimsel 

araştırma yaklaşımları içerisinde Delphi tekniği daha çok nicel yaklaşım 

olarak kullanılmaktadır (Rowe ve Wright, 1999). Ancak araştırmacılar Delphi 

tekniğini nitel yaklaşımlarla da kullanabilmektedir (Skulmoski, vd., 2007: 9). 

Delphi tekniği pozitivist ve nicel bir teknik olduğu halde bu kapsamda nicel 

yerine nitel güvenirlik çalışmalarını ölçmek için kullanılması gerektiği 

vurgulanmaktadır (Hanafin, 2004). Delphi tekniği savunma, iş, sağlık, eğitim, 

teknoloji, ulaşım ve mühendislik gibi birçok endüstri sektöründe yaygın 

olarak kabul görmektedir (Powell, 2003: 377; Skulmoski, vd., 2007: 2). 

Delphi tekniği, politika geliştirmeye yönelik belirli bir grubun görüşlerini 

veya yargılarını elde etmek için kullanılan geleneksel yöntemlerin 

sınırlamalarına, özellikle de komitelerin kullanımına bir yanıt olarak 

geliştirilmiştir (Goodman, 1987). Grup katılımlarından en yaygın olarak 

dikkat çekeni grubun karar verme süreçleri ve sorun çözmeleridir. Son 

yıllarda birçok grup karar verme yöntemleri ortaya çıkmış ve çeşitli örgütlerde 

kullanılmaya başlanmıştır (Özkalp,1991). Bu çalışmada Türkiye’ de 

yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde sürdürülmesi ve bu 

durumun yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler tartışılmış ve öneriler 

değerlendirilmiştir. Türkiye’ de yabancı dilde eğitim yapan birçok 

yükseköğretim kurumu ya da yükseköğretim kurumlarına bağlı belli bölümler 

bulunmaktadır. Bu durum zaman zaman verilen eğitimin kalitesi açısından 

tartışmalara yol açmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı 

dilde sürdürülmesini savunanlar bu durumun hem üniversitelere hem de 

öğrencilere birçok avantaj sağladığını savunmaktadır. Diğer taraftan 

üniversitelerdeki eğitim dilinin anadilde olması gerektiğini, anadilde yapılan 
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eğitimin daha etkileşimli bir süreci kapsadığını ve öğrenciler açısından daha 

yararlı olduğunu savunanlar da söz konusudur. Alanında uzman katılımcıların 

araştırmaya yönelik bakış açıları grup karar verme yöntemlerinden biri olan 

Delphi tekniği ile incelenmiştir. Çalışma kapsamında birinci bölümde Delphi 

tekniği ve aşamaları, ikinci bölümde ise Türkiye’ de yükseköğretim 

kurumlarında eğitim dili üzerine Delphi tekniği ile yapılmış olan uygulama 

aktarılacak, son olarak da sonuç ve öneriler ile çalışma sonlandırılacaktır. 
 

1. DELPHĠ TEKNĠĞĠ 

Yunan mitolojisine göre, bir kahin olan Themis tarafından Parnassos 

dağının eteğinde inşa edilen Apollo tapınağında Delphi kahinleri 

yaşamaktaydı ve bu kahinler kehanetleri ve bilgelikleri ile dikkat çekmekteydi 

(Freely, 2003).  Delphi kelimesi kehaneti ve varsayımları yansıttığı için 

bilimin henüz gelişmediği günlerden bu güne kadar gelen sürecin doğal yapısı 

gereği uzmanların birbirleri ile iletişim kurmadan yaptıkları tahminlere yer 

vermektedir. Bu döngü içerisinde kestirimler ve tahminlerin yer aldığı Delphi 

uygulamasının sonucunda ise kesin kararlar ve net bilgilerin elde edilmesi 

amaçlanmaktadır (Karacaoğlu, 2009). Delphi tekniği, Olaf Helmer, Norman 

Dalkey, Nicholas Rescher, Ted Gordon ve meslektaşları tarafından 1950 

yıllarında RAND şirketinde Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nin 

gözetiminde bilim ve teknoloji ile ilgili önsezilerde bulunabilmek amacıyla 

geliştirilmiştir (Dalkey ve Helmer, 1963; Sackman, 1975; Gordon, 1994; 

Rowe ve Wright, 1999; Franklin ve Hart, 2007; Skulmoski, vd., 2007; 

Linstone ve Turoff, 2010). Soğuk Savaş döneminin başlangıç zamanlarında 

savunma sanayisinde kullanılan Delphi tekniğinin popüler hale gelmesi 

planlama, tahmin ve karar verme boyutlarıyla tercih edilen bir yöntem 

olmasından kaynaklanmıştır (Gupta ve Clarke, 1996). Tüm bu süreçlerin 

eksiksiz yerine gelmesi ancak bir uzman ekiple mümkün olabilmektedir. 

Dolayısıyla Delphi tekniğinde bir probleme çözüm ararken tek bir fikirden 

yola çıkmak yerine birçok farklı görüşü bir araya getirmenin daha etkili 

olacağı vurgulanmaktadır. Bu noktada konunun uzmanlarının görüşlerine 

ihtiyaç duyulmakta olup bazı durumlarda uzmanların aynı anda bir araya 

gelmeleri mümkün olamamaktadır. Uzmanların birbirinden uzakta olduğu ve 

bir araya gelmelerinin maliyetli olduğu durumlarda Delphi tekniği oldukça 

etkili bir yöntem olmaktadır (Turoff ve Hiltz, 2001). İleriye dönük 

tahminlerde bulunma, uzman görüşlerini ortaya çıkarma, güvenilir ve yaratıcı 

fikirlerin araştırılması ve karar verme için uygun bilgilerin üretilerek uzlaşı 

sağlanması temeline dayanan Delphi tekniğinde  araştırma problemine yanıt 
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bulunduğunda ve görüş birliği sağlandığında süreç tamamlanmaktadır 

(Skulmoski, vd., 2007:2). Delphi tekniğinin tarihi olaylarda, politika 

konularında, karmaşık problemlerde, şehir planlamalarında, sağlık alanında, 

eğitimde ve genel olarak bir problem incelenirken farklı görüşlere ihtiyaç 

duyulduğunda  kullanıldığı belirtilmiştir ( Turoff ve Linstone, 2002). 
 

1.1. Delphi Tekniğinin Özellikleri  

Klasik Delphi tekniğinin belli başlı özellikleri uzman katılımcıların 

kimliğinin gizliliği, katılımcılardan gelen yanıtların analizi ve kontrollü geri 

bildirim olarak sayılabilir (Rowe ve Wright, 1999: 354; Skulmoski, vd., 2007: 

2-3). Delphi tekniği herhangi bir konu ya da problem hakkında veri toplama 

amacıyla konu ile ilgili uzmanlardan oluşan panelde anketlerin 

cevaplandırılmasıyla farklı ve yaratıcı görüşlere ulaşabilmeyi amaçlar 

(Hasson ve diğerleri, 2000). Panel katılımcılarının dürüst olması, katılımcılar 

üzerinde herhangi bir baskının bulunmaması, katılımcı kimliklerinin gizli 

tutulması, katılımcıların birbirlerine ve çalışmaya karşı saygılı ve gereken etik 

davranışlarda bulunmaları Delphi tekniğinin en özgün ilkeleri ve özellikleridir 

(Fry ve Burr, 2001).  Diğer bir ifadeyle katılımcıların kendi görüşlerini 

serbestçe ifade etmeleri; cinsiyet, yaş, etnik köken, ırk farklılıklarının ön 

plana çıkmadan daha profesyonel bir ortamda çalışmanın gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır (Hung, vd., 2008; Westbrook, 1997). Delphi tekniğinin 

diğer önemli özelliği ise uzmanlardan gelen yanıtların istatistiksel olarak 

analiz edilerek kontrollü geri bildirim yolu ile sonuçların diğer uzmanlar ile 

paylaşılmasıdır. Katılımcılar, hem diğer katılımcıların fikirlerinden yola 

çıkarak hem de turlar arasındaki süre zarfında edindikleri tecrübe ve 

gözlemler sonucunda yeni fikirler ve bakış açıları geliştirebilirler. Turlar 

arasında katılımcılara verilen geribildirimler, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını 

sağlaması açısından oldukça önemlidir (Powell, 2003).  
 

1.2. Delphi Tekniğinin Avantaj ve Dezavantajları 

Delphi tekniğinin de diğer birçok yöntemde olduğu gibi avantaj ve 

dezavantajları vardır. Bu yöntemde bazı sınırlamaların kaldırılmış olması ve 

esnek bir yapıda olması başlıca avantajlarından sayılabilir. Klasik 

ekonometrik metotlar geçmişteki ve şimdiki bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkileri açıklasa da bazı yeni eğilimler veya farklı etkenler 

sebebiyle eksik kaldığı durumlar söz konusudur (İçöz, 2005:342). Fletcher ve 

Marchildon (2014), uzak mesafelerdeki uzmanlar arasında diyalog 

sağlayabilmenin bir avantaj olduğunu vurgularken, Beretta (1996), Delphi 

tekniğinin avantajlarını uzman grubunun birbirlerinden habersiz olması, baskı 
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hissetmemesi ve düşük maliyetli olması şeklinde sıralamıştır. Yavuz (2007) 

ise Delphi tekniğinin avantajlarından bahsederken birçok uzman görüşünü 

barındırması, birçok ülke, bölge, kent vb. tarafından uygulanabilir olması, 

bandwagon (sürü) etkisinin olamamasını belirtmiştir.  

Delphi tekniğinin dezavantajları incelendiğinde ise tekniğin 

uygulanmasının çok zaman alması ve bazı katılımcıların zamanla 

araştırmadan farklı nedenlerle ayrılabilecek olması sayılabilir. Delphi 

tekniğinde konuyla ilgili uzman görüşüne başvurmak için tek bir tur ortalama 

üç hafta sürerken, üç turlu bir Delphi tekniğinin uygulanmasında ise bu süre 

ortalama üç ila dört aya çıkabilmektedir (Gordon, 1994: 10; Powell, 2003: 

377). Delphi tekniğinin eleştirilen yönlerinden birisi de katılımcıların bilgi ve 

tecrübe açısından eşit kabul edilmesidir. Bazı katılımcılar araştırma konusu 

hakkında diğerlerine nazaran daha fazla bilgiye sahip olabilmektedir. Bu 

durum zaman zaman soruların doğru yorumlanmamasına ve çalışmanın 

istenilen verimi sağlayamamasına yol açmaktadır (Salkind, 2015). Diğer 

taraftan farklı kültürden olan katılımcıların hem dil ve hem de bakış açısı 

olarak soruları farklı algılayabilmesinin de söz konusu olabileceği yönünde 

eleştiriler yapılmaktadır. 

Tüm bu avantaj ve dezavantajlar düşünüldüğünde Delphi tekniği 

kullanılarak yürütülen çalışmaların başarıya ulaşması için uzman ekibinin 

seçimi ve moderatörün süreci doğru yönetmesi oldukça önemlidir. 
 

1.3. Delphi Tekniğinin Uygulama AĢamaları 

Delphi tekniğinin uygulama aşamaları, problemin tanımlanması, uzman 

grubunun belirlenmesi, 1. tur Delphi anketinin hazırlanması, uygulanması ve 

analizi ardından 2. tur Delphi anketinin hazırlanması, uygulanması ve 

sonuçların analizi şeklinde ilerlemektedir. Bu aşamalar aşağıda maddelerle 

ifade edilmiştir. 
 

 Problemin tanımlanması aşaması, Delphi tekniği ile uygulaması 

yapılacak olan araştırma probleminin ortaya koyulması ve formüle 

edilmesi adımlarını içermektedir. Sonrasında problemden yola 

çıkarak uzman ekibe sunulacak sorular hazırlanır ve ardından uzman 

grubun belirlenmesi aşamasına geçilir. 

 Delphi tekniği uygulanırken uzmanların seçimi moderatör tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Uzman seçiminde önemli olan çalışma 

konusunda yeteri kadar bilgi ve donanıma sahip görüşlerini net 

olarak ifade edebilecek yetkin kişilerin seçilmiş olmasıdır. Delphi 
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tekniğinin değeri, fikir üretimini sağlamasında yatmaktadır (Gordon, 

1994).  

 Uzman grubu belirlendikten sonra Delphi 1. tur anketinin 

hazırlanması ve uygulanması aşamasına geçilmektedir. Delphi 1. tur 

anketi açık uçlu sorulardan ya da tamamen belirlenmiş sorulardan 

oluşturmak mümkündür. Bu aşamaya “keşif aşaması” da 

denmektedir (Gündüz vd.,2020).  

 Delphi anketinin 1. turu uygulandıktan sonra uzmanların görüşleri 

istatistiksel olarak analiz edilmektedir. Analizler yapılırken her 

anket sorusu için standart hata, çeyreklikler, genişlik ve ortalama 

skorlar hesaplanarak her bir sorunun yanına belirtilmelidir.  

 Delphi 2. tur anketi hazırlandıktan sonra uzmanların görüşlerini 

almak üzere yeniden cevaplamaları için dağıtılmaktadır. Uzmanların 

kendi görüşlerini, diğer belirtilen görüşleri de inceleyip yeniden 

değerlendirip kararlarını gözden geçirmeleri istenmektedir. İkinci tur 

anketlerindeki her bir soru için ayrı ayrı ortalama, çeyreklikler, 

genişlik ve standart sapma değerleri hesaplanarak, uzmanların 

birbirine yakın verdikleri cevaplarda görüş birliği olduğu sonucuna 

varılmaktadır (Yavuz, 2007). Çoğu zaman, uzman grupları 

uzlaşmaya doğru ilerlemektedir. Ancak uzmanlar arasında uzlaşı 

gerçekleşmese bile farklı görüşlerin nedenleri ortaya çıkmaktadır. 

Anket formlarını ve uzman görüşlerini gözden geçiren 

araştırmacılar, bu nedenlere ve kendi bilgi ve hedeflerine dayanarak 

yargıda bulunabilmektedir (Gordon, 1994: 3). İkinci tur Delphi 

anketlerinin toplanması ile sonuçların analizi ve bulguların 

yorumlanması gerçekleşmektedir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde Delphi tekniği kullanılarak 

yükseköğretim kurumlarında eğitim dili üzerine bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. 
 

2. YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA EĞĠTĠM DĠLĠ 

ÜZERĠNE UYGULAMA  

2.1 Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Dili 

Türkiye’ de bazı yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde eğitim 

yapılması ve bu durumun eğitim kalitesi üzerindeki etkileri son dönemlerin 

tartışılan konularından birisi haline gelmiştir. Bu durumun olumlu etkileri 

olduğunu savunanlar ile birlikte karşı çıkan ve eğitim sistemini olumsuz 
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etkilediğini düşünenler de mevcuttur. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin 

yabancı dilde sürmesini destekleyenler, bu durumun üniversitelere ve 

beraberinde öğretim üyeleri ve öğrencilere uluslararası bir kimlik 

kazandırdığını savunmaktadır. Diğer taraf ise üniversitelerdeki eğitim dilinin 

anadilde olması gerektiğini, anadilde yapılan eğitimin mesleki açıdan daha 

yararlı olduğunu ve üniversitelerin yeterli altyapıyı sağlamadan yabancı dilde 

eğitime geçiş yaptıklarında ciddi sorunlarla karşılaşıldığını savunmaktadır. 

Son yıllarda, bilim ve teknolojinin hız kazanmasıyla birlikte kitle iletişim 

araçlarının yaygınlaşması, uluslararası turizmin, ticaretin, kültür 

etkileşimlerinin artması dolayısıyla birçok alanda uluslararası ilişkilerin 

yoğunlaşması başka ülkelerin dillerini öğrenmeyi de kaçınılmaz kılmıştır 

(Demirel, 2019; Oğuz, 2002: 19). Bu bakımdan küreselleşen ve değişen 

dünyada yabancı dil öğrenimine ve öğretimine verilmesi gereken önem 

aşikârdır (Acat ve Demiral, 2002: 313; Aydın ve Zengin, 2008: 82; Gökdemir, 

2005: 251). Özellikle İngilizcenin Avrupa’da birçok yükseköğretim 

kurumunda eğitim dili olması (Coleman, 2006: 1) ve evrensel bir dil haline 

gelmeye başlaması (Broughton vd., 2002) öğrenilmesini bir zorunluluk haline 

getirmiştir. Buradan hareketle, anadili İngilizce olmayan ülkelerde de giderek 

artan sayıda, yükseköğretim kurumlarında İngilizce bir eğitim aracı olarak 

benimsenmektedir (Byun vd., 2011: 432).  

Örneğin, İngilizce dille eğitimi sunan Avrupa’da program ve 

kurumlarının sayısı 2000' li yılların başında 700 iken 2007'de bu sayı 2400'e 

çıkmıştır. Bu programların bulunduğu Hollanda, Almanya, Finlandiya ve 

İsveç gibi ülkelerde İngilizce dil öğretiminin yaygın olarak kabul edildiği 

görülmektedir (Byun vd., 2011: 433). Bu eğilim Türkiye’deki üniversitelerde 

de kendini göstermektedir. Bazı yeni açılan üniversiteler ve hatta açık öğretim 

fakültelerinde de yabancı dilde eğitim veren programlar bulunmaktadır.  

Yabancı dilde verilen nitelikli eğitim mezun öğrencilerin iş bulmalarını 

kolaylaştırması (Acat ve Demiral, 2002: 326; Tosun, 2006: 36), uluslararası 

camiada daha hızlı yer edinmelerine ve akademik olarak daha çabuk adapte 

olmalarına olanak tanıması (Byun vd., 2011: 432; Ersoy ve Yapıcıoğlu, 2015) 

yönleriyle avantaj sağlamaktadır. Tüm bu avantajların elde edilebilmesi için 

öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarının yabancı dilde eğitime tüm 

donanımları ve alt yapıları ile hazır olmaları gerekmektedir. Aksi halde 

verilecek eğitimin kalitesi sorgulanacak soruların başında gelecektir (Byun 

vd., 2011: 431). Özellikle de akademisyenlerin sadece YDS ve YÖKDİL gibi 

kamu sınavları açısından değil yabancı dilin tüm boyutları açısından tam 

anlamıyla yeterli olmaları ve öğrencilerin de dersi anlayıp katılacak, aklındaki 
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soruları rahatça sorabilecek düzeyde yabancı dil hâkimiyeti eğitimin 

sürekliliği için önem arz etmektedir. Yabancı dilde eğitim veren üniversiteleri 

tercih eden öğrenciler bir yıl hazırlık eğitimi sonrasında başarılı sayılarak 

lisans eğitimlerine başlamaktadır. Yabancı dilde anlatılan dersleri çoğunlukla 

anlamamakta, özgürce soru soramamakta, tartışmalara dâhil 

olamamaktadırlar. Tüm bu koşullarda başarısızlık kaçınılmaz olmaktadır 

(Tosun, 2006). 

Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında karşılaşılan 

temel sorunlar aşağıda sıralanmıştır (Tosun, 2006: 38-39). 

 Programın asıl amacı yabancı dilde lisans eğitimini sürdürmek iken 

ne yabancı dil ne de verilmek istenen bilgi tam anlamıyla 

öğrenilememektedir. 

 Yeterli donanımın sağlanamadığı kurumlarda yabancı dilde 

yapılmak istenen mesleki eğitim, ana dilde yapılan eğitim ve 

öğretiminin niteliğine ulaşamamaktadır. 

 Öğrencilerin ezberci eğitime yöneldiği gözlenmektedir.  

 Öğrencinin ve öğretim üyesinin üzerinde oluşan yabancı dil ile tüm 

teorik bilgiyi anlayabilme ve aktarabilme baskısı dersin kalitesini 

etkilemektedir. 

 Öğrencilerdeki motivasyon eksikliği, derse katılmama, sınavlardaki 

başarısızlık ve anlatmak istediğini derinlemesine anlatamama gibi 

sebepler üzerine öğretim elemanı, yabancı dilde anlattığı dersi 

anadilde tekrar etme gereği duymaktadır. 

Tüm bu sorunlar dikkate alındığında, üniversitelerde yabancı dilde 

eğitim yapan programların gerekli olup olmadığı, bu programların eğitimi 

alan öğrenciler üzerinde bıraktığı olumlu ve olumsuz etkiler, mesleki 

yeterlilik sağlayıp sağlamadığı ve mezuniyet sonrası başarılarına etkisi 

incelenmesi gereken araştırma problemleri olarak dikkat çekmektedir.  

2.2 Uygulama 

Bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde 

sürdürülmesinin avantajlarının ve dezavantajlarının belirlenmesi için grup 

karar verme yöntemlerinden biri olan Delphi tekniği uygulanmıştır. 

Çalışmada eğitimin yabancı dilde olmasının olumlu ve olumsuz yanlarına 

ilişkin durumlar tespit edilmiş, eğitimin yabancı dilde yürütüldüğü 

üniversitelerde eğitim kalitesinin artması için öneriler geliştirilmiş ve 
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üniversitelerde eğitimin anadilde olmasının ne düzeyde önemi olduğu 

araştırılmıştır. Çalışma kapsamında uzman görüşüne ihtiyaç duyulduğu için 

alanında uzman 12 öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın 

objektif olması açısından araştırmaya katılan 6 öğretim üyesinin yurtdışında 

eğitim görmüş diğer 6 öğretim üyesinin ise yurtiçinde eğitim görmüş olması 

dikkate alınarak uzman araştırma grubu oluşturulmuştur. Türkiye’ de yabancı 

dilde eğitim veren üniversitelerde eğitimin anadile kıyasla ne gibi sonuçlar 

doğurduğu ve sürecin etkilerinin incelendiği bu çalışmada konu ile ilgili 

literatür taraması yapılarak öncelikle bir taslak soru formu oluşturulmuştur.  

Bu taslak 37 maddelik soru grubundan oluşturulmuş ve taslakta uzmanların 

eklenmesini önereceği sorular için ilave bölümler yer almıştır.  Bu 37 

maddeden oluşan soru grubu 4 bölüme ayrılmış ve aşağıdaki şekilde ifade 

edilmiştir: 

1. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde olmasının 

olumlu yanlarına ilişkin ifadeler 

2. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde olmasının 

olumsuz yanlarına ilişkin ifadeler 

3. Eğitimin yabancı dilde yürütüldüğü yükseköğretim kurumlarında 

eğitim kalitesinin artması için öneriler 

4. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin anadilde olmasının önemini 

belirten ifadeler 

Sunulan taslak anket formunda uzmanlara 4 bölüm altında yer alan 

toplam 37 ifade hakkında her biri için “Anket formunda yer almalı mı?” 

“Anket formundan çıkarılmalı mı?” “Kararsızlar mı?” şeklinde fikirlerini 

ölçen seçenekler verilmiştir. Uzmanların bu sorulara verdikleri cevaplar ve 

önerileri doğrultusunda taslak olarak sunulan anket formu yeniden 

düzenlenmiş çıkarılan ve yeni eklenen ifadeler ile birlikte 5’li Likert tipinde 

cevaplamaları beklenen 1. tur anket formunda 46 ifade yer almıştır. Bu 

ifadelere “1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum 

Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde yanıt 

vermeleri istenilmiş olup 1. turda gelen yanıtların analizleri yapılmıştır. 

Ardından 2. tur için anketler yeniden uzmanlara gönderilmiş ve her bir 

maddeye ilişkin belirtilmiş olan istatistik değerlerini incelemeleri ve 

cevaplarını bu değerlere göre tekrar değerlendirmeleri istenmiştir. Uzmanların 

yanıtlarını değiştirmek istemeleri halinde 2. tur anket formundaki “Yeni Skor” 

sütununa her bir madde için puanlarını yeniden vermeleri ve verdikleri 
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puanları değiştirdikleri takdirde değiştirme nedenlerini belirtmeleri 

istenmiştir. Analiz sonuçlarını içeren tablolarda betimsel istatistiklerden 

aritmetik ortalama (𝑥  ), standart sapma (ss) ve çeyreklikler arası uzaklık 

değerleri (IQR) ile ifadelere verilen yanıtların yüzdesel olarak dağılımlarına 

yer verilmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde olmasının olumlu 

yanlarına ilişkin ifadeler ve katılımcıların görüşleri Tablo 1 ile sunulmuştur. 
 

Tablo 1. Yükseköğretim Kurumlarında Eğitimin Yabancı Dilde Olmasının Olumlu 

Yanlarına İlişkin İfadeler 

 1.Tur 2.tur  

Frekans (%) İfadeler  ̅ s.s. IQR  ̅ s.s. IQR 

1-2 3 4-5 

1.Yükseköğretim 

kurumlarında çok dilli bir 

ortamın yaratılması ve bu 

yolla öğrencilerin küresel ve 

kozmopolit ortamlara daha 

kolay adapte olma 

becerilerinin pekiştirilmesi 

açısından katkı 

sağlamaktadır 

3,75 1,42 2,75 3,75 1,42 2,75 25 8,3 66,7 

2.Uluslararası camiada 

ülkemizi temsil etmek 

kolaylaşır 

3,83 1,19 2,50 3,83 1,19 2,50 25 0,0 75 

3.Mezun öğrenciler iş 

bulmada avantajlı olurlar 
4,00 1,20 1,75 3,67 1,37 2,75 25 8,3 66,6 

4.Mezun öğrenciler çalışma 

hayatlarında daha başarılı 

olabilirler 

3,25 1,21 2,00 3,08 1,44 2,00 41,7 8,3 50 

5.Mezun öğrencilerin güncel 

mesleki gelişmeleri takip 

edebilme, uluslararası 

iletişim yeteneği ve dünyaya 

uyum sağlama becerileri 

artar 

3,83 0,83 0,75 3,67 1,07 1,50 25 0,0 75 

6.Öğrenciler lisansüstü 

eğitimlerinde daha başarılı 

olabilirler 

3,25 1,13 2,00 3,08 1,37 2,00 33,3 25 41,7 

7.Yükseköğretim 

kurumlarının kurumsal 

prestijleri artabilir 

3,67 0,98 1,00 3,50 1,00 1,00 16,7 33,3 50 

8.Yükseköğretim kurumları 

tercihlerinde kurumu daha 

tercih edilebilir kılar 

3,58 1,16 1,00 3,42 1,16 1,00 16,7 33,3 50 

9.Yabancı uyruklu 

öğrenciler tarafından tercih 

edilme oranları artar 

3,92 1,24 1,00 3,50 1,44 3,00 33,3 8,3 58,3 

10. Mezun öğrenciler 4,00 0,90 1,00 3,92 0,99 2,00 8,3 25 66,6 
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yurtdışında kariyer 

planlaması yapabilirler 

11.Yabancı dilde eğitim 

veren yükseköğretim 

kurumundan mezun olmak 

meslek hayatında rekabet 

avantajı sağlamaktadır 

3,92 1,08 1,75 3,75 1,21 2,75 25 8,3 66,6 

 

Tablo 1 ile sunulan 1.turda elde edilen verilerin ortalamalarına 

bakıldığında araştırmaya katılan uzmanların yükseköğretim kurumlarında 

eğitimin yabancı dilde olmasının olumlu yanlarına ilişkin ifadelere verdikleri 

yanıtların ortalama değerleri genel olarak �̅�    ile 4 arasındadır. Bununla 

birlikte IQR (çeyreklikler arası uzaklık) değerleri incelendiğinde 1, 2, 4 ve 6. 

ifadelerde uzmanların görüş ayrılıkları dikkat çekmektedir. 2. tur yanıtları 

incelendiğinde ise 3, 9 ve 11. ifadelerde 1.tura kıyasla görüş ayrılıklarının 

arttığı görülmektedir. Uzmanlar ile yapılan anket çalışmasının uzun zaman 

alması ve özellikle 1. tur ve 2.tur arasında uzmanlar tarafından yapılan 

gözlemler, bazı ifadelere karşı bakış açılarında farklılıklar oluşturmuştur. 

“Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde sürmesi halinde mezun 

öğrenciler iş bulmada avantajlı olurlar” şeklindeki ifadeye bazı uzmanların 

olumlu bakış açılarında azalma olmakla birlikte görüşleri arasındaki fark daha 

da artmıştır. Fikrini değiştiren katılımcıların buna sebep olarak mezun olan 

öğrencilerin iş hayatına girişte yabancı dil bilgisi ile birlikte mesleki 

bilgilerinin de yeterli seviyede olması gerektiğini ve üniversitelerin bu konuda 

yeterli donanıma sahip olmadan yabancı dilde meslek eğitimi verdiklerinde 

öğrencinin teknik anlamda yetersiz kaldığını gözlemlediklerini ifade 

etmişlerdir. “Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde olması 

durumda yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite eğitimleri için ülkemizi 

tercih etme oranları artabilir” şeklindeki ifadede ise görüş ayrılıklarının 

arttığı ve bazı uzmanların olumlu bakış açılarının değiştiği görülmüştür. Bu 

konuda fikri değişen uzmanların sebep olarak yabancı uyruklu öğrencilerin 

üniversite seçiminde yabancı dil unsuru kadar fiziki ve sosyal koşulları da 

dikkate aldığını ve yaptıkları gözlemlerde yabancı uyruklu öğrencilerden 

gelen dönüşler doğrultusunda fikirlerinde değişimler olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bunların yanı sıra “Mezun öğrencilerin güncel mesleki gelişmeleri 

takip edebilme, uluslararası iletişim yeteneği ve dünyaya uyum sağlama 

becerileri artar.” şeklindeki ifadede uzmanlar arasında görüş birliğinin diğer 

ifadelere oranla daha yakın olduğu görülmüştür.  
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Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dil olmasının olumsuz 

yanlarına ilişkin ifadeler ve uzman katılımcıların görüşleri Tablo 2 ile 

verilmiştir. 
 

Tablo 2. Yükseköğretim Kurumlarında Eğitimin Yabancı Dil Olmasının Olumsuz 

Yanlarına İlişkin İfadeler 

 1.Tur 2.tur  

İfadeler  ̅ s.s. IQR  ̅ s.s. IQR Frekans (%) 

1-2 3 4-5 

1.Yabancı dilde eğitim için 

gerekli donanımın 

sağlanmadığı yükseköğretim 

kurumlarında eğitimin 

niteliği ana dilde verilen 

eğitime göre yetersiz 

kalmaktadır 

3,75 1,60 3,00 3,75 1,60 3,00 33,3 8,3 58,3 

2.Öğrencilerin yabancı dil 

yeterlilikleri etkili öğrenim 

gerçekleştirecek düzeyde 

değildir 

4,25 0,86 1,75 4,25 0,86 1,75 0,0 25 75 

3.Öğretim elemanlarının 

çoğunluğunun dil 

yeterlilikleri etkili öğretim 

gerçekleştirecek düzeyde 

değildir 

3,83 1,26 1,75 3,83 1,26 1,75 16,7 8,3 75 

4.Tek taraflı ve ezberci bir 

eğitime yönelinmektedir 
4,08 1,31 2,50 4,08 1,31 2,50 25 0,0 75 

5.Öğrencilerin derse katılım 

oranları düşmektedir 
4,08 1,31 2,50 4,17 1,33 2,50 25 0,0 75 

6.Öğrencilerin anadilde 

düşünme yetileri 

zayıflamakta ve bilim 

dallarında kavramların 

öğrenilmesi güçleşmektedir 

3,92 1,44 3,00 3,92 1,44 3,00 33,3 0,0 66,6 

7.Bilim dallarında anadilin 

kullanım oranları 

düşmektedir 

3,83 1,40 2,00 3,83 1,40 2,00 16,6 25 58,3 

8.Yabancı dilde lisans 

eğitimi öğrencinin akademik 

ve mesleki yeterlilik 

kazanmasını güçleştirir 

3,67 1,61 2,75 3,67 1,61 2,75 25 16,7 58,3 

9.Öğrencilerin yaratıcı 

fikirler üretmesi ve sınıfta 

tartışma ortamının oluşması 

azalmaktadır 

4,33 0,88 1,75 4,33 0,88 1,75 0,0 25 75 

10.Mezun olan öğrencilerin 

devlet kurumlarına giriş 

sınavlarında başarı oranları 

düşmektedir 

3,83 1,26 2,75 3,83 1,26 2,75 25 8,3 66,7 

11.Öğrencilerde mesleki 

olarak yeterli donanıma 
3,67 1,30 2,75 3,67 1,30 2,75 25 25 50 
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sahip olamayacakları 

düşüncesi endişe yaratmakta 

ve motivasyon kaybına 

sebep olmaktadır 

12.Öğrencilerin teknik/alan 

bilgilerini ana dilde ifade 

etmeleri zorlaşır 

3,67 1,55 3,00 3,67 1,55 3,00 33,3 8,3 58,3 

13.Öğretim elemanlarında 

alan bilgisi aktarma ve 

konuları tartışma isteği, 

yabancı dilde ders verme 

kaygısı ile gölgelenmektedir 

4,17 1,26 2,00 4,17 1,26 2,00 16,7 16,7 66,7 

14.Vize ve final sınavlarının 

gerçek başarıyı ölçmesinde 

kısıt oluşturmaktadır 

3,58 1,62 3,00 3,58 1,62 3,00 33,3 0,0 66,7 

15.Alanında yetkin ancak 

yabancı dilde konuşma 

yetisi zayıf 

akademisyenlerin 

motivasyonlarını 

düşürmektedir 

4,25 0,96 1,00 4,25 0,96 1,00 8,3 8,3 83,3 

16.Hukuk başta olmak üzere 

bazı alanlarda akademisyen 

bulmakta zorlanılmaktadır 

4,33 0,98 1,00 4,33 0,98 1,00 8,3 8,3 83,3 

17.Kurumların yabancı dilde 

eğitime tüm donanımlarıyla 

hazır olmadan geçiş 

yapması öğrenci 

memnuniyetsizliğini 

doğurmaktadır 

4,25 1,13 1,00 4,25 1,13 1,00 16,7 0,0 83,3 

 

Tablo 2 ile sunulan ve 1. turda verilen ortalamalar incelendiğinde tüm 

ortalamaların �̅�=3,5 üzerinde olduğu görülmektedir. Yine burada ifadelerin 

çoğunda uzmanların görüş ayrılıkları dikkat çekmektedir. Özellikle 1, 6, 12 ve 

14. ifadelerde belirgin bir görüş ayrılığı söz konusudur. Örneğin 

“Yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde olması durumunda 

öğrencilerin anadilde düşünme yetileri zayıflamakta ve bilim dallarında 

kavramların öğrenilmesi güçleşmektedir” şeklinde olan görüşlerin ortalaması 

�̅�=3,92 yani yaklaşık 4 tür. Bununla birlikte IQR değerinin 3,00 olması bu 

soruda tam tersi yönde görüşlerin olduğunu göstermektedir. “Alanında yetkin 

ancak yabancı dilde konuşma yetisi zayıf akademisyenlerin motivasyonlarını 

düşürmektedir”, “Hukuk başta olmak üzere bazı alanlarda akademisyen 

bulmakta zorlanılmaktadır”, “Kurumların yabancı dilde eğitime tüm 

donanımlarıyla hazır olmadan geçiş yapması öğrenci memnuniyetsizliğini 

doğurmaktadır”. şeklindeki ifadelerde katılımcıların büyük oranda görüş 

birliğine vardığı görülmektedir. 2. turdaki yanıtlar incelendiğinde 1. tura 
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kıyasla önemli bir farklılık görülmemektedir. Uzmanlardan bazılarının bu süre 

zarfında edindikleri tecrübeler neticesinde “Öğrencilerin derse katılım 

oranları düşmektedir.” ifadesine katılım oranlarında artış görülmüştür. 

Eğitimin yabancı dilde yürütüldüğü üniversitelerde eğitim kalitesinin 

artması için sunulan öneriler ve katılımcıların görüşleri Tablo 3 ile 

sunulmuştur.  
 

Tablo 3. Eğitimin Yabancı Dilde Yürütüldüğü Üniversitelerde Eğitim Kalitesinin 

Artması İçin Öneriler 

 1.Tur 2.Tur                

Frekans (%) Ġfadeler  ̅ s.s. IQR  ̅ s.s. IQR 

1-2 3 4-5 

1.Yabancı dil 

sınavlarının dilin 

yazma,okuma, 

konuşma ve dinleme 

becerilerini test 

edecek şekilde 

hazırlanması 

4,83 0,38 0,00 4,83 0,38 0,00 0,0 0,0 100 

2.Yabancıdil 

puanlarının 

sürekliliğinin 

kaldırılması 

3,50 1,31 2,50 3,50 1,31 2,50 25 16,7 58,3 

3.Öğretim üyeleri ve 

öğrencilerin yabancı 

dilde eğitim 

verebilecek ve 

alabilecek düzeyde 

dil bildiklerini test 

edecek sınavların 

üniversite tarafından 

uygulanması 

3,58 1,31 3,00 3,58 1,31 3,00 33,3 8,3 58,3 

4.Hazırlıkta verilen 

dil eğitiminin 

iyileştirilmesi 

4,33 1,07 1,75 4,42 1,08 1,50 8,3 16,7 75 

5.Lisans eğitimleri 

boyunca öğrencilere 

yabancı dil bilgisi 

derslerinin verilmeye 

devam edilmesi 

4,58 0,90 0,75 4,58 0,90 0,75 8,3 0,0 91,7 

6.Dersi verecek 

öğretim üyesinin 

lisansüstü eğitimini 

yurtdışında 

tamamlamış olması 

ya da eğitim dilini 

4,50 0,90 1,00 4,50 0,90 1,00 8,3 0,0 91,7 



 

182 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

anadili düzeyinde 

konuşuyor olması 

7.Yabancı dilde 

eğitim verecek 

programlarım 

açılması için gereken 

asgari koşulların 

arttırılması 

4,33 0,65 1,00 4,33 0,65 1,00 0,0 8,3 91,7 

8.Üniversitelerin 

yabancı dilde eğitim 

verebilmesi için gelen 

öğrenciler için belirli 

bir yüzdelik dilime 

girme sınırı 

getirilmesi 

4,08 0,99 1,75 4,25 1,05 1,75 8,3 16,7 75 

9.Üniversitelerdeki 

dil eğitiminin 

yeterlilik kontrolleri 

tarafsız ve şeffaf bir 

şekilde yapılarak 

yeterli olmayan 

üniversitelerin eğitim 

dilinin Türkçeye 

dönmesi 

4,25 0,86 1,75 4,42 0,90 1,75 0,0 25 75 

10.Yabancı dilde 

eğitim verilen 

programda kendini 

yeterli hissetmeyen 

yada karar 

değiştirmek isteyen 

öğrencilere hazırlık 

sonrası Türkçe 

programa geçme 

hakkı tanınması 

4,75 0,62 0,00 4,75 0,62 0,0 0,0 8,3 91,6 

Tablo 3 incelendiğinde 1. turda uzmanların verdikleri yanıtların 

ortalamasının �̅� = 3,5 üzerinde olduğu ve genellikle görüş birliği olduğu 

görülmektedir. “Öğretim üyeleri ve öğrencilerin yabancı dilde eğitim 

verebilecek ve alabilecek düzeyde dil bildiklerini test edecek sınavların 

üniversite tarafından uygulanması” konusunda ise verilen yanıtların 

ortalaması 3,58 olmakla birlikte IQR değerinin 3,00 olması önemli görüş 

ayrılıklarını olduğunu açıkça göstermektedir. “Yabancı dil sınavlarının dilin 

yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerilerini test edecek şekilde 
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hazırlanması” ve “Yabancı dilde eğitim verilen programda kendini yeterli 

hissetmeyen ya da karar değiştirmek isteyen öğrencilere hazırlık sınıfı sonrası 

Türkçe programa geçme hakkı tanınması” önerisine de görüş ayrılığı 

olmaksızın gelen yanıtların ortalamalarının �̅�=4,5 üzerinde olduğu 

görülmektedir. 2. tur yanıtları incelendiğinde ise 1. tura kıyasla ciddi 

farklılıklar göze çarpmamaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında eğitimin anadilde olmasının önemini 

belirten ifadeler Tablo 4 ile verilmiştir. 
 

Tablo 4. Yükseköğretim Kurumlarında Eğitimin Anadilde Olmasının Önemini 

Belirten İfadeler 

 1.Tur 2.tur                 

Frekans (%) Ġfadeler  ̅ s.s. IQR  ̅ s.s. IQR 

1-2 3 4-5 

1.İnsan en iyi kendi 

dilinde düşünür, anlar ve 

çıkarım yapar 

4,42 0,99 1,00 4,33 0,98 1,00 8,3 8,3 83,3 

2.Eğitimin anadilde 

olması halinde öğretim 

üyeleri ve öğrencilerin 

özgüvenleri ve 

motivasyonları yüksek 

olacağından dolayı verimli 

bir ders süreci 

gerçekleştirilir 

4,33 0,98 1,00 4,33 0,98 1,00 8,3 8,3 83,3 

3.Öğrencilerin derse 

katılım oranları 

artacağından dolayı 

öğrenme süreci kolaylaşır 

4,25 1,21 1,00 4,25 1,21 1,00 8,3 8,3 83,3 

4. Soru sormak, 

yorumlamak ve analitik 

düşünme açısından 

bakıldığında öğrencilerin 

anlatılan konuyu anlama 

süreleri kısalır 

4,33 0,98 1,00 4,33 0,98 1,00 8,3 8,3 83,3 

5.Anadil bilim dallarında 

kavramların net 

anlaşılmasına yardımcı 

olur 

4,17 1,33 2,50 4,17 1,33 2,50 25 0,0 75 

6.Anadilde lisans eğitimi 

öğrencinin akademik ve 

mesleki yeterlilik 

kazanmasını sağlar 

4,17 1,19 1,75 4,08 1,24 2,00 16,7 16,7 66,6 

7.Mezun olan öğrencilerin 

Türkçe mesleki sınavlara 

yönelik kaygısı azalır 

4,08 1,24 2,00 4,08 1,24 2,00 16,7 16,7 66,6 

8.Felsefi derinliği olan 

bilgi edinilmesi ve 

üretilmesine katkı sağlar 

4,00 1,20 2,00 4,08 1,16 1,75 16,7 8,3 75 
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Yükseköğretim kurumlarında eğitimin anadilde olmasının önemini 

belirten ifadelere verilen puanların ortalaması �̅�   4 ün üzerinde olmakla 

birlikte “Anadil bilim dallarında kavramların net anlaşılmasına yardımcı 

olur.” ifadesine verilen yanıtlarda dikkat çeken bir görüş ayrılığı söz 

konusudur (IQR=2,50). “İnsan en iyi kendi dilinde düşünür, anlar ve çıkarım 

yapar.”,  “Soru sormak, yorumlamak ve analitik düşünme açısından 

bakıldığında öğrencilerin anlatılan konuyu anlama süreleri kısalır.”, 

“Öğretim üyeleri ve öğrencilerin özgüvenleri ve motivasyonları yüksek 

olacağından dolayı verimli bir ders süreci gerçekleştirilir.” şeklindeki 

ifadelerde ortalama puanların yüksek olduğu ve belirgin bir görüş ayrılığı 

olmadığı açıktır. 

SONUÇ  

Çalışmada Delphi tekniğinin tarihi gelişimi, özellikleri, avantaj ve 

dezavantajları ve uygulama aşamaları verilerek detayları ile aktarılmıştır. 

Sonrasında yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde yürütülmesi 

üzerine bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi yükseköğretim 

kurumlarında eğitim dili konusu ayrı bir başlık altında ele alınmış ve bu 

kapsamda Türkiye’ de ve diğer ülkelerde nasıl bir sistem olduğundan ve bu 

konudaki farklı görüşlerden bahsedilmiştir. Ardından uygulama aşamasına 

geçilmiştir. Çalışmada yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde 

olmasının olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin durumlar tespit edilerek 

yabancı dilde verilen üniversite eğitimin öğrenciler üzerindeki olumlu ve 

olumsuz etkileri incelenmiş, eğitimin yabancı dilde yürütüldüğü 

üniversitelerde eğitim kalitesinin artması için öneriler geliştirilmiş ve 

üniversitelerde eğitimin anadilde olmasının ne düzeyde önemli olduğu 

açıklanmıştır. Çalışma kapsamında uzman görüşüne ihtiyaç duyulduğu için 

alanında uzman 12 öğretim üyesinin görüşlerine başvurulmuştur. Uzman 

katılımcıların yükseköğretim kurumlarında eğitimin yabancı dilde olmasının 

olumlu yanlarına ilişkin ifadelere verdikleri yanıtlar değerlendirildiğinde 

uluslararası iletişim yeteneği ve dünyaya uyum sağlama becerilerinin artacağı 

konusunda uzmanların aynı fikirde olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra 

mezun öğrencilerin daha rahat iş bulacakları konusunda ve yükseköğretim 

kurumlarının yabancı uyruklu öğrenciler açısından tercih edilebilirliği 

konusunda farklı görüşler ve tereddütler söz konusudur. Yükseköğretim 

kurumlarında eğitimin yabancı dilde olmasının olumsuz yanlarına ilişkin 

ifadeler incelendiğinde öğrencilerin bilim dallarında mesleki kavramları 

öğrenmeleri noktasında zorluk yaşadıkları fikri açısından iki keskin görüş 
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mevcuttur. Bu noktada katılımcıların tecrübeleri ve kendi eğitim süreçleri 

yanıtlara yansımıştır. Katılımcıların yarısı eğitim sürecini farklı ülkelerde 

geçirdiği için bu görüşe katılmadıkları açıktır. Diğer taraftan Türkiye 

şartlarında eğitim alan bir öğrencinin ve eğitim veren bir akademisyenin aynı 

düzeyde yabancı dil hâkimiyeti olmasının beklenemeyeceğini düşünen 

katılımcı grubu da mevcuttur. Ayrıca uzman katılımcıların çoğu, mesleki 

donanımı yüksek fakat yabancı dil konuşma noktasında yetersiz kalan 

akademisyenler için tecrübe ve bilgilerini aktarma konusunda yabancı dilde 

eğitimin bir engel teşkil ettiğini savunmaktadır. Bu tür problemler 

yaşanmaması için kurumların yabancı dilde eğitime tüm donanımlarıyla hazır 

olmadan geçiş yapmamaları aksi takdirde öğrenci ve akademisyen açısından 

eğitim kalitesinin düşeceği fikri de yine katılımcıların çoğunlukla hem fikir 

olduğu noktalardandır. Eğitimin yabancı dilde yürütüldüğü yükseköğretim 

kurumlarında eğitim kalitesinin artması için yabancı dil sınavlarının yeniden 

şekillendirilmesi, hazırlık sınıfı sonrası dileyen öğrencilere Türkçe programa 

geçme hakkı tanınması, bu kurumlarda görev yapacak akademisyenlerin 

lisansüstü eğitimini yurtdışında tamamlamış olması ya da eğitim dilini anadili 

düzeyinde konuşuyor olması şeklinde önerilerde çoğunluk olarak görüş 

birliğine varılmıştır. Yükseköğretim kurumlarında eğitimin anadilde 

olmasının analitik düşünme ve daha etkili bir ders süreci açısından önemi yine 

ortak görüş sağlanan konular olmuştur.  

Yabancı dil bilmek her zaman önemi vurgulanan ve bireylere yeni bir 

kimlik kazandıran bir olgudur. Özellikle günümüzde teknolojinin 

gelişmesiyle, farkındalığın artmasıyla ve neredeyse günlük hayatımıza 

indirgenmiş olmasıyla birlikte temel düzeyde yabancı dil özellikle de İngilizce 

bilmek avantaj sağlamaktadır. Yabancı dil bilmenin önemi artık öyle bir 

noktaya gelmiştir ki hangi sektörde hangi pozisyonda çalıştığımızın önemi 

olmadan iyi derecede hâkimiyet beklenmektedir. Özellikle üniversiteden yeni 

mezun bireyler açısından çok daha önemli bir konu haline gelmiştir. Mezun 

olduklarında ilk hedeflerinin yurtdışına gitmek ve yabancı dil seviyelerini 

yükseltmek olduğunu hatta bazen mezun olmadan bu deneyimi yaşadıkları ve 

yabancı dil seviyelerini ilerlettikleri ve mezun olduklarında bu durumu 

avantaja dönüştürdükleri görülmektedir.  

Yabancı dil bilgisi ve hayatımıza kattığı artılar yükseköğretim 

kurumlarında da bazı farklılıklar yapma gereği doğurmuştur. Günümüzde bazı 

üniversitelerde belli bölümlerde, bazı üniversitelerde ise tüm bölümlerde 

eğitim dilinin yabancı dil olması bu durumun kanıtıdır. Elbette bu durum 

üniversiteleri ya da bölümleri cazip hale getiren bir unsur olmaktadır. Fakat 
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artı yönlerinin yanı sıra olumsuz etkileri ve geliştirilmesi gereken durumlar da 

göz ardı edilmemelidir. Uzmanlar ile yapılan görüşmeler göstermiştir ki 

mesleki heyecanları ve donanımları yüksek akademisyenler yabancı dil ile 

ders anlatma kaygısı sebebiyle zamanla mesleki heyecanlarını yitirmekte ve 

motivasyon kaybı yaşamaktadırlar. Diğer taraftan mesleki donanımı yüksek 

ve yabancı dilde ders anlatma kaygısı taşımayan akademisyenler de her ne 

kadar kendi açılarından verimli bir ders süreci geçirseler de öğrencilerde aynı 

heyecanı ve başarıyı yakalayamadıklarını vurgulamışlardır. Derse 

katılamayan ya da tam olarak derse motive olamayan öğrencilerin bir süre 

sonra dersten kopukluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Tüm bu bilgiler 

ışığında yapılan çalışma göstermiştir ki yükseköğretim kurumlarında eğitimin 

yabancı dilde yürütülmesi ancak öğrenci ve akademisyen arasında karşılıklı 

etkileşim, tam anlamıyla kurumsal bir donanım ve belli standartların 

sağlanması halinde istenilen seviyeye ulaşacaktır.  
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GİRİŞ 
Müşteriler, en uygun fiyata beklentilerini karşılayacak ürünlere en hızlı 

şekilde ulaşmayı talep etmektedir. Müşterilerin değişken taleplere uyumlu ve 
vaktinde teslimat beklentileri ve rekabetin uluslararası ortama taşınması 
firmaları rekabette öne geçirecek stratejiler geliştirmeye yönlendirmektedir 
(Skjoett‐Larsen, 2000). Rekabete yönelik geliştirilen stratejilerde en kritik 
rollerden biri de lojistiğe düşmektedir. Çünkü lojistik, ürünün ham madde 
aşamasından son aşamasına kadar tüm akışı ifade etmesi nedeniyle birçok 
doğrunun ilişkili bir şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Geleneksel tedarik zinciri operasyonları ve yönetim adımları, artan tüketim 
miktarı ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekonomik büyümeye cevap 
verememektedir (Issaoui vd., 2021). Yaşam sürelerini uzatmak ve diğer 
firmalarla rekabetlerini sürdürmek isteyen firmaların lojistik süreçleri 
yenilikçi bakış açısıyla değerlendirmeleri, beklentilere uyumlu bir şekilde 
dönüştürmeleri ve çağın teknolojisine uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. 
Bu amaçla ortaya koyulan kavramlardan biri de akıllı lojistiktir. 

Akıllı lojistik (Lojistik 4.0), endüstri 4.0 ile birlikte ortaya çıkan bir 
dijital dönüşüm yaklaşımıdır. Akıllı lojistikle ilgili farklı birçok tanım ortaya 
atılmış olmasına rağmen tanımsal çerçevede büyük çoğunluğun kabul ettiği 
ortak bir tanım bulunmamaktadır (Ding vd., 2021).  Winkelhaus ve Grosse, 
(2019), akıllı lojistiği, “bireyselleştirilmiş müşteri taleplerinin maliyet artışı 
olmaksızın sürdürülebilir şekilde tatmin edilmesini sağlayan ve dijital 
teknolojiler kullanılarak sanayi ve ticarette bu gelişmeyi destekleyen lojistik 
sistem” olarak tanımlamıştır. Akıllı lojistik, en üst düzeyde etkin ve verimli 
tedarik zinciri paydaşları yaratmayı amaçlamaktadır (Yangınlar, 2020). Akıllı 
lojistik, diğer paydaşlarla ortak karar vermeyi kolaylaştıran, gerçek zamanlı 
izlenebilir, müşterilere hızlı yanıt imkânı veren, görünür bir lojistik sistemin 
oluşmanı sağlamaktadır (Cano vd., 2021). Farklı bir bakış açısı sunan akıllı 
lojistiğin en temel aracı teknolojidir. En son teknolojilerden faydalanılması 
akıllı lojistiği geliştirme konusunda en gerekli husustur (Ding vd., 2021). 
Lojistikle ilişkili müşteri taleplerinin karşılanmaması, verimlilik, 
harcamalarda yükselme ve bunun sonucunda maliyet ve rekabetin artması, 
akıllı lojistik teknolojilerinin yararlı bir şekilde kullanılmamasının ortaya 
çıkaracağı sonuçlar arasındadır (Aylak vd., 2020). Bu nedenle, akıllı lojistik 
teknolojilerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir. 

Akıllı lojistik teknolojilerine yönelik yapılan çalışmaların sayısı son 
yıllarda önemli bir artış göstermektedir. Nesnelerin interneti (Buntak vd., 
2019; Ding vd., 2021; Farquharson vd., 2021; Lee vd., 2018; Zhou vd., 2015), 
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blok zincir (Astarita vd., 2020; Dobrovnik vd., 2018; Omar vd., 2022; Tijan 
vd., 2019; Yi, 2021), bulut bilişim (Akben ve Avşar, 2017; Chan vd., 2017; 
Ding vd., 2021; Lee vd., 2016; Tsertou vd., 2016), artırılmış gerçeklik (Cirulis 
ve Ginters, 2013; De Silva ve Liyagane, 2019; Rejeb vd., 2021; Stoltz vd., 
2017), büyük veri (Dong vd., 2021; İyigün, 2019; Khurana ve Kumar, 2017; 
Tiwari vd., 2018), robotlar (Ackerman, 2022; Bogue, 2022; Karabegović vd., 
2015; Mungla, 2019), dijital ikiz (Blomkvist ve Loenbom, 2020; Figueiras 
vd., 2021; Braglia vd., 2019; Piancastelli ve Tucci, 2020) akıllı lojistikle ilgili 
araştırılan teknolojilerin başında gelmektedir. Bu teknolojilerin konusu 
doğrudan lojistik veya tedarik zinciri olabildiği gibi (Akben ve Avşar, 2017; 
Blomkvist ve Loenbom, 2020; Büyüközkan ve Güler, 2019; Cano vd., 2021), 
depo yönetimi (Bogue, 2022; Buntak vd., 2019; Lee vd., 2018), stok yönetimi 
(Khurana ve Kumar, 2017; Lee vd., 2016) ve taşımacılık yönetimi (Astarita 
vd., 2020; Cirulis ve Ginters, 2013; Tsertou vd., 2016) gibi belirli bir lojistik 
faaliyet özelinde gerçekleştirilmiştir.  

Artan nüfusla birlikte tüketici ihtiyaçlarının farklılaşması, buna bağlı 
olarak sürekli değişim yaşayan endüstriler nedeniyle akıllı lojistik bakış 
açısına yönelik bir eğilim bulunmaktadır. Ancak, akıllı lojistik bakış açısı 
avantajları gibi dezavantajlara da sahiptir (Issaoui vd., 2021). Ayrıca, akıllı 
lojistiğin araçları olarak kabul edilen akıllı lojistik teknolojilerinin sayısının 
artması, hangi faaliyetlere hangisinin uygun ve yararlı olduğunun tespit 
edilmesini zorlaştırmaktadır (Cano vd., 2021). Bu tespitin yapılması uzun 
vakitler ve yüklü maliyetler ortaya çıkarma ihtimali nedeniyle başta KOBİ’ler 
olmak üzere birçok firma akıllı lojistik teknolojilerini uygulamayı riskli 
bulabilmektedir. Akıllı lojistik teknolojilerin avantajlarının doğru bir şekilde 
değerlendirilmesi, bu teknolojilerin kullanımına yönelik istekliliği 
artırabilmektedir (Aylak vd., 2020). Ayrıca, lojistik içerisinde birçok faaliyet 
yürütülmekte ve bu faaliyetlerin oluşturduğu maliyetler satış fiyatını %4-20 
arasında etkilemektedir (Çatalbaş, 2017). Ancak lojistik maliyetlerin %92’si 
gibi önemli bir kısmı taşımacılık yönetimi (%58), depo yönetimi (%23) ve 
stok yönetimi (%11) faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır (Rodrigue, 2021). 
Ayrıca bu üç faaliyet, etkin ve verimli bir lojistik yönetiminde belirleyici bir 
rol oynamaktadır. Bu sebeple, müşteri beklentilerine uygun, hızlı ve çevik 
lojistik akışı sağlanabilmesinde de bu üç temel faaliyetin geliştirilmesi önem 
taşımaktadır. Akıllı lojistik teknolojilerinin yararları ve önem sırası lojistik 
açısından daha önceki araştırmalarda ortaya koyulmasına (Büyüközkan ve 
Güler, 2019) rağmen hangi teknolojinin hangi faaliyet için daha önemli 
olduğuna yönelik bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 
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Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi 
ve stok yönetimi faaliyetleri açısından akıllı lojistik teknolojilerin önem 
sırasının tespit edilmesidir. Bu çalışmanın iki katkısı bulunmaktadır. İlk 
olarak, taşımacılık, depolama ve stok yönetimi bağlamında çalışmada 
kullanılan teknolojilerin önem sırasını belirlemektedir. Bu sayede, sektör 
paydaşlarına bu teknolojileri tercih etme aşamasında bir bakış açısı 
kazandırması beklenmektedir. İkinci olarak önem sırası düşük çıkan 
teknolojilerin kullanım alanlarıyla ilgili öneriler getirilmektedir. Bu sayede 
ilgili teknolojilere yönelik farkındalığın arttırılmasına katkı sunması 
beklenmektedir.  

1. YÖNTEM 
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Saaty (1980) tarafından oluşturulmuş 

çok kriterli karar verme yöntemidir. Hem nicel hem de nitel verilerde etkin bir 
şekilde kullanılabilmektedir (Rajak ve Shaw, 2019). Sunmuş olduğu 
hiyerarşik model yapısıyla karmaşık problemlere uygun çözümler 
sağlamaktadır (Solangi vd., 2018). Ayrıca, matematiksel nitelikleri ve veri 
toplamadaki kolaylığı nedeniyle araştırmacılar tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır (Triantaphyllou ve Mann, 1995). Lojistik alanında da çok 
farklı amaçlarla AHP yönteminden yararlanılmıştır (Eryuruk vd., 2013; 
Kumru ve Kumru, 2013; Roh vd., 2013; Routroy, 2009; Yang ve Chen, 
2016). AHP yöntemi, dört adımdan oluşmaktadır (Al-Harbi, 2001; Azimifard 
vd., 2018; Saaty, 2008) 

1. Adım: Araştırma problemi ortaya koyulur ve istenilen bilgi türü 
kararlaştırılır.  

2. Adım: Amaçtan başlayarak kriterler, alt kriterler ve alternatifler 
olmak üzere karar hiyerarşisi oluşturulur.  

3. Adım: İkili karşılaştırma matrisi oluşturulur. İkili karar matrisleri 
tablo 1’de gösterilen ölçek kullanılarak uzmanlar tarafından doldurulmaktadır. 
Uzmanların oluşturduğu matrislerin geometrik ortalaması alınarak tek bir 
matris (𝑤𝑖𝑗) şeklinde de ifade edilebilir (Azimifard vd., 2018; Ceylan ve 
Gürsev, 2020). Bu çalışmada kriter sayısı n adet olup matris (n, n) şeklinde 
oluşmaktadır. 

𝐴 = 𝑤𝑖𝑗 = �
𝑤11 … 𝑤1𝑛
⋮ ⋱ ⋮

𝑤𝑛1 … 𝑤𝑛𝑛
�                                                           (1)                                                            
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Tablo 1. Göreceli Önem Ölçeği 

Önem 
Değerleri 

Değer Tanımı Değer Açıklaması 

1 Eşit Derece Önemli İki kriterin amaç için eşit önemli 
olduğunu gösterir 

3 Orta Derecede Önemli Bir kriter diğerine kıyasla orta derece 
daha fazla önemli olduğunu gösterir 

5 Yüksek Derecede Önemli Bir kriter diğerine kıyasla yüksek 
derecede daha fazla önemli olduğunu 
gösterir 

7 Çok Yüksek Derecede 
Önemli 

Bir kriter diğerine kıyasla çok 
yüksek derecede daha fazla önemli 
olduğunu gösterir 

9 Olağanüstü Derecede 
Önemli 

Bir kriter diğerine kıyasla olağanüstü 
derece daha fazla önemli olduğunu 
gösterir 

2,4,6,8 Ara Değerler İki ardışık derece arasındaki 
dereceleri ifade etmektedir 

Kaynak: Saaty, (2008).  

Daha sonrasında, ikili matris sütunlarında yer alan her eleman sütun 
toplamına bölünerek matrislerin normalleşme işlemi gerçekleştirilir. 
Normalleştirilmiş ikili matristeki her bir satırın ortalaması alınarak, kriter için 
önem ağırlıkları ayrı ayrı belirlenir. Bu ağırlıklar öncelik vektörü olarak 
kavramlaştırılmıştır (Özbek, 2019). 

4. Adım: Tutarlık analizleri gerçekleştirilir. Tutarlılık, AHP yöntemi 
için önemli bir unsurdur. Her uzmanın oluşturduğu ikili karşılaştırma 
matrisinin tutarlığı kontrol edilmektedir. İkili karşılaştırma matrislerinin 
tutarlılık analizi, tutarlılık indeksi ve rassal indeks değerlerine göre 
hesaplanmaktadır. Bunun için ilk olarak tüm öncelikler matrisi oluşturulur ve 
ikili karşılaştırma matrisinin özdeğeri (𝜆𝑚𝑎𝑥) hesaplanır. Daha sonra matrisin 
tutarlılığını kontrol etmek için tutarlılık indeksi hesaplanır;  

𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖 = 𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛
𝑛−1

                                                        (2)                                                                       



 
 197 

Son olarak tutarlık oranı hesaplanır. Tutarlılık oranı, değerlendirmelerin 
uygun şekilde tutarlı olup olmadığını kontrol eder.  Tutarlılık oranı, tutarlılık 
indeksinin rassal indekse oranlanmasıyla hesaplanır.  

𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 = 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖
𝑅𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠

                                             (3) 

Bu nedenle tutarlılık oranının hesaplanabilmesi için Rassal indeksin 
bilinmesi gerekmektedir.  

Tablo 2. Rassal indeks 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rassal 
indeks 

0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Tutarlılık oranı uzmanların vermiş olduğu kararların tutarlığını test 
etmektedir. Tutarlılık oranı değerinin 0,10’dan yüksek olması uzman 
tarafından ikili karşılaştırmaların tutarsız bir şekilde yapıldığını göstermekte 
ve bu durumda tüm adımların tekrarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

2. UYGULAMA 
Uygulama süreci yöntem kısmında belirtildiği gibi dört adımdan 

oluşmaktadır.  
1. Adım: Lojistik sektörü, yoğun bir dijital dönüşüm sürecindedir. 

Süreç içerisinde çok farklı teknolojilerden faydalanılmaktadır. Ancak 
teknolojilerin değerlendirilmesi ve önemleri lojistik çerçevesinde ortaya 
koyulmasına rağmen lojistik faaliyetler bazında önem derecelerinin 
bilinmemesi, bu teknolojilerle ilgili yapılacak değerlendirmelerde bilgi 
boşluğu oluşturmaktadır.  

2. Adım: Bu çalışmanın amacı, taşıma, depolama ve stok yönetimi 
faaliyetlerinde akıllı lojistik teknolojilerinin önem sırasının belirlemektir. 
Büyüközkan ve Güler (2019)’e göre şirketler, akıllı lojistik teknolojilerini en 
doğru şekilde kullanarak, işlerini daha iyi hale getirmeye çalışmakta ve bunu 
yapabilmelerinin yolu da teknolojileri değerlendirerek gereksinimlerine uygun 
teknolojiyi seçmekten geçmektedir.  Bu nedenle hangi faaliyet için hangi 
teknolojinin daha yararlı olacağı önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
Büyüközkan ve Güler (2019), Efthymiou ve Ponis (2021), Sun vd. (2021), 
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Winkelhaus ve Grosse (2019)’un çalışmaları ve bu alanda çalışmaları olan bir 
akademisyenin görüşü alınarak 7 farklı teknoloji belirlenmiştir. 

Şekil 1: Karar Hiyerarşisi 

3. Adım: İkili karşılaştırma tabloları, lojistik alanında çalışan dokuz 
uzman tarafından cevaplanmıştır. Uzmanların 3’ü uzman pozisyonunda 3’ü 
orta düzey yönetici pozisyonunda ve 3’ü üst düzey yönetici pozisyonunda 
çalışmaktadır. Her bir faaliyet için uzmanlar tarafından doldurulan ikili 
karşılaştırma matrislerin geometrik ortalamaları alınmış ve birer matrise 
dönüştürülmüştür. Tüm uzmanların kararları aynı öneme sahip olarak kabul 
edilmiştir. Taşımacılık yönetimi, depo yönetimi ve stok yönetimine ait ikili 
karşılaştırma matrisleri Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 3: Taşımacılık Yönetimi İkili Karşılaştırma Matrisi 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T1 1,000 1,236 1,876 2,288 1,389 2,822 2,434 
T2 0,809 1,000 1,206 2,139 1,351 1,585 2,598 
T3 0,533 0,829 1,000 1,398 1,080 1,283 2,020 
T4 0,437 0,467 0,715 1,000 1,067 0,920 1,000 
T5 0,720 0,740 0,926 0,937 1,000 1,334 2,370 
T6 0,354 0,631 0,779 1,087 0,750 1,000 1,351 
T7 0,411 0,385 0,495 1,000 0,422 0,740 1,000 
 

Tablo 4: Depo Yönetimi İkili Karşılaştırma Matrisi 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T1 1,000 1,418 0,656 1,088 0,799 0,701 1,263 
T2 0,705 1,000 1,431 0,912 1,379 0,332 0,320 
T3 1,524 0,699 1,000 1,098 1,152 0,577 0,713 
T4 0,919 1,096 0,911 1,000 0,716 0,462 0,591 
T5 1,251 0,725 0,868 1,397 1,000 0,579 0,363 
T6 1,427 3,012 1,732 2,166 1,726 1,000 1,084 
T7 0,792 3,124 1,403 1,693 2,756 0,923 1,000 

Faaliyet Bazında Akıllı Lojistik Teknolojierinin 
Önem Sırasının Belirlenmesi 

Nesnelerin 
İnterneti 

(T1) 

Blok 
Zincir 
(T2) 

Bulut 
Tabanlı 

Sistemler 
(T3) 

Arttırılmış 
Gerçeklik 

(T4) 

Büyük 
Veri 
(T5) 

Robotlar 
(T6) 

Dijital İkiz 
(T7) 
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Tablo 5: Stok Yönetimi İkili Karşılaştırma Matrisi 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T1 1,000 0,925 0,950 1,649 0,759 1,934 2,079 
T2 1,081 1,000 1,708 1,478 2,045 1,624 2,282 
T3 1,053 0,585 1,000 1,673 0,907 2,023 1,409 
T4 0,607 0,676 0,598 1,000 0,612 0,941 0,669 
T5 1,318 0,489 1,102 1,635 1,000 2,476 1,120 
T6 0,517 0,616 0,494 1,063 0,404 1,000 1,472 
T7 0,481 0,438 0,710 1,495 0,893 0,679 1,000 

Geometrik ortalamaları hesaplanarak oluşturulan ikili karar 
matrislerinin normalizasyon işlemi gerçekleştirilir. İkili karşılaştırma 
matrislerine ait normalize matris sonuçları; taşımacılık yönetimi; Tablo 6, 
depo yönetimi; Tablo 7 ve stok yönetimi; Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 6: Taşımacılık Yönetimi İkili Karşılaştırma Normalize Matrisi 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T1 0,235 0,234 0,268 0,232 0,197 0,291 0,191 
T2 0,190 0,189 0,172 0,217 0,191 0,164 0,203 
T3 0,125 0,157 0,143 0,142 0,153 0,133 0,158 
T4 0,103 0,088 0,102 0,102 0,151 0,095 0,078 
T5 0,169 0,140 0,132 0,095 0,142 0,138 0,186 
T6 0,083 0,119 0,111 0,110 0,106 0,103 0,106 
T7 0,096 0,073 0,071 0,102 0,060 0,076 0,078 
 

Tablo 7: Depo Yönetimi İkili Karşılaştırma Normalize Matrisi 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T1 0,131 0,128 0,082 0,116 0,084 0,153 0,237 
T2 0,093 0,090 0,179 0,098 0,145 0,073 0,060 
T3 0,200 0,063 0,125 0,117 0,121 0,126 0,134 
T4 0,121 0,099 0,114 0,107 0,075 0,101 0,111 
T5 0,164 0,065 0,109 0,149 0,105 0,127 0,068 
T6 0,187 0,272 0,216 0,232 0,181 0,219 0,203 
T7 0,104 0,282 0,175 0,181 0,289 0,202 0,188 
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Tablo 8: Stok Yönetimi İkili Karşılaştırma Normalize Matrisi 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 
T1 0,165 0,196 0,145 0,165 0,115 0,181 0,207 
T2 0,178 0,211 0,260 0,148 0,309 0,152 0,228 
T3 0,174 0,124 0,152 0,167 0,137 0,189 0,140 
T4 0,100 0,143 0,091 0,100 0,092 0,088 0,067 
T5 0,218 0,103 0,168 0,164 0,151 0,232 0,112 
T6 0,085 0,130 0,075 0,106 0,061 0,094 0,147 
T7 0,079 0,093 0,108 0,150 0,135 0,064 0,100 
 

Teknolojilerin önem sırasını belirlemek için normalize matrislerin 
satırlarının aritmetik ortalaması hesaplanır. 

Tablo 9. Lojistik Faaliyetlere Göre Teknolojilerin Ağırlık Puanı ve Önem Sırası 

Teknoloji Taşımacılık 
Yönetimi 

Depo Yönetimi Stok Yönetimi 

Ağırlık 
puanı 

Sıra Ağırlık 
puanı 

Sıra Ağırlık 
puanı 

Sıra 

Nesnelerin 
İnterneti 

0,235 1 0,133 3 0,168 2 

Blok Zincir 0,190 2 0,105 6 0,212 1 

Bulut 
Tabanlı 

Sistemler 

0,144 3 0,127 4 0,155 4 

Artırılmış 
Gerçekler 

0,103 6 0,104 7 0,097 7 

Büyük veri 0,143 4 0,112 5 0,164 3 

Robotlar 0,106 5 0,216 1 0,100 6 

Dijital İkiz 0,079 7 0,203 2 0,104 5 

 

Tablo 9, lojistik faaliyetlere göre teknolojilerin önem sıralamasını 
göstermektedir. Taşımacılık yönetimi açısından en önemli akıllı lojistik 
teknolojisi nesnelerin interneti (0,235) olarak belirlenmiştir. Nesnelerin 
internetini sırasıyla; blok zincir (0,190), bulut tabanlı bilişim (0,144), büyük 
veri (0,143), robotlar (0,106), artırılmış gerçeklik (0,103) ve dijital ikiz 
(0,079) takip etmektedir. Taşımacılık yönetimi için en önemli teknoloji 
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nesnelerin interneti olurken, en az önem verilen teknoloji ise dijital ikiz olarak 
tespit edilmiştir. Depo yönetimi açısından robotlar (0,216) ve dijital ikiz 
(0,203) teknolojileri öne çıkmaktadır. Daha sonra sırasıyla, nesnelerin 
interneti (0,133), bulut tabanlı sistemler (0,127), büyük veri (0,112), blok 
zincir (0,105) ve artırılmış gerçeklik (0,104) gelmektedir. Stok yönetimi 
açısından blok zincir (0,212) en çok önem verilen teknolojiyken artırılmış 
gerçeklik ise en az önem verilen teknolojidir. Araştırma sonucunda, 
teknolojilerin önem sırası lojistik faaliyetler bazında farklılık gösterse de 
hiçbir faaliyet için belirli bir teknolojinin önemli bir ağırlığa sahip olmadığı 
gözlenmektedir. 

4. Adım: Tablo 10, lojistik faaliyetler bazında teknolojilerin önem 
sırasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş seçimlerin tutarlılık 
sonuçlarını sunmaktadır. Uzmanların tüm ikili karşılaştırma matrislerinin 
tutarlılık hesaplamaları ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve 0,10’dan küçük oldukları 
tespit edilmiştir. Aşağıda yer alan sonuçlar ikili matrislerin tüm tutarlılık 
oranlarının kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. 

Tablo 10. Tutarlılık sonuçları 

Faaliyet 𝝀𝒎𝒂𝒙 Tutarlılık indeksi Tutarlılık oranı 
Taşımacılık 

Yönetimi 
7,074 0,012 0,009 

Depo Yönetimi 7,292 0,048 0,037 
Stok Yönetimi 7,198 0,033 0,025 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 
Lojistik süreçlerde doğru teknolojilerin kullanılması operasyonel 

süreçlerin arttırılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, firmaların daha rekabetçi 
bir hale gelmesine ve sonuç olarak da müşteri memnuniyetinin sağlanmasına 
katkı sunabilir. Bu çalışmada, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi ve stok 
yönetimi bağlamında akıllı lojistik teknolojilerinin önem sırası belirlenmiştir.  
Akıllı lojistik teknolojileri olarak 7 teknoloji seçilmiş ve 9 uzman katılımıyla 
ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulması sağlanmıştır.  

Nesnelerin interneti, Zhou vd. (2015)’e göre "nesnelerin kablolu, 
kablosuz veya hibrit sistemler aracılığıyla bağlandığı, izlendiği ve optimize 
edildiği cihazlar veya sensörler bağlantılı dünya" olarak tanımlanmıştır. 
Nesnelerin interneti, çalışma bulgularına göre, taşımacılık yönetiminde; 
birinci, stok yönetiminde; ikinci ve depo yönetiminde üçüncü önemli teknoloji 
olarak tespit edilmiştir. Nesnelerin interneti üç faaliyet içinde önemli katkılar 
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sağlamaktadır. Taşımacılık yönetimini daha verimli, uygun ve görünür hale 
dönüştürmektedir (Ding vd., 2021). Depo yönetiminde, nesnelerin interneti 
sayesinde toplanan veriler, depolama operasyonu ve yönetimiyle ilgili 
zorlukların ortaya koyulmasını sağlamaktadır (Buntak vd., 2019). Çünkü 
depoların müşteri beklentilerine cevap verememesi, düşük operasyonel 
verimliliğe sahip geleneksel depo yönetiminden kaynaklanmaktadır (Lee vd., 
2018). Ayrıca stok yönetiminde gerçek zamanlı doğru bilgiyi sağlaması 
nedeniyle önemli bir verimlilik sağlamaktadır. Wall-Mart oluşturmuş olduğu 
RFID programı sayesinde stoksuz kalma oranını yaklaşık üçte biri oranında 
azaltmıştır (Sun, 2012). Nesnelerin interneti, diğer birçok teknolojinin de 
kullanabilir hale gelmesinde gerekli bir teknolojidir. Ancak, nesnelerin 
internetini kullanmanın önünde zorluklar bulunmaktadır. Bu durum; yüksek 
kurulum maliyeti, beceri eksikliği, bilgisayar korsanlığı korkusu ve siber 
saldıra maruz kalma riski gibi zorluklardan kaynaklanmaktadır (Farquharson 
vd., 2021). Bu nedenle, öncelikle belirtilen zorlukların azaltılması bu 
teknolojilerin hızını artırabilir. Ayrıca, KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren 
firmalar, bu teknolojilerin işlevi ve faydaları konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmayabilir. Bu nedenle, üniversite, KOSGEB, OSB’ler ve derneklerle iş 
birliğine gidilerek nesnelerin internetinin tanıtımı yapılabilir. 

Blok zincir, taşımacılık yönetiminde; ikinci, stok yönetiminde birinci 
ve depo yönetiminde altıncı sırada önemli görülmüştür. Blok zincir, yeni 
ortaya çıkan bir teknoloji olarak internet ortamında verileri güvenli bir şekilde 
depolayabileceğimiz tek bir merkezden yönetilmeyen dağıtılmış bir ağ üzerine 
oluşturulmuştur (Yi, 2021). Blok zincir teknoloji tedarik zincirlerinin daha 
entegre olmasında önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Blok zincir 
sayesinde tedarik zincirleri; akış içerisindeki üründen taşıma kabına kadar her 
türlü varlığı kayıt altına alabilmekte, fatura, sipariş makbuzu, ödeme vb. resmi 
dokümanları izleyebilmekte, fiziksel varlıklarla ilişkili sanal varlıkları 
bütünleşik ve eş zamanlı takip edebilmektedir (Tijan vd., 2019). Taşımacılık 
yönetimi açısından ürünün taşıma standartları ve menşei konusunda güvenli 
bilgiler sunması nedeniyle tedarikçiler arasındaki güven ilişkisini güçlendirir 
(Astarita vd., 2020). Ayrıca ürün gecikmelerinin önüne geçilmesi için tedarik 
zinciri üyeleri arasında entegrasyonu arttırması nedeniyle blok zincir 
kullanılmaktadır (Omar vd., 2022). Buna rağmen, lojistik firmalarının önemli 
bir kısmı kayıt ve doğrulama işlemleri için operasyonel verimliliği düşük ve 
işlem maliyeti yüksek basılı evrakları kullanmaktadır (Chung, 2021). Çünkü, 
bazı dezavantajları nedeniyle blok zincir uygulaması aşamasında yavaş kabul 
gözlenmektedir. Özellikle, ölçeklenebilirlik, performans, enerji tüketim 
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miktarı, olgunlaşmamış teknolojiye sahip olması ve düzenleme eksikliği 
(Tijan vd., 2019) gibi sorunlar kullanıcılar açısından şüpheler oluşturmaktadır. 
Blok zincir teknolojisi ve ilişkili ekosistemin olgunlaşmasıyla birlikte 
teknolojinin sunmuş olduğu katkılar daha da artabilir. 

Çalışma bulgularına göre, bulut bilişim sistemleri taşımacılık yönetimi 
açısından üçüncü, depolama ve stok yönetimi açısından ise dördüncü önemli 
teknolojidir. Bulut tabanlı sistemler, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay 
zekâ gibi teknolojilerin ilerleme alanı bulabilmesi için katkı sunan ve çeşitli 
uygulamalara altyapı hizmeti veren bir teknolojidir (Ding vd., 2021). 
İnternetin ulaşılabilir bir hale gelmesiyle birlikte bir web tarayıcısından 
kurumsal kaynak planlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve tedarik zinciri 
yönetimi gibi uygulamalar bulut bilişim hizmeti olarak erişilebilmektedir (Lee 
vd., 2016). Bu teknolojiyi kullanan firmalar bulut bilişimin üç temel faydasına 
ulaşarak daha esnek, daha verimli ve stratejik değerini yükseltmiş bir şekilde 
hizmet verebilmektedirler (Çelik, 2021). Bu teknoloji sayesinde birçok veri ve 
uygulama, tedarik zinciri paydaşları için istedikleri zaman bilgisayar, akıllı 
telefon veya tabletlerinden erişebilecekleri bir noktaya gelmiştir.  Taşıma 
yönetimi, depo yönetimi ve stok yönetimi birçok maliyetli yazılımın satın 
alınmasına ihtiyaç duyulmadan bulut tabanlı sistemler üzerinden üyelik 
tabanlı hizmet alımlarıyla karşılanabilir. Ancak, benimsenmesinde, bulut 
sistemlerin karmaşıklığı, diğer teknolojilerle entegrasyonu, bakım sırasında ve 
beklenmedik anlarda oluşabilecek arızalar ve bu arızaların süresi şüphe 
oluşturmaktadır (Low vd., 2011). Firmalar hizmet kalitelerini ortaya koyarak 
ve süreçlerini daha güvenli hale getirerek bu teknolojinin tercih edilmesinde 
avantaj sağlayabilirler. 

Artırılmış gerçeklik taşımacılık yönetimi için altıncı, depo yönetimi ve 
stok yönetimi için yedinci sırada yer almaktadır. Artırılmış gerçeklik 
teknolojisi, sanal nesneleri (metin, video veya animasyonlu üç boyutlu 
modeller vb.) gerçek dünyanın üzerinde oluşturma imkanı vermektedir (Rejeb 
vd., 2021). Artırılmış gerçeklik teknolojisi sipariş seçimi ve görsel seçim 
operasyonları içerisinde depo yönetiminde ve navigasyon uygulamalarıyla 
taşımacılık yönetiminde kullanılmaktadır (De Silva ve Liyanage, 2019). 
Araştırma sonucunda önem sırasının düşük bulunmasının nedeni taşımacılık 
yönetiminde mevcut navigasyon imkanlarının yeterli çözüm sunması bu 
teknolojiye ihtiyacı azaltması olarak değerlendirilmektedir. Depo yönetimi 
açısından ise donanımsal ve yazılımsal zorluklar, kabul oranının düşük olması 
ve maliyet konusu teknolojinin uygulanmasında engeller oluşturmaktadır 
(Stoltz vd., 2017). 
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Büyük veri, stok yönetiminde üçüncü, taşımacılık yönetiminde 
dördüncü ve depo yönetiminde beşinci önemli teknolojidir. Büyük veri, çeşitli 
türlerdeki yüksek hacime sahip güncel veri işleme yaklaşımları veya yaygın 
bilinen veri işleme platformları kullanılarak işlenmesi güçleşen verilerdir 
(Chen ve Zhang, 2014). Lojistik, üretim, tedarik vb. alanlara göre veriye 
ihtiyaç duyulan başlıca alanlardan biridir (İyigün, 2019). Çünkü, rekabette 
ayakta kalabilmek için büyük veriye sahip olmak ve bu veriyi faydalı bir 
şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Taşımacılık yönetiminde büyük 
verinin kullanımı konusunda genelleştirilmiş bilgi eksikliğine rağmen olumlu 
bir bakış açısı bulunmaktadır (Dong vd., 2021). Stok yönetiminde de büyük 
veri kullanımı yüksek katkı sunmaktadır (Khurana ve Kumar, 2017).  Küçük 
ölçekli firmaların bu faydaları elde edebilmesi için öncelikle büyük veriyi elde 
etmeyi sağlayan teknolojileri kullanmaya başlamaları ve bu teknolojiler 
sonucunda üretilen büyük veriyi nasıl faydalı bir hale getirecekleri üzerine 
odaklanmaları gerekmektedir. 

Robotlar, taşımacılık yönetimi açısından beşinci, stok yönetimi 
açısından altıncı ve depo yönetimi açısından birinci önemli teknoloji olarak 
değerlendirilmiştir. Robotlar, farklı lojistik faaliyetlerde farklı otonom 
düzeylerinde kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin, Boston Dynamics’in 
üretmiş olduğu Strech robotu, 23 kg’ye kadar olan kutuları saatte 800 kutu 
hızında 16 saat boyunca bir konveyör bandına aktararak kamyon yüklemesi 
gerçekleştirebilmektedir. Yeni nesil robotlar, çalışanların görevlerini yerine 
getirebilecek zeka ve esneklikle depolarda kullanılmaya başlamışlardır 
(Ackerman, 2022). Robotların kullanımı, işçi, enerji ve sistem bakım 
maliyetlerini azaltırken verimliliğini de arttırmaktadır (Karabegović vd., 
2015). Ayrıca, operasyon süreçlerinde hataları azaltması bu teknolojinin 
önemini ortaya koymaktadır (Aylak vd., 2020). Depolarda robot kullanım 
eğiliminin önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. ABI 
Research’e göre 2050 yılında elli bin depoda dört milyon yeni robotun 
kullanılacağı tahmin edilmektedir (Bogue, 2022). Bu nedenle, insandan robota 
geçiş dönemi veya insan robot etkileşimi konularında planlamalar yapılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dijital ikiz, taşımacılık yönetiminde yedinci, stok yönetiminde beşinci 
ve depo yönetiminde ikinci önemli teknoloji olarak belirlenmiştir. Dijital ikiz 
teknolojisi fiziki olarak gerçekleştirilen operasyon süreçlerinin sanallaştırılmış 
hallerinin oluşmasını sağlamaktadır. Dijital ikiz üretimi durdurmadan verimli 
bir şekilde üretimi sağlayarak, gereksiz stok ve siparişleri azaltarak stok ve 
tedarik gibi lojistik süreçlerinin planlanması ve optimizasyonunu destekleyen 
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bir teknolojidir (Figueiras vd., 2021). Bu teknolojiden, depo yönetim 
süreçlerini daha verimli bir hale dönüştürmek için yararlanılabilir (Braglia 
vd., 2019). Ayrıca lojistik yönetim süreçlerinde karar verme aşamasına 
yardımcı olmaktadır. Önemli kararların yönetiminde riskin daha düşük 
seviyelere indirilmesi veya değerlendirilmesine katkı sunmaktadır 
(Piancastelli ve Tucci, 2020). Buna rağmen her akıllı lojistik teknolojisinde 
olduğu gibi dijital ikiz teknolojisinin uygulamasında da birçok zorluk 
bulunmaktadır. Yeni teknoloji benimsenmesi, değişim dönemindeki kurumun 
liderlik ihtiyacı, doğru bilgi modellerinin oluşturulmaması ve teknolojiyle 
ilişkili maliyetler bu teknolojiyle ilgili dezavantajları oluşturmaktadır 
(Blomkvist ve Loenbom, 2020). 

Bu çalışmanın dört sınırlılığı bulunmaktadır. İlk olarak, uzmanların 
faaliyet bazında teknolojiyi değerlendirme aşamasında kriterler 
sunulmamıştır. Bu nedenle uzmanların hangi kriterleri önceliklendirerek bu 
teknolojileri daha önemli gördüğü bilinmemektedir. İkinci olarak, tüm uzman 
görüşleri eşit ağırlıkta kabul edilmiştir. Ancak, uzmanların akıllı lojistikle 
ilgili bilgileri ve deneyimleri farklılık gösterebilir. Üçüncü olarak, 
önceliklendirme çalışması spesifik bir sektörü veya firma ölçeğini dikkate 
alarak gerçekleştirilmemiştir. Teknolojilerin önemi sektöre veya firma 
ölçeğine göre farklılaşabilir. Son olarak, bu çalışmada yedi teknoloji 
kullanılmıştır. Diğer yandan, farklı teknolojiler de akıllı lojistik kapsamında 
değerlendirilmekte ve uygulama alanı bulmaktadır.  

Gelecekte yapılacak çalışmalarda kriterler ve alt kriterler oluşturularak 
faaliyetler değerlendirilebilir, farklı kriterler eklenebilir, belirli bir sektör veya 
firma büyüklüğü dikkate alınabilir veya uzmanların deneyim sürelerine göre 
bir ağırlıklandırma oluşturularak hesaplama gerçekleştirilebilir. Ayrıca, akıllı 
lojistik teknolojileri birbirleriyle ilişkili oldukları için birbirleri üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek amacıyla DEMATEL yöntemi eklenerek çalışma 
genişletilebilir. 
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GİRİŞ 

Aile konutu, evlilik devam ettiği sürece eşlerin ve varsa birlikte 

yaşadıkları aile bireylerinin barınma, sosyal hayatlarını devam ettirme, 

faaliyetlerini gerçekleştirme hususunda hayatlarının merkezine aldıkları yer 

olarak özel bir korunmayı hak etmektedir. Bu sebeple 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu (TMK) md.194/I “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası 

bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile 

konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” 

ifadesiyle, özellikle taşınmazın maliki veya kira sözleşmesinin tarafı olan 

eşin, aile konutundan yararlanmayı imkansız kılacak veya elden çıkmasına 

sebep olacak hukuki işlemleri ancak diğer eşin bilgisi dahilinde yapmasına 

olanak sağlayarak, aileye verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur. 

Böylece eşit haklara sahip olmaları sebebiyle eşlerden birinin ailenin 

barınmasını tehlikeye atacak hukuki işlemlerini diğer eşin engellemesine yol 

açılmıştır. 

Çalışmanın konusunu oluşturan ipotek hakkının kurulması, aile 

konutunun kullanılmasına doğrudan müdahale etmemekle birlikte taşınmazın, 

rehnin paraya çevrilmesi yolu ile elden çıkması sonucunu doğurma ihtimali 

sebebiyle bu kapsamda değerlendirilerek, bu işlemin de malik olmayan diğer 

eşin açık rızasına tabi tutulması gerekmektedir. Aile konutu olarak sadece 

taşınmaz değil karavan, çadır gibi taşınırların da seçilmesi mümkün olmakla 

birlikte bunlar çalışma kapsamına alınmamış, aile konutu üzerinde ipotek 

hakkı kurulması için diğer eşin vermesi gereken rızanın hukuki niteliğinin, 

TMK md.193 ile birlikte değerlendirilerek eşlerin fiil ehliyetine getirilen 

sınırlama olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

1-AİLE KONUTU KAVRAMI 

1.1 Genel Olarak 

Aile konutu kavramı, TMK ile hukuk sistemimize girmiş olup mehaz 

İsviçre Medeni Kanunu (CCS) md.169’dan benzer düzenlemeyle alınmıştır. 

Kanunun gerekçesinde TMK md.194 hükmüyle, aile konutlarıyla ilgili hukuki 

işlemlerde TMK md.193’de yer alan “eşlerin hukuki işlemlerinde serbestlik 

ilkesine” istisna getirildiği ve bazı hukuki işlemlerin diğer eşin rızasına bağlı 

tutulduğu belirtilmektedir. Rızaya tabi hukuki işlemler kanun metninde açıkça 

belirtilmemesine rağmen doktrinde ve uygulamada taşınmaz üzerinde ipotek 
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hakkı kurulması2, oturma ya da intifa hakkı3 gibi ekonomik olarak satışa 

eşdeğer olan, yani aile konutunun kullanılmasını makul olmayan bir şekilde 

kısıtlayan veya ortadan kaldıran tüm yasal işlemleri kapsamaktadır4.   

743 sayılı eski Medeni Kanun döneminde aile konutuyla ilgili 

düzenleme olmadığı için mülkiyet hakkına sahip olmayan eşin, ailenin birlikte 

yaşadığı konut üzerinde ayni ya da şahsi herhangi bir hakkı 

bulunmamaktaydı. 4721 sayılı yürürlükteki TMK’yla eşlerin yaşam 

faaliyetlerini gerçekleştirdikleri malvarlığıyla ilgili bazı tedbirler alınması 

gerekliliği ortaya koyulmuştur. 

Öte yandan İsviçre'de ilk kez 1984 yılında aile konutu hakkında kira 

sözleşmesi yapılırken malik olmayan eşe bazı haklar tanınmış ve hüküm 

günümüzdeki haline gelmesinden önce5 Federal Konsey'de ve Meclis 

Görüşmeleri'nde bu düzenlemenin hukuki ilişkileri zorlaştıracağına dair 

fikirler öne sürülmüştür6. Günümüzde bu hükmün, özellikle eşler arasında 

anlaşmazlıkların olması durumlarında, taşınmazın mülkiyet hakkına sahip eş 

tarafından diğer eşin iradesi dışında aile konutundan mahrum bırakılmasını 

önlemek amacıyla koyulduğu İsviçre Federal Mahkemesi’nin pek çok 

kararında tekrar edilmektedir7.   

Kıta Avrupası Hukuku’nda aile konutuna ilişkin Fransa'da (Medeni 

Kanun md.215), Belçika'da (Medeni Kanun md.215), Hollanda'da (Medeni 

Kanun md.88), İspanya'da (Medeni Kanun md.1320) da özel koruma 

imkânlarının sağlandığı görülmektedir. 

 

 

 
2 T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2013/2-2306, K. 2015/1356, T. 15.5.2015; T.C. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/2-1604, K. 2017/967, T. 24.5.2017;   T.C. Yargıtay 2. 

Hukuk Dairesi E. 2021/414 K. 2021/2363 T. 17.3.2021. T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 

2020/5993 K. 2021/1988 T. 4.3.2021. 
3 Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Kanun’umuzun Getirdiği Yenilikler, Ankara, Turhan Yayınevi, 
2004, s.57. 
4 Zeiter Alexandra, Schlumpf Michael, Personen- und Familienrecht – Partnerschaftsgesetz, 

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, Schulthess Juristische Medien AG, 2016, 

s.554. 
5 İsviçre Medeni Kanunu md.169’da TMK md.194’ün son iki paragrafı bulunmamaktadır. 

Çünkü özel hükümlerde benzer şekilde düzenlemeler yer almaktadır. 
6 Hausheer Heinz, Reusser Ruth E., Geiser Thomas, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Familienrecht, Das Eherecht Berner Kommentar, Berne, 
Stämpfli Verlag AG, 1999, s.371.) 
7 İsviçre Federal Mahkemesi’nin BGE 114 II 396 sayılı, 17.11.1988 tarihli kararı; İsviçre 

Federal Mahkemesi’nin 5A_169/2010 sayılı, 23.08.2010 tarihli kararı. 
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1.2 Taşınmazın Aile Konutu Olması İçin Gerekli Şartlar 

TMK md.194’de düzenlenen aile konutu, kamu düzenine ilişkin8 ve 

emredici bir hüküm olarak aksine anlaşma yapılamayacak niteliktedir9.  

Hükmün emredici niteliğinin iki temel sonucu bulunmaktadır. Bu sonuçların 

önemi öncelikle aile konutu üzerindeki hakların eşler tarafından herhangi bir 

sözleşmeyle sınırlanamamasında ardından üçüncü kişilerin aile konutuyla 

ilgili iyiniyetlerinin korunmamasında görülmektedir10. 

Eşlerin ve varsa çocuklardan oluşan çekirdek ailenin barınmak 

amacıyla içinde yaşadıkları taşınmazın aile konutu niteliğini kazanabilmesi 

için bazı şartların bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu nitelikleri taşıyan aile 

konutu üzerinde hak sahibi olan eşin yapacağı bazı hukuki işlemlerin diğer eşi 

ve birlikte yaşadıkları aile üyelerini etkilemesi sebebiyle, TMK md.194’e göre 

diğer eşin açık rızası aranmaktadır.  

Öncelikle aile konutundan söz edebilmek için konutta yaşayan kişilerin 

TMK’ya göre geçerli bir evlilik bağı ile birbirlerine bağlanmış olmalarıdır. 

Örneğin konutta yaşayan kişiler arasında evlilik birliği kurulmamasına 

rağmen sadece fiilen birlikte yaşıyorlarsa veya evlilik birliği sona ermişse, 

aile konutundan da söz etmek mümkün değildir.  

Aile konutu niteliğini ancak tek bir konut taşıyabilir. Ailenin çeşitli 

dönemde yaşadıkları birden fazla konut veya yazlıklarının olması ya da 

eşlerden birinin çalışması sebebiyle bir başka yerde geçici süreyle barınması 

durumlarında dahi ancak tek bir taşınmaz aile konutu olarak 

nitelendirilmelidir. Genel kuralın bu şekilde olmasının yanında istisnai 

durumlarda birden fazla konutun da aile konutu olması mümkündür. Örneğin 

ikisi de emekli olan eşlerin sahip oldukları iki evden yazlık olanının bir eşin 

romatizma hastalığına, kışlık olanın ise diğer eşin kalp hastalığına iyi gelmesi 

sebebiyle her iki evde de altışar ay yaşamaları halinde, iki ev de aile konutu 

sayılabilir11. 

Bir taşınmazın aile konutu olarak nitelendirilebilmesi için gerekli diğer 

şart, konutun eşler tarafından fiilen kullanılması ve kullanımın geçerli bir ayni 

veya şahsi hakka dayanılarak yapılmasıdır. Fiilen kullanım, dar anlamda 

eşlerin ve varsa çocukların ya da geniş anlamda diğer aile bireylerinin ilgili 

 
8 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 5A_169/2010 sayılı, 23.08.2010 tarihli kararı 
9 Gauron-Carlin, Sabrina, “2ème Partie : Les procédures de première instance”, La procédure 

matrimoniale, Genève, Schulthess Editions romandes, 2019, s.87. 
10 Guillod, Olivier, Sabrina Burgat, Droit des familles, Basel, Helbing Lichtenhahn, 2018, 
s.267. 
11 Şükran Şıpka, Aile Konutu ile İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası, Beta Yayınevi, İstanbul, 

2004, s.86.  
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konutta yaşamalarını kapsamaktadır. Kullanımın mülkiyet hakkı gibi ayni bir 

hakka dayanmasının yanında kira sözleşmesi gibi şahsi bir hakka ilişkin 

olması da TMK md.194 kapsamında kalmaktadır.  

Bir taşınmazın aile konutu niteliği, aile için hayati önem taşıması ve 

eşlerden birinin düşüncesizce veya aile birliğine aykırı hareketlerine tehlikeye 

atılmaması gerekliliği nedeniyle genel kuralın aksine, mahkemeye başvuru 

veya şerh edilmesi gerekmeyen, herhangi bir ön şarta bağlanmayan ancak tüm 

evli çiftler için ve belirli bir risk durumundan (eşlere, aile birliğinin 

korunmasına veya hukuki işlemlere ilişkin) bağımsız olarak ortaya 

çıkmaktadır. Aile konutu olarak özgülenen taşınmazda hak sahibi olmayan 

diğer eş, TMK m.194/II’e göre bu durumun Tapu Sicili’ne şerh edilmesini 

talep edebilir ancak taşınmazın aile konutu niteliğini kazanabilmesi için Tapu 

Sicili’ne şerh edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Şerh edildiği takdirde 

ise bu işlem, açıklayıcı nitelik taşımaktadır. Zira konut, şerh edildiği için aile 

konutu olmamakta; tersine aile konutu olduğu için Tapu Sicili’ne şerh 

edilebilmektedir.  
 

2- AİLE KONUTU ÜZERİNDE İPOTEK HAKKI KURULMASI 

2.1 TMK md.194 Kapsamında İpotek Hakkı 

TMK md.194/I’de aile konutu hakkında diğer eşin rızasına tabi tutulan 

hukuki işlemler, “kira sözleşmesinin feshi, konutun devri veya konut 

üzerindeki hakların sınırlanması” ifadesiyle belirtilerek bazı örnekler 

verilmekle yetinilmiştir. Söz gelimi aile konutunun sadece satışı değil, trampa 

veya bağışı gibi mülkiyetin devredilmesi ya da devir borcu doğuran 

sözleşmelerin yapılması da bu kapsamdadır. Öte yandan konut üzerinde 

kurulan ve üçüncü kişiye kullanma ve yararlanma hakkı intifa hakkı, oturma 

hakkı gibi sınırlı ayni haklar, herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar 

arasında olup aile konutunun kullanımını makul olmayacak biçimde kısıtlayan 

ya da ortadan kaldıran işlemler olduklarından yine TMK md.194 kapsamında 

diğer eşin rızasına tabi tutulacaklardır. Buna karşılık kaynak hakkı, geçit 

hakkı gibi sınırlı ayni haklarda bu sonucu doğurmadıkları için rıza gerektiği 

söylenemez12.  

İpotek hakkının kurulmasıyla, kişisel bir alacak teminat altına alınarak, 

borç ifa edilmediğinde hakkın konusunun paraya çevrilerek getirisinden, 

 
12 Hasenböhler Franz, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Art. 159-180 Kommentar zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zürcher Kommentar, Zürich, Schulthess Polygraphischer 

Verlag AG, 1998, s.422 
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alacaklıya alacağını elde etme yetkisi vermektedir13. Aile konutu üzerine 

ipotek hakkı kurulması, uygulamada genellikle karşılaşıldığı üzere sadece 

taşınmazın satın alınması sırasında kredi alınan bankanın verdiği kredinin 

teminat altına alınmasını değil, herhangi bir borç için aile konutunun güvence 

gösterilmesini de içermektedir.  

İpotek hakkı taşınmaz üzerinde ekonomik bir yük getirmekle birlikte 

aslında taşınmazdan yararlanmayı doğrudan engellememektedir. Bu sebeple 

eşlerden birinin maliki olduğu aile konutu üzerinde malik eşin, ailenin 

kullanımını etkilemeyen ipotek hakkı kurması halinde diğer eşin rızasının 

aranıp aranmayacağının tespiti gerekmektedir. Aile konutu üzerine ipotek 

hakkı kurulduğunda taşınmaza malik olan eş, lehine ipotek hakkı kurulan 

kişiye taşınmazı fiilen kullanma yetkisi tanımamasına ve mülkiyet hakkını 

kaybetmemesine rağmen alacak yerine getirilmediğinde aile konutunun rehnin 

paraya çevrilmesi yoluyla satışı sonucu doğabilecektir14.  

Belçika Medeni Kanunu md.215’de eşlerden birinin diğerinin rızası 

olmaksızın aile konutu üzerinde sahip olduğu hakları karşılıklı veya 

karşılıksız olarak devredemeyeceği belirtildikten sonra taşınmazın ipotek 

edilemeyeceği de açıkça hüküm altına alınmıştır15. Ancak Türk ve İsviçre 

Medeni Kanunları’nda bu konuda bir açık hüküm bulunmamaktadır. Özellikle 

Belçika Medeni Kanunu ve benzer düzenlemelerden yola çıkan bazı yazarlar 

İsviçre’de (CCS md.169) olduğu gibi Türkiye’de de aile konutu üzerinde 

ipotek hakkı kurulduğunda istisnasız olarak diğer eşin rızasının aranması 

gerektiğini ortaya koymaktadırlar16. Buna karşılık bazı yazarlar, ipotek hakkı 

kurulması için diğer eşin rızasının kural olarak gerekmediğini fakat istisnaen 

aile konutunun elden çıkma tehlikesinin veya muvazaalı bir işlemin söz 

konusu olacağı durumlarda, diğer eşin rızasının alınması gerektiği öne 

sürmektedirler17. Diğer bir ifadeyle bu görüş ipoteğin, aile konutundan 

yararlanmayı kısıtlaması veya riske atması gibi münferit bazı hallerde diğer 

 
13 Lale Sirmen, Eşya Hukuku, İstanbul, Yetkin Yayınları, 2021, s.630. 
14 Eitel Paul, “Die zustimmungsbedürftigen Rechtsgeschäfte des Ehegatten als 

Alleineigentümer der Familienwohnräume nach Art. 169 Abs. 1 ZGB”, Zeitschrift für 

juristische Weiterbildung und Praxis, 1993, 215-223, s.217. 
15 Belçika Medeni Kanunu md.215’de sadece aile konutu niteliğine sahip taşınmaz üzerinde 
değil, aile konutunda bulunan ve konutun döşemesine yarayan taşınır eşya hakkında da diğer 

eşin rızası olmaksızın karşılıklı veya karşılıksız olarak tasarruf edilemeyeceği, eşyalar üzerinde 

rehin hakkı kurulamayacağı belirtilmektedir. 
16 Mustafa Alper Gümüş, Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2003, s.39 dn.54; Şıpka, 2004, s.125. 
17 Hausheer/ Reusser/ Geiser, 1999, N.46, s.397; Hasenböhler, 1998, s.425;  Geiser Thomas, 

“Neues Eherecht und Grundbuchführung”, ZBGR 68, 1987, 15-28, s.19;  
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eşin rızasına bağlı tutulacağını ifade etmektedir18. İsviçre’de bu görüşü 

savunan bazı yazarlar aile konutunun değerinin yüzde altmışı19 ve üzerini 

oluşturan (veya daha farklı oranlar belirlenen) ipotek işlemi için rıza aranması 

şartı koymaktadırlar. Bu fikri desteklemek üzere verilen örneklerde ipotek 

bedelinin, taşınmazın piyasa değerinden önemli ölçüde düşük olması halinde, 

aile konutunun tehlikeye atılmayacağı ileri sürülmektedir20. Böylece her türlü 

ipotek işlemi için değil sadece ipotek tutarının yüksek olması ve cebri icra 

tehlikesinin aile konutunu kullanmayı tehlikeye sokması veya kanuna karşı 

hile yapılması gibi hallerde diğer eşin rızasının aranması gerekmekte, aksi 

durumların CCS md.169 (TMK md.194) hükmü kapsamı dışında kaldığı öne 

sürülmektedir. Aile konutu üzerindeki sınırlamanın hukuki niteliğinin21 fiil 

ehliyeti veya tasarruf yetkisi kısıtlaması olduğuna ilişkin tartışmada bazı 

yazarlar ise her iki fikri de eleştirerek, söz konusu hükmün bunlara ilişkin 

olmadığı ancak hukuki işlemin hüküm doğurabilmesi için bazı kişilerin 

katılımı sonucunun doğurduğu kurallardan olduğunu ortaya koymaktadırlar22. 

İsviçre Federal Mahkemesi de ancak bazı istisnai durumlarda diğer eşin 

rızasının aranacağına ilişkin kararlar vermektedir23. Mahkeme bir kararında 

aile konutu üzerinde ipotek hakkının kurulması halinde değerlendirmenin 

somut olaya göre yapılması ve bu işlemin ailenin barınma hakkını tehlikeye 

düşürecek nitelikte olup olmadığının öncelikle tespit edilmesi gerekliliğine 

dikkat çekmiştir24. Bununla birlikte mahkeme, bazı yazarların öne sürdükleri 

gibi çeşitli yüzdelerin belirlenmesinin de uygun olmadığının altını çizmiştir. 

Başka deyişle İsviçre Federal Mahkemesi, tüm ipoteklerde CCS md.169’a 

(TMK md.194) göre diğer eşin rızasının aranmasına değil ipoteğin böyle bir 

kısıtlamaya yol açabilecek eşiği aşıp aşmadığının belirlenerek, buna göre her 

olayın özelliklerinin göz önüne alınıp ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına 

karar vermiştir.  

 
18 Schmid Ursula, ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Orell Füssli Verlag AG, 

Zürich, 2016, N.10, s.328. 
19 Hausheer/ Reusser/ Geiser, 1999, N.46a, s.398 
20 Taşınmazın piyasa değerinin yaklaşık 2/3'ünün altında olan ipoteklerde rıza aranmayacağının 

doktrinde genel kabul gördüğü yönünde bkz: İsviçre Valais Kanton Mahkemesi’nin 09.10.2007 

tarihli kararı. 
21 Bkz: Bölüm 2/2 Aile Konutu Üzerindeki Diğer Eşe Yönelik Sınırlamanın Hukuki Niteliği 
22 Piotet Paul, “La nature des règles protégeant le logement familial suisse (art. 169 CC et 271a 

CO) et le droit applicable”, Contributions choisies, Zürich, Schulthess Juristische Medien AG, 

2004, 779-789, s.783. 
23 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 03.11.1992 tarihli, BGE 118 II 489 sayılı kararı; İsviçre 

Federal Mahkemesi’nin 10.11.2016 tarihli, 5A_203/2016 sayılı kararı. 
24 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 10.11.2016 tarihli, 5A_203/2016 sayılı kararı 
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Tartışmanın temeli, taşınmaz üzerinde ipotek hakkı kurulmasının tek 

başına aile konutunda oturma hakkını doğrudan etkileyen bir hukuki işlem 

olmamasından kaynaklanmaktadır25. Üstün tutulması gereken ilk görüşte 

ipotek hakkının kurulması için istisnasız olarak diğer eşin rızasının aranması 

gerekliliğinin dayandığı temel, rızanın aranması ile aranmaması işlemlerinin 

arasındaki sınırın belirsizliği ve koyulacak kriterlerin net olmaması şeklinde 

gösterilmektedir. İkinci görüşü savunan yazarlar ancak ipoteğin aile konutunu 

tehlikeye düşürmesi ihtimalinde taşınmazın elden çıkması riskini paylaşmak 

için diğer eşe söz hakkı tanınması ve karar alma sürecine katılması gerektiği 

belirtilmektedir. Fakat bu riskin ne şekilde belirleneceğine ilişkin farklı 

görüşler bulunmaktadır. Yüzde altmış, dörtte üç26, yüzde seksen27, üçte iki 

gibi farklı oranlar ya da ipoteğin derecesinin28 dikkate alınması gerektiği öne 

sürülmektedir. Oysa üzerinde anlaşma olmayan bu ve benzer ölçütler, yasal 

kesinlikten uzak olup her şeyden önce hükmün uygulanabilirliğini 

etkilemektedir. Başka deyişle taşınmazın değerinin belirli bir yüzdesini içeren 

ipotekte hem taşınmazın değerinin belirlenmesi hem de hangi yüzdeye göre 

karar verileceğinin tespiti sorun yaratabilecektir. Ayrıca ipoteğin değeri 

yüksek olsa dahi bu durumun aile konutundan yararlanmayı tehlikeye atması 

ölçütü de net değildir29. Çünkü aile konutunun haricinde önemli bir malvarlığı 

olan kişinin, konut üzerinde kurulan ipoteğin değeri ne olursa olsun, 

etkilenmemesi de mümkündür. Buna karşılık hak sahibi eşin, söz gelimi 

pahalı bir hobisinin finansmanını güvence altına almak için sahip olunan tek 

taşınmaz aile konutunu ipotek etmesi halinde, diğer eşin zaruri olmayan bu 

işlemden bundan etkileneceği açıktır.  Bu gibi örneklerin somut olaya göre 

değerlendirilmesinin yerine, aile konutunun riske atılması anlamına 

gelebilecek tüm ipotek işlemlerinin diğer eşin bilgisi ile yapılması, eğer eş 

haklı sebep olmaksızın rıza vermezse bu durumda TMK md.194/II’ye göre 

hakimin müdahalesinin istenmesi de hükmün koruduğu yarara uygundur.  

İpotek aile konutu üzerinde ekonomik bir yük getirmekle birlikte ondan 

yararlanmayı doğrudan etkilememekte ancak rehnin paraya çevrilmesi halinde 

 
25 Şıpka, 2004, s.125 
26 Hausheer/ Reusser/ Geiser, 1999, N.46a, s.398. Hatta yazar, eserin ilk basımının ardından 20. 

yüzyılın son on yılındaki emlak piyasası göz önüne alınarak kriterlerin değiştiğini ve önceden 
dörtte üç olarak belirlenen değerin sonraki basımında yüzde altmış olarak güncellenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. 
27 Hasenböhler N.56, 1998, s.426. 
28 Taşınmazın piyasa değerinin yaklaşık 2/3'ünün altında olan ipoteklerde rıza aranmayacağının 
doktrinde genel kabul gördüğü yönünde bkz: İsviçre Valais Kanton Mahkemesi’nin 09.10.2007 

tarihli kararı. 
29 Eitel 1993, s.219. 
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konutun elden çıkması sonucunu doğurmaktadır30. Taşınmazın elden 

çıkmasının yanında bunun tüm aileyi ilgilendiren yan etkilerinin de 

olabileceği, söz gelimi evden taşınmak zorunda kalan çocukların yeni bir 

çevreye uyum sağlayamayarak eğitim performanslarının etkilenebileceği gibi 

hallerde aile birliğini ilgilendiren işlerde eşit karar almaya söz hakkı olan 

diğer eşe ipotek hakkı kurulmasını engellemeye yönelik hak tanınmıştır31.  

İsviçre’de taşınmaz üzerinde kurulan ipoteklerin diğer ülkelere göre 

çok fazla olmasının yanında ancak istisnai durumlarda cebri icraya 

başvurularak taşınmazın satıldığı görülmektedir ve Bern Kantonu’nda 

29.03.1988 tarihinde, kurulan ipoteklerin büyük çoğunluğunun aile konutunu 

tehlikeye atmaması sebebiyle sadece istisnai durumlarda diğer eşin rızasının 

aranacağını ilişkin karar alınmıştır32. Oysa Türkiye’de durum bu kadar iç açıcı 

değildir. Ülkelerin ekonomik şartları dikkate alındığında ipoteklerin aile 

konutunun kaybedilmesi sonucunu doğurduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Özellikle bankaların kredi sözleşmelerinde aile konutunun teminat 

gösterilmesi halinde, borçlunun eşinin muvafakatının aranacağı hususu, 

Bankalar Birliği tarafından banka şubelerine 10.01.2002 tarihli 67957 sayılı 

Genel Mektup ile duyurulmuştur33. İpotek hakkı kurulması tek başına 

taşınmazdan yararlanmayı engellemese de aile konutunun cebri icra yoluyla 

satılması ve aile bireylerinin konuttan yoksun kalmaları sonucunu 

doğurabileceği için, ipotek hakkı da intifa hakkı, oturma hakkı gibi aynı 

kapsamda değerlendirilmelidir34. 

Malik olmayan eşin rızasının aranması için ileri sürülen istisnai 

durumlardan biri ipoteğin değerine veya derecesine ilişkin cebri icra riskini 

taşıyıp taşımadığı olmakla birlikte diğeri de malik eşin işleminin muvazaalı 

olma ihtimalidir. İkinci görüş dikkate alındığında aile konutunun elden çıkma 

riski taşıyıp taşımadığının ya da konutun değerine göre ipoteğin ileri sürülen 

sınırın altında veya üstünde olup olmamasına göre ipotek hakkı kurulması için 

rızanın aranması için işlem yapılırken İsviçre’de Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 

karar verme yetkisi tanınması zorunludur. Başka deyişle İsviçre’de ipotek 

koyulacak taşınmazın niteliğinin ve aile konutu olmaya ilişkin diğer şartları 

 
30 Diğer eşe ipotek hakkı kurulması için söz hakkı verilmesinin sebebi, onun doğrudan veya 

dolaylı olarak yeni bir çevreye uyum sağlamak, çocukların performansını olumsuz 
etkileyebilecek okulları değiştirmek vb. durumlarda evini kaybetmesinden ve buna bağlı olarak 

yeni bir ikametgah arayışından düzenli olarak etkilenmesinde aranmalıdır. 
31 Hasenböhler N.56, 1998, s.424. 
32 Hasenböhler N.56, 1998, s.425 
33 Şıpka, 2004, s.127, dn.432. 
34 Turgut Akıntürk, Derya Ateş Karaman, Türk Medeni Hukuku 2, Aile Hukuku, İstanbul, Beta 

Basım Yayım, 2021, s.122. 
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taşıyıp taşımadığının tespiti için Tapu Sicil Müdürlüğü yetkilidir. Oysa TMK 

md.194/III’de İsviçre Medeni Kanunu’nda olmayan bir hüküm getirilmiş ve 

aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, Tapu 

Sicili’ne konutla ilgili aile konutu şerhinin koyulmasını talep etme imkanı 

tanınmıştır. TMK md.194/III ile şerh koyulması imkanı tanınarak aile 

konutunun korunmasına yönelik tedbir alınmaya çalışılmış ancak şerh 

koyulmadığı takdirde sonuçları hükümde belirtilmediğinden özellikle 

iyiniyetli üçüncü kişinin işlemlerinin akıbeti hakkında aşağıda değinilecek 

tartışmalar devam etmektedir. 

Bütün bunlar bir arada değerlendirilerek kanunda ya bir düzenleme 

yapılarak ipoteğin değerinin net bir ölçütle belirlenmesi ve bu değerin 

üzerindeki ipoteklerde rıza alınması yoluna gidilmeli veya Belçika’da olduğu 

gibi ayrım yapılmaksızın tüm ipoteklerde malik olmayan eşin rızasının 

aranması yerinde olacaktır.  

2.2 Aile Konutu Üzerindeki Diğer Eşe Yönelik Sınırlamanın 

Hukuki Niteliği 

Türk Medeni Kanunu md.194’de yer alan aile konutu üzerindeki 

sınırlamanın hukuki niteliği tartışmalıdır. İsviçre doktrininde (CCS md.169) 

çoğunlukla savunulan görüş, bunun fiil ehliyeti sınırlaması olduğu 

yönündedir35. Bu fikre göre TMK md.193’de (CCS md.168) kanunda aksine 

hüküm bulunmadığı sürece eşlerden her birinin diğer eş veya üçüncü kişilerle 

her türlü hukukî işlemi yapabileceklerine ilişkin düzenleme, eşlerin fiil 

ehliyetine ilişkindir. Bunun ardından gelen TMK md.194 ise genel kuralın 

istisnası olarak fiil ehliyetini sınırlandırmaktadır36. Genel anlamda ehliyetin 

sınırlandırılması kişiyi kendi düşüncesiz hareketlerine karşı korumak olmakla 

birlikte TMK md.194 hükmü, kişinin de doğal üyesi olduğu aile birliğini 

koruduğu için dolaylı olarak hükmün, fiil ehliyetin, sınırlandırdığı sonucuna 

ulaşılmaktadır.  Başka deyişle bu fikir TMK md.193 ile TMK md.194’ün bir 

arada değerlendirilmesinden yola çıkmaktadır.   

Bununla birlikte gerek Türk Hukuku’nda gerekse İsviçre Hukuku’nda 

farklı fikirler de ortaya atılmıştır. TMK md.194’de yer almayan ancak mehaz 

kanunda aile konutu üzerindeki hakların “diğer bir hukuksal işlemle” 

sınırlandırılamayacağı ifadesinden yola çıkan bir görüş, TMK md.194’deki 

ifade eksikliğinin sadece tasarruf işlemlerine yönelik olduğu kanısını 

 
35 Çoğunluk görüşü olduğuna ilişkin bkz. Mustafa Dural/ Tufan Öğüz/ Alper Gümüş, Türk Özel 

Hukuku Cilt III, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2022, s.182. 
36 Schmid, n.8, s.328; Zeiter/ Schlumpf, 2016, s.555. 
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uyandırmasına rağmen, sınırlandırmanın tasarruf işlemi niteliğinde olmayan 

herhangi bir işlem için de olabileceğini ortaya koymakta ve hükmün sözleşme 

özgürlüğünün kanundan dolayı bir sınırlaması olduğu ileri sürülmektedir37. 

Başka deyişle bu görüşte evli kişilerin bazı işlemlerde birlikte hareket etme 

yükümlülükleri sebebiyle tek başlarına hareket etmeleri mümkün 

olmadığından TMK md.194’ün,  eşlerin fiil ehliyetini sınırlandırmadığı ancak 

sözleşme özgürlüğüne istisna getirdiği belirtilmektedir. 

Aile konutu üzerindeki sınırlamanın özü itibarıyla bir tasarruf yetkisi 

sınırlaması olduğu görüşü de İsviçre ve Türk Hukuku’nda önemli yer 

tutmaktadır38. Bu görüşün ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Gümüş’e göre 

fiil ehliyeti sınırlamasına ancak ehliyetli kişilerin korunması için 

başvurulabileceğini oysa TMK md.194’de korunması gereken böyle bir 

kişinin değil aile birliğinin olduğu ifade edilmekte ve bu yasal sınırlamanın 

sadece fil ehliyetine özgülenmeyeceği ortaya koyulmaktadır39. 

TMK md.194’ün eşlerin ne fiil ehliyetini ne de tasarruf yetkilerini 

sınırladığını ancak hükmün, hukuki işlemlerin hüküm doğurabilmesi için bazı 

kişilerin katılımını gerektirdiğinden yola çıkan bir diğer görüş40 de gerek 

İsviçre’de gerekse Türkiye’de git gide daha fazla benimsenmektedir.  

Yargıtay’ın eski tarihli kararlarında diğer görüşlerin de zaman zaman 

yer aldığı tespit edilmektedir. Ancak Yargıtay, sınırlamanın ehliyete ilişkin 

olduğu yönündeki eğilimin etkisiyle görüş değiştirmiştir41. Son yıllarda 

verilen kararların tamamında hem Yargıtay, hem de İsviçre Federal 

Mahkemesi42, katıldığımız ilk görüşü yani aile konutu üzerindeki 

sınırlamanın, fiil ehliyeti sınırlaması olduğunu belirtmektedir43.  

Güncel yüksek mahkeme kararlarından 17.3.2021 tarihli kararında da 

Yargıtay TMK md.194 hakkında “Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi 

 
37 Kılıçoğlu, 2004, s.57. 
38 Hausheer/ Reusser/ Geiser, N.38 vd., s.392 vd., Gümüş, 2003, s.48; Haluk Nomer, Serkan 

Ergüne, Eşya Hukuku, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2020, s.168. 
39 Gümüş, 2003, s.48. 
40 Piotet, 2004, s.783; Şıpka, 2004, s.51 
41 Nomer/ Ergüne, 2020, s.169. 
42 Çoğunluk görüşü olduğuna ilişkin bkz.  Sendi Yakuppur, Aile Konutu ve Tapu Kütüğü’ne 

Güven İlkesi, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı:145 – 146, 2016, s.777. 
43 T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/2-2935 K. 2017/1722 T. 13.12.2017; T.C. 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/2-2934 K. 2017/1556 T. 6.12.2017; T.C. Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu E. 2017/2-1604 K. 2017/967 T. 24.5.2017; T.C. Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu E.2013/2-2056, K.2015/1201, T. 15.4.2015; T.C. Yargıtay 2.HD. E. 2021/414 K. 

2021/2363 T. 17.3.2021; T.C. Yargıtay 2.HD. E. 2020/5993 K. 2021/1988 T. 4.3.2021; T.C. 
Yargıtay 2.HD. E. 2020/5801 K. 2021/896 T. 1.2.2021; T.C. Yargıtay 2.HD. E. 2020/3829 K. 

2020/5916 T. 19.11.2020; T.C. Yargıtay 2.HD. E. 2018/1075 K. 2018/2651 T. 26.2.2018 

(kazancı.com.tr) 
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konulmuş olmasa da eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil 

ehliyetleri sınırlandırılmıştır. ….Dolayısıyla bu haktan önceden feragat 

edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık rıza 

ancak “belirli olan” bir işlem için verilebilir.” ifadesi yer almaktadır.   

Bu görüşlerin pratikte farkları, iyiniyetle hak kazanma noktasında 

kendisini göstermektedir. İyiniyet, durumun gerektirdiği özen gösterilse dahi 

bir hakkın kazanılmasına ya da bir başka hukuki sonucun gerçekleşmesine ait 

bir engeli bilmiyor olmak veya bilmesi gerekmemek şeklinde 

tanımlanmaktadır44. TMK md.3’de iyiniyete ancak “Kanunun iyiniyete hukukî 

bir sonuç bağladığı durumlarda” başvurulacağı belirtilmektedir. Bu sebeple 

kanun tarafından zikredilmediği takdirde iyiniyete, -TMK md.2’de yer alan 

kişilerin haklarını kullanırken ya da borçlarını yerine getirirken uymaları 

gereken dürüstlük kuralının daha genel yapısının aksine- bir can simidi 

edasıyla yaklaşmak ve her olaya uygulamak mümkün olamayacaktır. İyiniyet 

sadece kanunun öngördüğü hallerde ve ölçüde koruyucu rol oynayacaktır. 

İpotek koyulacak taşınmazın aile konutu olduğu Tapu Sicili’ne şerh 

edilmesi zorunlu değildir. Bu sebeple şerhin etkisi kurucu değil açıklayıcı 

olup üçüncü kişilerin iyiniyetlerini ortadan kaldıracaktır. Ancak ipotek 

işleminin tarafı kişiye, üzerinde ipotek hakkı kurulacak taşınmazda şerh yoksa 

malikinin evli olduğunu bilip bilmemek, evli olduğunu bilse dahi taşınmazın 

aile konutu niteliğini taşıyıp taşımadığını araştırmak yükümlülüğü yüklemek 

ile ailenin konut gereksinimi ve barınma hakkını korumak arasında seçim 

yapılması gerektiğinde TMK md.194’ün tercihini aile yönünde kullanıldığı 

söylenebilir.  

Bununla birlikte Tapu Sicili’ndeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet 

veya bir başka aynî hak kazanacak üçüncü kişinin bu kazanımının 

korunacağına ilişkin TMK md.1023 hükmü uyarınca Tapu Sicili’ne güven 

ilkesi ile iyiniyetle hak kazanmak da akla gelebilir. Ama bu düşünce şekli 

doğru değildir. Çünkü bu halde iyiniyet, Tapu Sicili’ndeki kayda ilişkindir ve 

eşin rıza verip vermediği bilgisine ilişkin iyiniyet TMK md.1023’de 

korunmaz45. TMK md.1023 hükmü, hukuki ilişkiye girenlerin fiil ehliyetlerini 

kapsamamaktadır. Zira sicile güven ilkesi ile iyiniyetle hak kazanmak için, 

sicildeki tescilden ayni hakkın kapsamının anlaşılması ve bu kapsamdaki 

hakların kazanılması gerekmektedir. Oysa eşlerin fiil ehliyetlerinin 

sınırlanması Tapu Sicili’nin koruduğu hakların kapsamıyla ilgili değildir ve 

 
44 Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk, İstanbul, Oniki Levha Yayınevi, 2021, s.229. 
45 Kılıçoğlu, s.59. 
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bu sebeple ipotek hakkı koyacak üçüncü kişinin, diğer eşin rızası olmadığı 

takdirde iyiniyetle dahi olsa TMK md.1023’e dayanarak hak kazanması 

mümkün değildir. Başka deyişle şerh edilmesi dahi zorunlu olmayan aile 

konutu üzerinde TMK md.1023 ilkesiyle, taraflar iyiniyetli olsalar da 

olmasalar da hak kazanmaya sebep olamaz, çünkü Tapu Sicili’ne 

kaydedilecek haklarla sınırlı hükmün kapsamı, fiil ehliyeti sınırlılığını veya 

eksikliğini korumaz.  

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2018/2-511 K. 2021/69 sayılı, 

11.2.2021 tarihli kararında da TMK md.1023’e dikkat çekilerek, bu şekilde 

korunan iyiniyetin sadece tasarruf yetkisinin bulunmamasının yarattığı 

eksikliği giderdiğinden bahsedilmektedir. Kararda iyiniyetin, tapudaki kaydın 

doğru olduğuna yönelik olduğu ancak iyiniyetli üçüncü kişilerin kendi 

kazanımlarının korunmasının ayni hak üzerinde, tasarrufta bulunan kişinin 

ilgili konudaki yetkisizliğinin dışında, diğer tüm unsurlarının geçerli olmasına 

bağlı olduğu vurgulanmıştır. Kararda başka deyişle “…üçüncü kişinin 

kazanımını sakatlayacak sebepler bulunmamalıdır. Üçüncü kişi adına yapılan 

tescil de yolsuz tescil niteliğinde ise aynî hakkın kazanılması, iyi niyet 

bulunsa bile mümkün olmayacaktır.” ifadesiyle bu gerekçeyle hüküm 

kurulduğu belirtilmektedir. 

Öte yandan TMK md.194 hükmü ile bir bütün olarak aile birliği 

korunmak istenmiştir. Aile birliğinin korunması aynı zamanda aile üyelerinin 

barınma ihtiyaçlarını da kapsamaktadır. Böylece sadece bir eş tarafından 

bazen hatalı kararlarla ailenin geri kalan üyelerinin barınmalarının 

zorlaştırılması halinde diğer eşin de bu durumda söz sahibi olma imkanı 

tanımak, gerektiğinde rıza vermeyerek aileyi koruyabilmesine yol açılmıştır. 

Bu sebeple aile konutuna ilişkin sınırlamalar, barınma yükümlülüğüne ilişkin 

olup, aile hukuku hükümleri içinde düzenlenen fiil ehliyeti kapsamında 

değerlendirilmelidir. Zira bu sınırlama aile üyelerini ve dolayısıyla aile 

birliğini korumaktadır. Oysa TMK md.1023 hükmü ile korunması amaçlanan 

aile birliği değil, üçüncü kişilerdir ve bu sebeple TMK md.194 hükmünün 

sistematik olarak da düzenlendiği yer, eşya hukukundaki iyiniyetle hak 

kazanmaya ilişkin genel kuralın (TMK md.1023) dışında kalmaktadır. 

Buna ilaveten genel kural olarak taşınmaz üzerinde iyiniyetle hak 

kazanımından söz edebilmek için iyiniyetin, hakkın kazanıldığı anda mevcut 

olması gerekmektedir ve bu an, tescilin yevmiye defterine kaydedildiği 

andır46. Oysa aile konutunun -zorunlu olmadığı için şerh edilmediği sürece- 

 
46 Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s.366. 
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tescilinden de bahsedilemeyeceğinden hakkın kazanımı için iyiniyetli 

olunması gerekli zaman kesiti de bulunmayacaktır. Böyle bir zaman aralığı 

(veya tek bir an) olmadığında ise iyiniyetin koruyucu etkisinden söz 

edilemeyecektir. 

Kaldı ki iyiniyetin hak kazanmaya sebep olduğu düşünülse dahi TMK 

md.3’de “asıl olan iyiniyetin varlığıdır” hükmüne göre iyiniyetin koruyucu 

etkisinden yararlanacak olan kişinin iyiniyetli olduğunu kanıtlaması değil; 

aksine onun iyiniyetli olmadığını iddia edenin yani bundan yarar sağlayacak 

olan kişinin iddiasını ispat etmesi gerekmektedir47. Lehine ipotek hakkı 

kurulacak kişinin iyiniyetli olmadığını ispatlaması gereken taraf, taşınmazın 

maliki eştir. Bu durumda kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler 

de göz önüne alındığında ipotek işleminin karşı tarafı üçüncü kişinin, konutun 

malikinin şahsi ilişkileri hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunun ispatını 

malike yüklemek de kanunun amacıyla bağdaşmayacaktır.  

Taşınmazın malikinin aynı zamanda ipotekle güvence altına alınan 

alacağın borçlusu olma zorunluluğu bulunmamaktadır48. Malik olan eş ya 

başka birisinin borcu için aile konutu üzerinde ipotek kurmuş veya ipotekli 

taşınmazın mülkiyet hakkı sonradan kazanılarak taşınmaz, aile konutu 

niteliğine sahip olabilir. Başka deyişle borçlu ile ipotekli taşınmazın maliki 

farklı kişiler olabileceği için taşınmazın maliki olan eşin değil üçüncü kişinin 

borcu için de aile konutu üzerinde ipotek hakkı kurulması mümkündür. Bu 

durumda aile konutu maliki eş borçtan şahsen sorumlu olmadığında, lehine 

ipotek kurulacak alacaklı hakkında işlemin tarafı dahi olmayan kişi hakkında 

iyiniyetin olmadığının ispatlanması için bilgi sahibi olmasının beklenmesi, 

hükmün koruduğu amacın üzerinde bir yük getirecektir. 

Aile konutu üzerindeki sınırlamanın, fiil ehliyeti sınırlaması olduğu 

sonucuna varabilmek için bunlara ilaveten, hükmün kanunda düzenlendiği 

kısım da dikkate alınmalıdır. Aile konutu kanunda, “Aksine hüküm 

bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî 

işlemi yapabilir" (TMK md.193) hükmünün ardından gelmektedir. TMK 

md.193 ve TMK md.194'ün kanunda "eşlerin hukuki işlemleri" başlığı altında 

yer almaları sebebiyle, kanun koyucu önce TMK md.193’de kuralı koymuş ve 

eşlerin hukuki işlem serbestîlerinin olduğunu belirtmiş, ardından gelen 

maddede ise eşlerin fiil ehliyetlerinin sınırlandığı istisnai durum ortaya 

koyulmuştur. Kanunun Gerekçesi’nde de bu husus “193. maddeyle kabul 

 
47 Oğuzman/ Barlas, s.230. 
48 Nomer/ Ergüne, 2020, s.359; Sirmen, 2021, s.694; Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe 

Oktay Özdemir, Eşya Hukuku Filiz Kitabevi, İstanbul, 2021, s.891. 



 

228 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

edilen genel kuralın bir istisnasına yer verilmiştir” ifadesiyle belirtilmiştir49. 

Aksi halde yani Yargıtay’ın önceden benimsediği ve diğer görüşlerden 

hareket edilerek aile konutuna ilişkin sınırlamanın, TMK md.1023’de yer alan 

Tapu Siciline güven ilkesinin istisnası olduğu varsayıldığında TMK 

md.194’ün, eşya hukuku hükümleri arasında düzenlenmesi gerekmekteydi. 

Üçüncü kişiye iyiniyetle hak kazanma imkanı tanındığı takdirde, diğer 

eşin aile konutuna ilişkin hakkı, göz ardı edilmek zorunda kalacaktır50. Hukuk 

Genel Kurulu tarafından Yargıtay’ın görüş değiştirmesinden önce verilen 

kararında51 iyi niyetle hak kazanımına kapı açık bırakılarak aile konutunun 

önemi büyük ölçüde zayıflatılmış idi52. Ancak günümüzde Yargıtay ailenin 

barınma hakkını koruyarak TMK md.194’ün fiil ehliyeti sınırlaması olduğuna 

dair verdiği kararlarda, diğer eşin bilgisi ve açık rızası olmadığı hallerde 

üçüncü kişinin iyiniyetle hak kazanmasının önüne geçmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin53 13.10.2016 tarihinde önüne gelen bir 

bireysel başvuruda verdiği kararda, Yargıtay’ın görüş değiştirdiğine ilişkin şu 

hususlar dikkat çekmektedir: “Yargıtay kararlarında somut olayda olduğu gibi 

tapu kaydına aile konutu şerhinin konulmadığı durumlarda aile konutunun 

üçüncü şahıslarca edinilmesi yönünden 4721 sayılı Kanun'un iyi niyete dair 

hükümleri dikkate alınmakta iken Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 

15/4/2015 tarihli ve E.2013/2- 2056, K.2015/1201 sayılı kararı ile yeni bir 

uygulamaya geçildiği, buna göre aile konutunun maliki olan eşin aile konutu 

üzerinde yapacağı tasarruflara diğer eşin açık rızasının bulunduğunun 

ispatlanmasının gerekli olduğu yaklaşımının benimsendiği anlaşılmıştır.” 

Kararda ayrıca adı geçen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi kararlarından sonra mahkemelerin, eşlerin fiil ehliyetine getirilen 

sınırlamanın aile konutu şerhinin koyulması ya da konulmaması şartına 

bağlanmayacağına ve işlem tarafı olan üçüncü kişinin iyi niyetli olup 

olmamasının da herhangi bir öneminin bulunmadığı yolundaki görüşü kabul 

ettiğine dikkat çekilmektedir. 

 
49 TMK md.194 gerekçesi 
50 Şıpka, 2004, s.160;  
51 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.10.2006 tariihli,  2006/2-591 - 2006/624 sayılı kararı. 
52 Burcuoğlu Halûk, Les nouvelles annotations apportées par le nouveau Code Civil Turc entré 
en vigueur le 1er janvier 2002, ZBGR 90/2009 S. 137, 137-149, s.149. 
53 Anayasa Mahkemesi’nin 2014/17751 Başvuru Numarası ile 13.10.2016 tarihinde verdiği ve 

30.11.2016 tarihli 29904 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararı. 
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu54 tarafından 15.5.2015 tarihinde verilen 

diğer bir karara göre eşlerden biri, davaya konu aile konutunu satın almak 

amacıyla davalı şirket lehine konut üzerinde ipotek hakkı kurmuş ancak bu 

işlem sırasında diğer eşin açık rızası alınmamıştır. İpoteğin kaldırılması 

davasında davalı şirket, tapu kaydında aile konutu olduğuna dair bir şerhin 

bulunmadığını, kendilerinin iyiniyetli olduğunu öne sürmüştür. Hukuk Genel 

Kurulu, ipotek işleminin, davacı ve davalı eş ile aynı çatı altında oturan 

müşterek çocukların kullandığı krediye teminat teşkil etmek üzere kurulmuş 

bulunmasının da öneminin olmadığına dikkat çekerek. TMK md.194/I’de eşin 

açık rızasını aradığından, yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmenin 

imkansız olduğuna karar vermiştir. Kararın gerekçesinde Hukuk Genel 

Kurulu’nda yapılan görüşmelerde bazı üyelerce ipotek hakkı kurulurken Tapu 

Sicili’nde taşınmazın aile konutu olduğuna ilişkin şerh bulunmaması 

sebebiyle lehine ipotek hakkı kurulan şirketin kötüniyetli olduğunun 

ispatlanması yükünün davacı eşe ait olduğunun ileri sürülmesine rağmen bu 

görüşün kurul üyelerinin çoğunluğunca benimsenmediği açıklaması da yer 

almaktadır. 

3-MALİK OLMAYAN DİĞER EŞİN AÇIK RIZASI 

3.1 Rızanın Gerekliliği 

Aile konutu üzerindeki hakları sınırlandıran tüm hukuki işlemler 

olduğu gibi ipotek hakkı kurulması da, TMK md.194/I’in ifadesiyle “diğer 

eşin açık rızası”na tabidir. İpotek koyma işlemine rıza verilmemesi halinde 

diğer eşin bu yöndeki iradesini açıkça ortaya koyacak herhangi bir davranışla 

gösterilmesi yeterlidir55. Hakkın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla 

haklı bir sebep olmaksızın rıza verilmediği takdirde eşe, hakime başvurma 

imkanı tanınmıştır (TMK md.194/II). Rıza ihtiyacının temeli, diğer eşin 

verilecek kararlarda söz sahibi olma hakkına dayanmakta olduğundan diğer eş 

söz gelimi üçüncü kişinin borcuna karşılık aile konutuna ipotek 

 
54 T.C. Yargıtay HGK, E. 2013/2-2306, K. 2015/1356 sayılı 15.5.2015 tarihli kararı 

(kazanci.com.tr); Benzer şekilde başka kararlar da bulunmaktadır. Örn T.C. Yargıtay HGK, E. 

2017/2-2934, K. 2017/1556 sayılı 6.12.2017 tarihli kararında Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda 

yapılan görüşmelerde, Tapu Siciline konutun, aile konutu olduğuna ilişkin şerh işlenmediği 
takdirde, TMK md.1023’de yer alan düzenleme uyarınca, iyiniyetli üçüncü kişinin ayni hak 

kazanımının korunacağı ve bu yüzden özel daire bozma kararının yerindeliğinin ileri 

sürülmesine rağmen, görüşün kurul çoğunluğunca benimsenmediğine dikkat çekilerek, 

davacının bilgisi ve onayı dışında, TMK md.194/1’e aykırı olarak ipotek kurulması sebebiyle, 
yerel mahkeme tarafından ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik 

bulunmadığından, bu duruma dair direnme kararının yerinde bulunduğu belirtilmektedir. 
55 Hasenböhler, N.65, s.434. 
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koyulmasından başka bir yöntemle örneğin kişisel güvence sağlayan kefalet 

sözleşmesi ile veya başka bir taşınmaz üzerine ipotek koyarak borcu temin 

edebilecekse aile konutunu tehlikeye atmamak için rıza vermek zorunda 

değildir. Bunun yanında rıza alınamaması diğer eşin evden uzaklaşmış ve 

nerede olduğunun bilinmemesinden ya da fiziksel nedenlerden söz gelimi 

hastalığı sebebiyle rıza veremeyecek durumda olmasından da kaynaklanabilir 

ve bu durumda diğer eşin varsa yasal temsilcisine de başvurmak 

mümkündür56. Açılan davada hakimin kararı, diğer eşin rızası yerine 

geçmemekte ancak davacı eşe tek başına işlem yapmak konusunda yetki 

vermektedir57.  

TMK md.194’e ilişkin uygulamaların düzenlenmesine dair Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nca çıkarılan 11.06.2014 

tarihli, 1756 sayılı Genelge A-5’de aile konutu ile ilgili satış, bağış gibi devir 

sonucunu doğuran veya ipotek, satış vaadi, intifa, sükna, kira şerhi gibi konut 

üzerindeki hakkı sınırlandıran işlemlerin, ancak malik olmayan eşin rızasının 

alınarak gerçekleştirilebileceği ifadesi yer almaktadır. Böylece kanunda 

zikredilmeyen ipotek hakkı kurulmasında da eşin rızası rızanın aranacağı, 

genelgede açıkça belirtilmiştir.  

İpotek hakkı kurulurken eşin rızasının alınmaması halinde işlemin 

akıbeti ne TMK md.194’de ne de CCS md.169’da açıkça belirtilmiştir58. 

Ancak hükmün ifadesinden ve “feshedemez, sınırlayamaz” terimlerinden, 

kanun koyucunun amacının kesin hükümsüzlük olduğu sonucu çıkmaktadır59. 

Başka deyişle rızanın alınmaması, lehine ipotek hakkı kurulacak kişinin olası 

iyiniyeti dikkate alınmaksızın söz konusu yasal işlemin, kesin 

hükümsüzlüğünü gerektirmektedir60. TMK md.194 (CCS md.169) kamu 

dizenine ilişkin61 ve emredici62 bir hüküm olarak aksine anlaşma 

yapılamayacak niteliktedir. Böylece rıza alınmadığı takdirde her ilgili işlemin 

 
56 Hausheer/ Reusser/ Geiser, N.62a, s.402. 
57 Hausheer/ Reusser/ Geiser, N.64, s.408; Şıpka, s.176; Dural/ Öğüz/ Gümüş, s.183. 
58 TMK md.194’de yer almasına rağmen CCS md.169 bulunmayan ancak kira sözleşmesine 

ilişkin hükümler arasında İsviçre Borçlar Kanunu’nda (CO) düzenlenen aile konutunun kira 
sözleşmesiyle edinilmesinde, kira sözleşmesinin feshine ilişkin CO md.266o hükmünde rıza 

alınmadığı takdirde işlemin hükümsüzlüğü açıkça belirtilmektedir. 
59 Şıpka, s.143. 
60 Thévenoz Luc, Emmenegger Susan, Platino Yvan Mario, Döbeli Thirza, Le droit bancaire 
privé suisse, 2018, s.202; Gauron-Carlin, Sabrina, 2019, s.87. 
61 İsviçre Federal Mahkemesi’nin 5A_169/2010 sayılı, 23.08.2010 tarihli kararı 
62 Gauron-Carlin, 2019, s.87. 
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hükümsüzlüğünü her zaman ileri sürebilir ve dava açılmasına da gerek 

bulunmamaktadır63. 

3.2 Rızanın Şekli 

TMK md.194’de eş tarafından verilecek rızanın açık olması gerekliliği 

belirtilmiştir. Rızanın açık olması, öncelikle somut olarak o konuya ilişkin 

verilmesini kapsamaktadır64. Doktrinde verilen örneklere göre malik eşe 

çeşitli hukuki işlemler yapabilmek için verilen genel bir rıza, aile konutu 

üzerindeki hakların sınırlamasına yönelik açık rıza olarak kabul 

edilemeyecektir65. Önceden verilen ve aile konutu üzerinde yapılacak tüm 

işlemleri kapsayan soyut bir izin geçerli olarak kabul olunmamalıdır66. Rıza 

yalnızca somut, sınırları belli, spesifik bir hukuki işleme ve açıkça verilebilir.  

Açıkça verilmesin zorunluluğunun yanında rıza, kural olarak şekle 

bağlı bir hukuki işlem değildir67,68. Öte yandan kanunun kesin ifadesi, doktrin, 

Yargıtay ve İsviçre uygulamalarında69 da, rızanın açık olarak verilmesi 

gerekliliğine özellikle dikkat çekilmesi sebebiyle, örtülü (zımni) şekilde 

rızanın verilmesi mümkün olmayacaktır70. Bunun yanında kanaat verici 

davranışla veya susma halinde, açık verilmesi gereken rızanın bulunduğundan 

bahsedilemez. Başka deyişle susma, açık bir irade beyanı değildir bu sebeple 

yapılan işleme diğer eşin ses çıkarmaması, suskun kalması halinde de 

rızasının olduğundan söz edilemeyecektir. Örneğin doktrinde kabul edildiği 

şekliyle, Tapu Sicil Müdürlüğü'nde yapılan ipotek işlemi esnasında, hak 

sahibi olmayan eşin sessiz şekilde eşine refakat etmesi, zımni (örtülü) onay 

 
63 Şıpka, s.143; Hasenböhler, N.59, s.439;  
64 Zeiter/ Schlumpf 2016, s.555; Hasenböhler, N.60, s.429 
65 Schmid, 2016, s.328. 
66 Emel Badur, “Eşin Rızası,” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 109, 2013, 251-302, s.260. 
67 Schmid, 2016, s.328; Hasenböhler, N.63, s.432; 
68 İsviçre'de de 24.03.1985 tarihinde kira sözleşmelerinde eşin rızasının yazılı olarak alınmasına 

ilişkin taslak, parlementoda onaylanmamıştır Hausheer/ Reusser/ Geiser, s.400.  
69 İsviçre Federal Mahkemesi, BGE 142 III 720 sayılı, 10.11.2016 tarihli kararı; İsviçre Federal 
Mahkemesi, BGE 118 II 489 sayılı, 03.11.1992 tarihli kararı.  
70 Zeiter/Schlumpf, s.554; Hausheer/ Reusser/ Geiser, s.400; Fountoulakis Christiana, D'Andrès 

Joël, Wohlgemuth Marc, Quelques enjeux de l’interaction entre le droit foncier, le droit de la 

protection de l’adulte et le droit de la famille, Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- 
und Grundbuchrecht, 2017, s.20; T.C. Yargıtay 2.HD. E. 2021/414 K. 2021/2363 T. 17.3.2021; 

T.C. Yargıtay 2.HD. E. 2021/414 K. 2021/2363 T. 17.3.2021; T.C. Yargıtay 2.HD. E. 

2020/5993 K. 2021/1988 T. 4.3.2021. 
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yerine geçebilir ancak TMK md.194’de yer alan açık rızaya ilişkin hüküm 

uyarınca, işleme açıkça rıza verdiği ileri sürülemez71.  

Kural olarak rızanın açıklanmasının, şekle bağlı bir hukuki işlem 

olmamasına rağmen, aile konutunun edinilme sebebinin, kanunda şekle bağlı 

yapılması gereken hukuki işlemlerle kazanılması halinde, bu kuralın dışına 

çıkılması gerekmektedir. İsviçre’de de TMK’daki gibi bu konuda açık hüküm 

olmamasına rağmen İsviçre Borçlar Kanunu md.266m’de yer alan kira 

sözleşmesinin feshine verilecek rızanın yazılı şekle bağlı tutulması ile 

paralellik kurularak, CCS md.169’da (TMK md.194) diğer eşin rızasına 

ilişkin yapılacak hukuki işlemin şekline bağlı olacağı ileri sürülmektedir72. Bu 

fikre doktrinin çoğunluğu karşı çıkmakla birlikte, Tapu Sicili’nde yapılması 

gereken taşınmazın devrine ilişkin işlemlerde, şekle bağlı olmama kuralının 

aksine rızanın yazılı olması şartının arandığı da ortaya koyulmaktadırlar73. 

Bunun sonucunda taşınmaz üzerinde ipotek kurulmasına ilişkin rızanın da 

yazılı olarak verilmesi gerekmektedir. Hatta bu yazılı rızanın İsviçre Tapu 

Sicil Tüzüğü74 md.51/2’de belirtildiği üzere resmi makam tarafından 

onaylanmış olarak diğer belgelerle birlikte, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne teslim 

edilmesi gerekmektedir75. Böylece İsviçre’de Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Türk 

Hukuku’nda yeri olmayan bir denetleme yüklenmiş ve taşınmazın devri veya 

yük altına sokulması durumlarında resmi bir makamın onayı ya da üçüncü 

kişinin izni gerektiğinde buna ilişkin belgelerin de memura yazılı olarak 

sunulması zorunluluğu sebebiyle, aile konutunda eşin rızası da bu kapsamda 

memurun denetiminden geçecektir76.  

Türk Hukuku’nda açık rızanın şekle bağlı olmamasına rağmen ipotek 

hakkı kurulurken de aynı çözüm benimsenmelidir. Taşınmaz üzerinde TMK 

md.856/II’ye göre ipoteğin kurulmasına ilişkin sözleşmenin geçerliliği, resmi 

şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Tapu Sicil Tüzüğü md.16/1’e göre 

“Kanunlarda veya bu Tüzükte belirlenen istisnalar dışında, yazılı istem 

 
71 Harun Muratoğulları, “Aile Konutu Üzerinde Tesis Edilen İpotek”, Terazi Hukuk Dergisi, 

2013, 38-45; İlhan Helvacı, Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 
İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2008, s.89. 
72 Görüşler hakkında açıklama ve İsviçre Borçlar Kanunu md.266m’nin tarihçesi ile bağlantısı 

hakkında bkz: Hasenböhler, N.63, s.433. Türk Hukuku’nda da bazı yazarlar, Tapu Sicili’nde 

yapılacak işlemlerin resmi şekle bağlı olması sebebiyle verilecek rıza için de şekil şartı 
aranması gerektiğini ileri sürmektedirler Badur, 2013, s.261. 
73 Hasenböhler, N.63, s.433; Schmid, n.12, s.329; Hausheer/ Reusser/ Geiser, N.49, s.400. 
74 İsviçre 23.09.2011 tarihli Tapu Sicil Tüzüğü 
75 Elektronik Tapu Sicili Sistemi ile bu kayıtların elektronik ortamda da tutulabilmesine yol 
açılmış ve Tapu Sicil Tüzüğü md.3’e göre Tapu Sicili’nin elektronik ve yazılı tutulma 

şekillerinin aynı değerde olup aynı hüküm ve sonuçları doğurduğu ifade edilmiştir.   
76 Gümüş, 2003, s.53. 
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olmadıkça Tapu Sicili üzerinde işlem yapılamayacağı” için, aile konutuna 

ilişkin rızanın da bu istisnalar arasında sayılmaması sebebiyle yazılı olarak 

verilmesi gerekmektedir77. İpoteğin ancak Tapu Sicili’nde koyulabilmesi 

sebebiyle, aile konutuna malik olmayan diğer eşin rızasının da açıkça ve Tapu 

Sicili kurallarına uygun olarak buradaki işlemlere bizzat katılarak, yazılı 

şekilde (veya sözlü isteminin tutanağa geçirilmesiyle) verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca sadece ipotek hakkı kurulmasında değil, zaten 

kurulmuş ipoteğin bedelinin arttırılmasında da eşin rızası 

gerekmektedir78.Tekrar edilmelidir ki ipoteğin dışındaki diğer işlerde söz 

gelimi aile konutunun kira sözleşmesiyle sağlanması halinde, rızanın açıkça 

verildiği ispatlanabildiği sürece, sözlü olarak da ifade edilmesinde sakınca 

bulunmamaktadır79. 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün 2002/7 sayılı, 11.06.2002 tarihli 

genelgesiyle uygulamada eşin rızasının noterden bir muvafakatname ile 

alındığı tespit edilmektedir80. Bunun yanında Bankalar Birliği tarafından 

çıkarılan bir genelgeyle kredi sözleşmelerine ilişkin aile konutunun ipotek 

edilmesi halinde borçlunun eşinin noterden muvafakatının alınması gerekliliği 

bildirilmiştir. Bu genelge, 10.01.2002/67957 sayılı Genel Mektup ile Banka 

Şubelerine duyurulmuş ve üzerinde banka lehine ipotek tesis edilecek 

taşınamazın incelenmesi, aile konutu şerhi varsa ancak kaldırıldıktan sonra 

ipoteğin kurulabilmesi, şerh yoksa da taşınmazın mesken ve malikin evli 

olması hallerinde aile konutuna ilişkin iddiaların önlenebilmesi için “malik 

olmayan eşin noterde imza tasdiki sureti ile ipotek tesis edilmeden önce 

rızasının alınması” gerektiği belirtilmiştir81.  

Yargıtay, aile konutuna ipotek koyan bankanın basiretli bir tacir olarak 

davranıp diğer eşin açık rızasının olup olmadığının tespiti için gerekli 

araştırmayı yapma ve özen yükümlülüğünün bulunduğuna dikkat 

çekmektedir. Önüne gelen bir olayda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu82, bir 

bankadan aldığı krediyi temin etmek için maliki olduğu aile konutuna banka 

lehine ipotek hakkı kuran malikin evli olduğunu bilen bankanın, diğer eşten 

yazılı muvafakat belgesi almasına rağmen muvafakatnamedeki imzanın diğer 

eşe ait olmaması sebebiyle basiretli tacir olarak sorumluluklarına dikkat 

 
77 Bilge Öztan, Aile Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015, s.319. 
78 Pascal Montavon, Cinquième partie Les effets du mariage et les régimes matrimoniaux, 

Genève, Schulthess éditions romandes, 2020, s.372. 
79 Fountoulakis/ Joël/ Wohlgemuth, s.20. 
80 Şıpka, 2004, s. 144. 
81 Şıpka, 2004,  s.127, dipnot 432. 
82 T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E.2017/1604, K.2017/967 sayılı 24.05.2017 tarihli kararı 
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çekilmiştir. Kararda “Tacir olan banka, Kanunun (TMK m.194) açık rıza 

alınmasını istediği bu konuda kendisine sunulan muvafakat belgesindeki 

imzanın rızası gereken eşe aidiyetini belirlemek ve sözleşmenin hakim tarafı 

olarak objektif özen yükümlülüğünün bir gereği olarak imzanın sıhhatini 

denetlemek zorundadır. Dolayısıyla muvafakat belgesindeki imzanın rızası 

gereken davacı eşe ait olup olmadığını denetlemeden (araştırmadan) aile 

konutu üzerine ipotek tesis ettiren ipotek alacaklısı bankanın kanunun “açık 

rıza” alınması gerektiğine yönelik düzenlemesi karşısında TMK'nun 1023. 

maddesinde düzenlenen tapuya güven ilkesinden yararlanmasının” mümkün 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde Yargıtay’ın da kabul ettiği 

üzere aile konutuna ilişkin sınırlamalar fiil ehliyeti sınırlaması olmasına 

rağmen, malik olmayan eşin korunmasının yanında aileyi korumak da kamu 

düzeninin gereğidir. Ancak kamu düzeninin korunması için bir diğer 

gereklilik de ayni haklarda Tapu Siciline güven ilkesine bağlı kalmaktır. 

Lehine ipotek hakkı kurulacak kişinin iyiniyetli olarak Tapu Sicili’ndeki 

kayıtlara söz gelimi taşınmazın aile konutu olduğuna ilişkin bir şerh 

bulunmadığında buna güvenerek hukuki işlemi gerçekleştirmesi halinde bu 

kişinin de korunması gerekmektedir. Aksi halde ipotek işlemleri, lehine ipotek 

hakkı kurulacak kişinin iyiniyetli olsa dahi işlemin hükümsüz olması tehdidi 

altında işlem yapmak zorunda bırakılması sonucunu doğuracak ve bu durum, 

ipotek alacaklısının korunmasının yanında, piyasa ekonomisinin şartlarına da 

aykırılık taşıyarak evli kişilerle ipotek işlemine girişmeyi engellemeye yol 

açacaktır.  

Bu sebeple tıpkı İsviçre Tapu Sicil Tüzüğü md.51/2’de yer alan 

taşınmazların devrinde diğer eşin rızasının verilmesi gerekli belgelerle birlikte 

işlemi yapacak İsviçre Tapu Müdürlüğü’ne teslim edilmesine benzer bir 

hükmün Türk Hukuk Sistemi’ne de ipotek hakkının kurulması hakkında 

getirilerek, karşılaşılacak sorunların bu aşamada bertaraf edilmesi mümkün 

olabilir. Nasıl ki Tapu Sicil Tüzüğü md.19’da tasarruf yetkisinin belirlenmesi 

için tarafların fiil ehliyetleri araştırılıyorsa, evli kişilerin ipotek hakkı 

kurmaları sırasında Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından işlemin yapılacağı 

taşınmazın aile konutu niteliği taşıyıp taşımadığının araştırılmasına ilişkin 

düzenleme yapılabilir. Böylece kamu gücü kullanılarak hem diğer eşin 

işlemden haberdar olması sağlanarak eş ve ailenin barınma hakkı, hem de 

lehine ipotek hakkı kurulacak kişiye karşı iyiniyet iddiasında bulunularak 

işlemin hükümsüz hale gelmesi engellenerek eşlerin dışındaki üçüncü kişi 

korunmuş olacaktır. 
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SONUÇ 

Eşlerden birinin diğer eşin açık rızası bulunmadığı sürece, aile konutu 

ile ilgili kira sözleşmesini feshedemeyeceği, aile konutunu devredemeyeceği 

veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağına ilişkin TMK 

md.194/I hükmüne istinaden, eşlerin birlikte yaşadıkları, zamanlarını 

geçirdikleri taşınmazın, aile konutu niteliğinde olması halinde buna ilişkin 

bazı hukuki işlemlerde işleme katılmayan veya mülkiyet hakkı kendisinde 

bulunmayan eşin rızasının aranması gerekmektedir. Bu sebeple TMK 

md.194’deki sınırlama, ekonomik olarak satışa eşdeğer olan, yani aile 

konutunun kullanılmasını makul olmayan bir şekilde kısıtlayan veya ortadan 

kaldıran tüm yasal işlemleri olduğu gibi ipotek hakkı kurulmasını da 

kapsamaktadır. Rızanın hukuki niteliği eşlerin fiil ehliyetlerine getirilen 

sınırlama olup bu görüş doktrinde öteden beri bazı yazarlarca savunulmakta 

ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin benimsediği, Yargıtay’ın ve Anayasa 

Mahkemesi’nin yukarıdaki kararında da işaret edildiği üzere, 15.4.2015 

tarihinden sonra görüş değişikliğine giderek kabul ettiği görüştür.  

Bunun pratik sonucu iyiniyetin, Tapu Sicili’ndeki kayda ilişkin olması 

buna karşılık eşin rızasına ilişkin iyiniyetin Tapu Sicili’ne güven ilkesi ile 

(TMK md.1023) korunmamasında görülmektedir. Çünkü iyiniyetten söz 

edebilmek için hakkın, Tapu Sicili’nin koruduğu hakların kapsamında olması 

gerekmektedir. Oysa tarafların fiil ehliyetleri, TMK md.1023 hükmünce 

korunan haklardan değildir ve bu sebeple lehine ipotek hakkı kurulan kişinin, 

iyiniyetle dahi olsa diğer eşin açık rızası alınmadıkça aile konutu üzerinde 

ipotek hakkı kazanması mümkün değildir.  

TMK md.194’de eş tarafından verilecek rızanın açık olması gerekliliği 

belirtilmiştir. Ancak rızanın şekli mevzuatta gösterilmemiş, doktrine ve 

uygulamaya bırakılmıştır.  Tapu Sicili’ne işlenmesi zorunlu olmayan aile 

konutu şerhi ile ailenin barınma hakkının korunmasının yanında lehine ipotek 

hakkı kurulan kişinin de korunarak, ekonomik işleyişin ve işlem güvenliğinin 

sağlanması amacıyla mevzuatta değişiklik yapılması, uygun bir çözüm olarak 

görülmektedir. Böylece İsviçre’de olduğu gibi Tapu Sicil Müdürlüğü’ne evli 

kişilerin ipotek hakkı kuracağı taşınmazın aile konutu niteliği taşıyıp 

taşımadığının araştırma görevi yüklenerek, aile konutuysa diğer eşin rızasının 

alınmasına yönelik işlem yapmalarına ilişkin düzenleme yoluna gidilmesi ile 

bu sorunları aşmak mümkün olacaktır. 
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GİRİŞ 

Sosyal bilimlerde tarihsel sosyoloji, sosyal değişme ve makro sosyoloji 

açısından oldukça önemli tesirlere sahip olan Wallerstein, toplumsal olayları 

anlamaya, açıklamaya çalışırken büyük yapılara odaklanmış aynı zamanda 

olayların mikro boyutlarını da sürece dahil etmiş ve bu yaklaşımıyla makro 

sosyolojiye yönelik dikkatin artmasını sağlamıştır.  Wallerstein, modern 

dünya-sistemi analizini 1970’li yıllarda geliştirmiştir. Modern dünya-sistemi 

iktisadi ve siyasi temellere dayanmakta ve kültür de bu temellerle birlikte 

değerlendirilmektedir.  

Dünya sisteminin gelişmesindeki sürekliliğinin odağında insan emeğini 

içine alan her şeyin toprağın, doğal kaynakların metalaşması kabulü vardır. 

Merkez için ve çevre için üretim ayrı ayrı olmak üzere dünya ekonomisinde 

ikiye ayrılmıştır. Kapitalist dünya üzerinde merkeze yönelik ürünler 

tekelleşme boyutunda çok daha güçlüyken, çevredeki üretim rekabetçi bir 

yapı teşkil etmektedir. Üretimin denetiminin merkezin kontrolünde olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda da karlılık da kapitalist dünya sistemi içerisinde 

hiyerarşik açıdan var olan çevre, yarı çevre ve merkez içerisinde merkezin 

lehine önemli farklılık göstermektedir. 

Sistem içerisinde değişim, çevre ve merkez arasında denk koşullarda 

gerçekleşmemektedir.  Çevre merkezin ürünlerini daha yüksek fiyatlarda 

alırken kendi ürünlerini daha ucuza satmaktadır. Sistem içerisinde merkez ve 

çevrenin rolleri değerlendirildiğinde merkez, bilim ve teknolojik açıdan 

donatılmış ve üst düzey ürünler üretirken; çevre, merkeze yönelik ucuz iş 

gücü ve ham madde sağlamakla yükümlüdür. Denk koşullarda olmayan bu 

değişim Wallerstein’e göre çevreden merkeze yönelik artı değerin taşınması 

olarak değerlendirilmektedir.  

Modern dünya-sistemi içerisinde iş bölümünün paylaşımı ve 

belirlenmesi bağlamında devlet kavramı değerlendirilir. Sistemde bu 

doğrultuda kapitalist dünya ekonomisi içerisinde çok yönlü çıkar ve güce 

sahip olan tek tek ulus devletlerinin var olması ve bu ulus devletlerinin 

bünyesinde iş bölümlerinin oluşturulması sağlanmış olmaktadır. Ayrıca farklı 

dillere, değerlere ve üretim şekillerine sahip olan etnik gurupların varlığı da 

kapitalist dünya ekonomisinin kuvvetlenerek genişlemesi açısından oldukça 

etkili olmaktadır. Etnik gruplarda emeğin kontrolünde kolaylığın olması 

kapitalist dünya ekonomisinin mevcudiyetine hizmet eden bir durumdur. 

Kapitalist dünya ekonomisi bünyesinde var olan ulusçuluk ve 

ulusalcılık akımlarının dünya sisteminin mevcudiyeti üzerinde etkili olduğu 

kadar sisteme yönelik oluşan muhalif eylemlere de zemin hazırlamaktadır. 
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Ulusçuluk ve ulusalcılık akımlarının belirleyicisi sistemin kültürü olmakta 

ulusal kimlikler bu doğrultuda oluşarak modern dünya tarafından inşa edilmiş 

halklar sistem içerisinde var olmaktadır. Sistem içerisinde var olan mücadele 

ideolojiler, sosyal bilimler ve sistem karşıtı hareketler olarak değerlendirilen 

birbirinden ayrı üç alanda toplumun jeokültür temelini sağlamıştır. 

Wallerstein’e göre devletler yönetim süreçlerinde varlıklarını devam 

ettirebilmek amacıyla devletler arası yapı içerisinde uygulamak zorunda 

oldukları normlarla şekillenmektedirler. Bu doğrultuda devletlerin tamamen 

bağımsız bir siyasal yapıda olmaları mümkün olmamaktadır. Kapitalist 

ekonomik yöntem içerisinde normlar güçlü devletler tarafından 

belirlenmektedir. Sistemin kusursuz varlık göstermesine sebep olan krizler ise 

egemen devletler arasındaki güç mücadelesinden kaynaklanmaktadır.  

Egemenlik -Ulus 

Fransız devrimi egemenlik kavramının doğması açısından dünya 

sistemi için önemli bir dönüm noktasıdır. Fransız devrimiyle birlikte 

egemenliğin sahibinin halk olması savı, siyasi dönüşümlerin olağanlaşması 

gibi sistemin jeokültürü için oldukça önemli olan değişimler gerçekleşmiştir. 

Merkez ve çevre kavramsallaştırması modern dünya-sisteminde etnik 

yapıları, ulus devleti, sınıfları açıklarken kullanılan önemli referanslardandır.  

Merkez ülkeler tarafından sömürülen, sömürge devletleri dünya sistemi 

içerisinde çevrede yer alan ülkeler olarak değerlendirilmiş ve en zayıf ülkeler 

olarak nitelenmişler, bazı sömürü ülkeleri ulusalcı hareketlerle 

egemenliklerine kavuşma mücadelesi vermiş, siyasal ve ekonomik açıdan 

önemli dönüşümler sergilemişlerdir (Wallerstein, 2018, s. 104).  

Kapitalist dünya ekonomisinde kar şirketlere dağıtılırken kayıplar 

devlete bırakılmakta, bu süreçte devletin sistemde vazgeçilmez bir işlevi 

olduğu görülmektedir (Wallerstein, 2015a, s.360).  Modern dünya-sisteminde 

devletlerarası ilişkilerde tanınırlığın sağlanması diplomatik süreçlerin 

yönetiminin gerçekleştirilmesi devletin varlığını gerekli kılarken kapitalist 

ekonomi içerisinde sistemin sürekliliği için ulus-devlet kavramlaştırması 

önemli bir yere sahiptir (Wallerstein, 2012, s.43). Modern dünya sisteminde 

devletler, hakimiyetlerini sağlamak hedefinde olan yapılar olarak kabul 

edilmekte bu amaca ulaşan devletler merkezde yer almakta bu süreç merkezin 

ve çevrenin oluşumuyla sonuçlanmaktadır (Wallerstein, 2016b, s.74). 

Yasal ve bürokratik yapılarda meydana gelen zayıflama sonrasında 

farklı tehlikeli guruplar oluşabilmekte, gücün tahsisi ve tehlikeli oluşumların 

önlenmesi için toplumun fertlerinin ulus kavramı altında birleşmesi 
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sağlanmaktadır (Balibar, Wallerstein, 2017, s.111). Devletler, yurttaşlarının 

aidiyet duygularını geliştirecek, eğitim sistemi, halka açık resmi seremoniler 

ve askerlik hizmetleri gibi araçları kullanarak ulusçuluğu pekiştirmişlerdir 

(Wallerstein, 2015b, s.200; Wallerstein, 2018, s.90).  

Egemenlik kavramı modern dünya-sisteminin anlaşılmasında önemli 

bir yere sahiptir. Devlet içinde ve devletlerarası mecrada egemenlik, iddia ve 

otorite mücadelesi olarak görülmektedir (Wallerstein, 2016a, s.186). Sistem 

içerisinde egemenliğin geçerliliği başka devletlerin tanıyıp kabul etmesiyle 

sağlanmaktadır (Wallerstein, 2016a, s.185). Çevre olarak ifade edilen 

devletlerde özerklik sorunu yaşandığı, merkezin sürekli müdahalesiyle 

karşılaşıldığı için gerçekçi bir egemenlikten söz etmek mümkün olmamaktadır 

(Wallerstein, 2016b, s.73).  

Modern dünya-sistemindeki devletler hiyerarşik şekilde 

sıralanmaktadırlar (Wallerstein, 2012, s.41). Sistemde, devletler arası 

mücadele merkez devletler içerisinde olmakta, güç merkeze olan mesafeyle 

belirlenmekte, çevrede ise oldukça dar anlamda bir egemenlikten söz 

edilebilmektedir (Wallerstein, 2016a, s.190). Her zaman merkezdeki 

devletlerin söyledikleri gerçekleşmektedir. Wallerstein’e göre, coğrafi 

sınırların olduğu bu sınırlar içerisinde kendisi dışında hiçbir devletin 

yetkisinin bulunmadığı egemenlik kavramı, devletler arasında karşılıklı 

tanınmayı gerektirmektedir (Wallerstein, 2016b, s. 72).  Kapitalist ekonomik 

sistemde egemenlik savı ulusal ve uluslararası boyutlarda sermayeye, 

maliyete, mülkiyete, istihdama dair kuralların belirlenmesinde ve 

uygulanmasında önemli işlevlere sahiptir (Wallerstein, 2016b, s.69).  

Modern dünya-sistemi içerisinde devletin ekonomiye karışması 

beklenmemektedir (Wallerstein, 2015b, s. 57).  Fakat devletten beklenen bu 

pasif rol yerini şirketlerin vergilendirilmesiyle aktif ve etkileyici düzenlemeye 

bırakmış; bu durum şirketlerin vergiyi kendi gereksinimlerini karşılamak 

yerine devlete vermek zorunda kalmaları rahatsızlık oluşturmuştur 

(Wallerstein, Collins vd. 2014,s.35).  

On dokuzuncu yüzyıl, modern dünya-sisteminde egemenlik 

mücadelelerinin sahnesi haline gelmiş, muhafazakarlık şiddetle değişimi 

reddederken; toplumun geleneksek kurumlarının muhafaza edilmesini 

savunmuş, liberaller, kontrollü değişimden yana olmuş, radikaller ise düzene 

muhalif eylemler içinde bulunmuş ve ideolojiler tarafından bu kavrama 

yönelik farklı yaklaşımların benimsendiği görülmüştür (Wallerstein, 2016a, 

s.102).  Bu süreçte eğitimi önemseyen liberallerin ideal yurttaş tanımında 

eğitimli olma şartını sunarken bir nevi herkesin eğitim sayesinde ideal yurttaş 
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olmasının mümkün olduğu söylemlerinde bulunulmuş ve ılımlı yaklaşımıyla 

liberaller dünya sistemi içerisinde egemen devlet olmuşlardır (Wallerstein, 

2015c, s.25).  

Devletlerin modern dünya-sisteminde, bürokratik açıdan güçlü yapıya 

sahip olması, yasal süreçlerinin uygulanabilirliği ve baskıcı tutumlardan uzak 

oluşu gücüyle doğru orantılıdır ve bu durum aynı zamanda ekonomik alanda 

da etkili olmalarını sağlamaktadır (Wallerstein, 2018, s.99).  Az gelişmiş 

olarak nitelenebilecek yarı çevrede güçlenme savaşı mevcutken merkezdeki 

güçlü devletlerde rekabet söz konusudur ve rekabette öne çıkabilmek için ise 

kapitalist sistemde hâkim güç olmak veya dünya imparatorluğu haline 

gelmekle mümkündür ancak modern dünya- sisteminde böyle bir dönüşüm 

gerçekleştirilememiştir (Wallerstein, 2015b, s. 253).  

Birleşik eyaletler, birleşik krallıklar ve birleşik devletler modern 

dünya–sisteminde hegemonya kuran devletler olarak kabul edilirken, belli bir 

dönem varlığını sürdürdüklerinden dönemselliklerine vurgu yapılır, sistem 

içerisinde en güçlü merkez ülke olarak kabul edilir; modern dünya–sistemi 

içerisinde ekonomik, askeri, kültürel ve siyasal alanlarındaki temel belirleyici 

güç konumundadırlar (Wallerstein, 2015b, s.25). Ancak hegemonik güç 

olarak mevcudiyetini sürdürmek oldukça zordur çünkü bu rollerini 

sürdürebilmek için siyasi, askeri güçlerini kullanmak onlara pahalıya mal 

olmakta bu süreçte başka güçlerin ortaya çıkmasıyla darbeler gündeme 

gelmekte, oluşan bu olumsuz koşullarla mücadele çöküşe zemin 

hazırlamaktadır (Wallerstein, 2018, s.107). 

Sistemin Jeokültürü  

Dünya sistemi kuramında Wallerstein, ekonomiye öncelik vurgusu 

yaparken, kültür ve ideolojiyi de sürece dahil etmektedir. Bu doğrultuda 

dünya sistemi kuramının sosyolojik, tarihsel, siyasal ve kültürel boyutlarıyla 

çok yönlü olduğunu görülmektedir. Tüm bu boyutların bir bütünün birbirine 

geçmiş, eklemlenmiş ve işlevsel parçalar olduğu anlaşılmakta, sonuç olaraksa 

bu çok boyutlu yapısıyla, dünya sistemi kuramının büyük bir toplum 

yaratmayı amaçladığı anlaşılmaktadır.  

Dünya sistemi analizine göre farklı sosyal disiplinler arasında 

çatışmalar vardır.  Analizin amaçlarından biri de farklı sosyal disiplinler 

arasındaki çatışmaları mantıksal bir düzen içerisinde sunarak çözümünü 

gerçekleştirmektir (Gulbenkian Komisyon, 2016, s.5).  Bu amaç 

doğrultusunda o zamana kadarki sosyal bilimcilerin ulusal toplum, ulusal 
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ekonomi, ulusal tarih şeklinde gerçekleştirilen ulus temelli analizlerinin yerine 

“Dünya-Sistemi Analizi” konulmuştur (Wallerstein, 2018, s.40).  

Wallerstein, geliştirdiği dünya sistemleri kuramıyla evrensel bir 

değişim modeli oluşturmakta, büyük boy sosyoloji kuramlarında olduğu gibi 

Wallerstein’in kuramında da tarihsel boyut önemli yer tutmaktadır. Modern 

dünya-sisteminde oluşan jeokültürün zeminini Fransiz Devrimi sonrasında 

meydana gelen egemenlik değişimi ve politik değişimin normalleşmesi 

anlayışı oluşturmuş özellikle on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar, birbiriyle 

bağlantılı olan sosyal bilimler, ideolojiler ve sistem karşıtı hareketler 

şeklindeki alanlarda yaşanan mücadele ile her kesimin sistem içinde yer 

almasının çabasının yaşandığı bir sahaya dönüşmüştür (Wallerstein, 2018, 

s.111).  

İdeolojiler, Fransız Devrimiyle birlikte muhafazakârlar, liberaller ve 

radikaller olarak üç biçimde ortaya çıkmıştır. Değişime karşı duruşları temel 

özellikleri olan muhafazakarların bu tutumlarının altında Fransız Devrimi’nin 

sonuçlarının korkunç olduğu inancı yatmakta; muhafazakarların değişimden 

ziyade eskiyi muhafaza etme ve eski sistemi geri getirme gerekliliğine olan 

inançları hatta herhangi bir değişim olacaksa bunu sıradan insanlar tarafından 

yapılamayacağı ancak kurumlardaki önemli yöneticiler tarafından 

yapılabileceği anlayışları onları düzenin sağlanması için mücadele eden karşı 

devrimciler olarak göstermektedir
 
(Wallerstein, 2015c, s.20-21).  

Muhafazakarların, eşitliğin mümkün olmadığına, eğitimin ancak üst 

sınıflara verilebileceğine, hiyerarşinin varlığıyla düzenin korunacağına, 

demokrasinin hiyerarşi için tehlikeli olduğuna ve statünün muhafazasının tanrı 

tarafından istendiğine dair inançları toplumsal sınıfların belirginleşmesine yol 

açmıştır (Wallerstein, 2015c, s.22). Liberaller muhafazakârların aksine 

değişimi desteklemiş ve değişimin kaçınılmaz olduğuna ancak çok hızlı 

olmaması gerektiğini inanmış, liyakat ve eşitliği savunmuş, hiyerarşiyi 

reddetmişlerdir (Wallerstein, 2012, s.95-96).  İdeolojiler içerisindeki üçüncü 

grup da Radikallerdir. Muhafazakarlara karşı bir yaklaşım sergilerlerken 

liberallerin değişime olan tutumlarına katılmışlar fakat değişimin hızıyla ilgili 

liberallerle ters düşmüşlerdir (Wallerstein, 2018, s.117).  

Sistem karşıtı hareketlere baktığımızda, ilk sistem karşıtı hareket olarak 

değerlendirilebilecek, kökleri Fransız Devrimine dayanan 1848 Devrimi, işçi 

sınıfının desteğiyle, yönetimi ele geçirme amacıyla gerçekleşmiş, başka 

ülkelerde de yansımaları görülmüş ancak başarıya ulaşamamıştır (Wallerstein, 

2018, s.118). Liberaller, radikaller ve muhafazakârlar 1848’e farklı tepkiler 

göstermişlerdir.  Liberaller değişimin yalnızca uzmanlar tarafından 
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uygulanacağı yaklaşımının yanlış olduğuna, radikaller değişimin politik alt 

yapısının meydana getirecek düzenli bir yöntemin gerekli olduğuna, 

muhafazakârlar ise İngiltere’nin muhafazakarlığından bazı ödünler vererek bu 

karmaşayı en az hasarla atlatılacağına yönelik çıkarımlarda bulunmuşlardır 

(Wallerstein, 2012, s.96-97).   

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik faktörleriyle gerçekleşebilecek ulusal 

birliğin kurulması, yeterli gelir seviyesinin sağlanması, sağlık ve eğitim 

olanaklarının ulaşılabilir kılınması, işyeri güvenliğinin sağlanması; seçme 

hakkının genişletilmesi amaçlarıyla hareket eden liberal devletler, modern 

dünya-sisteminde merkez konumda olan ülkelerdir (Balibar, Wallerstein, 

2017, s.112). Liberalizm, muhafazakarlığa karşı bir duruş sergileyen ve 

özgürlüğü temel değer olarak benimseyen bir ideolojidir. Hedeflediği 

düzende, hukukun üstünlüğüyle düşünce ve özel teşebbüsün bağımsızlığı yer 

almaktadır. Liberallerin hedefledikleri eşitlikçi programlar radikaller ve 

muhafazakârlar tarafından da kabul edilmiş, aralarındaki ana ayrımlar yok 

olmuş, yerini marjinal değişikliklere bırakmış böylece liberal program, 

jeokültürün aydınlatılmasında, anlaşılmasında önemli rol üstlenmiştir 

(Wallerstein, 2016a, s.102-103).  

Ordu, ulusal bayramlar ve ilkokul ulus oluşturma sürecinde etkin olan 

liberal programın temel kurumlarıdır (Wallerstein, 2018, s.119-120). Moden 

dünya-sisteminde özellikle on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda liberal 

program, sisteme tehdit oluşturacak karşıt hareketlerin artmasıyla temelini 

sağlamlaştırma fırsatı bulmuş, yasal dayanaklarını güçlendirmiş, bu faktörler 

jeokültürün oluşumuna katkı sağlamıştır (Wallerstein, 2015c, s. 118-119). 

Yurttaşlık hakkı kazanma temel amacıyla gerçekleştirilen kadın, işçi ve ulusçu 

hareketler, karşıt hareketlerin en önemli türleri olarak kabul edilmiştir 

(Wallerstein, 2018, s.131). Çoğunlukla olumsuz çalışma koşullarında çalışan 

işçilerin örgütlenmesiyle sisteme karşı gerçekleşen hareketler süreç içinde 

sosyalist partisi, işçi partisi olarak tanımlanabilmektedir (Wallerstein, 2018, 

s.122).  

Sosyal bilimler, jeokültürün işlevselliğini arttırması için kurumsal 

araçları oluşturmaktadır (Wallerstein,2015c, s.284-285).  On dokuzuncu 

yüzyılda doğa bilimcileri, hümanistlerden ve felsefecilerden öne geçerek 

üstünlük elde etmiş, gerçeğin tek tek yolunun kendileri olduğunu iddia 

etmişler bu süreçte gerçek olanın araştırılması doğa bilimcilere bırakılırken 

iyinin ve güzelin araştırılması hümanistlere yani beşeri bilimlere bırakılmış 

böylesi ikili ayrım ilk kez gerçekleştirilmiştir (Gulbenkan Komisyonu 2016, 

s.12-18). Toplumsal alanın ise yerinin belirlenmediği anlaşılmış özellikle 
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toplumsal alanın işleyişinin ve kurallarının nasıl oluştuğunun merak 

uyandırmasıyla yapılan çalışmalar sosyal bilim şeklinde kavramlaştırılmıştır 

(Wallerstein, 2016c, s. 139).   

Devletler birbirlerine karşı avantaj elde etmek için sosyal bilimlerden 

istifade etme eğiliminde olmuşlardır (Wallerstein, 2018, s.133). Sosyoloji, 

ekonomi, tarih, antropoloji, siyaset bilimi ve doğu araştırmaları şeklinde alt 

disiplinlere ayrılan sosyal bilimler on dokuzuncu ve yirminci yüzyılın ilk 

dönemlerinde toplumsal değişim ve dönüşümleri tanımlamıştır (Gulbenkan 

Komisyonu 2016, s.26). Beşeri bilimler ve doğa bilimleri arasında verdikleri 

çabayla bölünen sosyal bilimler, sosyoloji, ekonomi ve siyaset bilimi dalları 

doğa bilimlerinde; tarih, antropoloji ve doğu çalışmaları da beşeri bilimlerde 

yer edinmiştir (Gulbenkan Komisyonu 2016, s.34-36). Sistemin 

güçlendirilmesi için gerekli düşünsel dayanak sosyal bilimler vasıtasıyla 

gerçekleştirilmiş ve bu süreç 1968’e kadar sürmüştür (Wallerstein, 2018, 

s.134).  Modern dünya -sisteminin jeokültür zemini tahsis edilmiştir.  

Sistemin Krizi 

Modern dünya- sistemi içinde barındırdığı çelişkilerle artık sona 

yaklaşmaktadır (Wallerstein, 2000, s.60).  Sistemler sonsuz değillerdir ve 

süreç içerisinde çözemeyecekleri krizler sonucunda dengede olma halini 

muhafaza edemedikleri için devamlılıklarını sürdüremeyeceklerdir
 

(Wallerstein, Collins, 2014, s.19).  İlk olarak devletlerdeki egemenlik 

savlarının yok olmasına yol açacak sistemin işleyiş sürecindeki çatlakların 

oluşmasıyla güvenlik problemi yaşayan devletlerin askeri ve iktisadi giderleri 

artacak ve bu güvensiz ortamın sürdürülmesi mümkün olmayacaktır (Oktik ve 

Kökalan, 2001, s.136).  On sekizinci yüzyıldan İkinci Dünya Savaşı’na kadar 

merkezi temsil eden Avrupa Devletleri yerini Amerika Birleşik Devletleri’yle 

paylaşarak temel belirleyici rol üstlenmişler ancak Çin, Japonya benzeri 

ülkeler elli yıl içerisinde sistemin temel güçlerine dönüşeceklerdir 

(Wallerstein, 2016a, s.144).  

Modern dünya-sistemi de sürdürmesi gereken dengeden uzaklaşmış ve 

sona yaklaşmıştır (Wallerstein, 2016b, s.21).  Bu durum uzun dönemde 

gerçekleşen bir dönüşüm olarak değerlendirilir.  Sistem tarihinde bir defaya 

mahsus görülen ve sistemin sonunu getiren akabinde yeni bir sitemin 

başlamasına yol açan olay ise yapısal kriz olarak tanımlanmaktadır 

(Wallerstein, Collins vd. 2014, s.46). Üretilen çözümler sadece kısa süreli bir 

etki sağlamakla kalır ve krize çözüm olamaz (Wallerstein, 2016c, s.122). 

Krizle sistemde küçük olayların ciddi sonuçlar doğurduğu çatallanmalarla 
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gerçekleşen kaotik bir süreçtir ve yeni sistem kaçınılmazdır ancak bir geçiş 

dönemine ihtiyaç vardır (Wallerstein, 2018, s.136).  

Demokratikleşmeyle birlikte on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan 

vergilendirme, ilk zamanlarda uygulayan devletlerin ve harcamaların az 

olması nedeniyle sorun teşkil etmemişken ancak nerdeyse tüm devletlerden 

hak olarak istenen, yaşam boyu gelir güvencesi, sağlık, eğitim, sosyal 

hizmetler ciddi harcamalara yol açmakta vergilendirme sorun haline 

gelmektedir (Wallerstein, 2018, s.145). Yurttaş, sorununa çözüm bulamayan 

devlete öfke duyar ve sistem karşıtı hareketler ortaya çıkar ancak bunun 

sonucunda da çözüm bulunamazsa, düş kırıklığı olur bu durum 1968 

devriminin nedenlerindendir (Wallerstein, 2016a, s.127).   

Modern dünya-sisteminin temel yapılarını sarsıntıya uğratan sistemik 

kriz olarak değerlendirilen, sistemin jeokültürü kabul edilen liberalizmin 

önceliğinin son bulduğu 1968 devrimi olarak kabul edilmekte ve bu sürecin 

50 yıl kadar daha devam edebileceği, çözümün de mümkün olmadığı 

öngörülmektedir (Wallerstein, 2016b, s.40).  Fakat kapitalist ekonomik 

sistemin içinde bulunduğu krizinin tek nedeninin 1968 devrimi olarak kabul 

edilmesi gerçekçi olamaz, bu süreçte maliyetlerin artmasının yanında üretim 

sürecinde doğaya zararlı atıkların işleminde, alt yapı, hammadde, 

vergilendirme maliyetleri ve ücretlerin artması da önemli nedenlerdendir 

(Wallerstein, 2012, s.227).  

Modern dünya-sistemi içerisinde yaşanan bu kaosun nedeni olarak 

Amerika Birleşik Devletleri’nin tek güç olarak varlığının reddedilmesi, 

Birleşik Devletlerle Sovyetler Birliği’nin saklı iş birliğine karşı olunması 

diğer bir nedense, yönetime gelen karşıt hareketlerin vaat ettiklerini yerine 

getirememesidir (Wallerstein, 2016b, s.41). Yaşanan evrensel boyuttaki 

olumsuz hareketlilik karşısında etkilenen kesimlerin geçici çözümlerle 

karşılaşıyor olmaları onların sisteme güvenlerini ve bağlılıklarını 

kaybetmelerine yol açmıştır (Wallerstein, 2016a, s.128). Sistemin sürekliliği 

için değerli olan modernleşme düşüncesi, ekonomik verimlilik ve siyasal 

güvenlik olmak üzere iki temel prensibe sahiptir (Oktik ve Kökalan, 2001, 

s.134).  Sistem bu prensipler doğrultusunda oluşturduğu kültürel normlar 

aracılığıyla belirlediği görevleri, belirlediği yerde ve toplulukta yaptırır (Oktik 

ve Kökalan, 2001, s.134).  Batılılaşma aracılığıyla çevre bölgelerdeki elit 

insanların farklılaşması sağlanarak ayrıcalıklı konum verilecek böylece 

sistemi tehdit edebilecek herhangi bir isyana engel olunacağı düşünülür 

(Oktik ve Kökalan, 2001, s.134).   
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Liberallerce gerçekleştirilen ırkçılık ve cinsiyetçilik karşıtı söylemler 

1968 devrimiyle birlikte dünya siyasetinin odağına yerleşmiş, sol eğilimler 

tarafından yürütülmüş ve bu süreçte kimliklere yönelik politikalar 

hazırlanmaya başlanmıştır (Wallerstein, 2016b, s.39-40; Wallerstein, 2012, 

s.226).  

 Bütün sistem karşıtı hareketleri içinde barındıran, yeni sistem bulma 

çabası görülmektedir. Kapitalist dünya ekonomisinde finansal işlemler sonrası 

elde edilen karların benimsenerek, üretimin geri plana bırakılmasıyla belli 

kişiler için önemli karlar olsa da toplumsal açıdan kaosa zemin hazırlanmış, 

sol hareketlerin sembolleştiği dünya sosyal formu kurulmuştur, 11 Eylül 

saldırılarıyla da Amerika Birleşik Devletleri’nin sistem üzerindeki gücü 

sarsılmıştır (Wallerstein, 2018, s.151). Bu süreç geçiş aşaması olarak 

değerlendirildiğinde siyasi ve ahlaki seçimler yapılması gerekmektedir 

(Wallerstein, 2018, s.156).  

SONUÇ 

Dünya sistemi analizinde sosyal sistem ekonomik, sosyolojik ve 

tarihsel bir dönüşüm süreciyle irdelenmektedir.  Özelden genele ulaşmayı 

amaçlayan bir yöntemle varlık gösteren dünya sistemi analizi, dünya tarihi ve 

önemli dönüm noktaları konusunda derin bilgi vermektedir.  

Sosyolojik, tarihsel ve siyasal bütünlük içerisinde olan modern dünya-

sisteminin dayanağını ekonomiye bağlayan Wallerstein, sistemin kültürel ve 

ideolojik yapısını da önemsemektedir. Büyük bir toplumu betimlerken 

Wallerstein, yerele ait görülen iktisadi, politik ve kültürel hadiseleri makro bir 

yapı içerisinde değerlendirip anlamlandırmaktadır. Bir ülkenin sınırlarının ve 

meşruluğunun diğer ülkeler tarafından kabul edilmesi egemenlik kavramının 

temelidir. Meşruiyet savı eşliğinde kabul edilen egemenlik, devletlerarası 

sistem içerisindeki devletlere de çift taraflı tanıma ve onaylama yükümlülüğü 

vererek sistemin aslı unsurunu oluşturmaktadır. 

Özellikle on dokuzuncu yüz yılla başlayan uzun soluklu bir tartışmayla 

egemenlik tanımlanmaya anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte 

muhafazakârlar, liberaller ve radikallerin egemenlik kavramına yaklaşımları 

farklılıklar göstermiştir. Muhafazakarlar değişimi redderken liberaller aksi 

düşünce içerisinde değişimi destekler tutum sergilemiş, yurttaş olarak eğitimli 

birey vurgusu yapmış ve toplumsal konularda aktif rol alacak uzmanları 

önemsemişlerdir. Liberaller için değişimin kontrollü olması önemlidir. 

Radikallere baktığımızda ise sisteme yönelik gerçekleştirilen oluşum ve 
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hareketlerin içinde oldukları görülmüştür. Bu doğrultuda dünya sistemi 

içerisinde liberallerin egemen devlet olduklarını söylememiz mümkündür. 

Egemenlik hem devletin sınırları içerisinde hem de öteki devletler 

içerisinde tek başına varlık gösterdiği savını savunur. Bu durumda mevcut 

sınırlar içerisinde devletlerin birbirlerine askeri veya kanuni herhangi bir hak 

talebinde olamayacakları kabul edilmektedir. Modern dünya-sistemi analizi 

içerisinde egemenlik kavramı modern devlet yapısı içerisinde oluşmuş ve 

egemen devlet olarak modern devletler kabul edilmiştir.  

Ulusal ve uluslararası bağlamda önemli konuma sahip olan egemenlik, 

kapitalist dünya sisteminde de güçlü bir konum teşkil etmektedir. Sistem 

içerisindeki egemen devletler ürün ve sermayenin kendi sınırları içerisine 

girip giremeyeceği, mülkiyetle ilgili yasal düzenlemeleri oluşturmak gibi 

önemli mevzularda otorite konumundadırlar.  

Ulus devlet hem milli hükümlerle hem de öteki devletler tarafından 

kabul edilen uluslararası sözleşmelerle kabul edilen sınırlarla varlığını 

gösterir. Özellikle kapitalist ekonominin ilerleme döneminde ulus devletlerin 

önemli rolleri vardır. Ulus devlet anlayışı modern dünya – sistemleri analizi 

içerisinde önemli bir kültürel etkiye sahiptir. Ulus devletler içinde 

bulundukları sistemde var olan diğer devletlerin fonksiyonlarıyla niteliklerini 

tasvir ederler. 

Sistem içerisindeki devletlerin toprak mülkiyetine sahip ve yasal açıdan 

denk statüde olmaları gerekliliği onları egemen kılmaktadır. Ancak bu şekilde 

sistem içerisinde yer alıp fonksiyonel olabilmektedirler. Yalnız sistemdeki 

devletlerin iktisadi, politik ve kültürel bakımdan bağımsız olmaları olası 

değildir.  

Kapitalismin evrensel egemenliğine dayanan dünya sistemi ekonomik, 

siyasal ve kültürel unsurlardan oluşmaktadır.  Sistemin unsurlarından kültür 

ve siyaset, sistemin jeokültürünün ve jeopolitiğinin belirleyenlerindendir.  

Bütün toplumların birbirlerine yakın, emsal dönemlerde ilerleyerek var 

oldukları kabulüyle tek kültürel birlik ve tek dünyaya erişileceği savları 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumları çeşitlendirmesi farklı özellikler yüklemesi 

sonucu gruplara uluslararası ayırt edici bir boyut katan ve uzlaşmazlıklara 

neden olmasını yol açan kültür, küreselleşme içinde de değerlendirilen, 

tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkar.  Dünya sistemi içerisinde kültür, 

teknolojik ilerlemeler ve bilimsel çalışmalarla birlikte faaliyet alanını 

genişletmekte tek kültürel ve ekonomik dünyaya dönüşme süreci içerisinde 

bulunduğu savunulmaktadır. Ancak Wallerstein, tek dünya kültürünün 

mevcudiyeti konusundaki tereddütlerini besleyen şeylerin başında dünyada 
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yaygın olarak görülen aşırı ulusçu ve çok kültürlü hareketler olduğunu ayrıca 

siyasal sınırların varlığıyla kültürün tanımlanmasının sorunlu olduğunu 

düşünmektedir.  

Kapitalist dünya ekonomisinde önceliğin sınırsız sermayeye verildiği 

tarihsel ve sosyal bir sistemdir. Kapitalist ekonomide birbirleriyle birikim 

yarışına giren ekonomiler bu yarışı denk şartlarda yapmamakta ayrıca sınırsız 

sermaye hedefi doğrultusunda metalaşan süreçlerin artmasıyla piyasa 

bulamamakta bu gerçeklikler sistem için başat tutarsızlıklar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Merkezin siyasi yükümlülükleri olmadıkları çevre bölgelerin 

zararları yine çevre bölgeler karşılama çabasına girmekte ve eşitsizlik 

derinleşmektedir. Çevreden güçlü ancak merkezden güçsüz olan yarı çevre 

ülkeler sanayileşmede yol kat etseler de bağımlılıktan kopamamaktadırlar. 

Wallerstein, modern dünya sisteminin iktisadi açıdan kiriz sürecinde 

olduğunu ve bu sürecin tetikleyicilerinin de sisteme yönelik var olan muhalif 

faaliyetler sonucu oluşan iktisadi krizler olduğunu ifade eder. Bu krizler 

sistemin düzeltilmesine, yenilenmesine neden olmaktadır. Dünya sisteminde 

egemen kuvvet Amerika olarak değerlendirilmekte ve dünya sisteminde var 

olan tüm çatışmalara karşın egemen kuvvet kendi düşünce tarzı içerisinde 

çözüm politikalarını da üretmektedir.  Bu doğrultuda düşünüldüğünde sisteme 

tehdit olarak görülen girişimler sistemin varlığını pekiştirmektedir. Tüm karşıt 

hareketleri sistemin içinde değerlendirmek mümkündür. Ancak sonsuz 

egemenlik kavramı gerçeği yansıtmadığı ancak bir mit olarak 

değerlendirilebileceği için dünya sistemi analizinin de hataları ve bir sonu 

olacağına inanılmaktadır. 

Uzun dönemde ortaya çıkan bir değişim olarak değerlendirilebilecek 

dengeden uzaklaşmayla birlikte sistem sona gelmektedir. Bu süreci başlatan 

şey ise yapısal krizler olarak değerlendirilmekle birlikte kalıcı çözüme 

ulaşılamayacağı görülmektedir (Wallerstein, 2016c, s.122). Bu doğrultuda 

geçiş dönemiyle birlikte yeni sistemin ortaya çıkması beklenmektedir 

(Wallerstein, 2018, s.136).  
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GİRİŞ 
Mundell-Fleming modeli; kamu harcamalarındaki, para arzındaki ve dış 

faiz oranındaki değişimin gelir, iç faiz ve kur üzerindeki etkilerini belirli 
koşullar altında incelemek için kullanılan bir modeldir. Modelin temeli Robert 
Mundell’in (bkz. Mundell, 1960; Mundell, 1961a; Mundell, 1961b; Mundell, 
1962; Mundell, 1963) ve Marcus Fleming’in (bkz. Fleming, 1958; Fleming, 
1962)  muhtelif yıllardaki çalışmalarıyla şekillenmiş ve günümüzde de 
Mundell-Fleming modeli standart bir model olarak kullanılmaya devam 
etmiştir. 

Mundell-Fleming modelinden hareketle kamu harcamalarındaki, para 
arzındaki ve dış faiz oranındaki değişimin gelir, iç faiz ve kur üzerindeki 
etkilerini inceleyen çok geniş bir ampirik literatür vardır. Mundell-Fleming 
modelinde söz konusu etkilerin açık bir şekilde incelenmesi için şekil yoluyla 
açıklama yapılabilir veya matris yöntemi ile denklemlerin çözümü yapılır. 
Matris yöntemi ile çözüm karmaşık olmakla birlikte belirli bir çözüm 
prosedürünün tekrarlanmasından ibarettir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu 
çözüm prosedürü çerçevesinde esnek kur sisteminde ve kısmi sermaye 
hareketliliği geçerliyken kamu harcamalarındaki, para arzındaki ve dış faiz 
oranındaki değişimin gelir, iç faiz ve kur üzerindeki etkilerini Cramer 
yöntemini kullanarak matrisler yoluyla açıklamak ve ilgili yöntemi anlaşılır 
bir şekilde sunmaktır. 

Önceki yaygın olarak kullanılan ve Türkçe’ye çevrilmiş kaynaklarda 
(örneğin bkz. Chiang ve Wainwright (2005b)) Cramer yöntemi kullanılarak 
yapılan açıklamalarda bu yöntemin prosedürü açıklanmış olsa da Mundell-
Fleming modelinin tümünü açıklayan bir çözümleme yapılmamıştır. Bu 
çalışmada bu boşluğun kapatılması hedeflenmiştir.  

Çalışmada önce ödemeler dengesi eşitliği, gelir-harcama eşitliği ve para 
arzı-likidite tercihi eşitliğine ilişkin denklemler elde edilmiş ve matris 
formunda gösterilmiştir. İzleyen bölümde esnek kur sisteminde kamu 
harcamalarındaki değişimin gelir üzerindeki etkisi gösterilmiş, devamında ise, 
sırasıyla, kamu harcamalarındaki değişimin iç faiz ve kur üzerindeki etkileri 
açıklanmıştır. Daha sonra ise esnek kur sisteminde sırasıyla, para arzındaki ve 
dış faiz oranındaki değişimin gelir, iç faiz ve kur üzerindeki etkileri ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Çalışmada pedagojik amaçlarla her bir bölümde çözüm 
prosedürü tekrarlanmıştır. 
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1. EŞİTLİKLERİN ELDE EDİLMESİ 
Açık bir ekonominin ilk unsuru ihracattır(𝑋𝑋). İhracatın, döviz 

kurunun(𝐸𝐸) bir fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. Buna göre, kur 
arttıkça ihracat artar.  

𝑋𝑋𝐸𝐸 =
𝑑𝑑𝑋𝑋
𝑑𝑑𝐸𝐸

> 0 

Açık bir ekonominin ikinci unsuru ithalattır (𝑀𝑀). İthalatın, döviz 
kurunun(𝐸𝐸)  ve ülkenin kendi gelirinin (𝑌𝑌)bir fonksiyonu olduğu kabul 
edilmektedir. Buna göre, kur arttıkça ithalat azalır, ülkenin kendi geliri 
arttıkça ithalat artar.  

𝑀𝑀𝐸𝐸 =
𝜕𝜕𝑀𝑀
𝜕𝜕𝐸𝐸

< 0 

𝑀𝑀𝑌𝑌 =
𝜕𝜕𝑀𝑀
𝜕𝜕𝑌𝑌

> 0 

Açık bir ekonominin üçüncü unsuru sermaye girişi anlamına gelen 
sermaye hareketidir (𝐾𝐾). Sermaye girişinin iç faizin(𝑟𝑟) ve dış faizin (𝑟𝑟𝑤𝑤)bir 
fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. Buna göre, iç faiz arttıkça sermaye 
girişi artar, dış faiz arttıkça sermaye girişi azalır.  

𝐾𝐾𝑟𝑟 =
𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝑟𝑟

> 0 

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 =
𝜕𝜕𝐾𝐾
𝜕𝜕𝑟𝑟𝑤𝑤

< 0 

Burada ödemeler dengesi doğrusunun yatay veya dikey olarak 
çizilmesini gerektiren bir uç durumun olmadığı yani kısmi sermaye 
hareketliliği koşullarının olduğu kabul edilmiştir.  

Ödemeler dengesi sağlandığında net ihracat ile sermaye hareketleri 
birbirini dengeler. 

𝑋𝑋(𝐸𝐸) −𝑀𝑀(𝐸𝐸,𝑌𝑌) + 𝐾𝐾(𝑟𝑟, 𝑟𝑟𝑤𝑤) = 0 

Bir diğer eşitlik, gelir ile harcamanın eşit olduğunu gösteren eşitliktir.  
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𝑌𝑌 = 𝐶𝐶�𝑌𝑌𝑑𝑑� + 𝐼𝐼(𝑟𝑟) + 𝐺𝐺0 + 𝑋𝑋(𝐸𝐸) −𝑀𝑀(𝐸𝐸,𝑌𝑌) 

Burada, 𝐶𝐶,𝑌𝑌𝑑𝑑 , 𝐼𝐼,𝐺𝐺0, sırasıyla, tüketim harcamalarını, harcanabilir 
geliri, yatırım harcamalarını ve kamu harcamalarını temsil etmektedir.  

Son olarak, para arzı  (𝑀𝑀0
𝑠𝑠) ile likidite talebi (𝐿𝐿)birbirine eşittir. 

𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 𝐿𝐿(𝑟𝑟,𝑌𝑌) 

Üç eşitliğin aşağıdaki gibi türevseli alınır. Önce, ödemeler dengesi 
eşitliğinin türevseli gösterilmiştir: 

𝑋𝑋𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 −𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑋𝑋𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 −𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 

(𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 

Gelir ile harcamanın eşit olduğunu gösteren eşitliğin türevseli şöyledir: 

𝑑𝑑𝑌𝑌 = 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑 + 𝐼𝐼′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 + 𝑑𝑑𝐺𝐺0 + 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 −𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 

𝑑𝑑𝑌𝑌 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑌𝑌𝑑𝑑 − 𝐼𝐼′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 − 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 + 𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝑑𝑑𝐺𝐺0 

𝑌𝑌𝑑𝑑 = 𝑌𝑌 − 𝑇𝑇(𝑌𝑌) 

𝑑𝑑𝑌𝑌 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑�(𝑑𝑑𝑌𝑌 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)𝑑𝑑𝑌𝑌) − 𝐼𝐼′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 − 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 + 𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝑑𝑑𝐺𝐺0 

�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑�(1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌))�𝑑𝑑𝑌𝑌 − 𝐼𝐼′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 − 𝑋𝑋𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 + 𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝑑𝑑𝐺𝐺0 

�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌�𝑑𝑑𝑌𝑌 − 𝐼𝐼′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 − (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝑑𝑑𝐺𝐺0 

Son olarak, para arzı ile likidite talebi eşitliğinin türevseli şöyle yazılır: 

𝐿𝐿𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 

Türevseller üç eşitlik olarak aşağıdaki gibi sıralanır: 

�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌�𝑑𝑑𝑌𝑌 − 𝐼𝐼′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 − (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸 = 𝑑𝑑𝐺𝐺0 

𝐿𝐿𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 
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(𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝑌𝑌𝑑𝑑𝑌𝑌 + 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 

Böylece, yukarıdaki üç eşitlik matris formunda aşağıdaki gibi yazılır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐸𝐸
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin bu şekilde yazılmasının nedeni, 𝑌𝑌, 𝑟𝑟 ve 𝐸𝐸 değişkenlerinin 
içsel, 𝐺𝐺0, 𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ve 𝑟𝑟𝑤𝑤 değişkenlerinin dışsal değişken olmasıdır. Bir başka 
deyişle dışsal değişkenler olan 𝐺𝐺0, 𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ve 𝑟𝑟𝑤𝑤 değişkenlerinin içsel değişkenler 
olan 𝑌𝑌, 𝑟𝑟 ve 𝐸𝐸 üzerindeki etkileri incelenecektir.  

Elde edilen bu eşitlik, denklemlerin çok olması nedeniyle, karışıklığı 
önlemek için sonraki başlığı izleyen her başlıkta tekrar yazılacaktır.  

İzleyen bölümden itibaren kamu harcamalarındaki, para arzındaki ve 
yurtdışı faiz oranındaki değişimin etkileri Cramer yöntemi kullanılarak 
gösterilmiştir.   

2. KAMU HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİN GELİR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Önceki bölümün sonunda elde edilen matris formundaki eşitliğin iki 
tarafı  1

𝑑𝑑𝐺𝐺0
 ile çarpılır.  

1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

. �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐸𝐸

� =
1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

. �
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐺𝐺0
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝐺𝐺0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 ≠ 0 
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�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐺𝐺0

0
𝑑𝑑𝐺𝐺0
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤0
𝑑𝑑𝐺𝐺0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
1
0
0
� 

1. terim sorulduğu için aşağıda gösterildiği gibi 1. sütun üzerinde 
çalışılacaktır. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝟏𝟏. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
2. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
3. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

� = �
1
0
0
� 

            (1. sütun) 

1. terim sorulduğu için 1. terim ile 1. sütun aşağıdaki gibi ikame 
edilecektir. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= �
1
0
0
� 

1. terimi yani 𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 1. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  
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𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=

�
1 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian olarak adlandırılır ve sıfıra eşit 
olmamalıdır. Buradaki çözümlemede Jacobian negatif değere sahiptir. 
Okuyucu Jacobian ile ilgili açıklama ve çözümleme için Chiang ve 
Wainwright (2005a: 175-177 ve 214)’e bakabilir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıda dikkat edilirse, her 
bir ifadenin başında (-1) vardır. Standart bir çözümde (-1) mutlaka yer 
alacaktır. İlk ifadede -1’in üssünde yer alan (1+1), 1. satır ve 1. sütun 
anlamına gelir. İkinci ifadedeki -1’in üssünde yer alan (2+1), 2. satır ve 1. 
sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki -1’in üssünde yer alan (3+1), 3. satır 
ve 1. sütun anlamına gelir. Dikkat edilirse, 1. terim sorulduğu için birinci 
sütun ikame edilmişti, burada da 1. terim sorulduğu için tümünde birinci sütun 
ifadesi yer almaktadır.  

(1. satırı ve 1. sütunu kapat)          (2. satırı ve 1. sütunu kapat)                  (3. satırı ve 1. sütunu kapat) 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=

(−1)1+𝟏𝟏.1.�
1 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�+(−1)2+𝟏𝟏.0.�
1 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�+(−1)3+𝟏𝟏.0.�
1 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+𝟏𝟏. 1. �

𝐿𝐿𝑟𝑟 0
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)� + (−1)2+𝟏𝟏. 0. �−𝐼𝐼

′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)� + (−1)3+𝟏𝟏. 0. �−𝐼𝐼

′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐿𝐿𝑟𝑟 0 �

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 
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𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+1. 1. �

𝐿𝐿𝑟𝑟 0
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydaki determinantı bulmak için determinantın içi önce sol üstten sağ 
aşağıya çapraz olarak çarpılır ve ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak 
çarpıldıktan sonra çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
𝐿𝐿𝑟𝑟 . (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸) − 𝐾𝐾𝑟𝑟 . 0

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
𝐿𝐿𝑟𝑟 . (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−). �(+) − (−)�

(−)  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−). (+)

(−) = + 

Son eşitlik göstermektedir ki esnek kur sisteminde ve kısmi sermaye 
hareketliliği koşullarında kamu harcamalarındaki artış gelir düzeyini pozitif 
yönde etkileyecektir. (Burada, ödemeler dengesi doğrusunun yatay veya dikey 
olarak çizilmesini gerektiren bir uç durumun olmadığının kabul edildiği 
vurgulanmalıdır. Eğer ödemeler dengesi doğrusu yatay çizilseydi, ödemeler 
dengesi doğrusunun eğimi sıfır olurdu. Eğer ödemeler dengesi doğrusunun 
eğimi sıfır olursa, sermaye girişinin yurtiçi faize duyarlılığı sonsuza 
yaklaşırdı. Bu durumda, Jacobian da sonsuz olacağı için 𝑑𝑑𝑌𝑌

𝑑𝑑𝐺𝐺0
= 0 olurdu. 

Bunun anlamı, ödemeler dengesi doğrusu yatay iken yani tam sermaye 
hareketliliğinin olduğu koşullarda esnek kur sistemi geçerliyken maliye 
politikasının etkin olmamasıdır.) 
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3. KAMU HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİN YURTİÇİ 
FAİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Matris formundaki eşitlik yazılır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

 ile çarpılır.  

1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

. �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

� =
1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

. �
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐺𝐺0
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝐺𝐺0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 ≠ 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐺𝐺0

0
𝑑𝑑𝐺𝐺0
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤0
𝑑𝑑𝐺𝐺0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
1
0
0
� 
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2. terim sorulduğu için 2. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝟐𝟐. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
3. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

� = �
1
0
0
� 

                                       (2. sütun)  

2. terim sorulduğu için 2. sütun ile ikame edilecektir. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= �
1
0
0
� 

2. terimi yani 𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 2. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� 1 (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian’dır ve sıfıra eşit olmamalıdır. Buradaki 
çözümlemede Jacobian negatif değere sahiptir. Jacobian ile ilgili açıklama ve 
çözümleme için Chiang ve Wainwright (2005a: 175-177 ve 214)’e bakılabilir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıda her bir ifadenin 
başındaki (-1) standart bir çözümde mutlaka yer alacaktır. İlk ifadede yer alan 
(1+2), 1. satır ve 2. sütun anlamına gelir. İkinci ifadedeki (2+2), 2. satır ve 2. 
sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki (3+2), 3. satır ve 2. sütun anlamına 
gelir. Daha önce, 2. terim sorulduğu için ikinci sütun ikame edilmişti, burada 
da 2. terim sorulduğu için hep ikinci sütun ifadesi yer almaktadır.  
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(1. satırı ve 2. sütunu kapat)         (2. satırı ve 2. sütunu kapat)                (3. satırı ve 2. sütunu kapat) 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+𝟐𝟐.1.�

�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 1 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟐𝟐.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 1 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟐𝟐.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 1 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+𝟐𝟐. 1. �

𝐿𝐿𝑌𝑌 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟐𝟐. 0. ��1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟐𝟐. 0. ��1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐿𝐿𝑌𝑌 0

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılır. 
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𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+2. 1. �

𝐿𝐿𝑌𝑌 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Önceki başlıkta da yapıldığı gibi, paydaki determinantı bulmak için 
determinantın içi önce sol üstten sağ aşağıya çapraz olarak çarpılır ve 
ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak çarpıldıktan sonra çarpımların 
farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1). (𝐿𝐿𝑌𝑌. (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸) − (−𝑀𝑀𝑌𝑌). 0)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
−𝐿𝐿𝑌𝑌. (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−). �(+) − (−)�

(−)  

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−). (+)

(−) = + 

Son eşitliğe göre kamu harcamalarındaki artış esnek kur sisteminde ve 
kısmi sermaye hareketliliği koşullarında yurtiçi faiz oranını yükseltecektir. 

4. KAMU HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİN 
NOMİNAL KUR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Matris formundaki eşitlik tekrar yazılır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

 ile çarpılır.  
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1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

. �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

� =
1
𝑑𝑑𝐺𝐺0

. �
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐺𝐺0
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝐺𝐺0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 ≠ 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐺𝐺0

0
𝑑𝑑𝐺𝐺0
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤0
𝑑𝑑𝐺𝐺0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
1
0
0
� 

3. terim sorulduğu için 3. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
2. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝟑𝟑. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

� = �
1
0
0
� 

                                                          (3. sütun) 

3. terim sorulduğu için 3. sütun ile ikame edilecektir. 
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�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= �
1
0
0
� 

3. terimi yani 𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0

  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 3. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 1

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Önceden ifade edildiği gibi paydanın determinantı Jacobian’dır ve 
negatif değer alır. 

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıda, her bir ifadenin 
başında (-1) yer almaktadır. Önceden ifade edildiği gibi standart bir çözümde 
(-1) gösterildiği gibi yer almalıdır. İlk ifadede -1’in üssündeki (1+3), 1. satır 
ve 3. sütun anlamına gelir. İkinci ifadede -1’in üssünde yer alan (2+3), 2. satır 
ve 3. sütun anlamına gelir. Son olarak, üçüncü ifadede -1’in üssündeki (3+3), 
3. satır ve 3. sütun anlamına gelir. Dikkat edilirse, 3. terim sorulduğu için 
üçüncü sütun ikame edilmişti, burada da 3. terim sorulduğu için hep üçüncü 
sütun ifadesi yer almaktadır.  
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(1. satırı ve 3. sütunu kapat)      (2. satırı ve 3. sütunu kapat)                  (3. satırı ve 3. sütunu kapat) 

 

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+𝟑𝟑.1.�

�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 1
𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟑𝟑.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 1

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟑𝟑.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 1

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+𝟑𝟑. 1. � 𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟

−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟑𝟑. 0. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟)
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟑𝟑. 0. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟)
𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler atılır. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
(−1)1+3. 1. �

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Payda bulunan determinantı hesaplamak amacıyla önce determinantın 
içi sol üstten sağ aşağıya çapraz olarak çarpılır. Sonra, sağ üstten sol aşağıya 
çapraz olarak çarpılır. Son olarak, çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
𝐿𝐿𝑌𝑌.𝐾𝐾𝑟𝑟 − (−𝑀𝑀𝑌𝑌). 𝐿𝐿𝑟𝑟

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
𝐿𝐿𝑌𝑌.𝐾𝐾𝑟𝑟 + 𝑀𝑀𝑌𝑌 . 𝐿𝐿𝑟𝑟

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝐺𝐺0

=
�(+). (+) + (+). (−)�

(−)  

Burada iki olasılık ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, esnek kur 
sisteminde ve kısmi sermaye hareketliliği koşullarında kamu 
harcamalarındaki artışın nominal kur üzerindeki etkisi iki yönde de olabilir. 
(Buranın ayrıntılı incelenmesi ile ortaya çıkan tartışmalı durum, çalışmanın 
amacı ile uyumlu olmayacağı için ayrı bir çalışmanın konusudur.) 

5. PARA ARZINDAKİ DEĞİŞİMİN GELİR ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ  

Her bölümün başında olduğu gibi matris formundaki eşitlik yazılır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ile çarpılır.  
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1
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 . �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

� =
1

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 . �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 ≠ 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 = 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
1
0
� 

1. terim sorulduğu için 1. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝟏𝟏. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
2. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
3. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

� = �
0
1
0
� 

         (1. sütun) 
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1. terim sorulduğu için 1. sütun ile ikame edilecektir. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
1
0
� 

1. terimi yani 𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 1. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =

�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
1 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian olarak adlandırılır ve sıfıra eşit 
olmamalıdır. Buradaki çözümlemede Jacobian negatif değere sahiptir. 
Okuyucu Jacobian ile ilgili açıklama ve çözümleme için Chiang ve 
Wainwright (2005a: 175-177 ve 214)’e bakabilir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Her bir ifadenin başındaki (-
1) standart bir çözümde yer alacaktır. İlk ifadede üslü olarak yer alan (1+1), 1. 
satır ve 1. sütun anlamına gelir. İkinci ifadede üslü olarak yer alan (2+1), 2. 
satır ve 1. sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadede üslü olarak yer alan (3+1), 3. 
satır ve 1. sütun anlamına gelir. Önceden 1. terim sorulduğu için birinci sütun 
ikame edilmişti, burada da 1. terim sorulduğu için hep birinci sütun ifadesi yer 
almaktadır.  
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(1. satırı ve 1. sütunu kapat)        (2. satırı ve 1. sütunu kapat)                  (3. satırı ve 1. sütunu kapat) 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =

(−1)1+𝟏𝟏.0.�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) �𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸�
1 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 �𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸�

�+(−1)2+𝟏𝟏.1.�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) �𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸�
1 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 �𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸�

�+(−1)3+𝟏𝟏.0.�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) �𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸�
1 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
0 𝐾𝐾𝑟𝑟 �𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸�

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

=
(−1)1+𝟏𝟏. 0. �

𝐿𝐿𝑟𝑟 0
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)� + (−1)2+𝟏𝟏. 1. �−𝐼𝐼

′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)� + (−1)3+𝟏𝟏. 0. �−𝐼𝐼

′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐿𝐿𝑟𝑟 0 �

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1)1+2. 1. �−𝐼𝐼

′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Payda yer alan determinantı hesaplamak için determinantın içi önce sol 
üstten sağ aşağıya çapraz olarak çarpılmış ve ardından sağ üstten sol aşağıya 
çapraz olarak çarpılmış,  son olarak da çarpımların farkı alınmıştır.  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1). ��−𝐼𝐼′(𝑟𝑟)�. (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸) − 𝐾𝐾𝑟𝑟(𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
𝐼𝐼′(𝑟𝑟). (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸) + 𝐾𝐾𝑟𝑟(𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−). �(+) − (−)� + (+). �(−) − (+)�

(−)  
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𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−) + (−)

(−) =
(−)
(−) = + 

Buna göre, para arzındaki artış esnek kur sisteminde ve kısmi sermaye 
hareketliliği koşullarında gelir düzeyini pozitif yönde etkileyecektir. 

6. PARA ARZINDAKİ DEĞİŞİMİN YURTİÇİ FAİZ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Matris formundaki eşitlik tekrarlanır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐸𝐸
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ile çarpılır.  

1
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 . �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐸𝐸

� =
1

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 . �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 ≠ 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 = 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
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�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
1
0
� 

2. terim sorulduğu için 2. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝟐𝟐. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
3. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

� = �
0
1
0
� 

                                         (2. sütun) 

2. terim sorulduğu için 2. sütun ile ikame edilecektir. 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
1
0
� 

2. terimi yani 𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 2. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 1 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Yine paydanın determinantı Jacobian’dır ve negatiftir. 

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Toplanan her bir ifadenin 
başında (-1) vardır. Bu değer, çözüm prosedürünün bir parçası olarak mutlaka 
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yer alacaktır. İlk ifadede yer alan (1+2), 1. satır ve 2. sütun anlamına gelir. 
İkinci ifadedeki (2+2), 2. satır ve 2. sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki 
(3+2), 3. satır ve 2. sütun anlamına gelir. Hatırlanacak olursa, 2. terim 
sorulduğu için ikinci sütun ikame edilmişti, burada da 2. terim sorulduğu için 
hep ikinci sütun ifadesi yer almaktadır.  
 

(1. satırı ve 2. sütunu kapat)         (2. satırı ve 2. sütunu kapat)               (3. satırı ve 2. sütunu kapat) 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =

(−1)1+𝟐𝟐.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 1 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟐𝟐.1.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 1 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟐𝟐.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 1 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 0 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1)1+𝟐𝟐. 0. �

𝐿𝐿𝑌𝑌 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟐𝟐. 1. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�
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+(−1)3+𝟐𝟐. 0. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐿𝐿𝑌𝑌 0

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1)2+2. 1. ��1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydaki determinantı bulmak için determinantın içi önce sol üstten sağ 
aşağıya çapraz olarak çarpılır ve ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak 
çarpıldıktan sonra çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌�. (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸) − (−𝑀𝑀𝑌𝑌)(𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)��. (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(+). �(+) − (−)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 = (+)
(−)=(−) 

Dolayısıyla, para arzındaki artış, diğer değişkenler sabitken, esnek kur 
sisteminde ve kısmi sermaye hareketliliği koşullarında yurtiçi faiz oranını 
negatif yönde etkileyecektir.  
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7. PARA ARZINDAKİ DEĞİŞİMİN NOMİNAL KUR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Matris formundaki eşitlik tekrarlanır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐸𝐸
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ile çarpılır.  

1
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 . �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐸𝐸

� =
1

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 . �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 ≠ 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 = 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 = 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
1
0
� 
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3. terim sorulduğu için 3. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
2. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝟑𝟑. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

� = �
0
1
0
� 

                                                            (3. sütun) 

3. terim sorulduğu için 3. sütun ile ikame edilecektir. 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
1
0
� 

3. terimi yani 𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 3. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 1
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian olarak adlandırılır ve negatif değere 
sahiptir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıda dikkat edilirse, her 
bir ifadenin başında (-1) vardır. Standart bir çözümde (-1) mutlaka yer 
alacaktır. İlk ifadede yer alan (1+3), 1. satır ve 3. sütun anlamına gelir. İkinci 
ifadedeki (2+3), 2. satır ve 3. sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki (3+3), 
3. satır ve 3. sütun anlamına gelir. Dikkat edilirse, 3. terim sorulduğu için 
üçüncü sütun ikame edilmişti, burada da 3. terim sorulduğu için hep üçüncü 
sütun ifadesi yer almaktadır.  
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(1. satırı ve 3. sütunu kapat)     (2. satırı ve 3. sütunu kapat)                 (3. satırı ve 3. sütunu kapat) 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1)1+𝟑𝟑.0.�

�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 0
𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 1
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟑𝟑.1.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 1
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟑𝟑.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 1
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 0

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1)1+𝟑𝟑. 0. � 𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟

−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

+(−1)2+𝟑𝟑. 1. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟)
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

+(−1)3+𝟑𝟑. 0. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟)
𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1)2+3. 1. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟)

−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

Paydaki determinantı bulmak için determinantın içi önce sol üstten sağ 
aşağıya çapraz olarak çarpılır ve ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak 
çarpıldıktan sonra çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−1) ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌�.𝐾𝐾𝑟𝑟 − (−𝑀𝑀𝑌𝑌)�−𝐼𝐼′(𝑟𝑟)��

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−)(+)(+) − (−)(−)(+)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠 =
(−) − (+)

(−) = (+) 

Böylece, para arzındaki artış esnek kur sisteminde ve kısmi sermaye 
hareketliliği koşullarında nominal kuru pozitif yönde etkileyecektir. 

8. YURTDIŞI FAİZ ORANINDAKİ DEĞİŞİMİN GELİR 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Önceki başlıklarda ilk olarak yer verildiği gibi matris formundaki 
eşitlik aşağıdaki gibi yazılır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı 1
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

ile çarpılır. 
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1
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

. �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

� =
1
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

. �
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 ≠ 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 = 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

0
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

1. terim sorulduğu için 1. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� . �
𝟏𝟏. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
2. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
3. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

� = �
0
0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

         (1. sütun) 

1. terim sorulduğu için 1. sütun ile ikame edilecektir. 
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�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

1. terimi yani 𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 1. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=

�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian’dır ve sıfıra eşit değildir. Burada 
Jacobian negatif değer alır. Jacobian ile ilgili açıklama ve çözümleme için 
Chiang ve Wainwright (2005a: 175-177 ve 214)’e bakılabilir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıdaki her bir ifadenin 
başındaki (-1) standart bir çözümde mutlaka yer alacaktır. İlk ifadede yer alan 
(1+1), 1. satır ve 1. sütun anlamına gelir. İkinci ifadedeki (2+1), 2. satır ve 1. 
sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki (3+1), 3. satır ve 1. sütun anlamına 
gelir. Dikkat edilirse, 1. terim sorulduğu için birinci sütun ikame edilmişti, 
burada da 1. terim sorulduğu için hep birinci sütun ifadesi yer almaktadır.  
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(1. satırı ve 1. sütunu kapat)            (2. satırı ve 1. sütunu kapat)            (3. satırı ve 1. sütunu kapat) 

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
(−1)1+𝟏𝟏.0.�

0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)
�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟏𝟏.0.�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)
�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟏𝟏.�−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�.�
0 −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)
0 𝐿𝐿𝑟𝑟 0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)
�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
(−1)1+𝟏𝟏. 0. �

𝐿𝐿𝑟𝑟 0
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

+(−1)2+𝟏𝟏. 0. �−𝐼𝐼
′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)
𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

+(−1)3+𝟏𝟏. �−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�. �−𝐼𝐼
′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)
𝐿𝐿𝑟𝑟 0 �

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 
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𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
(−1)3+1. �−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�. �−𝐼𝐼

′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)
𝐿𝐿𝑟𝑟 0 �

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

Paydaki determinantı bulmak için determinantın içi önce sol üstten sağ 
aşağıya çapraz olarak çarpılır ve ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak 
çarpıldıktan sonra çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
�−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�. ��−𝐼𝐼′(𝑟𝑟)�. 0 − 𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
�−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�. �−𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
(+). �(+). �(−) − (+)��

(−)  

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=
(+). (+). (−)

(−) = + 

Sonuç olarak, yurtdışı faiz oranındaki artış esnek kur sisteminde gelir 
düzeyini pozitif yönde etkileyecektir. 

9. YURTDIŞI FAİZ ORANINDAKİ DEĞİŞİMİN YURTİÇİ 
FAİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Yine matris formundaki eşitlik tekrarlanır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

 ile çarpılır.  
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1
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

. �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

� =
1
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

. �
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 0 

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 ≠ 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 = 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

0
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

2. terim sorulduğu için 2. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 −𝑀𝑀𝑑𝑑)

� . �
1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝟐𝟐. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕
3. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡

� = �
0
0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

                                  (2. sütun) 

2. terim sorulduğu için 2. sütun ile ikame edilecektir. 
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�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
0

−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤
� 

2. terimi yani 𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 2. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑤𝑤

=

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑟𝑟) (𝑀𝑀𝑑𝑑 − 𝑋𝑋𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝑑𝑑 − 𝑀𝑀𝑑𝑑)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian olarak adlandırılır ve negatif değere 
sahiptir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıda dikkat edilirse, her 
bir ifadenin başında (-1) vardır. Standart bir çözümde (-1) mutlaka yer 
alacaktır. İlk ifadede yer alan (1+2), 1. satır ve 2. sütun anlamına gelir. İkinci 
ifadedeki (2+2), 2. satır ve 2. sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki (3+2), 
3. satır ve 2. sütun anlamına gelir. Dikkat edilirse, 2. terim sorulduğu için 
ikinci sütun ikame edilmişti, burada da 2. terim sorulduğu için hep ikinci 
sütun ifadesi yer almaktadır.  
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(1. satırı ve 2. sütunu kapat)      (2. satırı ve 2. sütunu kapat)               (3. satırı ve 2. sütunu kapat) 

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=

(−1)1+𝟐𝟐.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟐𝟐.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟐𝟐.�−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� 0 (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−1)1+𝟐𝟐. 0. �

𝐿𝐿𝑌𝑌 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟐𝟐. 0. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
−𝑀𝑀𝑌𝑌 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟐𝟐. �−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤�. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)
𝐿𝐿𝑌𝑌 0

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−1)3+2. �−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤�. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 0
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydaki determinantı bulmak için determinantın içi önce sol üstten sağ 
aşağıya çapraz olarak çarpılır ve ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak 
çarpıldıktan sonra çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−1). �−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤�. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌�. 0 − 𝐿𝐿𝑌𝑌(𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−) �(−)(+)�(−) − (+)��

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−)
(−) = (+) 

Buna göre, yurtdışı faiz oranındaki artış esnek kur sisteminde yurtiçi 
faiz oranını pozitif yönde etkileyecektir. 

10. YURTDIŞI FAİZ ORANINDAKİ DEĞİŞİMİN 
NOMİNAL KUR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Son başlıkta da, matris formundaki eşitlik tekrarlanır.  

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = �

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
� 

Eşitliğin iki tarafı  1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

 ile çarpılır.  

1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

. �
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

� =
1
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

. �
𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
� 
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�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑑𝑑𝐺𝐺0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑀𝑀0

𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑑𝑑𝑀𝑀0
𝑠𝑠 = 0 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤 ≠ 0 

𝑑𝑑𝐺𝐺0 = 0 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

0
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
0

−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤
� 

3. terim sorulduğu için 3. sütun üzerinde çalışılacaktır. 

 

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� . �
1. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
2. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡
𝟑𝟑. 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕

� = �
0
0

−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤
� 

                                                   (3. sütun) 

3. terim sorulduğu için 3. sütun ile ikame edilecektir. 
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�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

� .

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= �
0
0

−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤
� 

3. terimi yani 𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

  ifadesini çözmek için değişkenleri içeren matris 

paydaya determinant olarak aynı şekilde yazılır. Paya ise 3. sütun ile ikame 
edilmiş determinant yazılır.  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=

�
�1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 −𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydanın determinantı Jacobian olarak adlandırılır ve sıfıra eşit 
olmamalıdır. Buradaki çözümlemede Jacobian negatif değere sahiptir. 
Okuyucu Jacobian ile ilgili açıklama ve çözümleme için Chiang ve 
Wainwright (2005a: 175-177 ve 214)’e bakabilir.  

Payın determinantı hesaplanırken 3 sütun olduğu için aşağıda 
gösterilecek olan 3 ifadenin toplamı hesaplanır. Aşağıda dikkat edilirse, her 
bir ifadenin başında (-1) vardır. Standart bir çözümde (-1) mutlaka yer 
alacaktır. İlk ifadede yer alan (1+3), 1. satır ve 3. sütun anlamına gelir. İkinci 
ifadedeki (2+3), 2. satır ve 3. sütun anlamına gelir. Üçüncü ifadedeki (3+3), 
3. satır ve 3. sütun anlamına gelir. Dikkat edilirse, 3. terim sorulduğu için 
üçüncü sütun ikame edilmişti, burada da 3. terim sorulduğu için hep üçüncü 
sütun ifadesi yer almaktadır.  
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(1. satırı ve 3. sütunu kapat)      (2. satırı ve 3. sütunu kapat)                (3. satırı ve 3. sütunu kapat) 

 

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=

(−1)1+𝟑𝟑.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟑𝟑.0.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟑𝟑.�−𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤�.�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) 0

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 −𝐾𝐾𝑟𝑟𝑤𝑤

�

�
�1−𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1−𝑇𝑇′(𝑌𝑌)�+𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸−𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑟𝑟 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑟𝑟 (𝑋𝑋𝐸𝐸−𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−1)1+𝟑𝟑. 0. � 𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑

−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)2+𝟑𝟑. 0. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑)
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

+(−1)3+𝟑𝟑. �−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤�. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑)
𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑

�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�
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Sıfır ile çarpılan ifadeler çıkarılabilir. 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−1)3+3. �−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤�. ��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑
�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 −𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

Paydaki determinantı bulmak için determinantın içi önce sol üstten sağ 
aşağıya çapraz olarak çarpılır ve ardından sağ üstten sol aşağıya çapraz olarak 
çarpıldıktan sonra çarpımların farkı alınır.  

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
�−𝐾𝐾𝑑𝑑𝑤𝑤��1 − 𝐶𝐶′�𝑌𝑌𝑑𝑑��1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌�. 𝐿𝐿𝑑𝑑 − 𝐿𝐿𝑌𝑌�−𝐼𝐼′(𝑑𝑑)�

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(+)(−) − (+)(+)

�
�1 − 𝐶𝐶′(𝑌𝑌𝑑𝑑)�1 − 𝑇𝑇′(𝑌𝑌)� + 𝑀𝑀𝑌𝑌� −𝐼𝐼′(𝑑𝑑) (𝑀𝑀𝐸𝐸 − 𝑋𝑋𝐸𝐸)

𝐿𝐿𝑌𝑌 𝐿𝐿𝑑𝑑 0
−𝑀𝑀𝑌𝑌 𝐾𝐾𝑑𝑑 (𝑋𝑋𝐸𝐸 − 𝑀𝑀𝐸𝐸)

�

 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤

=
(−)
(−) = (+) 

Son olarak, yurtdışı faiz oranındaki artış esnek kur sisteminde 
nominal kuru pozitif yönde etkileyecektir. 

SONUÇ 
Bu çalışmanın amacı, Mundell-Fleming modelini kullanarak, bir çözüm 

prosedürü çerçevesinde kamu harcamalarındaki, para arzındaki ve dış faiz 
oranındaki değişimin esnek kur sisteminde ve kısmi sermaye hareketliliği 
koşullarında gelir, iç faiz ve kur üzerindeki etkilerini matrisler yoluyla 
açıklamak ve çözüm yöntemini anlaşılır bir şekilde sunmak olarak ifade 
edilmişti. Bu amaç doğrultusunda çalışmada dokuz başlık halinde söz konusu 
etkiler gösterilmiştir.  

Buna göre, esnek kur sisteminde ve kısmi sermaye hareketliliği 
koşullarında sonuçlar şöyledir: Kamu harcamalarındaki artış gelir düzeyini ve 
yurtiçi faiz oranını pozitif yönde etkileyecektir. Kamu harcamalarının nominal 



 
 293 

kur üzerindeki etkisi iki yönde de olabilir. Para arzındaki artış gelir düzeyini 
pozitif yönde, yurtiçi faiz oranını negatif yönde ve nominal kuru pozitif yönde 
etkileyecektir. Son olarak, yurtdışı faiz oranındaki artış gelir düzeyini, yurtiçi 
faiz oranını ve nominal kuru pozitif yönde etkileyecektir.  
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GİRİŞ 

Dünya üzerindeki ülkeler ekonomik gelişmişliklerine göre bazı 

sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Bu gelişmişlik düzeyini tanımlayacak 

birçok veri kaynağından faydalanılmaktadır. WESP (Dünya Ekonomik 

Durumu ve Beklentiler) raporuna göre ülkeler ekonomilerine göre 3 sınıfa 

ayrılmaktadır. Bunlar; gelişmiş ekonomiler, geçiş ekonomileri ve gelişmekte 

olan ekonomilerdir. Her geniş kategori içinde bazı alt gruplar ya coğrafi 

konuma ya da Avrupa Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile 

başlıca uluslararası forumlardan biri olarak kurulan (Takeda, 2021: 1) Yediler 

Grubu (G7) üyeliğine dayanan “büyük gelişmiş ekonomiler” alt grubu gibi 

geçici kriterlere göre tanımlanmaktadır (URL-2; URL-3). İlgili raporda 

Türkiye Batı Asya bölgesinde yer almakta ve bu bölge ekonomisi gelişmekte 

olarak ifade edilmektedir. Bu gruplandırmaya kaynaklık eden veri ise 

bölgelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine bağlıdır (URL-3).  

Yaşanan ekonomik dönüşümler nedeniyle küreselleşme, üzerinde 

durulan konu haline gelmiştir. Çünkü küreselleşme kavramı her ne kadar 

ekonomik yapıyı ifade ediyor gibi kabul edilse de bu yapı vesilesiyle özellikle 

teknolojinin, bilginin, emeğin, sermayenin herhangi bir engele takılmadan 

dolaşması ifade edilmektedir (Ezer ve Aksüt, 2021: 668; Turan, 2011: 14; 

Yılmaz ve Horzum, 2005: 104). Engellerin ortadan kalkması ise rekabet 

gücünün artmasını sağlamak için ülkeleri ekonomik büyümenin nasıl 

gerçekleşeceği konusuna çözüm bulmak için kaynak arayışına itmiştir 

(Sağlam vd., 2017: 150). 

Kaynak arayışında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kaynaklara 

erişiminin eşit kabul edilmesi küresel rekabetin ortaya çıkardığı tüm 

olumsuzlukları görmezden gelmek demektir. Çünkü gelişmiş ve gelişmekte 

olan ekonomi kavramı zaten ülkelerin ekonomilerinin eşit olmamasından 

kaynaklanan bir ayrımı ifade edebilmek için kullanılmaktadır. Dolayısı ile 

kaynakları ve kaynak erişimleri eşit olmayan ülkelerin birçok açıdan 

karşılaştırılmasında sonucun gelişmiş ülkelerden yana olacağı açıktır. Ayrıca 

ekonomilerin gelişmişliğini sadece sermaye belirlememektedir, burada daha 

önemli bir husus vardır ki o da “insan/emek” faktörüdür (Sertkaya ve Özcan, 

2017: 64). 

Sosyal sermaye (Woolcock, 1998: 157; Sertkaya ve Özcan, 2017: 64; 

Çekiç ve Ökten, 2009: 204) olarak da anılan emek/insan, sermayenin yanında 

sermayenin kaliteli değerlendirilmesini de sağlayacak bir üretim faktörü 

(Aydın, 2021: 1) olduğundan önemi daha da anlaşılır hale gelmiştir.  Bu 

durum sosyal sermayeye yatırım yapılmasının üretimi artırmada etkisi olacağı 
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düşüncesinin de oluşmasını sağlamıştır. İşte bu yatırımlardan biri de çalışanın 

sağlığının ve güvenliğinin korunması olmuştur.   

İş sağlığı ve güvenliğini ifade eden bu yatırım aslında göstermektedir 

ki, üretim/işletme ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin merkeze aldığı tek 

ve ortak faktör insandır. Aslında insan, işletmeler için vazgeçilmez bir üretim 

faktörü (Uysal ve Tayfun, 2019: 598) olduğu gibi ürünlerini satın alan bir 

müşteridir. Dolayısı ile insan (işletmeler açısından çalışan), işletmeler için 

hem amaç hem de araçtır. Bu nedenle üretimin daha kaliteli hale gelmesi, 

verimli çalışma, üretimin aksamaması, ürünlerin zamanında yetişmesi gibi 

işletmeyi ayakta tutacak bütün faaliyetlerin temelinde aslında çalışanın 

sağlığını ve güvenliğini korumak bulunmaktadır.   

Bu çalışmada amaç, ekonomisi gelişmekte olan batı Asya ülkesi 

Türkiye ile yine ekonomisi gelişmekte olan Güney Amerika bölge ülkelerinin 

iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştırmalı şekilde değerlendirilmesini 

sağlamaktır. Elde edilen verilerle gelişmekte olan ekonomiler içerisinde yer 

alan Türkiye’nin iş kazası durumunu eşit şartlarda ekonomik yapıya sahip 

diğer ülkelerde yaşanan iş kazası sayıları ile ortaya çıkarmaktır. Verilerin elde 

edilmesinde ILOSTAT kaynak olarak kullanılmıştır. Çalışmada ülkelerin 

bütün verileri her yıl göndermemesi hatta bazı ülkelerin hiç göndermemesi 

çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmuştur.   

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Sanayileşme, ilk sanayi devrimi denilen devrim ile kendini göstermiş 

ve buhar motorunun icadıyla başlamıştır (Min vd., 2019: 400; Schwab, 2017, 

s.16’dan akt. Özkan vd., 2018: 130). Bu başlangıç, fabrikaların da kurulması 

ile artan bir şekilde emeğe ihtiyaç yaratmış ve tarih sahnesinde ilk defa işçi 

(proleter) ve işveren (burjuvazi) sınıfı (Akgül ve Ayer, 2020: 1330) denilen 

bir yapıyı da beraberinde getirmiştir (Ören, 2019: 5). Bu durum da insanların 

(çocuk, kadın, erkek) hayatlarını ve bedenlerini para kazanmak için tehlikeye 

attıkları bir çalışma biçimi ortaya çıkarmıştır (Badri vd., 2018: 403-404). Bu 

çalışma biçimi emeğin ağırlıklı kullanıldığı üretimin yerine alternatif 

oluşturmuş ve sermayenin yoğun kullanıldığı faaliyetleri ortaya çıkarmıştır 

(Özkan vd., 2018: 131).   

Toprak sahibi olmayan ve kırsal kesimde yaşayanlar fabrikaların 

kurulması sebebiyle sanayileşmenin başladığı bölgelere göç etmeyi tercih 

etmişler ve bu da zamanla üretimde ihtiyaç duyulan emek talebinden daha 

fazla arzın oluşmasına sebep olmuştur (Koca, 2020: 4535). Çalışma 

hayatındaki bu durum insanın katlanabileceği sınırın üstünde çalışma 
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sürelerini ve düşük ücretleri beraberinde getirmiş, bunun yanında güvenliksiz 

ve sağlıksız çalışma ortamlarına ve şekillerine neden olmuştur (Ören ve 

Yüksel, 2012’den akt. İlhan, 2020: 318). Emeğin, ücret alabilmesine karşılık 

mücadele verdiği ve hayatta kalmaya çalıştığı bu süreç iş sağlığı ve güvenliği 

açısından uygun olmayan çalışma koşulunu da normalleştirmiştir (Kılkış, 

2013’ten akt. İlhan, 2020: 318). 

Zamanla daha da kötüleşen çalışma koşullarına karşı gelebileceklerini 

gören ve makineleşmeyi bu kötüleşmede suçlu bulan işçi sınıfı 

rahatsızlıklarını göstermek amacıyla beraber hareket etmeye başlamışlar ve ilk 

işçi hareketi olarak isimlendirilen Ludizm hareketinin temsilcileri olmuşlardır 

(Durgut, 2019: 20; Turan, 2020: 61; Makal, 2020: 4). Bu hareket adını, 

hareketin başlamasında yer alan işçilerin başında bulunan NedLudham 

isminden almaktadır (Murray, 2010, s.64’ten akt. Yiğit vd., 2020: 4382). 

Ludizm hareketi ile emeğin insan onuruna uygun bir hayat standartına sahip 

olması amacıyla çalışma koşullarının düzeltilmesi adına işçileri koruyacak 

düzenlemeler başlamıştır (Yolvermez, 2020: 2443). 

Bu düzenlemelerin kendini gösterdiği alanlardan biri iş kazalarının 

artması nedeniyle işin sağlıklı ve güvenli olması gerekliliğinin farkına 

varıldığı iş sağlığı ve güvenliği olmuştur (Şahin, 2016: 332). Konsept olarak 

ilk başlarda işçi sağlığı ve güvenliği şeklinde ifade edilse de zamanla bu 

kavram sadece işçiyi değil iş yerini de kapsamına alarak iş sağlığı ve 

güvenliği (İSG) şeklindeki kullanımına dönüşmüştür (Çimen ve Çimen, 2020: 

82).    

İSG, modern iş yaşamı ve hukukunun bir boyutu olup, İSG 

uygulamaları sayesinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalacağı ve 

çalışanların yanında işverenlerin ve ülkenin sosyal güvenlik sisteminin de 

(Cereci ve Çetin, 2019: 152) olumsuz etkilenmesini engelleyeceği açıktır. 

Tam tersi düşünüldüğünde ise iş sağlıksızlığı ve güvensizliği iş kazalarına ve 

meslek hastalıklarına sebep olarak tüm olumsuz sonuçları ile ortaya çıkacak, 

çalışma hayatında taraf olan herkesi istenmeyen şekilde etkileyecektir. 

2. TÜRKİYE İLE GÜNEY AMERİKA BÖLGE 

ÜLKELERİNİN İŞ KAZASI AÇISINDAN SON DURUMU 

Tüm dünya 2020 yılından beri ciddi şekilde Covid-19 pandemisi ile 

mücadele etmektedir. Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), 

betacoronavirus SARS-CoV-2'nin neden olduğu bir solunum yolu 

enfeksiyonudur ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19'u bir pandemi 

olarak nitelendirmiştir (Giri ve Rana, 2020: 53). Dünya Sağlık Örgütü 
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tarafından yayımlanan veriler pandeminin ciddiyetini gözler önüne 

sermektedir. Paylaşılan veriler, COVID-19'lu çoğu insanın bu hastalığı hafif 

geçirdiği, yaklaşık %14'ünün hastaneye yatış gerektiren ciddi hastalık 

yaşadığını ve %5'in yoğun bakım ünitesi desteğine ihtiyaç duyduğu 

belirtilmiştir (URL-4). Bir toplumda bir salgın nedeniyle potansiyel olarak 

katlanarak artan sayıda hastaya tedavi ve yaşam desteği sağlamak için yetersiz 

sağlık tesisleri, tedavi edilmeyen vakalardan daha fazla hastalık bulaşmasına 

neden olabilmektedir (Giri ve Rana, 2020: 53). Pandemi, sosyal etkilerinin 

yanı sıra insani ve ciddi ekonomik etkileri de beraberinde getirmiştir. 

Özellikle yoksulluğun artması, sağlık sistemlerinin çöküşü, işsiz kalınması 

gibi etkiler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini de baltalamaktadır. Bazı 

ülkeler pandeminin etkilerini sınırlandırabilecek ciddi aşı uygulamaları ve 

teşvik paketleri uygulamalarını hayata geçirirken özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin aşıya erişimi bile diğer ülkelerle eşit olamamıştır. Yine gelişmekte 

olan ülkeler pandemi öncesi üretim sayılarına geri dönmede yetersiz kalmış ve 

özellikle bu durum kadın ve gençleri olumsuz etkilemiştir (URL-3). 

Gelişmekte olan ekonomilerin eşit koşullarda olması ve Türkiye’nin de 

gelişmekte olan ekonomi bölgesi olan Batı Asya (URL-3) içinde yer alması 

nedeniyle iş kazaları açısından durumunu ortaya çıkarmak amacıyla bu 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya kaynaklık eden veri seti ILOSTAT 

aracılığı ile sağlanmıştır.  Gelişmekte olan ekonomi bölgelerinde yer alan 

ülkelerin iş kazası verileri detaylı şekilde internet sayfası üzerinden 

belirlenmiş ve grafikler yoluyla da veriler yorumlanabilir hale getirilmiştir. 

Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem mevcut 

durumu değerlendirmek, değerlendirilen olaylar arasındaki ilişkileri ortaya 

çıkarmak için kullanılmaktadır (Duman, 2018: 222; Ersoy ve Tuğal, 2018: 

67). 

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen ilk bulgular Grafik 

1’de ifade edilen toplam ölümlü iş kazalarına aittir. ILOSTAT tarafından bu 

veriler cinsiyet ve göçmenlik durumuna göre ayrı olarak verilse de ilgili 

grafikte bu statülerin toplamı dikkate alınmıştır. Gelişmekte olan ekonomileri 

temsil eden grafikte Batı Asya bölge ülkesi olarak Türkiye ile Güney Amerika 

bölgesi ülkeleri incelendiğinde Türkiye’nin durumu “iç açıcı değil” şeklinde 

yorumlanabilir. Grafikte yer alan ülkelerin durumları detaylı şekilde 

incelendiğinde 2010 yılından itibaren çok düzenli olmayan iş kazası sayıları 

tespit edilmiştir. Bir yıldan diğer yıla geçişte kimi zaman sayılar azalırken 

kimi zaman yükselmiştir. Türkiye’nin durumu değerlendirildiğinde ise bütün 

verilerin yer aldığı yıllar bile Türkiye’nin ölümlü iş kazası sayısının fazla 
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olduğu görülmektedir. Ancak tüm yıllara ait verilerin olmamasının nedeni 

ülkelerin verilerini düzenli olarak göndermemesinden kaynaklanmaktadır. 

Burada dikkat çeken durum ise Türkiye bu konuda istikrarlı davranarak her 

yıl verilerini uluslararası platforma iletmiştir. 

 

 
Grafik 1: Toplam İş Kazası Kaynaklı Ölüm Sayıları. 

Grafik 2’de ise yaralanmalı iş kazası sayıları toplamı verilmiştir. Yine 

bu grafikte ülkelerin düzenli olarak verilerini yayımlanamadığı görülmektedir. 

Ancak var olan veriler incelendiğinde Türkiye’ye ait olan trendin uzun bir 

süre yükseldiği daha sonra düşmeye başladığı belirlenmiştir. Yine diğer 

ülkelerle kıyaslandığı zaman Türkiye’nin yaralanmalı iş kazası sayılarında da 

durumu çok iyi olarak yorumlanamamaktadır.   

 
Grafik 2: Toplam İş Kazası Sayıları. 
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Grafik 1 ve Grafik 2’de toplam ölümlü ve yaralanmalı iş kazası sayıları 

verilmiştir. Ancak bu sayılar herhangi bir standart barındırmayıp ait olduğu 

yıllardaki kaza sayısını temsil etmektedir. Ancak Grafik 3’te gerçekte 

karşılaştırmaya olanak sağlayacak iş kazası hızını barındıran 100.000 

çalışanda meydana gelen iş kazası verileri yer almaktadır. İnsidans oranı da 

denen bu hız aşağıda belirtilen formülle hesaplanmaktadır (URL-1): 

 

İ𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 = (
Ö𝑙ü𝑚𝑙ü 𝑦𝑎 𝑑𝑎 𝑦𝑎𝑟𝑎𝑙𝑎𝑛𝑚𝑎𝑙𝚤 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑖ş 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑠𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝐾𝑎𝑝𝑠𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑛ü𝑓𝑢𝑠 𝑖ç𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖ℎ𝑑𝑎𝑚 𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑖ş𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
) × 100.000 

 

 
Grafik 3: 100.000 İşçi Başına Toplam İş Kazası Kaynaklı Ölüm Sayıları. 
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olmadığı görülmektedir. Diğer ekonomileri gelişmekte olan ülkelere 

bakıldığında ise Kolombiya dışında rakamların bir hayli düşük olduğu 

görülmektedir. İş kazası hızına göre ölümcül oranlara incelendiğinde de 

Türkiye’de yaşanan ölümlü iş kazaları için gidişatın olumlu olduğunu 

söylemek zordur. 
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Grafik 4: 100.000 İşçi Başına Toplam İş Kazası Sayıları. 

 

Ölümlü iş kazalarından sonra 100.000 çalışanda kaç kişinin 

yaralanmalı iş kazası geçirdiği ile ilgili veriler incelendiğinde (Grafik 4) 

burada Türkiye’nin diğer verilere nazaran durumunun bir hayli iyi olduğu 

tespit edilmiştir. Yıllar itibariyle Türkiye’de kendi içinde bir artış söz konusu 

olsa da ekonomileri gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında olumlu 

bir sonucun ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 

 

 
Grafik 5: Geçici İş Göremezlik ile İş Kazası Nedeniyle Kaybedilen Günler. 
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Son olarak Grafik 5’teki veriler yorumlandığında cinsiyete ve göçmen 

statüsüne göre geçici iş göremezlik nedeniyle kaybedilen gün sayısında 

verilerin çok sınırlı olduğu ve sadece 3 ülkenin verilerinin (Türkiye düzenli, 

Arjantin ve Şili nadiren) ulaşılabilir olduğu görülmektedir. Bu nedenle kesin 

bir yorumlamanın yapılması bu başlık için mümkün olmayacağından 

Türkiye’nin durumunu belirtecek bir yorumlama yapılamamıştır. 

SONUÇ 

Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri ekonomik faaliyetlerin her 

alanına yansımaktadır. Bu nedenle istihdam, iş kazası gibi göstergelerde de 

ekonomik yansımaları görmek mümkündür. Bu çalışmada da sonuçlar 

ekonomik gelişmişliğin ya da gelişmekte olmanın verilerde kendini 

hissettirmektedir. Özellikle bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin 

nasıl yürütüldüğü ile ilgili genel bir tablo karşımıza çıkmakta hem de yaşanan 

iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerindeki başarı ya da başarısızlık 

tespit edilebilmektedir.  

Ekonomileri gelişmekte olan Batı Asya bölge ülkesi Türkiye ile Güney 

Amerika bölgesi ülkelerinin iş kazası sayıları oldukça yüksek seyretmektedir. 

Özellikle Türkiye’nin durumu incelendiğinde ise diğer ülkelere kıyasla 

durumunun daha olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu da 

göstermektedir ki, ekonomileri gelişmekte olan ülkelerin öncelikleri farklı 

olmakla beraber iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin arka plana itilmesi 

ekonominin daha da zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle 

ekonomileri gelişmekte olan ülkeler, onları mali yönden zorlayacak hiçbir 

duruma fırsat vermeyecek şekilde çalışma koşullarını şekillendirmeli ve iş 

sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini odak noktasına almalıdırlar.  

Bu çalışmanın daha sonra yapılacak olan tüm ekonomileri gelişmekte 

olan bölgelerin ve ayrıca gelişmiş, geçiş ekonomi bölgelerinin de 

karşılaştırılması çalışmalarına kaynaklık edeceği öngörülmektedir. 
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GİRİŞ 

Toplumların müreffeh olması, barışçıl ve istikrarlı bir dünyada 

yaşaması küresel dayanışmanın, güçlü bir ekonominin, cinsiyet eşitliğinin 

sağlandığı, temel hizmetlerin adil bir şekilde insanlara sunulduğu bir ortamda 

mümkündür. Dünya Veri Bankası verilerine (World Bank, 2022) göre küresel 

nüfusun %49.6’sını oluşturan kadınların sosyal, ailevi, ekonomik ayrımcılığa 

maruz kalması, artan şiddet, saldırı ve sadece kadın olmanın getirdiği diğer 

bütün zorluklara katlanması, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği kavramlarını refahın öncelikli hedefi haline getirmiştir (Hasin vd., 

2018:1068). Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik konumlarının 

güçlendirilmesi sadece kadınların değil aynı zamanda ailelerinin, ekonominin 

ve toplumun refahı için de önemlidir (Georgetown Institute for Women, Peace 

and Security (GIWPS), 2020:6).  

Kadınların güçlendirilmesi ve hakları konusunda birçok ilerleme 

kaydedilmiş olmasına karşın ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği dünya çapında 

devam etmekte; kadınlar hala adaletsizlik, dışlanma ve şiddetle karşı karşıya 

kalmaktadır (Hasin vd., 2018:1069; Klugman vd., 2018:1). Bu durum 

özellikle ulusal ve uluslararası güvenlik zayıfladığında artış göstermektedir. 

Kadınların savaş, çatışma ve barış sürecinde maruz kaldığı cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet temelli şiddet, insan hakları ihlallerinden biridir (Özdemir, 

2016:36,43). Çatışma sonrası barış inşası süreçleri, kadın haklarını ve cinsiyet 

eşitliğini ilerletmek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Ancak çatışma sonrası 

kurumlarda ve barış inşası süreçlerinde toplumsal cinsiyet perspektifinin daha 

etkin bir hale getirilmesi gerekmektedir (True, 2013:1). Bu nedenle, 

kadınların çatışma önleme, arabuluculuk ve barış süreçlerine dahil edilmesi ve 

anlamlı katılımı esastır. Nitekim günümüzde barış, savaş sonrası dönemde 

insan haklarına bağlılık, adalet ve uzlaşma (UN Women, 2015:24); ülkeler 

arası çatışmalar ise insan güvenliğini tehdit eden unsur olarak 

değerlendirilmektedir. Kadınlar, toplumsal cinsiyet ve cinsel temelli şiddet 

tehditlerden uzak olduğunda, korkuları anlaşıldığında özgürleşmekte ve 

güvende olmaktadır. Bu nedenle uluslararası güvenlik alanında karar alma 

sürecinde daha fazla kadının yer alması, etkili ve başarılı güvenlik 

stratejilerinin ortaya konulmasında son derece önemlidir (Özdemir, 2016:45). 

Klugman vd. (2018) cinsiyet eşitliğine sahip toplumların iç savaş çıkma 

riskinin daha düşük olduğunu, kadınların müzakerelere dahil edilmesi 

durumunda barış anlaşmalarının daha sürdürülebilir olduğunu belirtmişlerdir.  

1990’lardan bu yana kadınların katılımını artırmak ve toplumsal 

cinsiyet perspektiflerini barış ve güvenlik çabalarına dahil etmek ve ilerletmek 
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üzere en önemli atılım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 

Kadın, Barış ve Güvenlik konulu 1325 No’lu Karar’ının kabul edilmesidir 

(Klugman vd., 2018:2). Karar; şiddetli çatışmaların önlenmesinde, yardım ve 

iyileştirme çabalarının sağlanmasında, kalıcı barışın kurulmasında kadınların 

eşit ortaklar olmaları durumunda barış ve güvenliğin daha sürdürülebilir 

olduğunu kabul eden bir politika çerçevesidir. Bu çerçevenin uygulamaları 

toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, programlamak, politika sonuçlarını 

iyileştirmek üzere kadın ve erkeklerin farklı deneyimlerini ve rollerini 

tanımlayan bir toplumsal cinsiyet analizini içermektedir (U.S. Civil Society 

Working Group (U.S. CSWG), 2018:1). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanması ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma 2030 

Gündemi (United Nations (UN), 2015) kapsamındaki Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri (SKH)’den biri olarak listelenmiştir. İnsanlar, dünya ve refah için 

bir eylem planı olan gündem, aynı zamanda daha geniş bir özgürlük içinde 

evrensel barışı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Gündemin SKH 5: Kadınların 

eşitliği ve güçlendirilmesi (UN Women, 2022)’e göre kadınlar ve kız 

çocukları her yerde eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalı, şiddet ve 

ayrımcılıktan uzak yaşayabilmelidir.  

Kadın hakları ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki ilerlemeyi 

izlemek, cinsiyet eşitsizliğindeki kalıpları ortaya çıkarmak ve ulusal 

ilerlemeyi bu hedeflerle karşılaştırmak üzere hem karar vericiler hem de 

araştırmacılar yüksek kaliteli verilere ihtiyaç duymaktadır. Bunun için küresel 

ölçekte nicel ve karşılaştırılabilir endekslerden yararlanılmaktadır. Cinsiyet 

Eşitlik Endeksi (Gender Parity Index (GPI)) (United Nations Statistics 

Division (UNSTATS), 2022), Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (The 

Gender Inequality Index (GII)) (United Nations Development Programme 

(UNDP), 2022a), Cinsiyet Gelişim Endeksi (The Gender Development Index 

(GDI) (UNDP, 2022b), Sosyal Kurum ve Cinsiyet Endeksi (Social Institution 

and Gender Index, SIGI) (OECD, 2022) cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, 

kadınları güçlendirmek için kullanılan endekslerden bazılarıdır. Giderek artan 

sayıda küresel endeks olmasına karşın bu endeksler, göstergeler itibariyle 

(kadınların ortaokulu bitirip bitirmediği, ücretli bir işte çalışıp çalışmadığı) 

sınırlı kalmaktadır. Bunlardan farklı olarak; toplumsal cinsiyet ve kalkınma 

endekslerinden alınan önemli boyutlar ile barış ve güvenlik endekslerinden 

alınan boyutlar, Georgetown Kadın, Barış ve Güvenlik Enstitüsü (Georgetown 

Institute for Women, Peace and Security (GIWPS)) ve Oslo Barış Araştırma 

Enstitüsü (Peace Research Institute Oslo ((PRIO)) araştırmacıları tarafından 

bir araya getirilerek küresel Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi (Women Peace 
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and Security (WPS) Index) geliştirilmiştir. İlk toplumsal cinsiyet endeksi olan 

WPS’nin birincil amacı, hem 1325 No’lu Karar’da hem de SKH’de ilerlemeyi 

hızlandırmaktır. Endeks, kamuya açık veriler kullanarak topluma katılımları, 

adalete erişimleri ve güvenlik algıları olmak üzere 3 boyut ve 11 göstergeye 

göre kadınların refahını dünya çapında sistematik olarak ölçmekte ve 

sıralamaktadır (Georgetown Institute for Women, Peace and Security ve 

Peace Research Institute Oslo (GIWPS ve PRIO), 2017:1,2; GIWPS, 2022a; 

GIWPS ve PRIO, 2022:1). 

Kadınların barış inşası ve çatışma sonrası yeniden yapılanma 

konusundaki eylemleri barış, istikrar ve güvenlik için hayati önem taşırken, 

kadınların ekonomiye dahil edilmesi büyümeyi hızlandırmakta, istihdam 

oluşturmakta ve kapsayıcı refahı ilerletmektedir (GIWPS, 2022a). Kadınların 

katılımı, adaleti ve güvenliği, dünyayı etkisi altına alan COVID 19 küresel 

salgınının ortasında her zamankinden daha kritiktir. COVID19 ön saflarda 

çalışma olasılığı daha yüksek olan, evin geçimini sağlayan, birincil bakıcı 

olmanın yükünü taşıyan ve işten atılan kadınların karşılaştığı adaletsizlikleri 

daha çok ortaya çıkarmıştır (GIWPS, 2020:6). Bu çalışmada amaç; ülkeleri 

katılım, adalet ve güvenlik konularındaki genel performanslarını Çok Kriterli 

Karar Verme (ÇKKV) yöntemleriyle belirlemek, Dünya’da ve Türkiye’de 

kadınların refah durumlarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda WPS Endeks’te 

yer alan 11 refah göstergesi dahilinde Entropi tabanlı ELECTRE III yöntemi 

kullanılarak ülkelerin 2019 ve 2021 yılı verileri analiz edilmiş, COVID 19 

sırasındaki değişimlere yer verilmiştir.  

ÇKKV, alternatif ve kriter sayıları fazla olduğu ya da alternatifin bir 

kriterde üstünlük sağlarken diğerinde üstün olmaması durumlarında; karar 

sistemini kontrol altında tutabilmek, karar sonucunu kolay ve hızlı elde etmek 

için geliştirilmiş yöntemlerdir. ÇKKV problemlerinde kriter ağırlıklarının 

belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Her bir kriter için uygun kriter 

ağırlıklarını belirlemek üzere Entropi, Hinkle, Analitik Hiyerarşi Proses 

(AHP) ve Simos gibi yöntemler kullanılmaktadır (Şener ve Koltan Yılmaz, 

2021:194). Bu çalışmada kullanılan Entropi yöntemi, bilginin belirsizliğini 

olasılık teorisi kullanarak ölçen bir kriter ağırlık belirleme yöntemidir 

(Shannon, 1948:10-11). Çalışmada kullanılan bir diğer ÇKKV yöntemi, 

sıralama problemlerinde çok fazla kullanılan ELECTRE III yöntemidir. Bu 

yöntemde, çeşitli eşik değerler ve sözde kriterler kullanılarak, ikili üstünlük 

yaklaşımına göre sıralama yapılmaktadır. ELECTRE III yöntemi, telafi edici 

olmayan, karşılaştırılmazlığı işleme dahil eden, normalizasyon matrisine 

gerek duymayan bir yöntemdir (Roy, B. 1991; Chavira vd., 2017). 
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WPS endeksinde her bir gösterge eşit ağırlıklandırılmıştır. Ayrıca, WPS 

endeksinin genel puanı hesaplanırken; önce her bir boyuttaki göstergelerin 

basit bir ortalaması alınmış, daha sonra üç boyutun geometrik ortalaması 

hesaplanarak genel puan elde edilmiş ve sıralama bu puanlara göre 

yapılmıştır. Ortalama puan, kötü olan göstergelerin iyi olan göstergeler 

tarafından telafi edilmesine izin verdiği için bu durum bir dezavantaj olarak 

görülmüştür. Bu nedenle çalışmada, göstergelerin önem ağırlıklarını objektif 

olarak değerlendiren Entropi yöntemi ve alternatifleri sıralamak için telafi 

edici olmayan ELECTRE III yöntemi kullanılmıştır. 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Kadınların refahını topluma katılım, adalete erişim ve güvenlik algısı 

boyutuyla değerlendiren en kapsamlı çalışma şüphesiz, GIWPS ve PRIO’nun 

ülke karşılaştırmalarını ve sıralamalarını sundukları raporlardır. Geliştirdikleri 

WPS Endeks’de kadına yönelik şiddetin kadın refah ölçümlerini etkilemede 

milli gelirden daha önemli olduğunu belirtmektedirler. GIWPS ve PRIO 

(2019)’a göre yakın partner şiddeti ile hem toplum güvenliği hem de organize 

şiddet arasında güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Örneğin Afganistan, Irak, 

Güney Sudan %40'ın üzerinde olan ve bölgeleri için ortalama oranları aşan 

yakın partner şiddeti oranlarına sahiptir ve bu ülkeler aynı zamanda WPS 

Endeks’de en kötü performans gösteren ülkeler arasındadır. İstihdam ve 

eğitim alanlarında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan sayıda genç erkek 

ve kadının (genç kadınların çok daha fazla) işte ya da eğitimde yer almadığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Norveç ve İzlanda her iki alanda da iyi durumdayken, 

Afganistan ve Yemen her iki alanda da kötü performans göstermektedir. 

Genel olarak, genç kadınların istihdama ve eğitime dahil edilmesinde daha iyi 

performans gösteren ülkeler, kadınların refahına ilişkin WPS Endeksi 

ölçümlerinde de genel olarak daha iyi performans gösterme eğilimindedir. 

Raporda belirtilen bir diğer önemli bulgu ise genç kadınların statüsünün ve 

fırsatlarının önemli bir göstergesi olarak ergen doğurganlığıdır. Sonuçlar, 

ergen doğurganlığı ile WPS Endeksi arasında güçlü bir ilişki olduğunu, erken 

yaşta çocuk sahibi olmanın eğitimde ilerleme olasılığını büyük ölçüde 

azalttığını ve istihdam beklentilerini sınırladığını göstermektedir. WPS 

Endeks’te ilk %25’te yer alan ülkeler düşük ergen doğurganlık oranlarına 

sahip iken ergen doğurganlık ile eğitim ve istihdam oranlarının aynı anda 

yüksek olduğu hiçbir ülke bulunmamaktadır. Norveç ve İzlanda yine her iki 

alanda da iyi durumdayken, Mali ve Nijer her iki alanda da kötü durumdadır. 
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WPS 2021’deki eğilimler, kadınların statüsündeki küresel ilerlemenin 

yavaşladığını ve ülkeler arasında eşitsizliklerin arttığını göstermektedir. 

Kapsamı 170 ülkeye genişleyen GIWPS ve PRIO (2021)’a göre 2021 WPS 

Endeksi’ndeki puan aralığının çok geniş olduğu; ilk sıradaki Norveç’in son 

sıradaki Afganistan'dan üç kat daha iyi puan aldığı belirtilmektedir. Bu 

durum, ülkelerdeki kadınların statüsündeki artan eşitsizliği, ilk sıradaki 

ülkelerin gelişmeye devam ettiğini ancak son sıradakilerin ise daha da kötüye 

gittiğini göstermektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri olan COVID 19 

küresel salgını, kadınlar ve erkekler arasındaki mevcut eşitsizlikleri büyüterek 

birden fazla krizi tetiklemiştir. Kadınlar için sadece ücretli işler ve ücretsiz 

bakım işi arasında denge kurmak değil aynı zamanda güvenliğe yönelik 

tehditleri de şiddetlendirmiş, ekonomik zorlukların artması ve ulusal 

karantinalar nedeniyle yakın partner şiddetinin artmasına sebep olmuştur. 

Ücretli istihdamda tahmini kayıplar erkekler için %3,9 iken kadınlar için bu 

oran daha fazla olup %5’tir. Kadınların ücretli işten uzun vadeli ayrılmaları, 

ulusal üretimi ve gelecekteki ekonomik büyüme beklentilerini azaltmaktadır. 

Ayrıca kadınlara ait işletmelerin daha küçük olmaları, daha fazla kayıt dışı 

olmaları ve en zor koşullarda faaliyet göstermeleri nedenleriyle COVID 19 

sırasında bu işletmelerin kapanma oranlarının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Kadınların refahını olumsuz etkileyen bütün bu konularla 

birlikte COVID 19, kısa ve uzun vadeli işgücü fırsatlarında eşitsizlikleri 

tanıyan esnek çalışma modelleri, kaliteli çocuk bakımı ve ücretli doğum 

iznine erişimin genişletilmesi gibi yeniliklerin de başlangıcı olmuştur. 

Bir başka çalışmada; Santos vd. (2019) Kolombiya, Güney Sudan ve 

Ukrayna'da kadınların WPS Endeksi’ne göre durumlarını incelemişler, her üç 

ülkede de kadınların düşük toplum güvenliği algısına sahip olduklarını ortaya 

koymuşladır. Diğer ülkelerden farklı olarak Güney Sudan'da kadınların en 

yüksek istihdam ve parlamenter temsil oranlarına sahip oldukları halde en 

yüksek eş şiddeti, organize şiddet, ayrımcı çalışma normları ve yasal 

ayrımcılıkla karşı karşıya olduklarını belirlemişlerdir. Hudson ve Den Boer 

(2002), abartılı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ciddi bir kıtlık ve güvensizlik 

kaynağı olduğunu, normal bir cinsiyet oranının kamu yararına olduğunu ve 

bunu başaramayan hükümetlerin toplumlarına zarar verdiklerine dikkat 

çekmişlerdir. Çalışmada, Çin ve Hindistan'ın genç yetişkin cinsiyet 

oranlarının yüksek ve bu toplumların istikrarsız olduğunu, bu nedenle de 

sadece Asya ulusları değil tüm dünya uluslarına dayattıkları politika 

seçimlerine yakından dikkat edilmesi gerekliliğini belirtmektedirler. 
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Alkire vd. (2013) kadınların güçlendirilmesini tarım sektöründeki 

temsilleri ve katılımları yönüyle ölçmek üzere, Tarımda Kadının Güçlenmesi 

Endeksi (The Women’s Empowerment in Agriculture Index (WEAI)) 

temelinde Bangladeş, Guatemala ve Uganda'dan veriler sunmaktadır. Buna 

göre kadınların güçsüzleştirilmesine en fazla etki eden alanların Bangladeş’de 

zayıf liderlik ve kaynaklar üzerinde kontrol eksikliği, Guatemala’da liderlik 

eksikliği ve gelir kullanımı üzerindeki kontrol, Uganda’da ise zaman yükü ve 

kaynaklar üzerinde kontrol eksikliği olduğu görülmektedir. 

Literatürde yer alan çalışmalar arasında ÇKKV yöntemleriyle yapılan 

sadece bir çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmada Singh (2014), kadınların 

güçlendirilmesinde etkili olan önemli parametreleri araştırmak için ÇKKV 

yöntemlerinden AHP’yi bulanık mantık ile birleştirdiği (çok kriterli öngörücü 

bulanık karar hiyerarşisi) bir yöntem kullanmıştır. Hindistan’da uygulama 

alanı bulan çalışmada, aile içi kategorisinde psikolojik ve sosyo kültürel, 

topluluk kategorisinde ekonomik ve sosyo kültürel, daha geniş kategoride ise 

sosyo kültürel ve yasal parametreler önemli olduğu ortaya konmuştur.  

Diğer araştırmalar genellikle nitel analizler ve karşılaştırmalara 

dayanmaktadır. Bu çalışmanın, ÇKKV kullanılarak yöntem yönüyle de alana 

katkı sağlanması beklenmektedir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmada, kadınların yaşam kalitesini ölçen 11 gösterge göz önünde 

bulundurularak 2019/2020 (167 ülke) ve 2021/2022 (170 ülke) yıllarındaki 

verileri kullanılmıştır. Veriler, GIWPS ile PRIO tarafından geliştirilen WPS 

Endeks’den alınmıştır. Excel programı kullanılarak Entropi yöntemiyle 

göstergelerin önem ağırlıkları belirlenirken, Matlab 2017 programlama dili 

kullanılarak ELECTRE III yöntemiyle kadınların yaşayabileceği en iyi 

ülkeden en kötü ülkeye doğru sıralama yapılmıştır. 

2.1. Küresel Kadınlar Barış ve Güvenlik Endeksi 

Küresel endeksler, karmaşık bilgileri tek bir sayıya indirgeyerek SHK 

gibi uluslararası hedeflerle ulusal ilerlemeyi değerlendirmenin ve 

karşılaştırmanın bir yoludur. Bu endeksler, veriyi kolayca anlaşılabilecek ve 

çok boyutlu kavramlar için bilgilendirici olacak şekilde yansıtabilmekte ve 

sentezleyebilmektedir. WPS Endeks, toplumsal cinsiyet ve kalkınma 

endeksleri ile barış ve güvenlik endeksleri arasında köprü kurmaktadır 

(GIWPS ve PRIO, 2017). GIWPS ve PRIO tarafından ilk defa 2017 yılında 

tanıtılan endeks iki yılda bir güncellenmekte, dünyadaki kadınların statüsü ve 

güçlendirilmesi konusundaki kalıplar ve ilerlemeler hakkında önemli bilgiler 
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sağlamaktadır. Veriler, üzerinde geniş çapta anlaşmaya varılan önlemleri 

temsil etmekte ve resmi kaynaklardan (ulusal istatistik ofisleri, BM 

kuruluşları gibi) ya da diğer saygın uluslararası kaynaklardan (Gallup gibi) 

elde edilmekte; performansı puanlamak için uzmanların yargısı yerine nüfusa 

ya da temsili ankete dayalı bir ölçüye dayanmaktadır. WPS, kadınların 

refahının katılım (ekonomik, sosyal, politik), adalet (resmi yasalar ve gayri 

resmi ayrımcılık) ve güvenlik (bireysel, topluluk ve toplumsal düzeylerde) 

olmak üzere üç temel boyutunu içermektedir (GIWPS ve PRIO, 2021; 

GIWPS, 2022b). Katılım; kadınların eğitim, istihdam ve parlamentoda temsil 

edilmelerinin yanı sıra cep telefonlarına ve finansal hizmetlere erişim gibi 

boyutlardaki başarılarıyla ölçülmektedir. Adalet; hukuk sistemindeki 

ayrımcılığın kapsamı, erkek çocukları lehine bir önyargı, ayrımcı normlara 

maruz kalma olmak üzere hem resmi hem de gayri resmi yönlerden ele 

alınırken güvenlik ise aile, topluluk ve toplum düzeylerinde ölçülmektedir 

(GIWPS ve PRIO, 2022:3). Endeksin boyutları Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. WPS Endeksi Boyutlar ve Göstergeler (GIWPS ve PRIO, 2021:14) 

WPS Endeks kadınların katılım, adalet ve güvenlik boyutlarını tek bir 

endekste yakalayan tek ölçü olmakla birlikte endekste diğer toplumsal 

cinsiyet endekslerinde hiç kullanılmamış göstergelere yer verilmektedir. 

Örneğin, kadınlar her zamankinden daha yüksek eğitim seviyelerine ulaşıyor 

olsalar bile, adalet ve güvenlik önlemlerinin yokluğu refah ölçümünü eksik 

bırakmaktadır. Benzer şekilde, geleneksel güvenlik önlemleri bir dizi çatışma 

göstergesini içermekle birlikte kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sistematik 

ayrımcılığı görmezden gelmektedir (GIWPS ve PRIO, 2021:13). Endeks, 

kadınların ücretli çalışmasının toplumda erkekler tarafından kabul edilebilir 
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olup olmadığı ya da ev içinde karşılaşılan güvenlik tehdidi ve toplumdaki 

güvenlik algıları gibi öne çıkan göstergeler ile birlikte endekslere nadiren 

dahil edilen finansal katılım, cep telefonu kullanımı ve oğullara yönelik 

önyargı gibi göstergeler yönüyle yenilikçi bir özellik göstermekte; mevcut 

cinsiyet ve güvenlik endekslerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle, birçok temel 

açıdan diğer endekslere kıyasla kadınların toplumdaki statüsünün daha 

eksiksiz bir ölçüsü olarak değer katmaktadır. Ayrıca, kadın ve erkek 

arasındaki farklara odaklanmak yerine mutlak anlamda kadının statüsüne ve 

başarılarına odaklanarak ülkeleri kadınların katılımı, adaleti ve güvenliği 

konularındaki genel performanslarına göre sıralamaktadır (Klugman vd., 

2018:2). Bu çalışmada da kullanılan endeksin göstergeleri, tanımları ve 

açıklamaları Tablo 1’deki gibidir. 

Tablo 1: WPS Endeks göstergeleri, tanımlar ve açıklamalar 

Boyut Gösterge Tanım Açıklama 

K
a
tı

lı
m

 

Eğitim 
25 yaş ve üstü kadınların 

ortalama eğitim süresi  

Kadınların fırsatları, şiddetten 

kurtulmaları ve sağlıkları için 

kritik öneme sahiptir. 

İstihdam 
25 yaş ve üstü çalışan 

kadınların yüzdesi 

Kadınların yeteneklerini 

gerçekleştirmenin merkezinde 

yer alan ekonomik fırsatları 

yansıtmaktadır. 

Cep 

telefonu 

kullanımı 

Cep telefonuna sahip olan 

15 yaş ve üstü kadınların 

yüzdesi 

İnsanların ekonomiye, topluma 

ve siyasete katılma fırsatlarının 

özü olarak giderek daha fazla 

kabul görmektedir. 

Finansal 

katılım 

Bireysel/müşterek hesabı 

olan ya da son bir yıl 

içinde mobil para hizmeti 

kullanan 15 yaş ve üstü 

kadınların yüzdesi 

Bireylerin tüketimi, riski 

yönetmesine, daha esnek 

olmasına, eğitim ve sağlığa 

yatırım yapmasına, bir iş 

kurmasına ve büyütmesine 

olanak tanımaktadır. 

Parlamenter 

temsil 

Kadınların ulusal 

parlamentoda sahip 

oldukları sandalye yüzdesi 

Siyasi katılım, insanların 

yeteneklerinin kritik bir 

yönüdür. 

A
d

a
le

t Yasal 

ayrımcılığın 

olmaması  

Yaşamın ve işin 35 

boyutundaki yasa ve 

yönetmeliklerin kadın ve 

erkek arasında ayrım 

yapma ya da kadınların 

fırsatlarını koruma 

derecesi (0 ila 100). 

Ayrımcı yasalar kadınların 

mülk sahibi olmasını, banka 

hesabı açmasını, iş kurmasını 

ya da bir işe girmesini ve 

erkeklerle sınırlı mesleklere 

girmesini zorlaştırmaktadır. 
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Oğul 

yanlılığı 

Doğumdaki cinsiyet 

oranının (doğan erkek 

çocuk sayısı/doğan kız 

sayısı) doğal demografik 

oranı (1,05) ne ölçüde 

aştığı. 

Demografik normlara göre 

erkek çocuk doğumların kız 

çocuklarına göre fazla olması, 

kadınlara yönelik ciddi bir 

ayrımcılığı yansıtmaktadır. 

Ayrımcı 

normlar 

“Ailenizdeki herhangi bir 

kadının ev dışında ücretli 

bir işe sahip olması 

tamamen kabul edilebilir” 

önermesine katılmayan 15 

yaş ve üstü erkeklerin 

yüzdesi 

Cinsiyet ayrımcılığının önemli 

bir belirtisi ekonomik 

fırsatlarda ve ücretli iş 

dünyasındadır. 

G
ü

v
en

li
k

 

Organize 

şiddet 

Çatışmalardan 

kaynaklanan toplam savaş 

ölümleri (100.000'de)  

Savaşan gruplar arasındaki 

silahlı çatışma nedeniyle 

toplumdaki güvensizliğin 

boyutunu yansıtmaktadır 

Toplum 

güvenliği 

algısı 

“Yaşadıkları şehirde, 

bölgede geceleri yalnız 

yürürken kendilerini 

güvende hissettiklerini” 

bildiren 15 yaş ve üstü 

kadınların yüzdesi 

Kadınların ev dışındaki 

hareketliliğini ve fırsatlarını 

etkilemektedir. 

Yakın 

partner 

şiddeti 

Son 12 ay içinde birlikte 

oldukları partnerleri 

tarafından fiziksel ya da 

cinsel şiddete maruz 

kalmış kadınların yüzdesi 

Yakın partner şiddetinin mevcut 

oranları, yakın partner 

şiddetinin yaygınlığını ortaya 

koymakta ve eğilimlerin 

izlenmesine izin vermektedir. 

Kaynak: GIWPS ve PRIO, 2021:15 ve GIWPS, 2022b 

2.2. Entropi Yöntemi 

Entropi yöntemi, bilginin belirsizliğini olasılık teorisi kullanarak ölçen 

ve kriterlerin göreceli önem ağırlıklarını objektif olarak değerlendirebilen bir 

kriter ağırlık belirleme yöntemidir (Shannon, 1948:10-11). Entropi yöntemi 

için aşağıdaki adımlar uygulanmaktadır (Chen vd., 2015:92): 

Adım 1: İlk olarak 𝑋 = [𝑥𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛 karar matrisi normalize edilir ( 𝑥𝑖𝑗 , 𝑖. 

alternatifin 𝑗. kriterdeki performans değeridir). 

 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

  , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                                               (1) 

 

Adım 2: Her bir 𝑗 kriterinin 𝑒𝑗  entropi değeri elde edilir. 
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𝑒𝑗 = −𝐾∑ (𝑝𝑖𝑗 ln(𝑝𝑖𝑗))
𝑚
𝑖=1 ,           𝐾 =

1

ln(𝑚)
                                     

(2) 

 

Adım 3: Bu adımda kriterin içerdiği bilgi miktarı hesaplanır.  

 

𝑑𝑗 = 1 − 𝑒𝑗                                                                                          (3) 

 

Adım 4: Son adımda, 𝑗. kriterin farklılaşma derecesi olan 𝑑𝑗 

kullanılarak, her bir kriterin 𝑤𝑗 entropi ağırlığı hesaplanmaktadır. 

 

𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

                                                                                        (4) 

 

2.3. ELECTRE III Yöntemi 

ELECTRE III yönteminde, 𝑞 farksızlık, 𝑝 tercih ve 𝑣 veto eşik 

değerleri kullanılarak uyum ve uyumsuzluk adında iki indeks yardımıyla 

alternatiflerin üstünlüklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üstünlük 

ilişkisinin güvenirlik derecesini tespit etmek için, uyumluluk ve uyumsuzluk 

indekslerini birleştirerek bir güvenirlik indeksi elde edilmektedir (Roy vd., 

1992:17-18). Uyum, uyumsuzluk ve güvenirlik indeksleri denklem (5), (6), 

(7) ve (8)’de verilmiştir (Buchanan vd., 1999:11-14). 

Uyumluluk İndeksi:  

 

𝑐𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
1,𝑔𝑗(𝑎) + 𝑞𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≥ 𝑔𝑗(𝑏)

0,𝑔𝑗(𝑎) + 𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≤ 𝑔𝑗(𝑏)
𝑔𝑗(𝑎)−𝑔𝑗(𝑏)+𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))

𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))−𝑞𝑗(𝑔𝑗(𝑎))
,𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

                (5) 

 

Her bir 𝑔𝑗 kriterine bir 𝑤𝑗 göreceli önem ağırlığı atanarak genel 

uyumluluk indeksi hesaplanır. 

 

𝐶(𝑎. 𝑏) =
1

𝑤
∑ 𝑤𝑗𝑐𝑗(𝑎, 𝑏)
𝑛
𝑗=1 , 𝑤 = ∑ 𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1 , 0 ≤ 𝐶(𝑎, 𝑏) ≤ 1                    (6) 
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Uyumsuzluk İndeksi:  

𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) =

{
 

 
0,𝑔𝑗(𝑎) + 𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≥ 𝑔𝑗(𝑏)𝑖𝑠𝑒,

1,𝑔𝑗(𝑎) + 𝑣𝑗(𝑔𝑗(𝑎)) ≤ 𝑔𝑗(𝑏)𝑖𝑠𝑒
𝑔𝑗(𝑏)−𝑔𝑗(𝑎)−𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))

𝑣𝑗(𝑔𝑗(𝑎))−𝑝𝑗(𝑔𝑗(𝑎))
,𝑑𝑖ğ𝑒𝑟

                     (7) 

Güvenirlik İndeksi: Uyum ve uyumsuzluk indeksleri birleştirilerek bir 

güvenirlik matrisi elde edilir.  

 

𝜎(𝑎, 𝑏) = {
𝐶(𝑎, 𝑏),∀𝑗𝑖ç𝑖𝑛𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) ≤ 𝐶(𝑎, 𝑏)

𝐶(𝑎, 𝑏).∏
1−𝑑𝑗(𝑎,𝑏)

1−𝐶(𝑎,𝑏)𝑗∈𝐽(𝑎,𝑏) ,∃𝑗𝑖ç𝑖𝑛𝑑𝑗(𝑎, 𝑏) > 𝐶(𝑎, 𝑏)
                    (8) 

 

Distilasyon Yöntemiyle Alternatiflerin Sıralanması 

𝜎(𝑎, 𝑏) güvenirlik matrisinin değerlerinden faydalanılarak, distilasyon 

süreci adı verilen bir tekniğin kullanılmasıyla iki kısmi ön sıralamadan elde 

edilmektedir. Bu sıralamalardan biri, alternatifleri en iyiden en kötüye doğru 

sıralayan azalan distilasyon süreciyle (𝑍1), diğeri ise alternatifleri en kötüden 

en iyiye doğru sıralayan artan distilasyon süreciyle (𝑍2) elde edilmektedir. 

Elde edilen bu iki ön sıralamanın kesişimi (𝑍1 ∩ 𝑍2) ile bir kısmi final 

sıralaması elde edilmektedir (Buchanan vd., 1999:15). 

3.3. Verilerin Analizi 

WPS endeksinde normalize edilmiş karar matrisi kullanılarak sıralama 

elde edildiği için çalışmada da WPS endeksinin normalize edilmiş karar 

matrisi kullanılmıştır. WPS endeksinde pozitif yönlü değerler için 

normalizasyon formülü denklem (9)’da, negatif yönlü değerler için ise 

normalizasyon formülü denklem (10)’da verilmiştir (GIWPS ve PRIO, 

2021:82); 

𝑥𝑖𝑗 =
𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑑𝑒ğ𝑒𝑟−𝐴𝑙𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟

Ü𝑠𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟−𝐴𝑙𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟
, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                           (9) 

 

𝑥𝑖𝑗 =
Ü𝑠𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟−𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑑𝑒ğ𝑒𝑟

Ü𝑠𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟−𝐴𝑙𝑡𝑠𝚤𝑛𝚤𝑟
 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛                        (10) 
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Çalışmada ilk olarak 2019/2020 WPS endeksinde yer alan 167 ülkenin 

ve 2021/2022 WPS endeksinde yer alan 170 ülkenin verilerinden yararlanarak 

11 temel göstergenin önem ağırlıkları yıllara göre Entropi yöntemiyle tespit 

edilmiştir. Daha sonra bu önem ağırlıkları ELECTRE III yönteminde 

kullanılarak ülkeler en iyiden en kötüye doğru sıralanmıştır. 

ELECTRE III yönteminde alternatiflerin sıralanması için 𝑞𝑗, 𝑝𝑗 ve 𝑣𝑗   

eşik değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu eşik değerler karar verici 

tarafından belirlenen keyfi değerlerdir. Çalışmada WPS’nin her bir kriterine 

göre alternatiflerin performansları arasındaki farklar incelenerek 𝑞𝑗, 𝑝𝑗 ve 𝑣𝑗  

eşik değerleri bir minimum ve maksimum değer arasına yerleştirilmiştir. Her 

bir kriterdeki alternatifler arasındaki en küçük farklar farksızlık eşiği, orta 

değerler tercih eşiği ve en büyük farklar veto eşiği olarak alınmıştır. 

𝑞𝑗 farksızlık eşiği aralığı; 2019 için 𝑞𝑗 = [0, 0.53], 2021 için 𝑞𝑗 =

[0.02, 0.3]. 

𝑝𝑗 farksızlık eşiği aralığı; 2019 için 𝑝𝑗 = [0.46, 0.7], 2021 için 𝑝𝑗 =

[0.494, 0.708]. 

𝑣𝑗  farksızlık eşiği aralığı; 2019 ve 2021 için 𝑣𝑗 = [0.75, 0.98]. 

WPS endeksinin verilerinden yararlanarak oluşturulmuş 𝑞𝑗, 𝑝𝑗 ve 𝑣𝑗  

eşik değer aralıkların ortasına karşılık gelen değerler göz önünde 

bulundurularak sıralamalar elde edilmiştir 

4. BULGULAR 

Çalışmada elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir. 

4.1. Entropi Önem Ağırlıkları 

Entropi ağırlık belirleme yöntemiyle 2019 ve 2021 yılları göz önünde 

bulundurularak yapılan değerlendirmeye göre kadınların yaşam kalitesini en 

çok ve en az etkileyen göstergeler Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Entropi yöntemi ile 11 göstergenin yıllara göre önem ağırlıkları  

2019 2021 

Sıra Göstergeler Boyut Ağırlık Sıra Göstergeler Boyut Ağırlık 

1 Finansal Katılım Katılım  0,239178 1 Finansal Katılım Katılım 0,24409

3 

2 Parlamenter 

Temsil  

Katılım 0,207345 2 Parlamenter 

Temsil 

Katılım 0,19732

1 

3 Eğitim Katılım 0,187245 3 Eğitim Katılım 0,16653

9 

4 İstihdam Katılım 0,09508 4 İstihdam Katılım 0,10962

2 

5 Toplum Güvenliği 

Algısı 

Güvenli

k 

0,081847 5 Toplum Güvenliği 

Algısı 

Güvenli

k 

0,07866

5 

6 Organize Şiddet Güvenli

k 

0,07761 6 Yasal Ayrımcılığın 

Olmaması 

Adalet 0,04999

5 

7 Cep Telefonu 

Kullanımı 

Katılım 0,03503 7 Yakın Partner 

Şiddeti 

Güvenli

k 

0,04885

6 

8 Yasal Ayrımcılığın 

Olmaması 

Adalet 0,027524 8 Cep Telefonu 

Kullanımı 

Katılım 0,03804

8 

9 Ayrımcı Normlar Adalet 0,022105 9 Organize Şiddet Güvenli

k 

0,02378

8 

10 Oğul Yanlılığı Adalet 0,013565 10 Ayrımcı Normlar Adalet 0,02291

3 

11 Yakın Partner 

Şiddeti 

Güvenli

k 

0,013471 11 Oğul Yanlılığı Adalet 0,02016

2 

Tablo 2 incelendiğinde, 2019 ve 2021 yıllarında kadınların yaşam 

kalitesini en çok etkileyen göstergelerin “Kadınların Topluma Katılımı” 

boyutunda yer aldığı ve bu göstergelerin önem sırasına göre “Finansal 

Katılım, Parlamenter Katılım, Eğitim ve İstihdam” göstergelerinden oluştuğu 

saptanmıştır. Kadınların yaşam kalitesini en az etkileyen göstergeler ise 2019 

yılında “Kadınların Güvenlik Duygusu” boyutunda yer alan “Yakın Partner 

Şiddeti” iken, 2021 yılında “Kadınların Adalete Erişim” boyutunda yer alan 

“Ayrımcı Normlar ve Oğul Yanlılığı” göstergeleri olduğu gözlemlenmiştir.  

4.2. ELECTRE III Yöntemiyle Ülkelerin Sıralanması 

ELECTRE III yöntemiyle kadınların yaşayabileceği en iyi ve en kötü 

ülkeler tespit edilmiştir. Yöntem ile 2019 yılında 167 ülke ve 2021 yılında 

170 ülke kadınların yaşama kalitesine göre en iyiden en kötüye doğru 

sıralanmış ve bunlar Tablo 3’te gösterilmiştir. Ayrıca ülke sıralamalarında 

gözlemlenen yükselişler Tablo 4’te, düşüşler ise Tablo 5’de yer almaktadır. 
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Tablo 3. Yıllara göre en iyi ilk 10 ve en kötü son 10 ülkenin karşılaştırılması 

2019 2021 

Ülkeler Sıra Ülkeler Sıra Ülkeler Sıra Ülkeler Sıra 

İsveç 1 Kongo 158 Norveç 1 Irak 160 

Finlandiya 2 Irak 159 İsveç 2 Sierra 

Leone 

161 

Norveç 3 Nijer 160 Finlandiya 3 Haiti 162 

Yeni Zelanda 4 Güney 

Sudan 

161 Yeni Zelanda 4 Burkina 

Faso 

163 

Danimarka 5 Pakistan 162 Danimarka 5 Çad 164 

Avusturya 6 Mali 163 Birleşik Arap 

Emirlikleri 

6 Sudan 165 

Belçika 7 Orta Afrika 164 Avusturya 7 Orta Afrika  166 

Kanada 8 Afganistan 165 İsviçre 8 Pakistan 167 

Almanya 9 Suriye 166 Belçika 9 Yemen 168 

İzlanda 10 Yemen  167 İzlanda 10 Afganistan 169 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

38     Suriye  170 

Tablo 3 incelendiğinde, 2019 ve 2021 yıllarına göre en iyi 10 ülke ve 

en kötü son 10 ülkenin karşılaştırılması görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 

Norveç, İsveç, Finlandiya, Yeni Zelanda, Danimarka, Avusturya ve Belçika 

2019 ve 2021 yıllarında ilk 10 ülke arasında yer alırken, 2019 yılında 38. 

sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri hızlı bir yükseliş göstererek 2021 

yılında ilk 10 ülkenin arasına girmeyi başarmıştır. Tabloya göre kadınların 

yaşamlarının en zor olduğu son üç ülke Yemen, Afganistan ve Suriye’dir.  

Tablo 4. Kadınlara yönelik reform yapan ülkelerin sıralamalarındaki yükselişler 
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Tablo 4’e göre 2019 ve 2021 yıllarına ait sıralamalar 

karşılaştırıldığında, kadınların hayatına yönelik reform yaparak 

sıralamalarında en fazla yükseliş gösteren ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve 

Libya’dır. Türkiye 2019 yılında 123. sırada iken 2021’de 105. sıraya 

yükselmiştir. 

Tablo 5. Kadınların hayatını zorlaştıran ülkelerin sıralamalarındaki düşüşler 

 

Tablo 5’de göre sıralamalar karşılaştırıldığında, kadınların hayatına 

yönelik reform yaparak sıralamalarında en fazla düşüş gösteren ülkeler 

Kuveyt ve İran’dır. Kuveyt 2019 yılında 92. sıradayken 2021 yılında 30 

basamak gerileyerek 122. sıraya düşmüştür. İran 2019 yılında 81. sıradayken, 

2021 yılında 27 basamak gerileyerek 108. sıraya düşmüştür.  

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Orta-Doğu Avrupa ve Orta Asya 

bölgesindeki ülkelerin karşılaştırması ise Tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6. Orta-Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerin karşılaştırılması 

2019 2021 

Ülkeler Sıra Ülkeler Sıra Ülkeler Sıra Ülkeler Sıra 

Estonya 13 Karadağ 56 Estonya 20 Rusya 56 

Letonya 19 Gürcistan 59 Letonya 23 Kazakistan 60 

Slovenya 26 Macaristan 62 Slovenya 27 Macaristan 61 
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Polonya 28 Ermenistan 72 Belarus 28 Ukrayna 70 

Belarus 29 Romanya 74 Polonya 29 Romanya 75 

Sırbistan 31 Moldova 76 Hırvatistan 30 Moldova 77 

Litvanya 33 Ukrayna 81 Litvanya 31 Özbekistan 81 

Kuzey 

Makedonya 
36 

Türkmenist

an 
83 Sırbistan 32 

Bosna 

Hersek 
82 

Hırvatistan 37 Arnavutluk 84 Slovakya 34 Arnavutluk 84 

Çek 

Cumhuriyeti 
39 Tacikistan 89 Kıbrıs 36 Ermenistan 85 

Slovakya 41 
Bosna 

Hersek 
90 

Kuzey 

Makedonya 
38 Tacikistan 90 

Bulgaristan 42 Kırgızistan 93 
Çek 

Cumhuriyeti 
40 

Türkmenista

n 
94 

Kıbrıs 44 Özbekistan 95 Bulgaristan 45 Kırgızistan 102 

Rusya  51 Azerbaycan 117 Karadağ 53 Türkiye 105 

Kazakistan 54 Türkiye 123 Gürcistan 54 Azerbaycan 116 

Tablo 6’ya göre bölgede kadınlar için en ideal ülke Estonya iken, 

bölgenin en kötü ülkeleri Azerbaycan ve Türkiye’dir.  

SONUÇ 

Küresel nüfusun yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi, cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması sadece kadınların değil aynı zamanda ekonominin ve 

toplumun refahı için de önemlidir. Bu doğrultuda kadınların refahı 

uluslararası düzeyde girişimlerin de odak noktası olmuştur. Çalışmada, söz 

konusu girişimlerden hem BMGK’nın 1325 No’lu kararı hem de BM 2030 

Gündemi SKH’deki ilerlemeyi hızlandırmak için GIWPS ve PRIO tarafından 

geliştirilen WPS Endeks’e göre Dünya’da ve Türkiye’de kadınların refah 

düzeylerini katılım, adalet ve güvenlik alanlarında ülkelerin genel 

performanslarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ÇKKV 

yöntemlerinden Entropi tabanlı ELECTRE III yöntemi kullanılarak WPS 

Endeks’te yer alan 11 refah göstergesine göre ülkelerin 2019 ve 2021 yılı 

verileri analiz edilmiş; ayrıca COVID 19 küresel salgını sırasındaki 

değişimlere yer verilmiştir.  

Çalışmada, Entropi tabanlı ELECTRE III yöntemi ile kadınların 

yaşadıkları ortamlar değerlendirilmiş ve sıralanmıştır. Entropi ağırlık 

belirleme yöntemi ile 2019 ve 2021 yılları göz önünde bulundurularak yapılan 

değerlendirmeye göre kadınların yaşam kalitesini en çok etkileyen göstergeler 

kadınların “topluma katılım” boyutunda yer alırken, bu göstergeler önem 

sırasına göre “finansal katılım, parlamenter temsil, eğitim ve istihdam” 

göstergeleri olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, kadınların karar alma sürecinin 
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her düzeyine tam ve eşit katılımının, kadınların refah, barış ve güvenliğinin 

sürekliliği ve geliştirilmesi için çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Ayrıca, güvenlik boyutundaki yakın partner şiddetinin 2021 yılında arttığı ve 

11’den 7.sıraya yükseldiği; adalet boyutundaki yasal ayrımcılığın arttığı ve 

8.sıradan 6’ya yükseldiği, yine güvenlik boyutundaki organize şiddetin ise 

azalarak 6.sıradan 9’a düştüğü belirlenmiştir. Yakın partner şiddetinde 2021 

yılında yaşanan artış, COVID 19’un kadınların refahı üzerine, birkaç ülke 

dışında, olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, WPS Endeks 

2021 bulgularıyla da uyumludur. GIWPS ve PRIO (2021)’a göre artan 

ekonomik zorluklar ve ulusal karantinalar nedeniyle kadınlar, artan partner 

şiddeti ve istismara dayalı ilişkilerden ayrılma konusunda daha büyük 

zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Örneğin İran'da küresel salgından önce 

%54 olan yakın partner şiddeti yaygınlık oranının %65'e çıktığı, daha önce 

partner şiddeti yaşamamış kadınların %25’ten fazlasının istismara uğradığı 

ortaya konmuştur. 

ELECTRE III yöntemiyle elde edilen sıralamaya göre dünyada kadınlar 

için en ideal ülkelerin Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi kuzey 

ülkeleri olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 2019 yılı için 

sıralamadaki ilk 5 ülke olan “İsveç, Finlandiya-Norveç, Yeni Zelanda ve 

Danimarka ve Avusturya” kadınların yaşayabileceği refah düzeyi en yüksek 

ülkeler; sıralamadaki son 5 ülke olan “Pakistan, Mali, Orta Afrika-Afganistan, 

Suriye ve Yemen” refah düzeyi en düşük ülkeler olarak saptanmıştır. 2021 yılı 

için sıralamadaki ilk 5 ülke “Norveç, İsveç, Finlandiya-Yeni Zelanda, 

Danimarka-Birleşik Arap Emirliği ve Avusturya”; son 5 ülke ise “Orta Afrika, 

Pakistan, Yemen, Afganistan, Suriye” olarak saptanmıştır. Ülke sıralamaları 

içerisinde Türkiye, 2019 yılında 123.sırada yer almaktayken 2021 yılında 105. 

sıraya yükseldiği saptanmıştır. Sonuçlar, WPS Endeks 2019 ve 2021 ile 

karşılaştırıldığında özellikle en iyi ve en kötü ülkelerde benzerlikler 

görülmektedir. GIWPS ve PRIO (2019)’a göre WPS Endeks puanı en yüksek 

5 ülke “Norveç, İsviçre, Finlandiya, Danimarka, İzlanda” iken en düşük 5 

ülke “Yemen, Afganistan, Suriye, Pakistan, Güney Sudan”; GIWPS ve PRIO 

(2021)’a göre WPS Endeks puanı en yüksek 5 ülke “Norveç, Finlandiya, 

İzlanda, Danimarka, Lüksemburg” iken en düşük 5 ülke “Afganistan, Suriye, 

Yemen, Pakistan, Irak” olarak belirlenmiştir. WPS Endeks sıralamasında 

Türkiye’nin yeri 2019’da 114 iken 2021’de 106’ya yükselmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, en iyi ilk 10 ülke sıralamasında 

yer alan 8 ülke kadınlar tarafından yönetilmektedir: Norveç, İsveç, Finlandiya, 

Yeni Zelanda, Danimarka, Belçika, İzlanda, Almanya. Üst sırada yer alan bu 
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ülkelerde yaşayan kadınların topluma katılımı, adalete erişimi ve güvenlik 

duygusunun üst seviyelerde olduğu ve bu nedenle bu ülkelerin gelişmişliğinin 

kadınlara verilen önemle bağlantılı olduğu kanaatine varılabilir. GIWPS ve 

PRIO (2021)’a göre en başarılı ulusal COVID müdahalelerinden bazıları, 

güçlü kadın liderliğine sahip ülkelerde görülmüştür. Kadınların devlet başkanı 

pozisyonlarına, ulusal kabinelere, ulusal ve yerel yasama organlarına 

katılımını ölçen Dış İlişkiler Konseyi Kadının Gücü Endeksi (Council on 

Foreign Relations’ Women’s Power Index (CARE) göre daha yüksek puan 

alan ülkelerin cinsiyete duyarlı COVID müdahale politikalarını uygulama 

olasılığının daha yüksek olduğu, üyelik verilerine sahip 225 COVID 

müdahale görev gücünün %27'sinin kadın olduğu ortaya konmuştur. 

Çalışmada, dünyada bazı ülkelerin kadınlara yönelik olumlu gelişmeler 

gösterdiği saptanmıştır. Bu ülkeler özellikle eğitim, cep telefonu kullanımı, 

toplum güvenliği algısı konularında dikkat çeken artışlar göstermişlerdir. 

Bunlardan, Birleşik Arap Emirlikleri 32 sıra yükselerek kadınlar için yaşamın 

kolay olduğu ülkeler sıralamasında ilk 10’nun içine girmeyi başarmıştır. 2019 

yılında 0.45 olan parlamenter temsil oranının 2021’de tam puana, 2019’da 

0.429 olan yasal ayrımcılık olmaması oranının ise 2021’de 0.825 yükselmesi; 

Birleşik Arap Emirlikleri’nde kadınların parlamentoya katılımı ve yasal 

ayrımcılık konularında önemli iyileştirmeler yapıldığını göstermektedir. Bu 

ülkeyi, Libya, Mali, Filipinler ve Türkiye takip etmektedir. Buna karşın, 2019 

yılına göre kadınların yaşamını en fazla zorlaştıran ülkelerde Kuveyt ve İran 

ilk sırayı alırken, bunları Katar, Tunus, Gambiya, Liberya, Doğu Timor takip 

etmektedir. Kuveyt’te işe alımlar, parlamenter temsil ve yasal ayrımcılık; İran 

ve diğer ülkelerde ise daha çok işe alımlar ve parlamenter temsilde kadınların 

yaşamını en çok zorlaştıran alanlar olmuştur.  

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında Türkiye’nin konumu 

değerlendirildiğinde; kadınlar için hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülkeler 

sıralamasında 2021 yılında göstermiş olduğu yükselişin yanı sıra Orta-Doğu 

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde de en büyük yükselişi gösteren ülke 

olmuştur. Bununla birlikte bu bölgede yer alan 30 ülkeden 28’i ilk 100’ün 

içine girerken Türkiye yaptığı iyileştirmelere karşın dünya sıralamasında ilk 

100’e girememiştir. WPS Endeks göstergeleri itibariyle eğitim ve finansal 

katılım oranları ortalamanın altında, yakın partner şiddeti oranı ortalamanın 

üzerindedir. Bununla birlikte cep telefonu kullanan kadınların sayısının arttığı, 

oğul ön yargının ise olmadığı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kadınların en 

önemli sorunu, siyasete ve çalışma hayatına katılım ile toplum güvenlik 

algısıdır. Bu göstergeler ortalamanın çok altında, kritik seviyelerdedir. Bu 
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nedenle, Türkiye’yi kadınların yaşayabileceği ülke konumuna getirebilmek 

için, çalışmada Entropi yöntemine göre kadınların yaşam kalitesini 

belirlemede etkili olduğu saptanan “topluma katılım” boyutunda iyileştirmeler 

yapmak önem arz etmektedir. Özellikle kadınların parlamenter temsilleri ve 

çalışma hayatına katılımları teşvik edilmeli, toplum güvenlik algısının 

yükseltilmesini sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Çalışmanın sonuçları, kadınlara tam ve eşit haklar ve fırsatlar veren 

ülkelerin daha barışçıl ve müreffeh olduğunu; çatışmayı önlemede ve barışı 

inşa etmede, ekonomileri büyütmede, iklim değişikliği ve şiddet içeren 

aşırılıklar gibi küresel tehditleri ele almada kadınların liderliğini kabul 

etmenin önemli olduğunu göstermektedir. Goetz (2021) kadınların siyasi 

liderliğinin daha kapsayıcı karar alma, azalan çatışma ve daha uzun süreli 

barış ile ilişkili olduğunu, daha yüksek düzeyde kadın katılımının iç savaş 

riskini azalttığını ayrıca devletin insan hakları ihlalleri gerçekleştirme 

olasılığını düşürdüğünü belirtmektedir. Kapsayıcı süreçlerin, altta yatan 

dinamikleri ve çatışma faktörlerini daha iyi ele aldığına, barışçıl bir ortamın 

pekiştirilmesi ve sürekliliği için gereken dayanıklılık kapasitelerinin 

oluşturulmasına ve belirlenmesine yardımcı olduğuna işaret edilmektedir. 

Bununla birlikte, Democratic Progress Institute (DPI) (2015)’e göre kadınlar 

genel yapılar ve kültürel önyargılar nedeniyle hem barışın inşası hem de 

çatışma çözümüne yeterince katılamamakta; uzun süreler eğitim, ekonomik 

bağımsızlık ve siyasetin dışında tutulmaları sonucunda topluluklara uygun bir 

temsilci olarak görülebilmeleri için gerekli diplomasi tecrübesinden yoksun 

kalmaktadırlar. 

WPS Endeksi, küresel olarak kadınların refahında hem ilerleme hem de 

eksiklikler hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen 

sonuçlar; ÇKKV yöntemlerinin WPS Endeks’teki dönüştürücü değişimler için 

fırsatları belirlemede ve dikkat gerektiren daha genelleştirilmiş tehditleri 

ortaya çıkarmada karar vericiler tarafından kullanabilir olduğunu 

göstermektedir. Buna ek olarak, işletmelere ve yatırımcılara riskleri daha iyi 

analiz edebilir ve kapsayıcılık, adalet ve güvenlik sıralamalarına göre 

ülkelerin politika ortamını değerlendirebilme fırsatı sunabilir; hem endeksten 

hem de ÇKKV yöntemlerinin kullanılabilirliğinden elde edilen sonuçlar farklı 

disiplinlerden akademisyenler için yol gösterici olabilir. 
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GİRİŞ 
İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yapısı gereği sosyal bir çevre içerisinde 

bulunmak ve iletişim kurmak en doğal ihtiyacıdır. Birey çeşitli sosyal 

ortamlar içerisinde bulunarak sosyalleşir, kendini sergiler ve izlenimlerini 

kullanır. İzlenimler, bireyin çevresindekilere yansıttığı benlik görüntüleridir. 

Birden fazla benliğinin olduğu düşüncesi ile birey izlenimlerini yönetme 

eğilimindedir. 

Bireyin içerisinde bulunduğu sosyal gruplardan birisi de iş ortamıdır. İş 

yaşamında birey, hem iş ilişkisi gereği hem de sosyalleşmek amacıyla diğer 

bireyler ile iletişim içerisinde olmak isteyecektir. Sosyal etkileşimin 

temelindeki ögelerden olan izlenim yönetimi taktikleri, davranışlarını 

düzenlemek suretiyle bireyleri, izlenimlerini yönetmeye güdüleyen bireysel 

dinamikler arasında kabul görmektedir. Bu noktada iş yaşamında sergilenen 

davranışlarla ilişkilendirilmektedir. İzlenim yönetimi taktiklerini kullanma 

düzeyi yüksek olan bireyler, diğerlerine göre sosyal ilişkilerinde daha farklı 

kişi ve gruplarla ilişki kurabilmekte ve bu ilişkilerinde başarıyı 

yakalayabilmektedirler (Demir, 2002). Şüphesiz ki izlenim yönetiminin 

kullanıldığı yerlerden biri de yüksek eğitim kurumlarıdır.  

Bu çalışma akademisyenlerin izlenim yönetimi davranışlarının 

demografik değişkenlere göre değişip değişmediği problemi ele alınarak 

kurgulanmıştır. Bu bağlamda çalışmada akademisyenlerin cinsiyet, kıdem, 

kadro türü ve eğitim durumlarına göre izlenim yönetimi kullanımlarının 

değişip değişmediği irdelenmiştir.   
 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. İzlenim Yönetimi Kavramı 

Bireyler, bulundukları ortama yeni bir birey girdiğinde onun hakkında 

bilgiler edinmeye ya da önceden sahip oldukları bilgileri kullanmaya 

eğilimlidirler. Bu durum söz konusu bireyin bir şekilde kendisini ifade edecek 

davranışlarda bulunmasını, diğerlerinin de bu davranışlar doğrultusunda birey 

hakkında izlenim edinmesini kaçınılmaz kılmaktadır (Goffman, 2014). 

İzlenim yönetimi, yansıtılan görüntüleri kontrol edebilmek amacıyla bilinçli 

ya da bilinçsiz yapılan, gerçek ya da hayali sosyal etkileşimlerdir (Schlenker, 

1980; Bozeman ve Kacmar, 1997). İzlenim yönetimini toplumsal yaşamın 

evrensel ve yaygın bir özelliği olarak gören Schneider (1981) ise kavramı, 

bireylerin kendileri hakkındaki algıları etkilemeye yönelik girişimleri olarak 

tanımlamıştır. Tedeschi ve Riess’e (1981) göre bireyler, çevrelerindeki sosyal 

çekiciliklerini artırmak adına izlenimlerini yönetmektedirler.  
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1.2. Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi 

Toplumun tüm bireylerini ilgilendiren ve hayatlarının uzun ya da kısa, 

ancak en önemli, dönemlerinde etkileşimde bulundukları ortamlardan biri de 

eğitim kurumlarıdır (Oğuzhan ve Sığrı, 2014). Ülkemiz eğitim sisteminin en 

üst basamağı olarak kabul edilen yükseköğretim kurumları, bilimsel bilginin 

üretildiği ve gelecek neslin şekillendiği sosyal kurumlardır. Yükseköğretim 

kurumlarında bilimsel bilgiyi üreten ve gelecek nesilleri eğiten kişiler 

akademisyenlerdir. Bu noktada akademisyenlerin bir yandan bilgi, yetenek, 

deneyim ve yetkinlikleri ile yoğun bir tempoda çalışmaları, diğer yandan aktif 

insan topluluğu içerisinde bulunmaları nedeniyle diğer insanlarla sağlıklı 

sosyal ilişkiler kurmaları gerekmektedir.  

Bunun yanında hiyerarşik mesafenin yüksek olduğu örgütlerde 

bireylerin dikkat çekici davranışlarda bulunma isteği ile izlenim yönetimi 

taktiklerini kullanması beklenmektedir (Oğuzhan ve Sığrı, 2014). Bu 

doğrultuda yükseköğretim kurumlarında da izlenim yönetimi taktiklerinin 

sıkça kullanılması şaşırtıcı değildir. Yükseköğretim kurumları, hiyerarşik 

basamakların oldukça belirgin ve çok katmanlı olduğu kurumsal yapılardır. 

Karşılıklı etkileşim ve iletişimin yüksek olduğu bu yapılarda kişiler arası 

ilişkilerin pozitif ve negatif etkileri de kaçınılmaz olacaktır. Haliyle 

akademisyenlerin bu karmaşık sosyal ilişkiler içerisindeki bilinçli ya da 

bilinçsiz davranışları, izlenim yönetimi taktiklerini içerebilir. Aynı statüde 

olsun ya da olmasın, birbirine bağlı akademik ilişkiler içerisindeki 

akademisyenler az ya da çok bu taktiklere başvuracaklardır. Buradaki amaç 

diğerlerinin algılarını yöneterek, bireyin kendi amaçlarına ulaşması olacaktır. 

İzlenim yönetimi taktiklerine başvurdukları düşünülen araştırma görevlilerinin 

izlenim yönetimine ne sıklıkla başvurdukları ile ilgili aşağıdaki hipotezler 

geliştirilmiştir.  

H1: İzlenim yönetimi taktiklerinin kullanım sıklığı cinsiyete göre 

farklılık göstermektedir.  

H2: İzlenim yönetimi taktiklerinin kullanım sıklığı kıdeme göre 

farklılık göstermektedir.  

H3: İzlenim yönetimi taktiklerinin kullanım sıklığı kadro türüne göre 

farklılık göstermektedir.  

H4: İzlenim yönetimi taktiklerinin kullanım sıklığı eğitim dönemine 

göre farklılık göstermektedir.  
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2. METODOLOJİ 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmada akademisyenlerin izlenim yönetimi davranışlarının 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti 

amaçlanmıştır. Eğitim sisteminin en üstünde bulunan ve geleceğe şekil 

verecek bireyleri yetiştiren yükseköğretim kurumları çalışanlarından araştırma 

görevlilerinin davranışlarını şekillendirme dinamiklerinin irdelenmesi önemli 

görülmektedir.  

2.2. Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın evreni, Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet 

üniversitelerinin araştırma görevlileri olarak kabul edilmiştir. Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK) 2017 verilerine göre Türkiye’deki devlet üniversitelerinde 

görev yapan araştırma görevlisi sayısı 42394’dür 

(https://istatistik.yok.gov.tr/). Bu doğrultuda %95 güvenilirlik sınırları 

içerisinde %5’lik hata payı ile örneklem büyüklüğü 381 araştırma görevlisi 

olarak hesaplanmıştır (Sekaran, 2003; Altunışık vd., 2012).  
 

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma görgül bir araştırma olarak tasarlanmış olup, nicel 

araştırma desenlerinden tarama modeli tercih edilmiştir.  
 

2.4. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların yaş, 

cinsiyet, çalışma yılı, kadro türü ve eğitim durumlarına yönelik demografik 

sorular yer almaktadır. İkinci bölümde Bolino ve Turnley (1999) tarafından 

geliştirilen Basım vd. (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, 22 ifadeden 

oluşan izlenim yönetimi ölçeği (Impression Management Scale - IMS) 

bulunmaktadır. Ölçeklerde 5’li Likert tipi ifadeler kullanılmıştır (1: Hiçbir 

Zaman, 2: Nadiren, 3: Bazen, 4: Sık Sık, 5: Her Zaman). 

2.5. Verilerin Toplanması 

Araştırma için gerekli örneklem sayısına ulaşabilmek amacıyla 600 

anket dağıtılmış olup bu anketlerden 470’i geri dönmüştür. Geri dönen anket 

sayısı bilimsel bir çalışmada kullanmak için yeterli görülmüştür.  
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2.6. Analizler ve Bulgular 

2.6.1. Katılımcı Profili 

Öncelikle katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin yapılan frekans 

analizi sonuçlarına göre katılımcıların; %56’sının erkek, %44’ünün ise kadın, 

%47,6’sının 6 yıl ve daha fazla, %35,5’inin 2-5 yıl ve %16,9’unun 1 yıldan az 

süredir çalışmakta olduğu, %38,2’sinin 50/d ve %37,5’inin 33/a ve %19,6’sı 

ÖYP kadrosundayken, %4,7’sinin görevlendirme ile kurumunda bulunduğu, 

%74,7 gibi büyük bir çoğunluğunun doktora tez aşamasında olduğu tespit 

edilmiştir.  

2.6.2. Ölçek Güvenilirliği  

İzlenim yönetimi ölçeği ve boyutlarının güvenilirlik analizleri 

sonucunda Cronbach’s Alpha değerlerinin (izlenim yönetimi, 0,607 ve alt 

boyutlarının (kendini acındırma 0,682, kendini sevdirme 0,718, niteliklerini 

tanıtma 0,801, örnek çalışan gibi görünme 0,667 ve gözdağı verme 0,901) 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir.  

2.6.3. Fark Testleri  

Değişkenlerin normal dağılım gösterdiklerine kanaat getirildiğinden, 

parametrik testlerden t testi ve ANOVA (Univariate Analysis of Variance) 

testleri tercih edilmiştir. Tek yönlü ANOVA (One Way ANOVA) testlerinden 

gruplar arasındaki anlamlı farklılıkların kaynağını tespit edebilmek amacıyla, 

grup varyanslarının eşit veya homojen dağılım gösterdiği değişkenlerin 

analizinde Scheffe ve Bonferroni testlerinden; grup varyanslarının eşit veya 

homojen dağılım göstermediği değişkenlerin analizinde ise Tamhane’s T2 

testinden yararlanılmıştır (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2016; Karagöz, 2017). 

2.6.3.1. Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılık Analizi 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre izlenim yönetimi davranışı 

ortalamalarında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan t 

testine ilişkin veriler Tablo-1’de yer almaktadır. 
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Tablo-1: İzlenim Yönetimi Davranışının Cinsiyet Ortalamaları 

DEĞİŞKEN Cinsiyet n X SS t p 

İzlenim Yönetimi  
Kadın  196 2,22 0,30 

-0,26 0,79 
Erkek  249 2,22 0,33 

Kendini Acındırma 
Kadın  196 1,32 0,46 

-0,63  0,95 
Erkek  249 1,33 0,49 

Kendini Sevdirme 
Kadın  196 3,59 0,67 

1,15 0,25 
Erkek  249 3,52 0,73 

Niteliklerini Tanıtma 
Kadın  196 3,15 1,05 

-0,09 0,92 
Erkek  249 3,16 0,99 

Örnek Çalışan Gibi 

Görünme 

Kadın  196 1,85 0,59 
-1,16 0,25 

Erkek  249 1,92 0,71 

Gözdağı Verme 
Kadın  196 1,11 0,35 

-1,12 0,26 
Erkek  249 1,16 0,48 

 

Yapılan t testi sonucunda, Tablo-1’de de görüldüğü üzere, araştırmaya 

katılan araştırma görevlilerinin cinsiyetlerine göre izlenim yönetimi 

değişkenine ilişkin ortalama değerlerin istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık 

göstermediği anlaşılmaktadır (p>0,05). Bu bulgular doğrultusunda H1 hipotezi 

reddedilmiştir. 

2.6.3.2. Kıdem Değişkenine Göre Farklılık Analizi 

Katılımcıların kıdemlerine göre izlenim yönetimi davranışı 

ortalamalarında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan 

ANOVA testine ilişkin sonuçlar Tablo-2’de yer almaktadır. 

Tablo-2: İzlenim Yönetimi Davranışının Kıdem Durumu Ortalamaları 

DEĞİŞKEN Kıdem n X sd F p 

Gruplar 

Arası Fark 

(Scheffe ve 

Bonferroni) 

İzlenim 

Yönetimi  

1 ve altı (1) 75 2,20 

2/442 3,52 0,030 2-3, 2-1 
2-5 (2) 158 2,27 

6 ve üzeri 

(3) 

212 2,19 

Kendini 

Acındırma 

1 ve altı (1) 75 1,31 

2/442 0,14 0,87  
2-5 (2) 158 1,34 

6 ve üzeri 

(3) 

212 1,32 
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Kendini 

Sevdirme 

1 ve altı (1) 75 3,51 

2/442 0,23 0,80  
2-5 (2) 158 3,58 

6 ve üzeri 

(3) 

212 3,54 

Niteliklerini 

Tanıtma 

1 ve altı (1) 75 3,02 

2/442 0,60 0,12  
2-5 (2) 158 3,29 

6 ve üzeri 

(3) 

212 3,11 

Örnek 

Çalışan Gibi 

Görünme 

1 ve altı (1) 75 1,99 

2/442 2,17 0,026 3-1, 3-2 
2-5 (2) 158 1,95 

6 ve üzeri 

(3) 

212 1,79 

Gözdağı 

Verme 

1 ve altı (1) 75 1,12 

2/442 0,71 0,50  
2-5 (2) 158 1,17 

6 ve üzeri 

(3) 

212 1,12 

Tablo-2’ye göre, tek yönlü ANOVA testi sonucunda, araştırmaya 

katılan araştırma görevlilerinin kıdemlerine göre genel olarak izlenim 

yönetimi taktiklerinin kullanımı (F=3,52; p=0,030<0,05) ile izlenim yönetimi 

taktiklerinden “örnek çalışan gibi görünme” taktiğine ilişkin ortalama 

değerlerin (F=2,17; p=0,026<0,05) istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda H2 hipotezi kısmen 

kabul edilmiştir.  

ANOVA testi sonucunda gruplar arasındaki farklılıkların tespiti 

amacıyla varyanslar eşit olduğu (İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımı: 

Levene=0,56; p=0,945>0,05; Örnek Çalışan Gibi Görünme: Levene=2,91; 

p=0,055>0,05) için Scheffe ve Bonferroni testleri yapılmış, kıdemleri 2 ile 5 

yıl arasında olan araştırma görevlilerinin genel olarak izlenim yönetimi 

taktiklerini (X=2,27), diğer araştırma görevlilerine göre daha sık kullandıkları 

belirlenmiş; diğer yandan kıdemleri 6 yıl veya daha üzerinde olan araştırma 

görevlilerinin ise örnek çalışan gibi görünme taktiğini (X=1,79), diğer 

araştırma görevlilerine göre daha az sıklıkta kullandıkları tespit edilmiştir. 

2.6.3.3. Kadro Türü Değişkenine Göre Farklılık Analizi 

Katılımcıların kadro türlerine göre izlenim yönetimi davranışı 

ortalamalarında farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan 

ANOVA testine ilişkin veriler Tablo-3’de yer almaktadır. 
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Tablo-3: İzlenim Yönetimi Davranışı Kadro Türü Ortalamaları 

DEĞİŞKEN Kadro Türü n X sd F p 

Gruplar 

Arası Fark 

(Scheffe ve 

Bonferroni) 

İzlenim 

Yönetimi  

33/a (1) 167 2,22 

3/441 0,05 0,99  
50/d (2) 170 2,22 

Görevlendirme(3) 21 2,20 

ÖYP (4) 87 2,22 

Kendini 

Acındırma 

33/a (1) 167 1,31 

3/441 1,81 0,15  
50/d (2) 170 1,29 

Görevlendirme(3) 21 1,29 
ÖYP (4) 87 1,43 

Kendini 

Sevdirme 

33/a (1) 167 3,62 

3/441 0,96 0,41  
50/d (2) 170 3,51 

Görevlendirme(3) 21 3,40 

ÖYP (4) 87 3,54 

Niteliklerini 

Tanıtma 

33/a (1) 167 3,12 

3/441 0,38 0,77  
50/d (2) 170 3,22 

Görevlendirme(3) 21 3,07 
ÖYP (4) 87 3,13 

Örnek 

Çalışan 

Gibi 

Görünme  

33/a (1) 167 1,87 

3/441 1,34 0,26  
50/d (2) 170 1,93 

Görevlendirme(3) 21 2,06 

ÖYP (4) 87 1,80 

Gözdağı 

Verme 

33/a (1) 167 1,16 

3/441 0,23 0,88  
50/d (2) 170 1,13 

Görevlendirme(3) 21 1,13 
ÖYP (4) 87 1,12 

 

ANOVA testi sonucunda gruplar arasındaki farklılıkların tespiti 

amacıyla varyanslar eşit olduğu için Scheffe ve Bonferroni testleri yapılmıştır. 

Buna göre değişkenlerin ortalamalarında ise istatistiksel bakımdan anlamlı 

farklar olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Bu bulgu doğrultusunda H3 hipotezi 

reddedilmiştir. 

2.6.3.4. Eğitim Dönemi Değişkenine Göre Farklılık Analizi 

Farklılık analizlerinde, katılımcıların lisansüstü eğitim dönemlerine 

göre izlenim yönetimi davranışı ortalamalarında farklılık olup olmadığını 

tespit etmek amacıyla yapılan ANOVA testine ilişkin veriler Tablo-4’de 

sunulmuştur.  
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Tablo-4: İzlenim Yönetimi Davranışı Eğitim Dönemi Ortalamaları 

DEĞİŞKEN Eğitim Dönemi n X sd F p 

Gruplar Arası 

Fark 

(Scheffe, 

Bonferroni ve 

Tamhane) 

İzlenim 

Yönetimi  

YL Ders (1) 13 2,30 

4/440 4,40 0,001 2-3, 3-5 

YL Tez (2) 29 2,12 

DR Ders (3) 33 2,39 

DR Yeterlilik (4) 38 2,30 

DR Tez (5) 332 2,20 

Kendini 

Acındırma 

YL Ders (1) 13 1,31 

4/440 1,15 0,33  

YL Tez (2) 29 1,34 

DR Ders (3) 33 1,49 

DR Yeterlilik (4) 38 1,30 

DR Tez (5) 332 1,31 

Kendini  

Sevdirme 

YL Ders (1) 13 3,35 

4/440 0,87 0,48  

YL Tez (2) 29 3,53 

DR Ders (3) 33 3,70 

DR Yeterlilik (4) 38 3,65 

DR Tez (5) 332 3,53 

Niteliklerini 

Tanıtma 

YL Ders (1) 13 3,42 

4/440 2,62 0,034 2-3 

YL Tez (2) 29 2,73 

DR Ders (3) 33 3,48 

DR Yeterlilik (4) 38 3,30 

DR Tez (5) 332 3,14 

Örnek 

Çalışan 

Gibi 

Görünme 

YL Ders (1) 13 2,21 

4/440 2,13 0,08  

YL Tez (2) 29 1,81 

DR Ders (3) 33 2,12 

DR Yeterlilik (4) 38 1,85 

DR Tez (5) 332 1,86 

Gözdağı 

Verme 

YL Ders (1) 13 1,15 

4/440 5,22 0,000 3-4, 4-5 

YL Tez (2) 29 1,14 

DR Ders (3) 33 1,06 

DR Yeterlilik (4) 38 1,43 

DR Tez (5) 332 1,11 

Tablo-4’e göre, araştırmaya katılan araştırma görevlilerinin eğitim 

dönemlerine göre genel izlenim yönetimi taktiklerini kullanım düzeyi 

(F=4,40; p=0,001<0,05), bu taktikler arasında yer alan “niteliklerini tanıtma 

düzeyi” (F=2,62; p=0,034<0,05) ve “gözdağı verme düzeyi”ne (F=5,22; 

p=0,000<0,05) ilişkin ortalama değerlerin istatistiksel bakımdan anlamlı 
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farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bulgular doğrultusunda H4 hipotezi 

kısmen kabul edilmiştir. 

ANOVA testi sonucunda gruplar arasındaki farklılıkların tespiti 

amacıyla grup varyanslarının eşit olduğu genel izlenim yönetimi taktikleri 

(Levene=1,51; p=0,199>0,05) değişkeni için Scheffe ve Bonferroni 

testlerinden; grup varyanslarının eşit olmadığı “niteliklerini tanıtma” 

(Levene=2,79; p=0,026<0,05) ve “gözdağı verme” (Levene=15,07; 

p=0,000<0,05) değişkenleri için Tamhane’s T2 testinden faydalanılmıştır. 

Buna göre öncelikle, lisansüstü eğitim döneminin doktora ders 

aşamasında olan araştırma görevlilerinin (X=2,39), yüksek lisans tez (X=2,12) 

ve doktora tez (X=2,20) aşamasında olan araştırma görevlilerine nazaran 

izlenim yönetimi taktiklerini daha sık kullandıkları belirlenmiştir. İkinci 

olarak ise doktora ders döneminde olan araştırma görevlilerinin (X=3,48), 

yüksek lisans tez döneminde olan araştırma görevlilerine (X=2,73) göre 

“niteliklerini tanıtma taktiği”ni daha sık kullandıkları tespit edilmiştir. Üçüncü 

olarak, doktora yeterlilik döneminde olan araştırma görevlilerinin (X=1,43) 

“gözdağı verme taktiği”ni, doktora ders (X=1,06) ve doktora tez (X=1,11) 

döneminde olan araştırma görevlilerine nazaran daha sık kullandıkları 

görülmüştür.  

SONUÇ  

Bu araştırmada akademisyenlerin izlenim yönetimi davranışlarının 

demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti 

amaçlanmıştır. Buna göre araştırma; stres düzeyi ve çalışma disiplini yüksek, 

özellikle mesleğin ilk yıllarında yükselme gayreti ve endişesi yaşayan, idari 

ve akademik iş yükü fazla olan, kendisinden yüksek performans beklenen, 

mesleği hayatında önemli bir yer ve zaman işgal eden ve birtakım kadro 

sorunları yaşayan (Demirbaş, 2014; Demirbaş ve Haşit 2016; Batmaz, 2019) 

araştırma görevlileri üzerine yapılmıştır.  

Farklılık analizi sonuçları, beklenen ve beklenmeyen birtakım bulguları 

beraberinde getirmiştir. Literatür incelendiğinde Gardner vd. (1994), 

kadınların içgüdüsel olarak daha duyarlı olmaları sonucunda izlenim yönetimi 

taktiklerini kullanmada farklılıklar göstereceklerini savunurken; Guadagno ve 

Cialdini (2007) ise izlenim yönetimi taktikleri kullanımının cinsiyet temelli 

eğilimler nedeni ile farklılaşacağını öne sürmüşlerdir. Tata (2000) kadınların 

izlenimlerine yönelik daha fazla kaygı yaşadıklarını savunurken; 

Heatharrington vd. (1998) erkeklerin kadınlardan daha fazla izlenim yönetimi 

taktiklerine başvurduklarını belirtmişlerdir. Bu bilgiler ışığında, demografik 



 

346 İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR II 

değişkenlerden cinsiyet değişkeni göz önüne alındığında, izlenim yönetimi 

taktikleri kullanımı bağlamında anlamlı farklılıklar beklenmiş, ancak bu 

sonuçlara ulaşılamamıştır. Literatürde bu bulgularla paralellik gösteren 

çalışmalar mevcuttur. Örneğin Ünaldı (2005), emniyet örgütünde izlenim 

yönetimlerini ele aldığı çalışmada, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Akgün (2009) de 

izlenim yönetimi taktikleri kullanımında cinsiyet değişkeni ile anlamlı 

farklılık elde edememiştir.   

Araştırma görevlilerinin kıdemlerine göre izlenim yönetimi taktikleri 

kullanımları ile “örnek çalışan gibi görünme” taktiğine ilişkin ortalama 

değerlerin istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık gösterdiği de elde edilen 

bulgular arasındadır. Buna göre kıdemleri 2 ile 5 yıl arasında olan araştırma 

görevlilerinin izlenim yönetimi taktiklerini, diğer araştırma görevlilerine göre 

daha sık kullandıkları belirlenmiş; diğer yandan kıdemleri 6 yıl veya daha 

üzerinde olan araştırma görevlilerinin ise örnek çalışan gibi görünme taktiğini, 

diğer araştırma görevlilerine göre daha az sıklıkta kullandıkları tespit 

edilmiştir. Artık araştırma görevliliklerinin son zamanlarında olan ve öğretim 

üyesi olma planları yapanların, örnek çalışan gibi görünme taktiğini daha az 

kullanmaları dikkat çeken sonuçlardan olmuştur. Ancak Akgün’ün (2009), 

ilerleyen yıllarda bireylerin çevreleri ile ilişkilerinin gelişmesi ve diğer 

bireyler tarafından yeterince tanınmış olmaları sonucunda daha az izlenim 

yönetimi taktikleri kullandıkları yönündeki tespiti bu sonucu açıklar 

niteliktedir.  

Katılımcıların eğitim dönemlerine göre izlenim yönetimi taktiklerini 

kullanım düzeyleri, bu taktikler arasında yer alan “niteliklerini tanıtma 

düzeyi” ve “gözdağı verme düzeyi”ne ilişkin ortalama değerlerin istatistiksel 

bakımdan anlamlı farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde 

karar vericilere, üst yönetimlere ve ilgili diğer çevrelere birtakım öneriler 

sunulabilir. Öncelikle iş yaşamının, iletişim temelinde şekillenmesi sonucu 

bireyler statü, aidiyet, saygı, sevgi gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 

izlenimlerini yönetebilirler. Bu nedenle “izlenim yönetimi olgusu”, bireysel 

ve örgütsel yaşamın doğal bir süreci olarak kabul edilmelidir. Bu noktada 

kurum veya kuruluşlar, izlenim yönetimi taktiklerinin birey ve örgüt nezdinde 

verimli kullanılmasına katkı sağlayıcı araştırma ve geliştirmelere gereken 

önemi vermelidirler. Bu yöndeki iyileştirmelerin, bireysel performansı ve 

dolayısıyla örgütsel başarıyı olumlu etkileyeceği unutulmamalıdır. Bunun 

yanında, üniversite yönetimlerinin personeli bilgilendirme yoluna gidip, 
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izlenim yönetimine ilişkin eğitimler düzenlemeleri ve bu eğitimlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamaları önem arz etmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanların günlük yaşamlarının çoğunu geçirdikleri iş yerleri ve burada 

yaşadıkları çalışanların stres düzeyinde önemli bir etkiye sahiptir. İş stresi 

hem çalışanlar hem de işverenler için bireysel ve örgütsel sonuçları olan, çok 

boyutlu ve çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İş stresinin 

çalışanlar üzerinde fiziksel ve psikolojik etkileri bulunmaktadır. 

Stres, “psikolojik veya fiziksel faktörlerin düzeyindeki istikrarsız 

değişimden dolayı birey üzerinde gerginlik yaratması” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Aydın, 2018). Selye’ye göre stres, vücudun sıcak, soğuk, 

kan basıncı, beden ısısı gibi yaşamsal işlevlerine zarar veren ve organizmanın 

her türlü değişmeye verdiği nonspesifik (özel olmayan) tepkidir. Selye’nin 

yaygın bir şekilde kabul gören bu tanımına göre stres, her türlü isteğe karşı 

vücudun adapte olması için göstermiş olduğu tepki olarak anlaşılmaktadır 

(Selye, 1974). Stres hem toplumsal değişkenlere hem de bireysel değişkenlere 

bağlı olarak ortaya çıkan bireyleri fiziksel ve özellikle de psikolojik olarak 

etkileyen bir durumdur. Bu anlamıyla stres insan organizmasının fizyolojik ve 

psikolojik olarak dengesini bozan uyaranlar bütünü olarak tarif edilebilir 

(Saygılı, 2000). Stres, bilişsel, duygusal ve davranış seviyelerinde koordineli 

olarak meydana gelen, otonom sinir sisteminde yüksek aktivasyon halini 

gösteren gizli bir yapı şeklinde de bilinmektedir (Siegrist ve Rode, 2006). 

Stresin, kendiliğinden veya durduk yere meydana gelen bir özelliği 

yoktur. Stresin meydana gelebilmesi için bireyin kendi içinde bulunduğu veya 

yaşamını sürdürdüğü çevre ve ortamda meydana gelen değişikliklerin bireyi 

etkilemesi gerekmektedir. Çevrede olan farklılaşmalar her insanı etkiler, fakat 

bazıları bu farklılaşmalardan daha çok bazıları ise daha az etkilenirler (Güçlü, 

2001). Stres, iş hayatında da önemli etkilere sahip bir faktör olmakta, örgütün 

çalışma iklimini ve düzenini bozabilmektedir (Aydın vd., 2020). Avrupa 

Birliği ülkelerinde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan araştırmalarda ilk 

sıralarda stres faktörü olurken, 40 milyon düzeyinde çalışan işçi, stres 

problemiyle karşı karşıya gelmekte ve her otuz çalışandan onunun stres 

kaynaklı sağlık problemi yaşadıkları görülmektedir. İnsanların strese karşı 

verdiği tepki biyokimyasal, fizyolojik ve psikolojik olarak ya da bu tür 

tepkilerin bileşimi olarak ortaya çıkabilmektedir (Yasemin ve Karabulut, 

2018). Stresin nedenlerine baktığımızda bireysel, toplumsal ve örgütsel stres 

kaynakları ön plana çıkmaktadır (Yüksel, 2014). Stres genellikle aile 

yaşantısı, sosyal hayat, iş çevresi, hastalık gibi pek çok içsel ya da dışsal 

sebeplerden meydana gelebilir. Stresi sosyal bilim araştırmacıları genel 

olarak, değişik etkenlerin bir sonucu ve aynı zamanda bağımlı değişken olarak 
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da ele almaktadır. Bu bakış açısı ile çevresel bir uyarıcıya maruz kalan kişinin 

verdiği tepkilerin psikolojik, fiziksel ve davranışsal bazı sonuçları olmaktadır.  

İş stresi işçi ve çalıştığı ortamı arasında etkileşimi sonucunda oluşan 

gerilim durumu anlamında açıklanabilir. İş ortamının işçi üzerinde 

oluşturduğu baskıyla işçi kapasitesi arasında olan uyumsuzluk işçinin stres 

yaşamasına neden olmaktadır. Bunun ile birlikte işin gerekleri ile kişilerin 

kapasiteleri sabit değil değişken nitelikte olmaktadır. Dolayısı ile iş stresi 

sürekli değişen bir mekanizma olarak bilinir. İşçi durumsal olarak daha az 

veya daha çok iş stresine maruz kalabilmektedir (Efeoğlu, 2006). Farklı 

araştırmacıların yaptığı tanımlamalarda, iş stresi çoğunlukla kişilerin 

kendilerinde ya da dış ortamlarında oluşan farklılaşmaların kişilerde bir 

gerilim oluşturması ve kişilerin bu farklılıklar karşısında tepki oluşturması 

olarak tarif edilmiştir (Gümüştekin ve Ötemiz, 2005). İş stresi, bireylerin bilgi 

ve kabiliyetleriyle uyuşmayan ve başa çıkamadıkları baskılar ve çalışma 

istekleriyle karşı karşıya kaldıklarında göstermiş oldukları tepki anlamını 

ifade etmektedir (Çetin, 2018). İş stresi, bireyin yapması gereken 

sorumluluklar ve görevden uzak tutan zihinsel ya da bedensel davranış 

farklılıklarına neden olan işle ilgili faktörlerin etkisiyle meydana gelen 

psikolojik bir durum olarak da açıklanmaktadır (Biçki, 2016). Ayrıca iş stresi 

bireyin kabiliyeti ile işin istediği aşırı talep arasında oluşan uyumsuzluktan 

kaynaklanabildiği gibi, kişinin o iş için yeterli kalifiye elaman olmayışından 

da kaynaklanabilir (Erol, 2015). İş stresi ağır sonuçlara neden olabilir. Bu 

sonuçlara baktığımızda sağlık üzerinde kardiyovasküler hastalıklar, metabolik 

bozukluklar veya depresyon gibi olumsuz etkiler (lynch vd., 1996; Stansfeld 

ve Marmot, 2002) olabileceği gibi, tükenmişlik, bezginlik, işten ayrılma niyeti 

de ortaya çıkabilir (Çınar, 2011). 

Sağlık hizmetlerinin verildiği yerler stresin yoğun bir biçimde 

yaşandığı yerlerdir. Bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında, sağlık 

hizmetlerinde çalışan kişilerin iş stresinin çok yüksek olduğu görülmektedir. 

Khamisa ve diğerleri (2015) 895 hemşire üzerinde yaptığı bir anket 

çalışmasında tükenmişlik tespit etmişlerdir. İş stresi aşamalarından en 

sonuncusu olan ve daha sonra birçok problemi beraberinde getiren 

tükenmişlik, hem sağlıkçıları hem de hizmet verilen bireyler üzerinde büyük 

problem oluşturmaktadır (Khamisa vd., 2015). Atasoy ve Yorgun (2013) 

tarafından yapılan çalışmada sağlık kurumlarında hizmet veren hekim, ebe, 

hemşire ve sağlık memurlarında, çalışma yılları ve yaşlarının iş stresi ile ilgili 

olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmaya göre 30-39 yaş arası sağlık 

çalışanlarının en yüksek iş stresi yaşayan grup olduğunu belirlemiştir. İş 
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stresi, iş görenlerin ruhsal ve bedensel sağlıklarında büyük problemlere sebep 

olmakla kalmayıp, aynı zamanda örgütsel etkinlikte ve verimlilikte 

azalmalara, işte devamsızlık, sunulan hizmetin sayı ve kalitesinde azalma gibi 

örgütsel bakımdan pek çok probleme yol açtığı görülmektedir (Gulseme vd., 

2006; Abualrub, 2004). Sağlık çalışanları bir ulusun sağlığında kritik rol 

oynamaktadır. Ancak sağlık çalışanlarının stres oranları yapılan çalışmalar 

incelendiğinde orantısız şekilde yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan 

çalışmalar sağlık çalışanlarındaki stres oranlarının ve akıl sağlığının diğer 

birçok çalışma ortamından daha yüksek olduğunu göstermektedir (Weinberg 

ve Creed, 2000). Bu, sağlık çalışanlarının ön saflarda yer aldığı mevcut 

COVID-19 salgınıyla daha da kötüleşmiş gibi görünüyor (Bohlken vd., 2020). 

Sağlık çalışanlarında yüksek düzeyde stres ve ruh sağlığı bozukluğunun ciddi 

kişisel ve ekonomik sonuçlarına ek olarak, bu sorunlar kötü hasta bakımı ve 

güvenliği ile ilişkilidir (Hal vd., 2016). Bu nedenle, stresi iyileştirmenin ve 

sağlık çalışanlarının refahını artırmanın etkili yollarını bulmaya ihtiyaç vardır. 

Sağlık kurumlarında verilen hizmetin kalitesi kullanılan ekipman ve 

teçhizatın dışında sağlık hizmetini verenlerin mutlu olmalarına bağlıdır. Fakat 

stres, diğer sektörlerdeki gibi sağlık hizmetini verenlerin verimliliğini, iş 

tatminini ve bunlara bağlı olarak özel yaşamını da olumsuz yönde etkileyen 

ve işi bırakma niyetlerini de arttıran en önemli etkendir. Sağlık çalışanlarının, 

yorucu tempoda ve uzun çalışma saatleri, zamanla yarışır halde olmaları, 

bedensel çalışma şartları, yoğun çalışma temposuna ve aşırı iş yüküne maruz 

kalmaları, nöbet sistemi ile çalışıyor olmaları gibi pek çok nedenlerden dolayı 

stresten aşırı derecede etkilenmektedirler (Aydın vd., 2020). Bunlara ek olarak 

hastanelerin verimlik ve etkinliğinin artırılması için performansa dayalı 

ücretlendirmenin yapılması sağlık alanında son yıllarda yapılan bu gibi 

değişikliklerin yapılması sağlık çalışanları için temel stres nedeni olarak 

görüldüğü değerlendirilmektedir (Çetinkaya, 2016). Özellikle hastaneleri 

işletme, sağlık çalışanlarını da işletme çalışanı olarak değerlendirilmeye 

başlanması ve çalışanların performansını bakılan hasta sayısı ile 

değerlendirilerek ücretlerinin de buna göre ödenmesi gibi baskı ve zorlama 

yapan durumlar, sağlık çalışanlarında strese neden olduğu görülmektedir. 

Sağlık hizmeti verenlerde performans değerlendirmesi, mobbinge maruz 

kalmak ve iş stresi, çalışma ortamını etkileyen durumlardır. Her ne kadar ayrı 

ayrı dursalar da, her biri diğerinin ya sebebi ya da sonucu haline 

dönüşebilmektedir. Mobbinge maruz kalmak iş stresini artırıp performansı 

etkileyebilir. Tam tersi performans düşüklüğü nedeni ile iş stresinde bir artış 

olabilir. Tüm bu durumların çalışma alanını etkilediği çok açık görülmektedir. 
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Bu neden ile her biri tek tek ele alınmalı ve çalışan üzerindeki etkileri gözden 

kaçırılmamalıdır. 

Çalışma hayatında stres altında kalan bireylerde bireysel (fiziksel, 

psikolojik, davranışsal) ve örgütsel bazı sonuçları olmaktadır (Güney, 2007; 

Karabacak, 2013). Sağlık çalışanlarında örgüte yansıyan iş stresinin olumsuz 

sonuçları arasında; işten ayrılma niyeti (M. Çankaya, 2020; Öztürk ve 

Şahverdioğlu, 2019; Tekingündüz vd., 2015; Karabay, 2015; Tekingündüz ve 

Kurtuldu, 2015; Aydın vd., 2021; Akarca, 2021), iş tatminsizliği (Camcı ve 

Kavuran, 2021; Tatar ve Çamkerten, 2021; Karakuş, 2019; Öztürk ve Kıraç, 

2019; Tekingündüz vd., 2015; Karabay, 2015; Ergün ve Çelik, 2015; 

Tekingündüz ve Kurtuldu, 2015; Can, 2020; Akarca, 2021; Yeşilyurt, 2010; 

Yalnız, 2010; Hatipoğlu, 2013; Göçeri, 2014; Ağlar, 2017; Çakmak, 2018; 

Gündoğdu, 2018) tükenmişlik (Camcı ve Kavuran, 2021; Aydın vd., 2021; 

Guluzade, 2019; Taşçı, 2019) performans düşüklüğü (Tatar ve Çamkerten, 

2021; Tekingündüz vd., 2015; Özüdoğru ve Yıldırım, 2020; Keleş, 2021; 

Alkan, 2014) gibi durumlar sayılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, sağlık 

hizmeti verenlerde stres nedenlerinin iyi analiz edilip giderilmesi için 

idareciler tarafından önlemler alınması hem verilen hizmetlerin kalitesini hem 

de sağlık çalışanlarının sağlıklarının korunması açısından hayati önem 

taşımaktadır. 

Sağlık çalışanlarının yaptığı işler kişilerin hayatlarının korunması, 

kurtarılması ve sürdürülebilmesi ile ilgili olması sebebiyle, iş ortamlarının 

doğası gereği son derece stresli olmaktadır. Üstesinden gelinemeyen ve uzun 

süren iş stresinin çalışanlar üzerinde, olumsuz yönde fiziksel ve psikolojik 

etkileri olur. Buradan hareketle sağlık çalışanlarındaki iş stresini, Türkiye’de 

2010-2021 yılları arasında yapılan akademik çalışmalar üzerinden 

değerlendirerek hangi değişkenlerle nasıl ilişkilendiğini tespit etmek 

amaçlanmıştır. 
 

1. YÖNTEM 

Bu çalışmada elde edilen veriler meta analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Meta analiz; “meydana getirilmiş birbirinden bağımsız bilimsel 

çalışmaların verileri kullanılarak istatiksel bir şekilde bir araya getirmeye ve 

bu çalışmaların sonuçlarını özetlemede kullanılan bilimsel bir tekniktir” 

(Bakioğlu & Özcan, Meta Analiz, 2016). Elde edilen veriler Jamovi 1.6.23 

programında analiz edilmiştir. 
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1.1. Verilerin Toplanması 

Çalışmaya ait veriler 03 Mart 2022 tarihinde toplanmaya başlanmış ve 

27 Mart 2022 tarihinde toplama işlemi tamamlanmıştır.  Çalışma verileri 

aşağıdaki kısıtlar dikkate alınarak YökTez, Science Direct, TrDizin ve Google 

Scholar portalleri taranarak elde edilmiştir. 

 

Kısıtlar; 

• Taranacak çalışmaların sadece sağlık çalışanları üzerine yapılmış 

olması ve iş stresi, job stress anahtar kelimelerini içermesi, 

• Çalışmaların yayın tarihinin 2010-2021 yılları arası olması, 

• Çalışmalarda korelasyon analizi yapılması, yani “r” değerini 

içermesi, 

• Sadece Ulusal yazın olması gerekmektedir.  

Çalışma verileri toplam 25 çalışmadan 4 adet farklı değişkene 

ulaşılmıştır. Çalışmaya dâhil edilen veri sayısı 33 (k=33) örneklem sayısı ise 

(N) 9914 olarak elde edilmiştir. Bu çalışmaların 14’ü tez çalışması 1’i bildiri 

ve kalan 10 adet çalışmada bilimsel makaledir. Elde edilen verileri meta 

analize tabi tutulmak için önce her değişken için elde edilen veriler Microsoft 

Excel programında tablo haline getirilmiş ardından tablolar Jamovi 1.6.23 

programına aktarılarak analiz uygulanmıştır. Çalışmaya dâhil edilen veriler 

Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1: Çalışma Verileri 

Tükemişlik (4) N r İş Doyumu (17) N r 

Camcı ve Kavuran 

(2021) 642 0,329 

Camcı ve Kavuran 

(2021) 642 -0,232 

 Aydın vd. (2021) 263 0,518 

Tatar ve Çamkerten 

(2021) 519 -0,46 

Guluzade (2019) 400 0,478 Karakuş (2019) 185 -0,274 

Taşçı (2019) 383 0,548 

(Bildiri) Öztürk ve 

Kıraç (2019) 258 -0,334 

İş Performansı (5) N r Tekingündüz vd. (2015) 196 0,049 

Tatar ve Çamkerten 

(2021) 519 -0,08  Karabay (2015) 206 -0,248 

Tekingündüz vd. (2015) 196 -0,13  Ergün ve Çelik (2015) 300 -0,241 

Özüdoğru ve Yıldırım 

(2020) 402 -0,379 

Tekingündüz ve 

Kurtuldu (2015) 208 -0,174 

Keleş (2021) 272 -0,136  Can (2020) 55 -0,273 
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Alkan (2014) 156 -0,345  Akarca (2021) 335 -0,387 

İşten Ayrılma Niyeti 

(7) N r Yeşilyurt (2010) 591 -0,63 

M. Çankaya (2020) 256 0,495 Yalnız (2010) 365 -0,465 

Öztürk ve Şahverdioğlu 

(2019) 146 0,309 Hatipoğlu (2013) 318 -0,405 

Tekingündüz vd. (2015) 196 -0,106 Göçeri (2014) 165 -0,395 

 Karabay (2015) 206 0,494 Ağlar (2017) 264 -0,42 

Tekingündüz ve 

Kurtuldu (2015) 208 0,387 Çakmak (2018) 357 -0,416 

 Aydın vd. (2021) 263 0,338 Gündoğdu (2018) 107 -0,499 

Akarca (2021) 335 0,44       
 

1.2. Verilerin Analizi 

Higgins vd. (2009)’a göre bir meta analizde ilk yapılması gereken 

çalışma verilerinin sergilediği dağılım şeklidir. Çünkü verilerin 

dağılımları şekli uygulanacak modeli belirlemektedir. Eğer veriler 

heterojenlik sergiliyorsa verilere rastgele etki, sergilemiyorsa sabit etki 

modeli uygulanmaktadır. Bu sebeple elde edilen veriler heterojenlik 

testine dâhil edilmiş ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: Heterojenlik Testi 

Heterojenlik Testi I2 df Q 

İş Doyumu 90.18% 16 162.974 

İşten Ayrılma Niyeti 90.22% 6 61,358 

Tükenmişlik 86.44% 3 22,118 

İş Performansı 86.21% 4 29.008 

 

Verilerin dağılımlarının anlaşılması için uygulanan heterojenlik testinin 

ardından çalışma verilerine, verilerin yanlılık gösterip göstermediklerini 

anlamak için Begg ve Mazumdar testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 3’te 

verilmiştir.  
 

Tablo 3: Yanlılık Testi 

Yanlılık Testi Begg and Mazumdar Rank Corelation p değeri 

İş Doyumu 0,279 0,129 

İşten Ayrılma Niyeti -0,333 0,381 

Tükenmişlik 0,667 0,333 

İş Performansı -0,4 0,483 
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Yapılan analizlerden sonra çalışma verilerine meta analiz olarak hangi 

modelin uygulanacağına karar verilir. Bu çalışmada heterojenlik analizinin 

sonuçlarına göre rastgele etki modellemesinin uygulanmasına karar verilmiş 

ve analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

  

Tablo 4: Rastgele Etki Modeli 

Rastgele Etki Modeli N EB Alt-Üst Sınır P 

İş Doyumu 5071 -0,368 (-0,459)-(-0,278) 0,001 

İşten Ayrılma Niyeti 1610 0,363 0,205-0,522 0,001 

Tükenmişlik 1688 0,509 0,376-0,642 0,001 

İş Performansı 1545 -0,219 (-0,359)-(-0,080) 0,002 

 

2. BULGULAR 

Sağlık çalışanlarına yönelik iş stresi ile ilgili yapılmış çalışma sayının 

25 olduğu görülmekte ve bu çalışmalar arasından elde edilen 4 farklı 

değişkene ilişkin veri sayısı İş Doyumu için k=17-N=5071, İşten Ayrılma 

Niyeti için k=7-N=1610, İş Performansı için k=5-N=1545 iken Tükenmişlik 

için ise k=4-N=1688 olduğu görülmektedir (Tablo 1). Dirlik’e (2019) göre 

meta analize dâhil edilecek verilerin sayı bakımından en az k=5 veya 

örneklem sayısı bakımından en az N=1000 olması gerekmektedir. Tablo 1’e 

baktığımızda bu şartı sağlamayan değişkenin olmadığı görülmektedir.  

Tablo 2 incelendiğinde, çalışma verilerine uygulanacak meta analiz 

modelinin seçimi konusunda öncelik arz eden heterojenlik testi sonuçları 

yansıtılmaktadır. Heterojenlik analizi sonucuna bakıldığında verilere ait I2 

değeri ile df ve Q değerleri bulunmaktadır. Verilerin heterojen dağılım 

sergileyip sergilemediğini anlamak için iki yoldan bir tanesi I2 değerine 

bakmaktır. Çünkü bu değer verilerin heterojenlik oranını vermektedir (Dinçer, 

2019). Dinçer’e (2019) göre verilere ait Q değeri X2 tablosundaki serbestlik 

derecesine (df) göre var olan karşılığından daha yüksek bir değere sahip ise 

çalışma verileri heterojenlik sergiler. Tablo 2’de görüldüğü üzere İşten 

Ayrılma Niyeti değişkenine ait I2 değeri 90.22% ile en yüksek heterojenlik 

oranına sahip olup ardından, İş Doyumu (90.18%), Tükenmişlik (86.44%) ve 

son olarak İş Performansı (86.21%) değişkeni gelmekte ve bütün 

değişkenlerin yüksek oranda heterojenlik sergilediği görülmektedir. 

Heterojenlik analizi ardından verilere uygulanan yanlılık testi sonuçları 

için Tablo 3’e bakıldığında bütün değişkenlere ait p değerinin 0,005’ten 

büyük oluğu ve bununda değişkenlerin yanlılık içermediği anlamı taşıdığıdır. 
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Çünkü Yiğit, (2020)’ye göre; eğer ki Begg ve Mazumdar sıra korelasyon testi 

sonucunda p değeri 0,005’ten küçük olursa anlamlı ve yanlılık taşır, tersi 

durumda ise sonuç anlamsızlık taşıdığından verilerde bir yanlılık olmadığını 

ifade eder.  

Yapılan bütün analizlerin ardından 4 farklı değişkenin sahip oldukları 

verilere rastgele etki modellemesi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4’te 

yansıtılmıştır. Tablo 4’e bakıldığından iş stresi ile ilgili olarak en yüksek 

orana sahip değişkenin Tükenmişlik olduğu (EB=0,509) görülmektedir. 

Ardından negatif olsa da iş stresi ile İş Doyumu arasındaki ilişki düzeyi için 

ölçülen etki büyüklüğü (EB=-0,368) ve son olarak İşten Ayrılma Niyeti 

EB=0,363) ve İş Performansı (EB=-0,219) büyüklükleri ölçülmüştür.  
 

SONUÇ 

Toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olan sağlık 

çalışanlarının iş yerinde çalışırken karşılaştıkları iş stresi ile ortaya çıkan 

durumların neler olduğunun araştırılması için yapılan bu çalışmada kullanılan 

veriler 2010-2021 yılları arasında yapılmış çalışmalardan elde edilmiş ve 

toplamda 25 adet farklı çalışmadan 4 adet değişken ile bu 4 değişkenin 

verileri bakımından incelendiğinde toplamda (k) 33 adet çalışma ve örneklem 

sayısı bakımından (N) da 9914 adet veri elde edilmiştir.  

Veri olarak kullanılan bütün değişkenlerin heterojenlik oranlarının 

yüksek düzeyde olması sebebiyle çalışma verilerine rastgele etki modellemesi 

uygulanmıştır. Verilere uygulanan %95 anlamlılık düzeyindeki rastgele etki 

modellemesine göre sağlık çalışanlarında iş stresi ile en yüksek düzeyde 

ilişkiye sahip değişken Tükenmişlik (EB:0,509) olup, aralarında yüksek 

düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. İş stresi ile İşten 

Ayrılma Niyeti (EB:0,363) arasında pozitif; İş Doyumu (EB:-0,368) ile 

arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki mevcuttur. İş Performansı (EB:-

0,219) ile de negatif yönlü zayıf düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Bu çalışma ile elde edilen sonuç; bir sağlık çalışanın iş yerinde strese 

maruz kalan ve o stresi yaşayan personelin işten dolayı bir tükenmişlik 

yaşamasına rağmen personelin ilk olarak o işten ayrılmayı düşünmemesi 

sağlık çalışanlarının aslında işlerini severek yaptıklarından dolayıdır. Bu 

nedenle iş stres seviyesi arttığı zaman sağlık çalışanlarında aynı oranda 

negatif yönlü ve orta düzeyde iş performans düşüklüğü ile iş doyumsuzluğu 

yaşanmaktadır. Aynı çalışan farklı zamanlarda aynı seviyedeki iş stresine 

maruz kaldığında pozitif yönlü oranda orta düzeyde işten ayrılma niyeti 
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oluşmakta fakat aynı personelde yüksek seviyede bir tükenmişlik hissi 

oluşmaktadır. 

Sağlık kurumlarındaki iş stresinin azaltılması ve verimin artırtılması 

için personel yetersizliklerinin giderilmesi, idarecilerin stres nedenlerini 

saptayarak iş stresini azaltmak için, stresle baş etme yöntemleri ile ilgili 

eğitimler düzenlemesi, rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışmanlık 

verilmesi önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde iş dünyasının büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Teknolojinin gelişmesi sınırları olmaya bir dünya 

yaratırken, insanların yaşam tarzlarında ve iş yapış şekillerinde de ciddi 

değişikliklere neden olmaktadır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak 

yaşanan küreselleşme de günlük yaşamın yanı sıra iş dünyasında yeni çalışma 

biçimlerini tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme 

ile birlikte teknoloji alanında yaşanan bu büyük ilerleme iş yaşamında ve 

yönetim literatüründe “sanal takımlar” olgusunun ortaya çıkmasında önemli 

rol oynamaktadır.  Modern ve postmodern yönetim bakış açılarına paralel bir 

şekilde global şirketler için bir zorunluluk haline gelen sanal takımların 

kurulması ve yönetilmesinin, geleneksel takımların kurulması ve 

yönetilmesine göre oldukça zor olduğu bilinmektedir. Bu noktada sanal 

ekiplerin başarısının belirleyicilerinden biri olarak karşımıza sanal takımları 

yöneten ve yönlendiren sanal liderlerin gücü ve etkisi çıkmaktadır. 

İletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin bilgisayar 

uygulamalarında meydana getirdiği değişikliklerin “bilgi çağı”nı ortaya 

çıkarması, yönetim yapılarında da birtakım değişimleri tetikleyen iteratif bir 

güç olduğu söylenebilmektedir. Bu gelişmelerin ve değişimlerin sonucu 

olarak, yönetim uygulamalarının içeriği, iş yapış teknikleri, yöneticilerin 

liderlerin haiz olması gereken nitelikler ve kullanılan yönetim araçlarının 

değişmeye başladığı görülmektedir. Bilgisayar teknolojilerindeki bu 

gelişmeler neticesinde “zaman” ve “mekân” kavramlarındaki algılar da 

sanallığa doğru evrilmiş ve fiziksel uzaklık sorun olmaktan çıkmaya 

başlamıştır. Dolayısıyla bu düşüncenin yönetim cephesine yansıması ile 

birlikte sanal örgütler, sanal takımlar ve bunların yönetimi ile ilgili olgular 

ortaya çıkmaya başlamıştır.  

Bu bağlamda günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılamada geleneksel 

tabuları yıkmaya odaklanan sanal ekipler ve bunun yönetiminde esas olarak 

zaman-mekân sınırlamalarının ortadan kalkması, güven, sorumluluk, uyum, 

özerklik, esneklik, iletişim ve sinerji gibi kavramların ön plana çıktığını 

söylemek doğru olacaktır. Bu noktada ise işte bütün bu unsurları senkron bir 

şekilde yürütürken aynı zamanda ekipte yer alan çalışanları da yöneten ve 

yönlendiren kişilerin, yani sanal liderlerin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı, sanal liderlik konusunda yapılmış lisansüstü tez 

ve bilimsel makalelerin derinlemesine incelenmesi çeşitli değerlendirme 

ölçütleri ile tasniflendirme yaparak sanal liderlik ve öncülleri/ardıllarına 

yönelik potansiyel gelecek araştırmalara ışık tutmaktır.  Bu kapsamda mevcut 
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çalışma ile sanal liderlik alan yazınına katkı sağlanacaktır. Ayrıca, Türkçe 

yazında sanal liderlik alanında daha önce sistematik bir şekilde bibliyometrik 

bir çalışmanın yapılmamış olması da mevcut çalışmanın potansiyel diğer bir 

katkısı olarak değerlendirilmektedir.  Bu çalışma sınıflandırma sonuçları ile 

özellikle sanal liderlik alanında bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık 

tutulacağı düşünülmektedir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Liderlik en genel şekliyle; belirli koşullar altında, belirli bireysel 

ve/veya grup amaçlarını gerçekleştirmek adına, bir kimsenin başkalarını 

etkileyerek onları yönlendirmesi ve peşinden sürüklemesi olarak 

tanımlanabilmektedir. Lider ise tüm bu süreçlerde rol alan, belirli bir grup 

insanın, kişisel veya toplu amaçlarını gerçekleştirmek üzere takip ettikleri, 

itaat ettikleri, onun istekleri ve emirleri doğrultusunda hareket ettikleri kişi 

olarak ifade edilmektedir (Koçel, 2015: 668). 

Küreselleşme, teknolojik yenilikler, kişilerin istek ve ihtiyaçlarındaki 

değişimi de tetiklerken bu değişen ve gelişen koşulların liderliğin uygulama 

biçiminde de birtakım değişiklikler gerektirdiğini söylemek yanlış 

olmayacaktır. Dış ve iç çevrede yaşanan bütün bu gelişim ve değişimler 

nihayetinde bilimsel gelişmelerle desteklenerek özellikle liderlik konusundaki 

alan yazının zenginleşmesine ön ayak olmaktadır. 

21. yüzyılın gereği ve Z kuşağının da artık kendini yavaş yavaş iş 

yaşamında göstermeye başlamasıyla birlikte, her alanda olduğu gibi çalışma 

yaşamını da gerçek ortamdan sanal ortama doğru taşımaya başlamıştır. 21. 

yüzyılın yönetim modellerine damgasını vuran sanal örgütler ve sanal 

takımlar geleneksel takım yönetiminin çok ötesinde bir yönetim anlayışı 

gerektirmektedir.  

İngilizce karşılığı “virtual” olarak ifade edilen “sanal” kavramı 

“gerçekte yeri olmayan, gerçekte var olmayan fakat zihinde tasarlanan” 

anlamını taşımaktadır (Oxford sözlük). Çağımızda neredeyse her alana 

uyabilen ve uygulanabilen “sanal”/”sanallık” kavramının yönetim açısından 

da özellikle ilgi çeken konular arasında yer aldığı söylenebilmektedir.  

Çağdaş yönetim uygulamalarından biri olan sanal örgütler, farklı 

lokasyonlarda bulunan işletmelerin, belirli ürün ve hizmetlerin üretimi ve 

pazarlanması maksadıyla bilgi ve komünikasyon teknolojileri aracılığıyla 

birbirine bağlanan, uyumlu hale gelen ve sanki tek bir örgüt çatısı altındaymış 

gibi çalışan bir örgüt olarak ifade edilmektedir (Handy, 1996: 6). 
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Sanal takımların/ sanal örgütlerin yönetimi geleneksel örgüt 

yönetiminden çok farklı yetenekler ve bakış açısı gerektirmektedir. Grup 

üyeleri ve lider aynı fiziksel ortamda bulunmadığından liderin sürekli olarak 

çalışanlarla telefon ya da video konferans yöntemiyle görüşmesi hem üyelerin 

moral ve motivasyonu konusunda hem de sağlıklı ve hızlı geribildirim 

alabilme/verebilme konusunda önem arz etmektedir (Barnwell, vd., 2014).  

Sanal örgütlerin liderleri çalışanları yönetmek için herhangi bir fiziksel 

mekân çatısı altında bulunmak zorunda değildir (Lally, 1997). Elbette ki 

uzaktan bir grup farklı insanı yönetebilmek bu noktada liderlerin daha ihtiyatlı 

ve daha fazla kontrollü olmasını da gerektirmektedir (Biggs, 2001: 74). Bu 

bağlamda sanal liderlerin ekipleriyle daha fazla iletişim halinde olmasının, 

onlarla daha fazla ilgilenmesinin ve daha fazla destek vermesinin grup içi 

iletişim ve etkileşim konularında önemli olduğu söylenebilmektedir. Hamilton 

vd. (2010)’ e göre sanal liderlerin özellikle sanal ekibin hedefleri 

doğrultusunda onları yönetmesinin önemini vurgulamaktadır. Ekibin 

hedeflerinin ise herhangi bir belirsizliğe yer vermeksiniz net, kesin ve spesifik 

hedefler olmasının da altını çizmektedir.  

Sanal takımlarda liderlik konusu, sanal takımların en önemli 

sorunlarından biri olarak görülmektedir (Pınar, 2014: 43). Fakat sanal ekip 

kavramının dünyada çok yeni bir kavram oluşu sebebiyle örnekleri de 

sınırlıdır. Dolayısıyla sanal ekiplerin mantığını ve faydalarını ilk etapta 

insanlara anlatmak ve onları bu doğrultuda ikna etmek kolay olmayacaktır. 

Sanal ekipler için bu noktada liderin desteği ve teşviği önem teşkil etmektedir. 

Liderler sanal ekipleri kurmadan önce üyeleri olabildiğince çok farklı 

alanlarda bilgi edinmeleri adına onları teşvik etmelidir. Kerfoot (1999: 46)’a 

göre sanal liderlik henüz belirsiz bir konsept olarak ifade edilmiş ve 

öğrenilmesi gereken bir bilim ve sanat olduğunun altı çizilmiştir. Sanal 

liderlik kavramı Avolio vd. (2000: 620) tarafından çalışan, grup ve/veya 

örgütün, sanal ortamda bilgi teknolojileri vasıtasıyla duygu, görüş, düşünce, 

davranış ve/veya performans düzeylerinde değişimler meydana getiren bir 

sosyal etkileme süreci olarak ifade edilmiştir.  

Oertig ve Buergi (2006) sanal takımlarda liderliği iki ana bölümde 

incelemenin mümkün olduğundan bahsetmektedirler. Onlara göre bu 

bölümlerden ilki sanal ekiplerin kuruluşundan aktif olana kadar yürütülen 

liderlik faaliyetleri iken diğer bölüm ise sanal ekiplerin kurulmasının ardından 

sergilenen liderlik faaliyetleridir. Buradan da anlaşılacağı üzere sanal ekipler 

kurulmadan önceki faaliyetler daha çok üst yönetimin sorumluluğunda iken, 
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işlevsel olan ikinci bölüm daha alt düzey çalışanlarla ilgilidir (Kayworth ve 

Leidner, 2002). 

Cascio ve Shurygailo (2003) sanal takımlarda liderliği etkileyen 

faktörleri, “çalışma ortamı, dokümantasyon, başlangıç toplantısı, yüzyüze 

toplantılar ve sanal toplantılar” olarak beş başlık altında incelemiştir. Çalışma 

ortamı açısından sanal liderlerin görevlerinden birinin çalışma ortamının 

kurallarını belirlemesi gerektiğini ifade eden Cascio ve Shurygailo (2003) bu 

konuda çalışanların belirli saatlerde ulaşılabilir olması gerektiğinin, 

toplantılara telefon ile katılımın kabul edilebilir olması gerektiğinin, bazı 

çalışanların birbirlerini görebildiği tek ortamın takım çalışması esnasında 

olduğu gerekçesi ile yine takım çalışmasının önemini de vurgulamaktadırlar. 

Yine aynı çalışmada tüm yazılı dokümanların arşivlenmesinin öneminin de 

altı çizilmektedir. Buna göre, takım üyelerinden birinin “proje kütüphanecisi” 

olarak görevlendirilip, proje ile ilgili tüm dokümanların arşivlenmesinden 

sorumlu olmasının gerekliliği de belirtilmektedir. Sanal liderlerin etkinliğini 

etkileyen faktörlerden biri de başlangıç toplantılarıdır. Her ne kadar süreçte 

aynı fiziksel ortamı paylaşmasalar da çalışanların en azından işin 

başlangıcında yüzyüze gelerek bir toplantı yapmaları gerekmektedir (Hertel 

vd., 2005). Aynı şekilde yüzyüze bir toplantının mümkünse takımların ilk 

kurulduğunda yapılması, bu sayede takım üyelerinin birbirlerini yakından 

tanımalarının sağlanmasının öneminden bahsedilmektedir. Sanal toplantılar 

ise diğer bir önemli konu ve sorun olarak gündeme gelmektedir. Sanal 

liderlikte etkili bir toplantı yönetimi ön planda olmaktadır. Etkili toplantılar 

takım üyeleri için zaman tasarrufu sağlarken diğer taraftan bu toplantıların 

planlanması ve yönetilmesinin çok güç olduğu bilinmektedir. Eğer sanal ekip 

üyeleri dünyanın farklı noktalarında ise burada herkes uygun bir zaman 

dilimini yakalamak oldukça uğraş verici olabilecektir. Dolayısıyla liderlerin 

bu gibi durumlarda toplantı katılımcılarının toplantı saatinden olumsuz 

etkilenmemeleri konusunda onları titizlikle çalışmaya sevk etmeleri gerektiği 

söylenebilmektedir. Bütün bu faktörlerin sanal ekiplere liderlik edecek kişiler 

tarafından özverili ve detaylı bir çalışma ile takip ve organize edilmesi 

gerekmektedir.  

Sanal liderlik ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda sanal liderliğin temel 

karakteristiklerini ortaya koyan çeşitli çalışmaların olduğu görülmektedir. 

Örneğin, Avolio vd. (2000) sanal liderliğin post hiyerarşik ve interaktif 

olduğunu ifade ederken Shamir (1997) sanal liderliğin paylaşılabilir bir 

özelliği olduğuna dikkat çekmektedir. Öte yandan diğer çalışmalarda sanal 

liderliğin bulanık (Maurer ve Lord, 1991), bir sistem (Graen vd., 1995; House 
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ve Aditya, 1997 ve Avolio vd., 2001;), bir kaynak (Khai vd., 1997) 

belirtilmektedir.  

Sanal liderlikle ilgili olarak göze çarpan başka olgulardan birinin de 

sanal liderliği oluşturan temel bileşenler noktasında olduğu görülmektedir. 

Sanal liderliğin temel bileşenleri “kişisel yeterlilikler”, “sosyal yeterlilikler” 

ve “sanal yeterlilikler” olmak üzere üç ana başlık altında incelenmektedir. 

Kişisel yeterlilikler kendi içinde “özbilinç” ve “özyönetim”; sosyal 

yeterlilikler kendi içinde “sosyal bilinç” ve “ilişki yönetimi” olarak 

kategorilere ayrılırken sanal yeterlilikler ise kendi içinde “sanal sistem 

bilinci” ve “sanal sistem yönetimi” olmak üzere iki alt başlık halinde 

incelenmektedir (Yücebalkan, 2003: 93-141).  

Sanal örgütleri yöneten ve sanal ekip üyelerini yönlendiren sanal 

liderlerin belirli özellikleri haiz olmaları gerektiğinden yukarıda bahsedilmişti. 

Sanal liderlerin özelliklerinin ve görevlerinin irdelendiği çalışmalara 

bakıldığında sanal örgütlerde liderlerin çoğunlukla emir vermemek için 

kolaylaştırıcı bir rol oynadığını ve sanal liderlerin görevinin sistemi kontrol 

etmek, gerekli bilgi ve kaynakları sağlayarak hizmetlerin yerine getirilmesini 

sağlamak olduğundan söz edilmektedir. Öte yandan ekip üyeleri arasında 

etkin bilgi paylaşımını sağlamak için sanal liderlerin zaman zaman çeşitli 

sosyal etkinlikler aracılığı ile bir araya gelerek çalışanları iş ve işletme ile 

ilgili gelişmelerden ve haberlerde sürekli olarak haberdar etmelerinin 

öneminden de bahsedilmektedir Çalışanlar arasında karşılıklı güven tesis 

etmenin sanal liderler için, çalışanlar üzerinde güç ve kontrol sağlamada en 

önemli faktör olduğu da ifade edilmektedir (Vuran ve Mert, 2017: 75). 

Kayworth ve Leidner (2002)’in sanal takım çalışanlarının, etkin ve 

etkin olmayan sanal liderliğe verdikleri tepkileri ölçtükleri çalışmada 

çalışanların verdikleri cevaplar doğrultusunda etkin sanal liderliğin 

haberleşme, anlayış, roller ve tutum olmak üzere dört kategoriden meydana 

geldiğini saptamışlardır. Buna göre etkin liderliğin boyutlarından ilki olan 

“haberleşme”” kısmında liderde sürekli geribildirim alma, sürekli iletişim 

halinde olma, görev tanımlarının açık ve anlaşılır olması gibi özellikler 

beklendiği tespit edilmiştir. “Anlayış” boyutunda sanal liderlerden beklenen 

özellikler arasında takım üyelerinin zamanlarına uyum sağlama, onların görüş 

ve düşüncelerini destekleme, takım üyelerinin problemlerini ciddiye alma gibi 

özellikler beklenmektedir. “Roller” kısmında ise takım üyelerinin görev 

tanımlarının açık ve anlaşılır olması ve çalışanlara verdiği sorumlulukları 

takip ederek çalışanlar üzerinde otorite sağlaması beklenmektedir. Son olarak 

“liderlik tutumu” kısmında da sanal liderlerin kendine güvenen, merhametli, 
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gerektiğinde çalışanların gözünden olaylara bakabilen ve istikrarlı bir tavıra 

sahip olma gibi özellikler beklenmektedir. Bu bağlamda sayılan bu özellikler 

kapsamında sanal liderlerin özelliklerinin geleneksel lider özelliklerinden çok 

da farklı olmadığı söylemek mümkün olsa da Meyer (2010) sanal liderlerin, 

çalışanları ile aynı ortamda bulunan geleneksel ekiplerle çalışan liderlerden 

daha geniş ve daha artırılmış becerilere sahip olması gerektiğini dile 

getirmektedir. 

• Özet olarak sanal liderlerin başarılı olabilmesi için şu özellikleri 

taşıması gerekmektedir (Cascio, 1999: 1-13):  

• Çalışanların denetim alanı dışında olduklarında görevlerini yerine 

getirebileceklerine inanmak, 

• Olumlu ve net bir tavır sergilemek, 

• Çalışanlara veya çalışanlar haricindeki kişilerle resmi veya gayri 

resmi olarak düzgün iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,  

• Takım aktivitesi içim metrikler koyabilmek, 

• Ekip üyelerini adil bir şekilde ödüllendirebilecek stratejiler 

geliştirebilmek, 

• Sanal iş toplantıları yapabilmek ve gündemi planlayabilmek, 

• Kültürel farklılıkları yapıcı bir şekilde tartışabilmek, 

• Sadece arabuluculuk yoluyla değil kültürel farklılıklarla da bir 

çalışma ortamı oluşturabilmek, 

• Ekip üyeleriyle birlikte kariyer planlaması yapabilmek, 

• Ekip üyelerinin yeni pozisyonlarda görev yapabilmesi için onları üst 

yönetime karşı savunmak, 

• Çalışanlarla kısa sürede iyi ilişkiler kurabilmek, 

• Örgütü iyi temsil edebilme kabiliyetine sahip olmak ve iş 

tamamlanıncaya kadar geride bırakmamak. 

Literatürde “sanal liderlik” türü ile benzer anlamlara gelen bazı liderlik 

türleri mevcuttur. Bazen her biri aynı anlamı taşıyormuş gibi algılansa ve 

kullanılsa da aslında birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Sanal liderlik 

ile karıştırılan bu kavramlar arasında dijital liderlik, teknolojik liderlik ve e-

liderlik kavramları yer almaktadır. Dijital liderlik; hızla gelişen dijital ve 

sosyal medya ortamında rekabetçi ve çevik kalmak adına, bir örgütü dijital 

dönüşüme doğru yönlendirebilme disiplini olarak tanımlanmaktadır 

(www.digitalmarketininstitute.com). El Sawy vd. (2016) dijital liderliği, 

işletme ve iş ekosistemi ile dijitalleşmenin stratejik başarısı için doğru şeyleri 

http://www.digitalmarketininstitute.com/


 
 375 

yapmak olarak ifade etmektedir. E- liderlik ise, “bir araştırma merkezinin 

Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu için geliştirilmiş bir e-öğrenme sistemi 

olarak bilinmektedir. E- öğrenme ise öğrenci ve öğreticinin fiziksel olarak 

ayrı mekânda olmalarına rağmen senkron veya asenkron çoklu ortam 

teknolojisi yardımıyla iletişim kurdukları bir öğrenme metodu olarak 

tanımlanmaktadır (Yalçın ve Köse, 2009: 70). Teknolojik liderliğin ise 

giderek çeşitlenen eğitim liderliği dünyasında ortaya çıktığını savunan Chang 

(2012: 328) bu liderlik türünün, liderin özelliklerine veya eylemlerine 

odaklanmaması, bunu yerine lider operasyonel performansı iyileştirmek için 

teknolojiyi farklı örgütsel işlemlerde geliştirmesi, yönlendirmesi, yönetmesi 

ve uygulaması gerektiğini vurgulaması açısından geleneksel liderlik 

teorisinden farklı olduğunu da vurgulamaktadır. E-liderliğin ve sanal 

liderliğin temel özelliği, liderler ve takipçileri arasındaki etkileşim ve ilişki 

tarzıdır. Bu liderler elektronik medya aracılığı ile iletişim kurmaktadırlar 

(Renu, 2014). 

2. YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, sanal liderlik konusunda yapılmış lisansüstü tez 

ve bilimsel makalelerin derinlemesine incelenmesi çeşitli değerlendirme 

ölçütleri ile tasniflendirme yaparak sanal liderlik ve öncülleri/ardıllarına 

yönelik potansiyel gelecek araştırmalara ışık tutmaktır.  Bu amaçla 

araştırmada 2000 ve 2021 yılları arasında YÖK ulusal tez merkezi ve Kayseri 

Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 

taranan veri tabanlarında yer alan “sanal liderlik, sanal takımların yönetimi, 

sanal örgütlerin yönetimi/yönetilmesi, virtual leadership, virtual teams 

leadership, virtual teams management” anahtar kelimeleri kullanılarak sosyal 

bilimler alanında bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar bibliyometrik analiz 

ile incelenmiştir. Bu anahtar kelimeler ışığında 2002 ve 2021 yılları arasında 

yapılan 54 çalışma bulunma bulunmaktadır. Sosyal bilimler alanında erişilen 

bu 54 bilimsel çalışma araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

2.1. Bulgular 

Kavramın dünya genelinde yeni bir kavram olması dolayısıyla yapılan 

çalışmaların sınırlı olduğu görülse de özellikle son yıllara doğru yapılan 

çalışmalarda artış olduğu söylenebilmektedir. Sanal liderlik konusunda sosyal 

bilimler alanında yapılan çalışmalara ait bibliyometrik incelemeler, yazar, 

çalışma adı, uygulama alanı, yöntem ve sonuç bağlamında kronolojik 

sıralamaya göre Tablo 1’de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Sanal Liderlik (Virtual Leadership) Üzerine Yapılan Sosyal Bilimler 

Alanındaki Çalışmalar 

Yazar Çalışmanın 

Adı 

Uygulama/

Araştırma 

Alanı 

Yöntem Sonuç 

Kirkman 

vd. (2002) 

Five challenges 

to virtual team 

success: 

Lessons from 

Sabre, Inc. 

Sabre 

şirketindeki 

65 sanal 

ekipten 

seçilen ekip 

üyeleri, 

genel 

müdürler ve 

yöneticiler 

Görüşme Sanal ekiplerin hem 

üyeleri hem de 

liderlerinin, sanal 

olarak çalışmak için 

gerekli teknik ve 

kişilerarası beceriler 

ve yetenekler 

arasında denge 

kuran ekip üyelerini 

seçmede ve 

ekiplerin 

performansını 

değerlendirmede 

belirli zorluklarla 

karşılaştıkları tespit 

edilmiştir. 

Zigrus 

(2003) 

Leadership in 

Virtual Teams 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlere 

verilen tavsiyeler 

arasında; geleneksel 

ekiplerin en iyi 

uygulamalarının 

sorunsuz bir şekilde 

sanal ortama 

aktarılacağını 

varsaymak yerine 

sanal ekiplere 

katılım konusunda 

eğitim vermek gibi 

unsurlar yer 

almalıdır. 

Yücebalka

n (2003)  

Postmodern 

Yönelimli Sanal 

Organizasyonla

rda Liderlik 

Konsepti 

Çevrimiçi 

(online) okul 

müdürleri 

Anket ve 

bireysel 

görüşme 

Çevrimiçi okullara 

liderlik edenlerin 

personel hazırlıkları 

ve desteklerinin, 

sanal eğitimin ve 

liderlerinin 

ihtiyaçlarını 

karşılamak için 

değişmesi gerektiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Boje ve The Virtual İkincil Veri Sanal liderlik 
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Rhodes 

(2005) 

Leader 

Construct: The 

Mass 

Mediatization 

and Simulation 

Of 

Transformation

al Leadership. 

kaynak derleme yapısının işletmeler 

için, küresel 

ekonomide liderin 

her yerde (bir 

mekânda) bulunma, 

bulunmama 

sorununu çözmeye 

yardımcı olduğu 

belirtilmiştir. 

Malhotra 

vd. (2007) 

Leading Virtual 

Teams 

Sanal 

takımlarda 

görev yapan 

üyeler ve 

liderler 

Görüşme Bir sanal ekibe 

liderlik etmenin, 

geleneksel takımlara 

liderlik etmek için 

gereken tüm liderlik 

ve proje yönetimi 

becerilerinden daha 

fazla gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Wakefield 

ve Leidner 

(2008) 

Research 

Note—a Model 

of Conflict, 

Leadership, and 

Performance in 

Virtual Teams 

159 sanal 

ekip üyesi 

Anket Etkili bir sanal ekip 

liderinin, yönetilen 

farklı çatışma 

türlerinde belirli 

roller sergilediği ve 

liderin çatışmaya 

tepkisinin sanal 

ekibin başarısında 

önemli rol oynadığı 

tespit edilmiştir. 

Holland 

vd. (2009) 

Health Care 

Globalization: 

A Need for 

Virtual 

Leadership.  

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sağlık hizmetleri 

için sunulan dış 

kaynak 

kullanımının, 

telerobotik be 

medikal turizm 

modellerinin küresel 

yöneticilerin sanal 

liderlik etmesini 

gerektirdiği, sanal 

liderlik ile sanal 

ekip üyeleri 

arasındaki pozitif 

ilişkinin küresel 

sağlık hizmeti veren 

örgütlerin 

başarısında hayati 

önem taşıdığı 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Sherk vd. 

(2009) 

An Experience 

of Virtual 

Leadership 

Development 

for Human 

Resource 

Managers 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

VLDP’nin (sanal 

liderlik geliştirme 

programı) sağlık 

sektöründe İK 

konusunda 

sorumluluğu olan 

tüm personelin 

liderlik kapasitesini 

güçlendiren bir 

model olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Skovolt 

(2009) 

Leadership 

Communication 

in a Virtual 

Team 

Norveç’te 

bir tele-

şirketteki 

çalışma 

grubu 

E-posta 

yoluyla soru 

Liderin kişisel ve 

duygusal bağ 

kurarak eşitlikçi bir 

lider rolü sergilediği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Caulat 

(2010) 

Virtual 

Leadership: on 

Becoming a 

Real Leader 

Sanal 

liderliği 

öğrenmek 

isteyen ve 

sanal liderlik 

yapan birkaç 

kişi 

Görüşme Sanal liderliğin 

geleneksel 

liderlikten farklı 

olduğunun kabul 

edilmesi, etkili sanal 

lider olmayı 

öğrenme sürecinde, 

liderlerin daha derin 

bir yansıtma 

düzeyine girmeleri 

ve güven, güç gibi 

kilit unsurları 

sorgulamalarının 

gerekliliği tespit 

edilmiştir. 

Johnson 

(2010)  

Virtual 

Leadership: 

Required 

Competencies 

for Effective 

Leaders 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Liderlerin, sanal 

ekiplerin karşılaştığı 

zorlukları anlamaları 

ve ekiplerin 

hedeflerine ulaşmak 

için kaynakları 

kullanmalarını 

sağlamak için daha 

fazla çaba 

harcamaları 

gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Hirschy 

(2011)  

Virtual Team 

Leadership: A 

Case Study in 

Christian 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Daha önce Malhotra 

vd. (2007) 

tarafından yapılmış 

olan çalışmanın 
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Higher 

Education. 

sonucunda bulunan 

liderlik 

uygulamalarının 

geçerli olduğunu ve 

bunun sanal ekip 

liderleri tarafından 

kabul edildiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Johnson 

(2012) 

Virtual 

Leadership: The 

Influence of 

Transformation

al Leadership 

Style on 

Employee 

Satisfaction at 

the Defense 

Contract 

Management 

Agency. 

200 sanal 

ekip üyesi  

Anket Sanal ekip 

liderlerinin, çalışan 

iş tatmini ve 

dönüşümsel liderlik 

tarzının istatistiksel 

olarak anlamlı ve 

pozitif bir 

korelasyona sahip 

olduğu ortaya 

konmuştur. Sanal 

ekip üyelerinin, 

işlemsel liderlik 

tarzı 

davranışlarından 

ziyade dönüşümcü 

liderlik tarzı 

davranışlarına daha 

fazla eğilen sanal 

liderler ile daha 

yüksek düzeyde 

çalışan memnuniyeti 

gösterdikleri de 

tespit edilmiştir. 

Levesque 

(2012)  

Virtual 

Leadership in 

Nursing 

Education 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Başarılı sanal 

liderlerin zaman, 

mekân ve kültür 

engellerini nasıl 

aşacaklarını 

öğrendikleri 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Roy 

(2012)  

Digital Mastery: 

The Skills 

Needed for 

Effective 

Virtual 

Leadership. 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal ortamlarda 

liderin ihtiyaç 

duyduğu liderlik 

becerileri arasında 

duygusal zekâ, açık 

ve destekleyici bir 

ortam yaratma ve 

örnek teşkil edecek 
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liderlik etme 

yeteneğinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

Shwarts-

Asher 

(2012) 

Social 

Communication 

Behaviors of 

Virtual Leaders 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Geleneksel liderlerin 

sosyal iletişim 

davranışlarının, 

sanal liderlerin 

sosyal iletişim 

davranışlarından 

daha iyi olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ziek ve 

Smulowitz 

(2012) 

The Impact of 

Emergent 

Virtual 

Leadership 

Competencies 

on Team 

Effectiveness 

60 lisans 

öğrencisi 

Vaka 

çalışması 

Liderlerin yalnızca 

sanal ekiplerde 

ortaya çıkmadığı, 

çoğu durumda 

birden fazla lider 

ortaya çıkabileceği 

tespit edilmiştir. 

De Paoli 

vd. (2014)  

Disappearing 

Bodies in 

Virtual 

Leadership? 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal bağlamda 

liderin düşünceleri 

ve duyguları 

arasındaki 

bağlantının farkında 

olmasının gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

Sanal bir toplantıda 

sanal olarak 

konuşmanın, 

dinlemenin hatta 

dokunma ve 

bakışmanın kolektif 

liderlik oluşturmada 

önemli kaynaklar 

olduğu ifade 

edilmiştir. 

Iorio ve 

Taylor 

(2014) 

Identifying 

Potential 

Leaders for 

Virtual Teams 

Sanal ekip 

çalışanları 

Anket Sanal ekiplerde 

özellikle sanal 

çalışmayı 

destekleyen 

teknolojilerle ilgili 

önceki deneyimlerin 

liderlik davranışını 

öngören en önemli 

faktör olduğu 

bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Pınar 

(2014) 

Sanal 

Takımların 

Sana takım 

üyeleri 

Anket Takımın sanallık 

derecesinin liderlik 
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Yönetimi, 

Liderlik ve 

Takım Etkinliği 

İlişkisi 

davranışları ile 

takım iletişimi ve 

takım iklimi 

arasındaki 

moderatör değişken 

olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Schmidt 

(2014)  

Virtual 

Leadership: An 

Important 

Leadership 

Context 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlerin on 

yıl önceki 

işgücünden ziyade 

geleceğin işgücüne 

hazırlanmaları 

gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Chrisentar

y ve 

Barrett 

(2015) 

An Exploration 

of Leadership in 

Virtual 

Communities of 

Practice 

Sanal 

uygulama 

toplulukları 

liderleri 

Derinlemesi

ne görüşme 

Bir sanal uygulama 

topluluğunu etkili 

bir şekilde yönetmek 

için gerçek lider- 

takipçi ilişkisinin 

geliştirilmesine 

dayanan bir liderlik 

modeli sunulmuştur. 

De Paoli 

ve Ropo 

(2015) 

Open Plan 

Offices–the 

Response to 

Leadership 

Challenges of 

Virtual Project 

Work? 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal ekip 

liderlerinin sanal 

projeleri yönetirken 

yeni türde 

zorluklarla 

karşılaştıkları 

belirtilmiştir. 

İbrahim 

(2015) 

Model of 

Virtual 

Leadership, 

Intra-Team 

Communication 

and Job 

Performance 

Among School 

Leaders in 

Malaysia 

Okul 

liderleri 

Anket Mobil teknolojiyi 

kullanan sanal 

liderlerin ekip içi 

iletişime önemli 

ölçüde katkıda 

bulunduğu, ekip içi 

iletişimin sanal 

liderlik ve iş 

performansı 

arasındaki ilişkide 

tam aracı rolü 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Richardso

n vd. 

(2015) 

Challenges of 

Virtual School 

Leadership 

Sanal okul 

liderleri 

Yarı 

yapılandırıl

mış 

görüşme 

Eğitim sektörünün 

sanal okul 

liderlerine hizmet 

öncesi eğitim, 

hizmet içi mesleki 

gelişim, politika 
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reformu ve ek 

araştırmalar yoluyla 

cevap verilmesi 

gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Hunsaker 

ve 

Hunsaker 

(2016) 

Virtual Teams: 

A Leader's 

Guide 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Geleneksel ve sanal 

liderlik arasındaki 

yönergeleri takip 

etmenin ve 

arasındaki farkları 

anlamanın, 

yöneticilerin etkili 

sanal ekip liderleri 

olmalarını 

sağlayacağı 

bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Kuşçu ve 

Arslan 

(2016)  

Virtual 

Leadership at 

Distance 

Education 

Teams 

Akademisye

nler, teknik 

destek ekibi 

ve uzaktan 

eğitim 

öğrencileri 

Yüzyüze 

görüşme 

Sanal liderler için en 

önemli yeteneğin 

iletişim becerileri 

olduğu saptanmıştır. 

Nell 

(2016) 

The Echurch as 

a South African 

Case in Point 

Çevrimiçi 

kilise 

liderleri 

Yarı 

yapılandırıl

mış 

görüşme 

E-kilise 

uygulamalarında 

girişimci liderlik 

kavramı ortaya 

atılarak çevrimiçi 

dinin bir parçası 

haline getirilmiştir. 

Barhite 

(2017)  

The Effects of 

Virtual 

Leadership 

Communication 

on Employee 

Engagement  

Tam zamanlı 

çalışanlar 

Anket Sanal liderlik ile 

çalışan bağlılığı 

arasında herhangi 

bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

Bell vd. 

(2017)  

Leading From a 

Distance: 

Advancements 

in Virtual 

Leadership 

Research 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Son yirmi yılda 

yürütülen 

araştırmaların 

örgütlerde sanal 

liderlik anlayışına 

bir dizi önemli katkı 

sağladığını ancak 

liderlerin zorluklara 

cevap vermesine ve 

sanal bağlamlarda 

var olan fırsatlardan 

yararlanmasına 
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yardımcı olmak için 

çok daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç 

duyulduğu ifade 

edilmiştir. 

Liao 

(2017) 

Leadership in 

Virtual Teams: 

A Multilevel 

Perspective 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Görev ve ilişki 

odaklı liderlik 

davranışlarının sanal 

ekiplerde takımı, 

bireysel sonuçları ve 

süreçleri nasıl 

etkilediğini 

açıklayan bir ön 

model sunulmuştur. 

Mehtab 

vd. (2017) 

Virtual 

Leadership: A 

Review Paper 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlik ve 

sanal liderliğin 

geleneksel 

liderlikten ne kadar 

farklı olduğu 

konusunda daha 

fazla araştırma 

yapmak için öneriler 

sunulmaktadır. 

Naotunna 

ve Zhou 

(2017) 

Virtual 

Leadership and 

Creativity of 

Virtual 

Employees: The 

Mediating Role 

of Creative 

Self-efficacy 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderliğin 

çalışanların öz 

yeterliliği aracılığı 

ile yaratıcılıklarını 

artırdıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Vuran ve 

Sert 

(2017) 

Virtual 

Leadership 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal ekip 

kültürünün 

yerleştirilebilmesi 

için yapılacak 

eylemlerin sanal 

olmayan ekip 

kültürlerine göre 

farklı ve 

uygulanmasının zor 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Al-

Mashhada

ni ve 

Yahya 

(2018) 

Together We 

Are Stronger: 

Examining 

Virtual 

Leadership 

Behavior 

Çevrimiçi 

programlam

a 

topluluğunda

n seçilen 

kişiler 

Anket Destekleyici liderlik, 

katılımcı liderlik ve 

başarı odaklı liderlik 

davranışının, 

üyelerin çevrimiçi 

programlama 
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Towards 

Knowledge 

Sharing in 

Online 

Programming 

Communities 

topluluğundaki bilgi 

paylaşımına yönelik 

etkisini önemli 

ölçüde hafiflettiği 

tespit edilmiştir. 

Gelston 

vd. (2018) 

Virtual 

Leadership in 

Complex 

Multiorganizati

onal Research 

and 

Development 

Programs 

Üniversiteler 

ve araştırma 

kuruluşların

dan oluşan 

COE (center 

of 

Excellence) 

programlard

an belirlenen 

kişiler 

Yarı 

yapılandırıl

mış açık 

uçlu sorular 

Karmaşık çok 

örgütlü programların 

daha etkili sanal 

liderlik ve yönetim 

stratejileri 

gerektirdiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Gross 

(2018) 

Connecting the 

Links Between 

Leadership 

Styles and 

Virtual Team 

Effectiveness 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Liderlik stilleri ile 

sanal ekip etkinliği 

arasındaki 

bağlantıları 

birleştirmeye çalışan 

bu araştırmada bazı 

liderlik türlerinin 

yanı sıra sanal 

liderliğin 

özelliklerine 

değinilmiştir.  

Jenkins 

(2018) 

A Framework 

For Virtual 

Leadership 

Development In 

The Intelligence 

Community 

İstihbarat 

teşkilatı 

çalışanları 

Görüşme Sanal liderlik 

geliştirme 

konusunda önem 

teşkil eden sekiz ana 

tema ortaya 

konulmuştur. 

Maduka 

vd. (2018) 

Analysis of 

Competencies 

for Effective 

Virtual Team 

Leadership in 

Building 

Successful 

Organisations 

Sanal ekip 

çalışanları 

Yüzyüze 

görüşme 

İyi performans 

göstermeyen sanal 

ekip liderlerinin 

etkili liderlik için 

gerekli liderlik 

yeteneklerine sahip 

olmadığı bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Purvanova 

ve Kenda 

(2018)  

Paradoxical 

Virtual 

Leadership: 

Reconsidering 

Virtuality 

Through a 

Paradox Lens 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderliğin 

temel işlevinin 

paradoksla 

uğraşmak olduğu, 

paradoksal sanal 

liderliğin ise 

“sinerjik, seçici ve 
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durağan” olmak 

üzereüç farklı 

liderlik tarzını 

ortaya çıkardığı 

tespit edilmiştir. 

Alward ve 

Phelps 

(2019) 

Impactful 

Leadership 

Traits of Virtual 

Leaders in 

Higher 

Education 

Sanal 

ekipleri 

denetleyen 

deneyimli 

akademik 

personel 

Görüşme Örgüt başarısının 

sanal liderlerin 

eğitimine, onlara 

olan güvene, 

duygusal zekaya ve 

iletişime bağlı 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bennett ve 

Bennett III 

(2019) 

Leadership 

Traits Among 

Effective 

Virtual School 

Leaders 

Sanal 

okullarda 

görev yapan 

yöneticiler 

ve 

öğretmenler 

Anket ve 

görüşme 

Kaliteli bir liderliğin 

öneminin sanal 

öğrenmeden geçtiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Byrid 

(2019)  

Virtual Action 

Learning for 

Virtual 

Leadership 

Development 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal eylem 

öğrenme modelinin 

örgütlere sanal 

liderlik becerilerinin 

gelişimini başarılı 

bir şekilde 

desteklemek için 

etkili bir yol 

sağlayabileceği 

saptanmıştır. 

McCann 

ve 

Kohntopp 

(2019) 

Virtual 

Leadership in 

Organizations: 

Potential 

Competitive 

Advantage? 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal örgütlerin 

günümüzün küresel 

ekonomisinde 

rekabet avantajı elde 

edebilmeleri için 

başarıları ve 

başarısızlıkları 

benimsemeleri ve 

öğrenmeleri 

gerektiği ve sanal 

liderliğin değeri ve 

zorlukları hakkında 

deneysel 

araştırmaların 

yapılmasının teşvik 

edilmesi tespit 

edilmiştir. 

Newman 

vd. (2019) 

Virtual Team 

Leader 

Sanal ekip 

çalışanları 

Anket Sanal ekip 

üyelerinin, 
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Communication

: Employee 

Perception and 

Organizational 

Reality 

liderlerinin etkili 

iletişim kullanımı ve 

ekip performansı 

hakkındaki algıları 

arasındaki ilişkiyi 

yönetmede güvenin 

önemli bir faktör 

olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Nordbäck 

ve 

Espinosa 

(2019) 

Effective 

Coordination of 

Shared 

Leadership in 

Global Virtual 

Teams 

Sanal ekip 

çalışanları ve 

liderler 

Görüşme Paylaşılan liderliğin 

hem örtük hem de 

davranışsal olarak 

koordine edildiğinde 

ekip etkinliği 

üzerinde daha 

olumlu etkiye sahip 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Smith 

(2019) 

The Challenges 

of Virtual 

Leadership 

Affecting 

Project Delivery 

in the Public 

Sector 

Sanal 

hükümet 

liderleri 

Belgeler, 

günlükler ve 

kontrol 

listeleri 

Sanal liderler için 

iletişim, güven ve iş 

birliği zorlukları 

dahil olmak üzere üç 

model sunulmuştur.  

Bekiroğull

arı ve 

Thambusa

my (2020) 

Virtual 

Leadership in 

Small 

Businesses 

during the 

COVID-19 

Pandemic: 

Challenges and 

Possibilities 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Küçük işletmeler 

için günümüzün 

önemli kavramları 

arasında yer alan 

sanal liderlik 

açıklanmıştır. 

Campion 

and 

Campion 

(2020) 

Leading 

Matters: Take it 

from the 

Professionals—

a High-Level 

Overview of 

Virtual 

Leadership 

According to 

Educational 

Technology 

Scholars (and a 

Few Others) 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Çevrimiçi kursların 

etkinliği 

değerlendirilirken 

kullanılan 

kriterlerin, uzaktan 

çalışma gibi diğer 

sanal alanlara 

kolaylıkla 

uygulanabileceği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Efimov vd. 

(2020)  

Health-Oriented 

Self-and 

Employee 

Leadership in 

Virtual Teams: 

A Qualitative 

Study With 

Virtual Leaders 

Sanal 

liderler 

Yarı 

yapılandırıl

mış telefon 

görüşmesi 

Sanal liderliğin 

sağlığa ve sağlık 

odaklı liderliğe 

büyük değer atfettiği 

tespit edilmiştir. 

Loucks ve 

Özoğul 

(2020) 

Preparing 

Business 

Students for a 

Distributed 

Workforce and 

Global Business 

Environment: 

Gaining Virtual 

Leadership 

Skills in an 

Authentic 

Context 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Öğrencilerin lisans 

programlarında 

özgün bir ortamda 

sanal liderlik 

becerileri edinme 

fırsatına sahip 

olmaları halinde, iş 

yerinde sanal 

takımlara ve sanal 

liderlik rollerine 

yerleştirildiklerinde 

daha hazır olacakları 

bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Oswandel 

(2020) 

A Qualitative 

Descriptive 

Study of Virtual 

Leadership in 

K-12 

Education  

Çevrimiçi 

okul 

müdürleri 

Anket ve 

bireysel 

görüşme 

Çevrimiçi okullara 

liderlik edenlerin 

profesyonel 

hazırlıkları ve 

desteklerinin, sanal 

eğitimin ve 

liderlerin 

ihtiyaçlarını 

karşılamak için 

değişmesi gerektiği 

tespit edilmiştir. 

Saltman 

(2020) 

Is COVID-19 

an Opportunity 

to Improve 

Virtual 

Leadership?.  

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Etkili sanal liderlik 

faaliyetlerini genel 

pratiğe entegre 

etmenin COVID-19 

salgını çağında bir 

öncelik haline 

geldiği tespit 

edilmiştir. 

Ko ve Wei 

(2021) 

Virtual 

Leadership 

Matters: 

Capturing its 

Role in 

Facilitating 

Knowledge 

Lisans 

öğrencileri 

Anket Sanal liderliğin 

kendi kendine 

mevcudiyet, sanal 

üye güveni ve bilgi 

paylaşımı arasındaki 

ilişkileri 

güçlendirerek sanal 
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Sharing in 

Virtual 

Learning 

Environment 

öğrenme ortamını 

iyileştirdiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Sanal Liderlik (Virtual Leadership) Üzerine Yapılan Sosyal Bilimler 

Alanındaki Çalışmalar 

Yazar Çalışmanın 

Adı 

Uygulama/

Araştırma 

Alanı 

Yöntem Sonuç 

Kirkman 

vd. (2002) 

Five challenges 

to virtual team 

success: 

Lessons from 

Sabre, Inc. 

Sabre 

şirketindeki 

65 sanal 

ekipten 

seçilen ekip 

üyeleri, 

genel 

müdürler ve 

yöneticiler 

Görüşme Sanal ekiplerin hem 

üyeleri hem de 

liderlerinin, sanal 

olarak çalışmak için 

gerekli teknik ve 

kişilerarası beceriler 

ve yetenekler 

arasında denge 

kuran ekip üyelerini 

seçmede ve 

ekiplerin 

performansını 

değerlendirmede 

belirli zorluklarla 

karşılaştıkları tespit 

edilmiştir. 

Zigrus 

(2003) 

Leadership in 

Virtual Teams 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlere 

verilen tavsiyeler 

arasında; geleneksel 

ekiplerin en iyi 

uygulamalarının 

sorunsuz bir şekilde 

sanal ortama 

aktarılacağını 

varsaymak yerine 

sanal ekiplere 

katılım konusunda 

eğitim vermek gibi 

unsurlar yer 

almalıdır. 

Yücebalka

n (2003)  

Postmodern 

Yönelimli Sanal 

Organizasyonla

rda Liderlik 

Konsepti 

Çevrimiçi 

(online) okul 

müdürleri 

Anket ve 

bireysel 

görüşme 

Çevrimiçi okullara 

liderlik edenlerin 

personel hazırlıkları 

ve desteklerinin, 

sanal eğitimin ve 

liderlerinin 

ihtiyaçlarını 

karşılamak için 
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değişmesi gerektiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Boje ve 

Rhodes 

(2005) 

The Virtual 

Leader 

Construct: The 

Mass 

Mediatization 

and Simulation 

Of 

Transformation

al Leadership. 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlik 

yapısının işletmeler 

için, küresel 

ekonomide liderin 

her yerde (bir 

mekânda) bulunma, 

bulunmama 

sorununu çözmeye 

yardımcı olduğu 

belirtilmiştir. 

Malhotra 

vd. (2007) 

Leading Virtual 

Teams 

Sanal 

takımlarda 

görev yapan 

üyeler ve 

liderler 

Görüşme Bir sanal ekibe 

liderlik etmenin, 

geleneksel takımlara 

liderlik etmek için 

gereken tüm liderlik 

ve proje yönetimi 

becerilerinden daha 

fazla gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Wakefield 

ve Leidner 

(2008) 

Research 

Note—a Model 

of Conflict, 

Leadership, and 

Performance in 

Virtual Teams 

159 sanal 

ekip üyesi 

Anket Etkili bir sanal ekip 

liderinin, yönetilen 

farklı çatışma 

türlerinde belirli 

roller sergilediği ve 

liderin çatışmaya 

tepkisinin sanal 

ekibin başarısında 

önemli rol oynadığı 

tespit edilmiştir. 

Holland 

vd. (2009) 

Health Care 

Globalization: 

A Need for 

Virtual 

Leadership.  

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sağlık hizmetleri 

için sunulan dış 

kaynak 

kullanımının, 

telerobotik be 

medikal turizm 

modellerinin küresel 

yöneticilerin sanal 

liderlik etmesini 

gerektirdiği, sanal 

liderlik ile sanal 

ekip üyeleri 

arasındaki pozitif 

ilişkinin küresel 

sağlık hizmeti veren 

örgütlerin 
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başarısında hayati 

önem taşıdığı 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sherk vd. 

(2009) 

An Experience 

of Virtual 

Leadership 

Development 

for Human 

Resource 

Managers 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

VLDP’nin (sanal 

liderlik geliştirme 

programı) sağlık 

sektöründe İK 

konusunda 

sorumluluğu olan 

tüm personelin 

liderlik kapasitesini 

güçlendiren bir 

model olduğu ortaya 

konulmuştur. 

Skovolt 

(2009) 

Leadership 

Communication 

in a Virtual 

Team 

Norveç’te 

bir tele-

şirketteki 

çalışma 

grubu 

E-posta 

yoluyla soru 

Liderin kişisel ve 

duygusal bağ 

kurarak eşitlikçi bir 

lider rolü sergilediği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Caulat 

(2010) 

Virtual 

Leadership: on 

Becoming a 

Real Leader 

Sanal 

liderliği 

öğrenmek 

isteyen ve 

sanal liderlik 

yapan birkaç 

kişi 

Görüşme Sanal liderliğin 

geleneksel 

liderlikten farklı 

olduğunun kabul 

edilmesi, etkili sanal 

lider olmayı 

öğrenme sürecinde, 

liderlerin daha derin 

bir yansıtma 

düzeyine girmeleri 

ve güven, güç gibi 

kilit unsurları 

sorgulamalarının 

gerekliliği tespit 

edilmiştir. 

Johnson 

(2010)  

Virtual 

Leadership: 

Required 

Competencies 

for Effective 

Leaders 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Liderlerin, sanal 

ekiplerin karşılaştığı 

zorlukları anlamaları 

ve ekiplerin 

hedeflerine ulaşmak 

için kaynakları 

kullanmalarını 

sağlamak için daha 

fazla çaba 

harcamaları 

gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Hirschy 

(2011)  

Virtual Team 

Leadership: A 

Case Study in 

Christian 

Higher 

Education. 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Daha önce Malhotra 

vd. (2007) 

tarafından yapılmış 

olan çalışmanın 

sonucunda bulunan 

liderlik 

uygulamalarının 

geçerli olduğunu ve 

bunun sanal ekip 

liderleri tarafından 

kabul edildiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Johnson 

(2012) 

Virtual 

Leadership: The 

Influence of 

Transformation

al Leadership 

Style on 

Employee 

Satisfaction at 

the Defense 

Contract 

Management 

Agency. 

200 sanal 

ekip üyesi  

Anket Sanal ekip 

liderlerinin, çalışan 

iş tatmini ve 

dönüşümsel liderlik 

tarzının istatistiksel 

olarak anlamlı ve 

pozitif bir 

korelasyona sahip 

olduğu ortaya 

konmuştur. Sanal 

ekip üyelerinin, 

işlemsel liderlik 

tarzı 

davranışlarından 

ziyade dönüşümcü 

liderlik tarzı 

davranışlarına daha 

fazla eğilen sanal 

liderler ile daha 

yüksek düzeyde 

çalışan memnuniyeti 

gösterdikleri de 

tespit edilmiştir. 

Levesque 

(2012)  

Virtual 

Leadership in 

Nursing 

Education 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Başarılı sanal 

liderlerin zaman, 

mekân ve kültür 

engellerini nasıl 

aşacaklarını 

öğrendikleri 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Roy 

(2012)  

Digital Mastery: 

The Skills 

Needed for 

Effective 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal ortamlarda 

liderin ihtiyaç 

duyduğu liderlik 

becerileri arasında 
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Virtual 

Leadership. 

duygusal zekâ, açık 

ve destekleyici bir 

ortam yaratma ve 

örnek teşkil edecek 

liderlik etme 

yeteneğinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

Shwarts-

Asher 

(2012) 

Social 

Communication 

Behaviors of 

Virtual Leaders 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Geleneksel liderlerin 

sosyal iletişim 

davranışlarının, 

sanal liderlerin 

sosyal iletişim 

davranışlarından 

daha iyi olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ziek ve 

Smulowitz 

(2012) 

The Impact of 

Emergent 

Virtual 

Leadership 

Competencies 

on Team 

Effectiveness 

60 lisans 

öğrencisi 

Vaka 

çalışması 

Liderlerin yalnızca 

sanal ekiplerde 

ortaya çıkmadığı, 

çoğu durumda 

birden fazla lider 

ortaya çıkabileceği 

tespit edilmiştir. 

De Paoli 

vd. (2014)  

Disappearing 

Bodies in 

Virtual 

Leadership? 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal bağlamda 

liderin düşünceleri 

ve duyguları 

arasındaki 

bağlantının farkında 

olmasının gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

Sanal bir toplantıda 

sanal olarak 

konuşmanın, 

dinlemenin hatta 

dokunma ve 

bakışmanın kolektif 

liderlik oluşturmada 

önemli kaynaklar 

olduğu ifade 

edilmiştir. 

Iorio ve 

Taylor 

(2014) 

Identifying 

Potential 

Leaders for 

Virtual Teams 

Sanal ekip 

çalışanları 

Anket Sanal ekiplerde 

özellikle sanal 

çalışmayı 

destekleyen 

teknolojilerle ilgili 

önceki deneyimlerin 

liderlik davranışını 

öngören en önemli 

faktör olduğu 
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bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Pınar 

(2014) 

Sanal 

Takımların 

Yönetimi, 

Liderlik ve 

Takım Etkinliği 

İlişkisi 

Sana takım 

üyeleri 

Anket Takımın sanallık 

derecesinin liderlik 

davranışları ile 

takım iletişimi ve 

takım iklimi 

arasındaki 

moderatör değişken 

olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Schmidt 

(2014)  

Virtual 

Leadership: An 

Important 

Leadership 

Context 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlerin on 

yıl önceki 

işgücünden ziyade 

geleceğin işgücüne 

hazırlanmaları 

gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Chrisentar

y ve 

Barrett 

(2015) 

An Exploration 

of Leadership in 

Virtual 

Communities of 

Practice 

Sanal 

uygulama 

toplulukları 

liderleri 

Derinlemesi

ne görüşme 

Bir sanal uygulama 

topluluğunu etkili 

bir şekilde yönetmek 

için gerçek lider- 

takipçi ilişkisinin 

geliştirilmesine 

dayanan bir liderlik 

modeli sunulmuştur. 

De Paoli 

ve Ropo 

(2015) 

Open Plan 

Offices–the 

Response to 

Leadership 

Challenges of 

Virtual Project 

Work? 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal ekip 

liderlerinin sanal 

projeleri yönetirken 

yeni türde 

zorluklarla 

karşılaştıkları 

belirtilmiştir. 

İbrahim 

(2015) 

Model of 

Virtual 

Leadership, 

Intra-Team 

Communication 

and Job 

Performance 

Among School 

Leaders in 

Malaysia 

Okul 

liderleri 

Anket Mobil teknolojiyi 

kullanan sanal 

liderlerin ekip içi 

iletişime önemli 

ölçüde katkıda 

bulunduğu, ekip içi 

iletişimin sanal 

liderlik ve iş 

performansı 

arasındaki ilişkide 

tam aracı rolü 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Richardso Challenges of Sanal okul Yarı Eğitim sektörünün 
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n vd. 

(2015) 

Virtual School 

Leadership 

liderleri yapılandırıl

mış 

görüşme 

sanal okul 

liderlerine hizmet 

öncesi eğitim, 

hizmet içi mesleki 

gelişim, politika 

reformu ve ek 

araştırmalar yoluyla 

cevap verilmesi 

gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Hunsaker 

ve 

Hunsaker 

(2016) 

Virtual Teams: 

A Leader's 

Guide 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Geleneksel ve sanal 

liderlik arasındaki 

yönergeleri takip 

etmenin ve 

arasındaki farkları 

anlamanın, 

yöneticilerin etkili 

sanal ekip liderleri 

olmalarını 

sağlayacağı 

bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Kuşçu ve 

Arslan 

(2016)  

Virtual 

Leadership at 

Distance 

Education 

Teams 

Akademisye

nler, teknik 

destek ekibi 

ve uzaktan 

eğitim 

öğrencileri 

Yüzyüze 

görüşme 

Sanal liderler için en 

önemli yeteneğin 

iletişim becerileri 

olduğu saptanmıştır. 

Nell 

(2016) 

The Echurch as 

a South African 

Case in Point 

Çevrimiçi 

kilise 

liderleri 

Yarı 

yapılandırıl

mış 

görüşme 

E-kilise 

uygulamalarında 

girişimci liderlik 

kavramı ortaya 

atılarak çevrimiçi 

dinin bir parçası 

haline getirilmiştir. 

Barhite 

(2017)  

The Effects of 

Virtual 

Leadership 

Communication 

on Employee 

Engagement  

Tam zamanlı 

çalışanlar 

Anket Sanal liderlik ile 

çalışan bağlılığı 

arasında herhangi 

bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

Bell vd. 

(2017)  

Leading From a 

Distance: 

Advancements 

in Virtual 

Leadership 

Research 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Son yirmi yılda 

yürütülen 

araştırmaların 

örgütlerde sanal 

liderlik anlayışına 

bir dizi önemli katkı 

sağladığını ancak 
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liderlerin zorluklara 

cevap vermesine ve 

sanal bağlamlarda 

var olan fırsatlardan 

yararlanmasına 

yardımcı olmak için 

çok daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç 

duyulduğu ifade 

edilmiştir. 

Liao 

(2017) 

Leadership in 

Virtual Teams: 

A Multilevel 

Perspective 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Görev ve ilişki 

odaklı liderlik 

davranışlarının sanal 

ekiplerde takımı, 

bireysel sonuçları ve 

süreçleri nasıl 

etkilediğini 

açıklayan bir ön 

model sunulmuştur. 

Mehtab 

vd. (2017) 

Virtual 

Leadership: A 

Review Paper 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderlik ve 

sanal liderliğin 

geleneksel 

liderlikten ne kadar 

farklı olduğu 

konusunda daha 

fazla araştırma 

yapmak için öneriler 

sunulmaktadır. 

Naotunna 

ve Zhou 

(2017) 

Virtual 

Leadership and 

Creativity of 

Virtual 

Employees: The 

Mediating Role 

of Creative 

Self-efficacy 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderliğin 

çalışanların öz 

yeterliliği aracılığı 

ile yaratıcılıklarını 

artırdıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Vuran ve 

Sert 

(2017) 

Virtual 

Leadership 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal ekip 

kültürünün 

yerleştirilebilmesi 

için yapılacak 

eylemlerin sanal 

olmayan ekip 

kültürlerine göre 

farklı ve 

uygulanmasının zor 

olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Al-

Mashhada

ni ve 

Yahya 

(2018) 

Together We 

Are Stronger: 

Examining 

Virtual 

Leadership 

Behavior 

Towards 

Knowledge 

Sharing in 

Online 

Programming 

Communities 

Çevrimiçi 

programlam

a 

topluluğunda

n seçilen 

kişiler 

Anket Destekleyici liderlik, 

katılımcı liderlik ve 

başarı odaklı liderlik 

davranışının, 

üyelerin çevrimiçi 

programlama 

topluluğundaki bilgi 

paylaşımına yönelik 

etkisini önemli 

ölçüde hafiflettiği 

tespit edilmiştir. 

Gelston 

vd. (2018) 

Virtual 

Leadership in 

Complex 

Multiorganizati

onal Research 

and 

Development 

Programs 

Üniversiteler 

ve araştırma 

kuruluşların

dan oluşan 

COE (center 

of 

Excellence) 

programlard

an belirlenen 

kişiler 

Yarı 

yapılandırıl

mış açık 

uçlu sorular 

Karmaşık çok 

örgütlü programların 

daha etkili sanal 

liderlik ve yönetim 

stratejileri 

gerektirdiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Gross 

(2018) 

Connecting the 

Links Between 

Leadership 

Styles and 

Virtual Team 

Effectiveness 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Liderlik stilleri ile 

sanal ekip etkinliği 

arasındaki 

bağlantıları 

birleştirmeye çalışan 

bu araştırmada bazı 

liderlik türlerinin 

yanı sıra sanal 

liderliğin 

özelliklerine 

değinilmiştir.  

Jenkins 

(2018) 

A Framework 

For Virtual 

Leadership 

Development In 

The Intelligence 

Community 

İstihbarat 

teşkilatı 

çalışanları 

Görüşme Sanal liderlik 

geliştirme 

konusunda önem 

teşkil eden sekiz ana 

tema ortaya 

konulmuştur. 

Maduka 

vd. (2018) 

Analysis of 

Competencies 

for Effective 

Virtual Team 

Leadership in 

Building 

Successful 

Organisations 

Sanal ekip 

çalışanları 

Yüzyüze 

görüşme 

İyi performans 

göstermeyen sanal 

ekip liderlerinin 

etkili liderlik için 

gerekli liderlik 

yeteneklerine sahip 

olmadığı bulgusuna 

ulaşılmıştır. 
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Purvanova 

ve Kenda 

(2018)  

Paradoxical 

Virtual 

Leadership: 

Reconsidering 

Virtuality 

Through a 

Paradox Lens 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal liderliğin 

temel işlevinin 

paradoksla 

uğraşmak olduğu, 

paradoksal sanal 

liderliğin ise 

“sinerjik, seçici ve 

durağan” olmak 

üzereüç farklı 

liderlik tarzını 

ortaya çıkardığı 

tespit edilmiştir. 

Alward ve 

Phelps 

(2019) 

Impactful 

Leadership 

Traits of Virtual 

Leaders in 

Higher 

Education 

Sanal 

ekipleri 

denetleyen 

deneyimli 

akademik 

personel 

Görüşme Örgüt başarısının 

sanal liderlerin 

eğitimine, onlara 

olan güvene, 

duygusal zekaya ve 

iletişime bağlı 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Bennett ve 

Bennett III 

(2019) 

Leadership 

Traits Among 

Effective 

Virtual School 

Leaders 

Sanal 

okullarda 

görev yapan 

yöneticiler 

ve 

öğretmenler 

Anket ve 

görüşme 

Kaliteli bir liderliğin 

öneminin sanal 

öğrenmeden geçtiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Byrid 

(2019)  

Virtual Action 

Learning for 

Virtual 

Leadership 

Development 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal eylem 

öğrenme modelinin 

örgütlere sanal 

liderlik becerilerinin 

gelişimini başarılı 

bir şekilde 

desteklemek için 

etkili bir yol 

sağlayabileceği 

saptanmıştır. 

McCann 

ve 

Kohntopp 

(2019) 

Virtual 

Leadership in 

Organizations: 

Potential 

Competitive 

Advantage? 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Sanal örgütlerin 

günümüzün küresel 

ekonomisinde 

rekabet avantajı elde 

edebilmeleri için 

başarıları ve 

başarısızlıkları 

benimsemeleri ve 

öğrenmeleri 

gerektiği ve sanal 

liderliğin değeri ve 

zorlukları hakkında 
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deneysel 

araştırmaların 

yapılmasının teşvik 

edilmesi tespit 

edilmiştir. 

Newman 

vd. (2019) 

Virtual Team 

Leader 

Communication

: Employee 

Perception and 

Organizational 

Reality 

Sanal ekip 

çalışanları 

Anket Sanal ekip 

üyelerinin, 

liderlerinin etkili 

iletişim kullanımı ve 

ekip performansı 

hakkındaki algıları 

arasındaki ilişkiyi 

yönetmede güvenin 

önemli bir faktör 

olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Nordbäck 

ve 

Espinosa 

(2019) 

Effective 

Coordination of 

Shared 

Leadership in 

Global Virtual 

Teams 

Sanal ekip 

çalışanları ve 

liderler 

Görüşme Paylaşılan liderliğin 

hem örtük hem de 

davranışsal olarak 

koordine edildiğinde 

ekip etkinliği 

üzerinde daha 

olumlu etkiye sahip 

olduğu tespit 

edilmiştir. 

Smith 

(2019) 

The Challenges 

of Virtual 

Leadership 

Affecting 

Project Delivery 

in the Public 

Sector 

Sanal 

hükümet 

liderleri 

Belgeler, 

günlükler ve 

kontrol 

listeleri 

Sanal liderler için 

iletişim, güven ve iş 

birliği zorlukları 

dahil olmak üzere üç 

model sunulmuştur.  

Bekiroğull

arı ve 

Thambusa

my (2020) 

Virtual 

Leadership in 

Small 

Businesses 

during the 

COVID-19 

Pandemic: 

Challenges and 

Possibilities 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Küçük işletmeler 

için günümüzün 

önemli kavramları 

arasında yer alan 

sanal liderlik 

açıklanmıştır. 

Campion 

and 

Campion 

(2020) 

Leading 

Matters: Take it 

from the 

Professionals—

a High-Level 

Overview of 

Virtual 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Çevrimiçi kursların 

etkinliği 

değerlendirilirken 

kullanılan 

kriterlerin, uzaktan 

çalışma gibi diğer 

sanal alanlara 
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Leadership 

According to 

Educational 

Technology 

Scholars (and a 

Few Others) 

kolaylıkla 

uygulanabileceği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Efimov vd. 

(2020) 

Health-Oriented 

Self-and 

Employee 

Leadership in 

Virtual Teams: 

A Qualitative 

Study With 

Virtual Leaders 

Sanal 

liderler 

Yarı 

yapılandırıl

mış telefon 

görüşmesi 

Sanal liderliğin 

sağlığa ve sağlık 

odaklı liderliğe 

büyük değer atfettiği 

tespit edilmiştir. 

Loucks ve 

Özoğul 

(2020) 

Preparing 

Business 

Students for a 

Distributed 

Workforce and 

Global Business 

Environment: 

Gaining Virtual 

Leadership 

Skills in an 

Authentic 

Context 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Öğrencilerin lisans 

programlarında 

özgün bir ortamda 

sanal liderlik 

becerileri edinme 

fırsatına sahip 

olmaları halinde, iş 

yerinde sanal 

takımlara ve sanal 

liderlik rollerine 

yerleştirildiklerinde 

daha hazır olacakları 

bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

Oswandel 

(2020) 

A Qualitative 

Descriptive 

Study of Virtual 

Leadership in 

K-12 

Education 

Çevrimiçi 

okul 

müdürleri 

Anket ve 

bireysel 

görüşme 

Çevrimiçi okullara 

liderlik edenlerin 

profesyonel 

hazırlıkları ve 

desteklerinin, sanal 

eğitimin ve 

liderlerin 

ihtiyaçlarını 

karşılamak için 

değişmesi gerektiği 

tespit edilmiştir. 

Saltman 

(2020) 

Is COVID-19 

an Opportunity 

to Improve 

Virtual 

Leadership?. 

İkincil 

kaynak 

Veri 

derleme 

Etkili sanal liderlik 

faaliyetlerini genel 

pratiğe entegre 

etmenin COVID-19 

salgını çağında bir 

öncelik haline 

geldiği tespit 

edilmiştir. 
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Ko ve Wei 

(2021) 

Virtual 

Leadership 

Matters: 

Capturing its 

Role in 

Facilitating 

Knowledge 

Sharing in 

Virtual 

Learning 

Environment 

Lisans 

öğrencileri 

Anket Sanal liderliğin 

kendi kendine 

mevcudiyet, sanal 

üye güveni ve bilgi 

paylaşımı arasındaki 

ilişkileri 

güçlendirerek sanal 

öğrenme ortamını 

iyileştirdiği 

sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 1 incelendiğinde sosyal bilimlerde sanal liderlik ile ilgili yapılan 

ve araştırma kapsamında kullanılan anahtar kelimeler ve yararlanılan veri 

tabanları bağlamında, yapılan ilk çalışmanın Kirkman vd. (2002) tarafından 

yazıldığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarında; 2002 yılında 1; 2003 yılında 

2; 2005, 2007 ve 2008 yıllarında 1’er çalışmanın; 2009 yılında 3; 2010 yılında 

2; 2011 yılında 1; 2012 yılında 5; 2014 ve 2015 yıllarında 4’er, 2016 yılında 

3; 2017 ve 2018 yıllarında 6’şar; 2019 yılında 7; 2020 6 ve 2021 yılında 1 

çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu 54 çalışmadan 2 tanesi Türkçe dilinde 

yapılmış olup, bunlardan 1 tanesi lisansüstü tez çalışması olarak yer 

almaktadır. Geriye kalan 52 çalışma ise İngilizce dilinde yayınlanmıştır.  

Çalışmalar yöntemlerine göre değerlendirildiğinde sıklıkla kullanılan 

metotlar arasında veri derlemenin kullanıldığı görülmektedir. 26 çalışmada 

veri derleme kullanılırken, 9 çalışmada anket ve 8 çalışmada da görüşme 

yönteminden faydalanılmıştır. Bu sıralamayı 3 kez kullanılan anket ve 

görüşmenin bir arada yapıldığı çalışma takip ederken, 2 kez de yarı 

yapılandırılmış görüşmenin kullanıldığı çalışmaya rastlanmıştır. Geri kalan 

çalışmalarda ise e-posta yoluyla soru, vaka çalışması, derinlemesine görüşme, 

yarı yapılandırılmış açık uçlu soru, belgeler, günlükler ve kontrol listeleri ve 

yarı yapılandırılmış telefon görüşmesinin 1’er kez kullanıldığı tespit 

edilmiştir.  

Çalışmaların genel sonucu olarak sanal liderlik ile geleneksel liderliğin 

karşılaştırıldığı, sanal liderliğin başarılı olabilmesi için gerekli olan becerilerin 

ve etmenlerin ortaya konulduğu ve sanal liderliğin başarılı olabilmesi için 

çeşitli model önerileri sunulduğu görülmektedir. 
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         SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
          Bu çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Kayseri Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından taranan sosyal 
bilimler veri tabanlarında yer alan sanal liderlik ile ilgili yapılmış olan 

çalışmalar incelenmiştir. 

Liderlik türlerinden son yıllarda duymaya başladığımız sanal liderlik 

kavramı ile ilgili yapılmış olan çalışmaların daha çok sanal liderlik 

konseptinin anlaşılması için veri derleme tarzında yapılmış olan çalışmalar 

olduğu görülmektedir. Teknolojinin, özellikle bilgisayar ve haberleşme 

teknolojinde yaşanan gelişmelerin hayatımızı her alanda kolaylaştırmasının 

yönetim biçimlerine yansıyarak iş yaşamını ve çalışma şekillerini de 

kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Çağdaş yönetim teknikleri 

bağlamında yer alan yönetim metotlarından biri olan sanal örgütler ve 

yönetiminin de tam bu noktada teknoloji ile yönetimi aynı noktada 

buluşturduğu söylenebilmektedir. Yavaş yavaş küreselleşme ile birlikte de 

bazı büyük işletmeler için bir zorunluluk haline gelen sanal örgütlerin 

özellikle 2019 yılından beri yaşanan küresel salgın neticesinde çok daha ön 

planda yer almasıyla birlikte tercih edilen bir yönetim şekli haline gelmiştir. 

Araya mesafelerin girdiği, aynı fiziksel ortamda bulunmadan aynı amaca 

hizmet etmek maksadıyla iş gören onlarca belki de yüzlerce insanı 

yönetebilmek elbette geleneksel yönetimden ve yöneticilikten çok fazla uğraş 

ve değişik beceriler gerektirmektedir. Bu noktada bu tür ekiplere ve örgütlere 

liderlik eden ve işin yapısı gereği “sanal lider” olan adlandırılan kişilerin bu 

ekipleri başarılı ve etkin bir biçimde planlamak, organize etmek, 

yönlendirmek ve kontrol etmek adına taşıması gereken özellikler ve iş yapış 

şekilleri gündemi işgal etmektedir. Bu bağlamda, sanal ekiplerin başarılı bir 

şekilde yönetilmesi, daha da yaygınlaşması ve tercih edilebilirliğinin artması 

adına bilim alanında da çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.  

İncelemeye bakıldığında sanal liderlik kavramının yönetim literatürüne 

konu olmasının 2000’li yılların başına rastladığı görülmektedir. Küreselleşme, 

rekabet ve teknolojik alanlardaki bu gelişmelerin gün be gün artmasıyla iş 

yapış şekillerindeki bu değişimin sanallığa doğru evrilmesi çok doğal bir olgu 

olarak görülmektedir. Dolayısıyla sanallık ile ilgili yapılan çalışmaların da 

yıllar ilerledikçe sayısal olarak artması hem teorisyenlerin hem de pratik 

alanda gören yapan liderlerin ve yöneticilerin ilgisini çektiğinin bir kanıtı 

sayılabilmektedir.  
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       Sanallığın multidispliner bir kavram olması bu konunun çok yönlülüğünü 
ortaya koysa da sosyal bilimler alanında sanal liderlik kavramı ile ilgili 
yapılan çalışmaların çok da yeterli olmadığı söylenebilir. Bu noktada ulaşılan 
çalışma sayısının sınırlı olması araştırmanın kısıtları arasında yer alırken, yerli 
yazında daha önce sanal liderlik ile ilgili bibliyometrik bir çalışmanın 

yapılmış olması ve araştırmanın da bu konu ile ilgili yapılmış çalışmaları 

özetliyor olması çalışmanın katkıları arsında değerlendirilebilir. Konu ile ilgili 

yapılmış olan çalışmaların bir özeti şeklinde değerlendirilebilecek bu 

araştırmaya göre sanal liderliğin daha ziyade ne gibi özellikler taşıma 

gerektiğine vurgu yapılarak özellikle klasik manada liderlik ile ayrılan 

özelliklerine vurgu yapan çalışmaların olduğu, çalışmaların da yöntemsel 

kısımlarında genel olarak veri derleme üzerinde odaklandığı, ayrıca anket ve 

görüşme tekniklerinin de sanal liderliğin alan araştırmalarında kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

Literatürdeki çalışmalarının sınırlı olması sebebiyle yapılan bu 

bibliyometrik araştırmanın, sanal liderlik ile ilgili gelecekte yapılacak olan 

ulusal veya uluslararası çalışmalara ışık tutacağı, başka araştırmalara referans 

olacağı ve literatürde bu alandaki boşlukları doldurması adına yol gösterici 

olacağı öngörülmektedir.  
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         GİRİŞ 

Dünyada sanayi devrimi sonrası insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki 

etkileri “insan çağı” kavramını oluşturmuştur. Bu dönem Antroposen çağı 

olarak adlandırılmaktadır. Bu çağın diğerlerinden farklı, çevredeki değişimin 

gezegenin önceki kırılma evrelerinden çok daha hızlı olmasıdır. Antroposen 

çağının temel sebepleri arasında fosil yakıtların kullanımı, iklim 

değişikliğinde hızlı ısınma, deniz seviyesindeki hızlı yükselme, okyanuslarda 

oksijensizleşme ve ozon tahribatı bulunmaktadır. Gezegendeki insan 

varlığının ayak izleri, geri dönüşü olmayan sonuçlar yaratmaya başlamıştır 

(Yıldırım vd., 2022). Tüm dünyada, insanlık ve doğa, ekonomik kalkınmanın 

fırsat maliyetini hızlandırılmış çevresel bozulma yoluyla ödemektedir. Bu 

bağlamda, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma için 

çevresel bozulmayı kontrol etmek ve en aza indirmek için en iyi seçenektir 

(Ullah vd., 2021). 

Ülkeler arasındaki ekonomik büyüme farkları Adam Smith döneminden 

itibaren süregelen bir konudur. Düşük ekonomik büyüme sorunu birçok 

ülkede yaşanan ve ampirik olarak araştırılması gereken önemli bir konudur. 

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için kapsamlı 

ve etkili politikalar formüle edilmelidir (Ali vd., 2020). Enerji, sürdürülebilir 

ekonomik büyüme açısından merkezi bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, 

enerji ve iktisadi büyüme, akademisyenler ve politika yapıcılar tarafından 

sıklıkla araştırılan bir konudur (Ali vd., 2020; Cheng vd., 2021; Wang ve 

Wang, 2020; Ajmi ve Inglesi-Lotz, 2020). Son yıllarda enerji krizini ve 

çevresel kirliliği çözmede etkili bir yol olarak bilinen yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı artan bir trend göstermektedir. Bu artışların sebebi 

olarak, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımında keskin bir şekilde maliyet 

düşüşleri gösterilmektedir (Rahman ve Velayutham, 2020).  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının getirdiği yüksek 

maliyet nedeniyle bu sektör sermaye yoğun bir sektör olarak bilinmektedir 

(Wang vd., 2021). Birçok etken enerji kullanımını arttırmaktadır. 

Araştırmacılara göre, 2040 yılına kadar büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde 

edilmek üzere, küresel enerji kullanımındaki artışın %48’lere varacağı tahmin 

edilmektedir. Önerileri, yenilenebilir enerjilerin kullanımının arttırılması 

doğrultusundadır (Ali vd., 2020).  

Literatürde bu konuda çalışılan dört adet nedensellik hipotezi 

bulunmaktadır. Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında dört adet test 

edilebilir hipotez bulunmaktadır (Omri vd., 2015). Bunlardan ilki bağımlı 

değişken ile bağımsız değişken arasında nedensellik ilişkisinin olmadığını 
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ifade eden (neutrality hypothesis) yansızlık hipotezi, değişkenler arasında çift 

yönlü nedensellik bulunduğuna işaret eden (feedback hypothesis) geri bildirim 

hipotezi ikinci, bağımlı değişkenden bağımsız değişkene doğru tek yönlü 

nedenselliği gösteren koruma hipotezi (conversation hypothesis) üçüncü ve 

son olarak, bağımsız değişkenden bağımlı değişkene doğru tek yönlü 

nedenselliği gösteren büyüme hipotezi (growth hypothesis) olarak ifade 

edilmektedir (Ali vd., 2020).  

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu ifade eden geri bildirim hipotezi, bu iki değişkenin 

birbirleriyle ilişkili olduğunu ve enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin 

tamamlayıcı niteliğe sahip olduğunun göstergesidir (Omri vd., 2015). Enerji 

arz şokları ve tasarruf politikaları sadece ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkilemekle kalmayıp, bu olumsuzluk enerji tüketimine de yansımaktadır 

(Koçak ve Şarkgüneşi, 2017).  

Enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

ilişkisini ifade eden büyüme hipotezi ise, enerji kullanımının diğer iki üretim 

faktörü emek ve sermaye üzerinde tamamlayıcı bir etkisi bulunarak ekonomik 

büyüme üzerinde de önemli bir rol oynadığını belirtmektedir (Omri vd., 

2015).  Bu durumda, enerji arz şokları ve enerji tasarruf politikaları ekonomik 

büyümeyi negatif yönde etkilemektedir (Koçak ve Şarkgüneşi, 2017).   

Koruma hipotezi ise, ekonomik büyümeden enerji tüketimine tek yönlü 

nedenselliği ima etmektedir ve enerji tasarruf politikalarının ekonomik 

büyüme üzerinde herhangi bir negatif etkisinin olmadığını ifade etmektedir 

(Omri vd, 2015). Başka bir söylemle, bu hipotezde ekonomik büyüme enerji 

tüketimini desteklemektedir. Bu bağlamda, enerji arz şokları ve enerji tasarruf 

politikaları büyümeyi olumsuz yönde etkilememektedir (Koçak ve 

Şarkgüneşi, 2017).  

Son olarak, enerji tüketimi ile ilgili genişletici veya daraltıcı 

politikaların ekonomik büyüme üzerinde etkili olmadığını ifade eden yansızlık 

hipotezi, reel gysih üzerinde enerji tüketiminin çok küçük bir payı olduğunu 

veya hiçbir katkısı olmadığını ima etmektedir (Omri vd., 2015). Bu hipoteze 

göre ise, enerji tüketimindeki düşüşün ekonomik büyüme üzerinde hiçbir 

etkisi bulunmamaktadır (Koçak ve Şarkgüneşi, 2017).  

1. LİTERATÜR  

Waheed vd., (2020) 1980-2017 periyodu aralığında, ARDL sınır testi 

ve eş bütünleşme yöntemlerini analize dahil edilerek, Suudi Arabistan için 

sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, yenilenebilir enerjilerin, petrol 
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dışı ihracatın ve turizmin rolü araştırılmaktadır. Sonuçlara göre, petrol dışı 

ihracatın ve turizmin büyüme üzerinde pozitif etkileri olduğu ve bu stratejinin 

sürdürülebilmesi durumunda petrol ürünlerine iyi bir alternatif olabileceği 

görülmüştür. Ampirik kanıtlar, uzun dönemde turizm, yenilenebilir enerji, 

sermaye oluşumları ve ekonomik büyüme değişkenlerinin eş bütünleşik 

olduğu doğrultusundadır. Çalışmanın kilit sonucu, ülkenin petrol bağımlılığını 

azaltmak ve bu sayede de sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına turizm 

ve yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırması şeklindedir. Radmehr vd., 

(2021) çalışmada 1995-2014 periyodunda Avrupa ülke grubu için mekânsal 

analiz tekniklerini kullanarak, yenilenebilir enerji tüketimi, ekonomik büyüme 

ve karbon emisyonları arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Mekânsal olarak 

bağımlılığın bulunduğu örneklemde, ekonomik büyüme, karbon emisyonları 

ve yenilenebilir enerji tüketiminden daha güçlü mekânsal etkileri 

bulunmaktadır. Mahjabeen vd., (2020) 1990-2016 dönemi veri alınarak D-8 

ülke grubu için ARDL, FMOLS ve DOLS yöntemleri kullanılarak, 

yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme, kurumsal istikrar ve çevre ile ilişkileri 

incelemiştir. FMOLS analiz sonuçları bağlamında hem yenilenebilir enerji 

hem de yenilenemeyen enerjiler ekonomik büyüme ve çevresel kalitenin 

bozulması kapsamında pozitif ilişkilidir. Kurumsal istikrarın çevresel 

bozulmanın azaltılmasında önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Saidi ve 

Omri, (2020) Yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme ve karbon 

emisyonları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmada 15 büyük yenilebilir 

enerji tüketimi yapan ülke örneklem olarak seçilmiştir. FMOLS ve VECM 

analiz tekniklerinin uygulandığı çalışmada sonuçlar, yenilebilir enerjilerin, 

karbon emisyonlarını azaltmada ve ekonomik büyümeyi arttırmada etkili 

olduğunu göstermektedir. VECM nedensellik sonucu ise, kısa ve uzun 

dönemde yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir 

ilişkinin olduğu kanıtlarını sağlamaktadır. Mohsin vd., (2021) ekonomik 

büyüme ve enerji kaynaklarının karbon emisyonları üzerindeki etkisini 2000-

2016 panel veri analizi yöntemiyle 25 gelişmekte olan Asya ülkelerini 

incelemektedir. Enerji tüketimi (yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklar) ve 

ekonomik büyüme arasında pozitif korelasyon olduğunu tespit eden çalışma, 

yenilenebilir enerji tüketimindeki %1’lik bir artışın karbon emisyonlarında 

%0,193 bir azalmayla sonuçlandığını bulmuştur. Hem kısa hem uzun 

dönemde yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki 

olduğu kanıtlanmıştır. Bu bağlamda feedback hipotezi geçerli bulunmaktadır. 

Shahbaz vd., (2020) 1990’dan 2018’e kadar yenilenebilir enerji tüketen 38 

ülkede FMOLS ve DOLS tekniklerini uygulayarak, yenilenebilir enerji 
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tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemektedir. 

Ekonometrik sonuçlar, ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji arasındaki 

uzun dönemli ilişkiyi kanıtlamaktadır. Spesifik olarak, örneklemin %58’i için 

yenilenebilir enerjiler ekonomik büyüme için önem teşkil etmektedir. Ayrıca 

çalışmada, sermaye stokunun, yenilenemez enerjilerin ve işgücünün de 

ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu bulunmuştur. Baz vd., 

(2021) 1980-2017 doğrusal olmayan bir analiz gerçekleştirilmiştir. 

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki 

doğrusal olmayan etkilerini incelemek üzere, non-linear autoregressive 

distributed lag ve asymmetric causality teknikleri kullanılmıştır. Yenilenebilir 

enerji ve ekonomik büyümeye pozitif şoklar karşısında asimetrik geri bildirim 

(asymmetric feedback effect) etkisi görülmüştür. Hao vd., (2021) G7 ülkeleri 

için 1991-2017 dönemleri arasında çevre vergileri, beşerî sermaye ve düşük 

karbon emisyonunun yeşil büyüme bağlamında kritik önemini araştırmaktadır. 

Doğrusal ve doğrusal olmayan yeşil büyümenin karbon emisyonlarını 

azalttığı, çevre vergileri, beşerî sermaye ve yenilenebilir enerjinin yeşil 

büyümeyi desteklediği kanıtlanmıştır. Chica-Olmo vd., (2020) Çalışma 26 

Avrupa ülkesi için ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji arasındaki 

mekânsal etkileri incelemektedir. 1991-2015 arasında mekânsal Durbin 

modeli kullanılarak elde edilen sonuca göre, bir ülkenin yenilenebilir enerji 

tüketimindeki %1’lik bir artış komşuların ekonomik büyümesine %0,054 

kadarlık bir artış sağlayacağı bulunmuştur. Chen vd., (2020) çalışmada 103 

ülke örneği ile 1995-2015 dönemlerinde yenilenebilir enerji tüketimi ve 

ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkileri inceleyebilmek için eşik 

regresyon modeli kullanmıştır. Ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji 

arasındaki ilişkinin tüketilen yenilenebilir enerjinin miktarına bağlı olduğu 

bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, gelişmekte olan ülkeler veya OECD üyesi 

olmayan ülkeler için yenilenebilir enerji kullanımında belirli bir eşiği 

geçmeleri durumunda yenilenebilir enerji ve büyüme arasındaki ilişkinin 

pozitif ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, eğer gelişmekte 

olan ülkeler için, yenilenebilir enerji kullanımı eşik seviyesinin altında kalırsa, 

ekonomik büyüme üzerinde etkisi negatif olacağı belirtilmiştir. Son olarak, 

yenilenebilir enerjinin gelişmiş ekonomilerde ve OECD üyesi ülkelerde 

ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Wang ve 

Wang, (2020) çalışmada panel eşik model kullanarak, OECD ülkeleri için 

yenilenebilir enerji ve büyüme konusuna doğrusal olmayan bir modelleme ile 

bakılmıştır. Eşik değişken olarak çalışmada, yenilenemeyen enerji yoğunluğu, 

kentleşme seviyesi, kişi başına düşen gelir kullanılmıştır. Çalışmanın 
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bulguları, artan yenilenebilir enerjinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu 

katkıları olduğunu göstermektedir. Çalışmanın önemli bulgusu; yenilenebilir 

enerji tüketiminin kalkınma üzerinde etkilerinin doğrusal olmadığıdır. Bu 

bağlamda, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik kalkınma arasında 

bulunan pozitif ilişki eşik değer değiştikçe değişim göstermektedir. Bunun 

anlamı ise, ekonomik kalkınmayı desteklemek için yenilenebilir enerji 

kullanımını arttırmanın rolünün doğrusal olmadığıdır. Ek olarak, yenilenebilir 

enerji tüketimi bulunan eşik değer üzerinde arttırılır ise, ekonomik kalkınma 

üzerindeki etkisi daha anlamlı hale gelmektedir. Akram vd., (2021) 1990-

2014 döneminde, BRICS ülkeleri için panel nicelik regresyon (panel quantile 

regression) yöntemini kullanarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilerin 

ekonomik büyüme üzerindeki heterojen etkilerini incelemiştir. Enerji 

verimliliğinin bütün niceliklerde (quantiles) etkisi olumlu bulunmuştur (50. ve 

60. niceliklerinde daha güçlüdür). Bununla beraber, yenilenebilir enerji 

tüketiminin ekonomik büyümeyi azalttığı ve bu negatif etkinin ekonomik 

büyümenin üst niceliklerinde (upper quantiles) daha güçlü olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerjiler arasında 

çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Ivanovski vd., (2021) 

1990-2015 OECD üye ve üyesi olmayan ülkeler için parametrik olmayan bir 

yöntem ile yenilenebilir ve yenilenemez enerjilerin ekonomik büyüme 

üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışmanın bulguları, OECD üyesi olmayan 

ülkeler için yenilenebilir ve yenilenemez enerjilerin ekonomik büyümeye 

katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. Rahman ve Velayutham (2020) bu 

çalışmada, 1990-2014 dönemi için, Güney Asya ülkelerinde yenilenebilir ve 

yenilenemez enerji tüketimi ekonomik büyüme bağlamında ele alınmaktadır. 

Araştırma kapsamında FMOLS yöntemi uygulanmıştır. Çalışmaya sabit 

sermaye oluşumları değişkeni de katılarak bunların ekonomik büyüme 

üzerindeki olumlu etkileri ortaya çıkarılmıştır. Her şey sabitken, yenilenebilir 

enerji tüketimi, yenilenemez enerji tüketimi ve sabit sermaye kullanımı %1 

oranında arttığında sırasıyla, %0,66, %0.10 ve %0.58 ekonomik büyüme 

üzerinde arttığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, yapılan nedensellik ve eş 

bütünleşme testleri sonuçlarına göre, ekonomik büyümeden yenilenebilir 

enerji tüketimine doğru bir nedensellik olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada Güney 

Asya ülkeleri için koruma hipotezinin (conservation hypothesis) geçerliliği 

üzerine kanıtlar sağlanmıştır. Rahman ve Vu (2020) çalışmada Avusturalya ve 

Kanada arasında karşılaştırmalı bir analiz kullanılarak, 1960-2015 dönemi 

için yenilenebilir enerji, kentleşme, büyüme, ticaret ve çevresel kalite 

arasındaki bağlantıları, ARDL ve VECM yöntemleri yardımıyla 
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araştırılmaktadır. Analizlere göre, değişkenler arasında uzun dönemli 

ilişkilerin varlığı doğrulanmıştır. Bu bağlamda, ekonomik büyüme, 

yenilenebilir enerji ve karbon emisyonları arasında uzun dönemde çift yönlü 

ilişki bulunmuştur. Adedoyin vd., (2020) çalışmada yenilenebilir ve 

yenilenemez enerji tüketim, varlığında, araştırma geliştirme yatırımlarının 

büyümeyi nasıl etkilediğinin araştırılması için 1997-2015 dönemi 16 Avrupa 

birliği üyesi ülkeleri verilerini kullanarak PMG-ARDL yöntemi ile analiz 

yapılmıştır. Sonuçlar, kısa dönemde ARGE yatırımları ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilediği bulunmuştur. Bununla beraber uzun dönemde sonuçlar 

farklılaşmaktadır. Araştırma geliştirme kaynaklı büyüme yenilenebilir enerji 

kullanımının yanında uzun dönemde daha belirgin sonuçlar verdiği 

anlaşılmıştır. Çalışmada ek olarak, geri bildirim (feedback) hipotezinin 

geçerliliği araştırılmış ve enerji tüketimi, büyüme ve ARGE yatırımları için 

geçerliliği kanıtlanmıştır. Wang vd. (2021) çalışmalarında ekonomik büyüme 

ve finansal gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimi üzerinde uzun ve kısa 

vadeli ilişkileri, 1997-2017 dönemi Çin verilerini kullanarak, PMG-ARDL 

yöntemiyle araştırmaktadır. Çalışmanın uzun dönemli sonuçları, finansal 

gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimini olumsuz etkilediğini bulurken, 

ekonomik büyümenin ise yenilenebilir enerji tüketimini olumlu etkilediğini 

bulmuştur. Bununla birlikte çalışmanın kısa dönem sonuçları, finansal 

gelişmenin yenilenebilir enerji tüketimini olumlu etkilerken, ekonomik 

büyüme ise negatif etkilemiştir. Çalışmada, finansal gelişmeden yenilenebilir 

enerji tüketimine ve ekonomik büyümeden yenilenebilir enerji tüketimine 

doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur. Namahoro vd., (2021) yenilenebilir 

enerji ile ekonomik büyüme arasındaki asimetrik ilişkilerin araştırıldığı 

çalışmada, doğrusal olamayan bir ARDL yöntemi tercih edilmiştir. 1990-2015 

dönemi Ruanda verileri ile doğrusal olmayan otoregresif dağıtılmış gecikmeli 

model (NARDL) ve nedensellik testi kullanarak tarım ve sermayenin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmanın sonuçları, 

yenilenebilir enerjilerin ekonomik büyümeyi etkilediği yönündedir. Bu 

bağlamda, yenilenebilir enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru 

asimetrik nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Smolovic vd., (2020) çalışmada 

hem yeni hem de eski AB birliği üye ülkeleri için 2004’ten 2018’e kadar olan 

dönem aralığında yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. PMG ARDL model kullanılmıştır. Çalışmanın 

sonuçları her iki ülke grubu içinde, yenilebilir enerji tüketiminin ekonomik 

büyüme üzerinde etkisinin pozitif olduğu ve kısa vade için sonuçlar anlamsız 

bulunurken, uzun dönemde etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
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anlaşılmıştır. Armeanu vd., (2021) 1990-2014 (seçilmiş 106 ülke için) farklı 

gelirli ülke grupları için yenilenebilir enerji, kirlilik, ekonomik büyüme ve 

kentleşme arasındaki çok boyutlu ilişkileri araştırmak üzere bu ülkeler 

arasında nicel değerlendirmeler yapılmıştır. Ampirik sonuçlar uzun dönemli 

ilişkilerin varlığını kanıtlamıştır. Usman vd., (2021) finansal erişim, 

yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi ekolojik ayak izi 

ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantıların araştırıldığı çalışma 1990-2017 

dönemini kapsamaktadır. Finansal gelişme, yenilenebilir ve yenilenemez 

enerji tüketimleri ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.  

2. Model ve Data  

Enerji ve büyüme literatüründe çok sayıda çalışma, enerji tüketimini 

neo-klasik Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dahil etmiştir. Ek olarak, son 

zamanlarda yapılan birkaç çalışma, kaynaklara göre enerji tüketimini 

(yenilenebilir ve yenilenemez enerji tüketimi) üretim fonksiyonu ile 

bütünleştirmektedir. İlgili en son teknolojiye göre, ekonomik büyüme, 

yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenemeyen enerji tüketimi, sermaye ve emek 

ayrı faktörler olarak kabul edilir (Doğan, 2016). 

 Yt = f (RECt Kt, Lt,)                                                                    (1) 

Yukarıdaki fonksiyon, bir sabit (b0) ve hata terimi (εt) dahil edilerek 

ekonometrik bir modele dönüştürülebilir: 

Yt = b0 + b1REt + b2Kt + b3Lt + εt                                                 (2) 

Y, kişi başına reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile ölçülen 

ekonomik büyümeyi gösterir; yenilenebilir yanıcı ve atık (kg petrol eşdeğeri) 

kişi başına yenilenebilir enerji tüketimi için kullanılır (RE); K, GSYİH'nın 

yüzdesi olarak brüt sermaye oluşumudur; L kişi başına işgücünü 

göstermektedir. Değişkenlerin doğal logaritmaları alınmıştır. Tablo 1 

değişkenlerin tanımını göstermektedir.  

Tablo 1. Değişkenlerin Tanımı 

Değişken Tanımı     Kaynak 

GDP  Reel 

GSYİH 

    OECD 

Data RE  Yen. En. 

Tük. 

    OECD 

Data K  Sermaye     OECD 

Data 
L  İşgücü     OECD 

Data 
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3. METODOLOJİ VE EKONOMETRİK SONUÇLAR

3.1. Birim Kök Testi

Birim kök testinin en temel amacı, zaman serisi verisinin durağan

olup olmadığını incelemektir. Değişkenler durağan değilse ve eş 

bütünleşik değilse, araştırmacı oldukça yüksek bir R
2
 (uyum iyiliği) ve

önemli parametre katsayıları ile sahte bir regresyon tahmin edebilir, 

ancak tahmin sonuçları ekonomik anlamdan yoksundur. Tahmin 

sürecinde ekonometrik bir sorundan kaçınmak için, Artırılmış Dickey-

Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. 

Ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi, sermaye ve emek 

serilerinin gecikme uzunlukları, Akaike Bilgi Kriterlerine (AIC) göre 

seçilmiştir.  

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler 

LNLAB LNREN GROWTH CAPITAL 

 Mean  3.981593  2.803678  4.534106  7.017524 

 Median  3.996180  2.787543  5.763206  10.89932 

 Maximum  4.090838  3.199113  11.20011  35.50628 

 Minimum  3.881358  2.433876 -5.750007 -32.39362

 Std. Dev.  0.064406  0.255363  4.503603  17.23778 

 Skewness -0.006240  0.229082 -0.893236 -0.610833

 Kurtosis  1.773332  1.667366  2.933033  2.745058 

 Jarque-Bera  1.943791  2.565029  4.128125  2.011722 

 Probability  0.378365  0.277339  0.126937  0.365730 

 Sum  123.4294  86.91403  140.5573  217.5432 

 Sum Sq. Dev.  0.124444  1.956313  608.4733  8914.235 

 Observations  31  31  31  31 

Tablo 3, analiz edilen değişkenlerin (yenilenebilir enerji tüketimi ve 

işgücü) düzeylerinde durağan olmadığını, ancak %5, %1 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde birinci farklarında durağan hale geldiğini bildirmektedir. Zaman 

serisi verilerinin seviyelerinde durağan olmadığı tespit edildiğinden, 

istatistiksel ve ekonomik olarak anlamlı tahminler elde etmek için bunların eş 

bütünleşik olup olmadıklarının kontrol edilmesi gerekmektedir. 
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Tablo 3. Birim Kök Testi  

    (PP) 

 At Level     

  LNREN LNLAB CAPITAL GROWTH 

With 

Constant t-Statistic -1.6444 -1.8846 -7.9597 -5.9193 

 Prob.  0.4483  0.3347  0.0000  0.0000 

  n0 n0 *** *** 

With 

Constant & 

Trend  t-Statistic -1.0396 -1.8408 -7.8355 -5.8932 

 Prob.  0.9228  0.6595  0.0000  0.0002 

  n0 n0 *** *** 

Without 

Constant & 

Trend  t-Statistic -0.9630 -0.9529 -6.4979 -3.4674 

 Prob.  0.2923  0.2963  0.0000  0.0011 

  n0 n0 *** *** 

      

 

At First 

Difference     

  d(LNREN) d(LNLAB) d(CAPITAL) d(GROWTH) 

With 

Constant t-Statistic -5.6977 -2.9549 -19.2294 -21.7104 

 Prob.  0.0001  0.0514  0.0001  0.0001 

  *** * *** *** 

With 

Constant & 

Trend  t-Statistic -6.3132 -2.5954 -18.8539 -25.3088 

 Prob.  0.0001  0.2848  0.0000  0.0000 

  *** n0 *** *** 

Without 

Constant & 

Trend  t-Statistic -5.7302 -2.9212 -19.7137 -22.3688 

 Prob.  0.0000  0.0050  0.0000  0.0000 

  *** *** *** *** 
 

   (ADF)   

 At Level     

  LNREN LNLAB CAPITAL GROWTH 

With 

Constant t-Statistic -1.6444 -1.9732 -7.9007 -5.6833 

 Prob.  0.4483  0.2963  0.0000  0.0001 

  n0 n0 *** *** 

With 

Constant & t-Statistic  0.5757 -1.9337 -4.2038 -3.6163 
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Trend  

 Prob.  0.9990  0.6114  0.0145  0.0487 

  n0 n0 ** ** 

Without 

Constant & 

Trend  t-Statistic -1.6390 -0.9646 -6.6082 -1.8708 

 Prob.  0.0946  0.2916  0.0000  0.0594 

  * n0 *** * 

 

At First 

Difference     

  d(LNREN) d(LNLAB) d(CAPITAL) d(GROWTH) 

With 

Constant t-Statistic -5.0058 -2.9593 -4.2014 -4.4166 

 Prob.  0.0004  0.0509  0.0034  0.0021 

  *** * *** *** 

With 

Constant & 

Trend  t-Statistic -5.5866 -2.5953 -4.0496 -4.2922 

 Prob.  0.0005  0.2848  0.0207  0.0124 

  *** n0 ** ** 

Without 

Constant & 

Trend  t-Statistic -4.6888 -2.9355 -4.3073 -9.5734 

 Prob.  0.0000  0.0048  0.0001  0.0000 

  *** *** *** *** 
 

3.2. VAR Analizi 

Sims (1980) önceki ekonometrik çalışmalarda değişkenlerin içsel ve 

dışsal olarak belirlenmesinin yanlış olduğunu eleştirerek, bütün değişkenlerin 

içsel değişken olarak kabul edildiği bir model geliştirmiştir. Sims tarafından 

geliştirilen model VAR analizi modelde yer alan değişkenlerin hepsi 

birbirinden ve geçmiş değerlerinden etkilenmektedir. Dolayısıyla bütün 

değişkenler içsel olarak kabul edilmektedir (Yıldırım, 2007). Bu çalışmada 

VAR analizi kapsamında etki tepki fonksiyonları incelenerek ve Granger 

nedensellik testi yapılarak söz konusu hipotezler sınanmıştır.  
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Grafik 1. Etki tepki fonksiyonları  
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3.3. Granger Nedensellik Analizi  

Granger nedensellik testi, değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünün ve 

gecikme yapılarının incelendiği testtir. Bu test yapılırken durağan seriler ile 

çalışılmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda söz konusu 

4 hipotez sınanmaktadır.  

Tablo 4. Granger Nedensellik Testi 

Dependent variable: GROWTH  

    

    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

DREN  2.493926 3  0.4764 

DLAB  8.737644 3  0.0330 

CAPITAL  8.241831 3  0.0413 

    

    

All  16.78154 9  0.0522 
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Tablo 5. Granger Nedensellik Testi 

Dependent variable: DREN  

    

    

Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

GROWTH  3.722323 3  0.2931 

DLAB  3.276924 3  0.3509 

CAPITAL  3.815005 3  0.2821 

    
    

All  11.97410 9  0.2148 

    
    

 
Etki tepki fonksiyonları incelendiğinde, ekonomik büyüme ve 

yenilenebilir enerji tüketimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde 

edilememiştir. Granger nedensellik test sonuçlarına göre ise, ekonomik 

büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasında nedensellik ilişkisi 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda, söz konusu dönem için yansızlık hipotezinin 

geçerliliği kanıtlanmıştır.  

SONUÇ 

Ülkeler arasındaki ekonomik büyüme farkları Adam Smith döneminden 

itibaren süregelen bir konudur. Düşük ekonomik büyüme sorunu birçok 

ülkede yaşanan ve ampirik olarak araştırılması gereken önemli bir konudur. 

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için kapsamlı 

ve etkili politikalar formüle edilmelidir (Ali vd., 2020). Enerji, sürdürülebilir 

ekonomik büyüme açısından merkezi bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, 

enerji ve iktisadi büyüme, akademisyenler ve politika yapıcılar tarafından 

sıklıkla araştırılan bir konudur (Ali vd., 2020; Cheng vd., 2021; Wang ve 

Wang, 2020; Ajmi ve Inglesi-Lotz, 2020). Son yıllarda enerji krizini ve 

çevresel kirliliği çözmede etkili bir yol olarak bilinen yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımı artan bir trend göstermektedir. Bu artışların sebebi 

olarak, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımında keskin bir şekilde maliyet 

düşüşleri gösterilmektedir (Rahman ve Velayutham, 2020).  

Bu çalışma, 1990–2020 dönemi için VAR yaklaşımını kullanarak 

Türkiye'de ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji tüketimi, iş gücü ve 
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sermaye arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Literatürde bu konuda çalışılan 

dört adet nedensellik hipotezi bulunmaktadır. Enerji tüketimi ve ekonomik 

büyüme arasında dört adet test edilebilir hipotez bulunmaktadır (Omri vd., 

2015). Bunlardan ilki bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında 

nedensellik ilişkisinin olmadığını ifade eden (neutrality hypothesis) yansızlık 

hipotezi, değişkenler arasında çift yönlü nedensellik bulunduğuna işaret eden 

(feedback hypothesis) geri bildirim hipotezi ikinci, bağımlı değişkenden 

bağımsız değişkene doğru tek yönlü nedenselliği gösteren koruma hipotezi 

(conversation hypothesis) üçüncü ve son olarak, bağımsız değişkenden 

bağımlı değişkene doğru tek yönlü nedenselliği gösteren büyüme hipotezi 

(growth hypothesis) olarak ifade edilmektedir (Ali vd., 2020). Son olarak, 

enerji tüketimi ile ilgili genişletici veya daraltıcı politikaların ekonomik 

büyüme üzerinde etkili olmadığını ifade eden yansızlık hipotezi, reel gysih 

üzerinde enerji tüketiminin çok küçük bir payı olduğunu veya hiçbir katkısı 

olmadığını ima etmektedir (Omri vd., 2015). Bu hipoteze göre ise, enerji 

tüketimindeki düşüşün ekonomik büyüme üzerinde hiçbir etkisi 

bulunmamaktadır (Koçak ve Şarkgüneşi, 2017). Bu çalışmada, ekonomik 

büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi arasında söz konusu dönemde 

Türkiye örneklemi üzerinde nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Bu 

bağlamda çalışma, yansızlık hipotezini doğrulamaktadır.  
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GĠRĠġ 

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak tanımlanır. 

Enflasyon çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle, enflasyonu 

etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi talep veya maliyet 

kaynaklı ekonomik şoklardır. Ülkeler, dönemlere göre veya gelişmişlik 

düzeylerine bağlı olarak talep veya arz kaynaklı enflasyonla mücadele etmek 

zorunda kalmışlardır. Bu, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 

enflasyonu ölçerken çözülmesi önemli ve zor bir sorun olarak görülmektedir. 

Hükümetler ekonomik istikrarı sağlayabilme, dağıtım ve tahsis 

maliyetleri ile karşı karşıyadır. Kamu kaynaklarının kullanılması ve kamu 

harcamalarının ekonomideki işlevi konusu teoride tartışmalıdır. Keynesyen 

görüş, hükümetin istikrarı sağlama, üretim ve yatırımı teşvik etmesi için kamu 

harcamalarını artırması gerektiğini savunmaktadır. Neo-Klasik iktisatçılar ise 

tam istihdam varsayımı altında ve müdahale şeklindeki kamu 

harcamalarındaki artışın yüksek enflasyona ve sonuçlarına neden 

olabileceğini savunmaktadır. Genelde değerlendirildiğinde, hükümetler mali 

politikaları uygularken farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu durum ise, mali 

politikaların uygulanmasını güçleştirmekte ve kamu harcamalarının 

enflasyona neden olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır (Mehrara, 2016: 

154). 

Son ampirik araştırmalar, fiyatlarda meydana gelen artışın pozitif 

kamu harcamasına tepki olarak ortaya çıkmadığını göstermesinden dolayı 

dikkat çekmektedir. Jogensen ve Ravn (2022) araştırmalarında standart Yeni 

Keynesyen modellerle, genişletici maliye politikasının enflasyonist olduğunun 

tahmin edilmesine karşılık fiyatların pozitif kamu harcama şokuna tepki 

olarak artmadığına dair ampirik kanıtlar elde etmişlerdir. Araştırmanın 

sonuçları, fiyatların tepkisinin düz veya hatta negatif olduğunu ortaya 

çıkarmıştır. Bulgular, Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modelinin çeşitli 

spesifikasyonlarında ve farklı fiyat endekslerinde güçlü olduğunu 

göstermektedir. Fiyatların tepkisine, çıktı ve özel tüketimdeki artışın yanı sıra 

Toplam Faktör Verimliliğindeki artış eşlik etmektedir. Diğer taraftan Sabaj 

(2019) ise özel tüketimin kamu harcamalarındaki şoklara tepkisindeki ülkeler 

arası farklılıkları açıklamada, uzun vadeli enflasyonun önemli olduğuna dair 

ampirik kanıtlara ulaşmıştır. Mali çarpanın boyutunu tartışırken, uzun vadeli 

enflasyon oranlarının daha yüksek olduğu, ülkelerin nispeten daha yüksek 

özel tüketim tepkileri sergilediğini, OECD ülkelerinin üç aylık veri seti 

analizine bağlı olarak ortaya koymuştur. Ayrıca Sabaj (2019) çalışmasında 

ekonomideki enflasyon trendi ne kadar yüksek olursa, özel tüketimin devlet 
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harcama şoklarına o kadar duyarlı olduğunu belgelemiştir. Ayrıca yazar, 

tüketim çarpanını düşük trend enflasyonu olan ülkelerde 1'in altında ve 

yüksek trend enflasyonu olan ülkelerde 2'nin üzerinde olarak hesaplamıştır. 

Enflasyonla mücadelede Coronel (2022) araştırması, Merkez 

Bankalarının enflasyon hedeflemesi rejimini belirlemesinin önemli katkılar 

sağladığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmanın sonuçları, ECB'nin enflasyon 

hedefinden sapmasının etkisinin, Euro Bölgesi hükümetlerinin kamu 

harcamalarındaki varyasyonun küçük bir bölümünü açıkladığını 

göstermektedir. Ampirik bulgulara göre, enflasyon hedeflemesinin 

benimsenmesinin mali düzeyde, özellikle kamu harcamaları düzeyinde 

etkilerinden bahsedilebilir. Araştırmanın politik sonuçları, ECB'nin kamu 

harcamaları üzerindeki istenmeyen etkiler açısından enflasyon hedeflemesi 

sapmaları konusunda aşırı endişe kaynağı olmaması gerektiğini 

göstermektedir. Yazar, ECB’nin %2’lik enflasyon hedeflemesine ulaşmaya 

yönelik stratejilerde değişiklikler olabileceğini, hedeflemede bir miktar sınırın 

aşılmasına izin verilebileceğini, ancak sapmaların işaretine göre beklentilerde 

farklılıklar oluşabileceğini vurgulamaktadır. 

Son yıllarda ortaya çıkan pandemi ve izleyen süreçteki gelişmeler 

küresel arz ve talep dengesizliklerine yol açmıştır. Pandemi, ülkelerdeki 

parasal ve mali dengesizliklerin en önemli nedeni olmuştur. Tedarik zinciri 

aksamaları, işgücü piyasası dengesizlikleri ve talep yönlü baskılar 

birleştiğinde petrol ve enerji kaynaklı dengesizlikler ülkeler genelinde 

enflasyonun yükselmesinin en önemli nedenleri arasında yer almıştır. Bu 

durum ve yaşanan gelişmeler iktisatçılar arasında farklı görüşler ortaya 

koymaktadır. Blanchard (2021) ABD hükümeti tarafından tasarlanan mali 

teşvik ölçeğinin, enflasyon beklentilerini yükseltmede ve kalıcı enflasyonu 

tetiklemede önemli riskler taşıdığını savunmaktadır. Ayrıca, bir başka 

tartışmada 1970'lerde ortaya çıkan yüksek enflasyonist süreç ile COVID-19 

krizi sonrası ortaya çıkan arz ve talep krizinin ortaya çıkardığı etkiler 

konusunda benzerlik konusunda yaşanan tartışmalardır. Eo vd. (2022) 

araştırmasına göre 1970'lerde enflasyon eğilimi çok yüksek düzeydedir. Stock 

ve Watson (2007) da bu sonucu belgelemiştir. Öte yandan 1990'lardan sonra 

hizmet sektörü de dalgalanmaya dahil olmuştur. Diğer bir çerçeve ise, emtia 

sektörü enflasyonunun 1990'lardan sonra manşet enflasyondaki kalıcı 

değişime çok az katkıda bulunmasıdır. Bunun yanında Gersbach (2021), 

pandemi sonrası ortaya çıkan küresel dengesizlikler nedeniyle oluşan üç 

önemli riske işaret etmektedir; Birincisi, stagflasyonist şoklar daha sık veya 

daha belirgin hale gelebilir ve sonunda enflasyon beklentilerinin çapasını 
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kaldırabilecek tekrarlayan enflasyon aşımlarına neden olabilir. İkincisi, 

merkez bankaları tepkilerinde tereddütlü kalabilir ve hedeflerine o kadar sık 

ulaşamayabilirler ki, ekonomik birimler sonunda taahhütlerine veya fiyat 

istikrarını koruma yeteneklerine olan inancını kaybeder ve enflasyon 

beklentileri sabit kalır. Üçüncüsü, son on yılda enflasyonu baskılayan yapısal 

güçlerin azalması mümkündür. 

Enflasyon şoklarının etkisinin araştırılmasının önemi bu çalışmanın 

temel motivasyonu olmuştur. Özellikle 1929 krizi ve II. Dünya Savaşı sonrası 

gelişmelerden sonra ülkelerin farklı zamanlarda karşı karşıya kaldıkları en 

önemli sorunlardan biri enflasyonist şokların etkisidir. Kamu harcamalarının 

enflasyon şokuna neden olduğunu söylemek doğru olur mu? Veya soruya 

başka bir açıdan bakarsak, enflasyon şokunun etkisi kamu harcamalarını nasıl 

ve hangi yönde etkiler? Enflasyon sürecinde kamu harcamalarının enflasyonu 

mu, yoksa kamu harcamalarının mı enflasyon şoklarını etkilediğini söylemek 

daha doğru bir yaklaşım olarak kabul edilebilir? Bu çalışmada belirtilen 

soruların cevaplarını bulabilmek amacıyla 2000-2021 dönemi için bir veri seti 

oluşturulmuş ve Türkiye'de enflasyon ve kamu harcamaları arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Seriler arasındaki ilişkileri belirlemek için Augmented Dickey 

Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) birim kök testi, Johansen eşbütünleşme, 

Granger nedensellik ve VAR analizi gibi ekonometrik araçlar kullanılmıştır.  

Araştırmanın izleyen kısımları da şu şekilde düzenlenmiştir. 

Çalışmada döngüsel bir çerçeve içinde serilerin eğilimlerini incelemektedir. 

Daha sonra ekonomik yöntem tanıtılmakta ve çalışmanın bulguları 

sunulmaktadır. Araştırma bulguların değerlendirilmesi, siyasi önermelerin 

ortaya konulmasıyla sona erdirilmektedir. 

1. ENFLASYON VE KAMU HARCAMALARI 

GSYİH’nın yüzdesi olarak Genel Kamu Toplam Harcamalarının seyri 

incelendiğinde 2000-2001 döneminde pozitif yönde değişim gösterdiği, 2001 

sonrasında ise dalgalı bir seyir izlediği ancak 2018 sonrasında uygulanan 

politikalar ve diğer gelişmelerin etkisi ile yeniden düşüşe geçtiği 

gözlemlenmektedir. COVİD 19 salgın krizi ve diğer küresel gelişmelerin yanı 

sıra ülke içinde meydana gelen politik etkilerle 2019 sonrasında enflasyonda 

artış eğiliminin devam ettiği görülmektedir. 
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Grafik 1. Dönem Sonu Tüketici Fiyatlarına Göre Enflasyon (% Değişim) 

GSYİH’nın yüzdesi olarak Genel Kamu Toplam Harcamaları, 2000-

2001 döneminde 2000 Kasım ve 2001 şubat krizinin etkisi ile artmıştır. Kriz 

sonrasında alınan tedbirlere bağlı olarak kamu harcamaları 2005 yılına kadar 

azalırken, 2005-2009 dönemindeki ekonomik ve siyasi gelişmeler ve Avrupa 

krizinin etkisi ile artış eğilimi devam etmiştir. 2009 ila 2017 yılları arasında 

dalgalı bir seyir izleyen kamu harcamalarının 2019 yılına kadar arttığı, ancak 

izleyen yıllarda ise yeniden düşüş trendini devam ettirdiği gözlemlenmektedir.  
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Grafik 2. Kamu Harcamalarının Yıllara Göre İzlediği Değişimler (GSYH %) 
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2. LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ 

Magazzino (2011) 1970-2009 döneminde Akdeniz ülkeleri için kamu 

harcamaları ve enflasyon arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Ampirik bulgulara 

göre Portekiz’de kamu harcamalarındaki artış ile enflasyon arasında uzun 

dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, Granger nedensellik testleri 

sonuçları Kıbrıs, Malta ve İspanya için harcamadan enflasyona doğru yönlü 

bir akışın kısa vadeli bir kanıtını göstermektedir. Ayrıca sonuçlar İtalya için 

çift yönlü bir akış ve Fransa için enflasyondan kamu harcamalarına doğru bir 

nedensellik ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. 

Akçacı ve Kocağ (2013), enflasyon ve kamu harcamaları arasındaki 

ilişkiyi 2006-2012 dönemi verileriyle incelemişlerdir. Araştırmada enflasyon 

ile kamu harcamaları arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca sonuçlar personel, transfer ve mal-hizmet harcamaları 

ve faiz ödemelerinden TÜFE`ye doğru kısa dönemde tek yönlü Granger 

nedeninin varlığını göstermiştir. Araştırmacılar bulgularına bağlı olarak 

yüksek enflasyon dönemlerinde kamu harcamalarının enflasyonun bir sonucu 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Attari ve Javed (2013) Pakistan araştırması sonuçlarına göre 

enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve devlet harcamaları arasında uzun 

vadeli bir ilişkinin bulunmaktadır. Ampirik bulgulara göre, kısa 

vadede, enflasyon oranı ekonomik büyümeyi etkilemezken kamu harcamaları 

etkilediğini göstermiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göre de enflasyon oranı 

ve ekonomik büyüme ile ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasında tek 

yönlü nedensellik bulgularına ulaşılmıştır.  

Ulusoy ve Yiğit (2016), 1990-2015 yılları arasında Türkiye'de kamu 

harcamaları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi analiz etmek için regresyon 

yöntemlerini kullanmıştır. Sonuçlar, tek değişkenli analizde toplam kamu 

harcamaları, cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer harcamalarının 

enflasyonla anlamlı bir şekilde pozitif ilişkili olduğunu, çok değişkenli 

analizde ise yalnızca cari harcamaların enflasyonla anlamlı bir şekilde pozitif 

ilişkili olduğunu göstermektedir. 

Erdoğan ve Erdoğan (2018) VAR yöntemi ve 2006 – 2017 dönemi 

araştırması sonuçlarına göre enflasyondan kamu harcamaları ve vergi 

gelirlerine doğru pozitif yönde ve istikrarlı bir etki söz konusudur. Sonuçlar, 

kamu harcamaları ve vergilerdeki değişmelerin kaynağının büyük ölçüde 

enflasyondaki değişmelerden kaynaklandığını göstermiştir. Araştırmanın 

ampirik bulguları, enflasyon ile kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasında 

çift yönlü nedenselliğin varlığını açığa çıkarmıştır. 
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Bölükbaş ve Alp (2018) araştırmalarında 1996-2017 dönemi 

verileriyle enflasyon ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi zamanda değişen 

nedensellik yöntemi ile incelemişlerdir. Araştırmanın bulguları enflasyondan 

kamu harcamalarına doğru tek yönlü nedenselliğin bulunduğunu göstermiştir. 

Yazarlar, araştırmanın bulgularına dayanarak enflasyon ile kamu harcamaları 

arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün dönemlere göre farklılık 

gösterdiğini vurgulamışlardır. 

Mehrara vd. (2016) 1990-2013 dönemini üç aylık verileri kullanarak 

enflasyon ve kamu harcamaları arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi 

araştırmışlardır. Araştırmanın sonuçları sıkı para veya düşük likidite artışı 

rejiminde, devlet harcamalarının enflasyonist olmadığını göstermiştir. Düşük 

likidite artışı rejiminde, bu değişken düşük enflasyonist etkiye sahiptir ve 

muhtemelen ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir. İlk rejimdeki enflasyonist 

beklentiler, kısa vadeli enflasyona neden olmada daha etkilidir. Genişlemeci 

rejimde, para arzındaki artışın enflasyon üzerinde üretimden çok etkisi vardır. 

Dolayısıyla, düşük rejimde enflasyonu kontrol etmek ve toplam talebi 

canlandırmak için para ve maliye politikaları kullanılabilir. Ayrıca kolay para 

rejiminde para ve maliye disiplini enflasyonun düşürülmesinde faydalı 

olabilir. 

Husain ve Zafar (2018), Pakistan örneklemi ile ekonomik büyüme, 

enflasyon ve kamu harcamaları arasındaki ilişkiyi 1972-2015 dönemine göre 

incelemişlerdir. Sonuçlar, Ekonomik Büyüme, Devlet Harcamaları ve 

Enflasyon arasında uzun vadeli bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir.  ECM 

sonuçları, değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişkiyi gösterirken dengeye 

dönüşüm hızının düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca 

enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik bulgularına 

ulaşılırken, enflasyon ile kamu harcamaları arasında da nedensellik 

bulgularına ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma enflasyon ve para arzı arasında çift 

yönlü ilişkiyi gösterirken para ve maliye politikalarının ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisini de ortaya koymuştur. 

Dikeogu (2018), Nijerya örneklemiyle enflasyon ve kamu harcamaları 

arasındaki ilişkiyi ARDL yöntemini kullanarak araştırmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, kamu sermaye harcamalarının enflasyon üzerindeki etkisi 

negatiftir. Ayrıca para arzının enflasyon üzerinde hem pozitif hem de negatif 

etkisi tespit edilmiştir. Yazar araştırma bulgularına dayanarak, hükümetin 

yatırım ve üretimi teşvik etmek ve böylece fiyatı istikrara kavuşturmak için 

harcamalarının altyapı geliştirmeye uygun şekilde yönlendirilmesi gerektiğini 

savunmuştur.  
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J. Makwandi ve Rafael (2018), ARDL yöntemiyle yapılan Tanzanya 

araştırması sonuçları kısa vadede hükümet harcamaları ile enflasyon arasında 

pozitif fakat önemsiz bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ampirik 

bulgular kamu harcamaları ve enflasyon oranı arasında uzun vadede negatif 

ve anlamlı ilişkiye işaret etmektedir. Uzun dönemde para arzı ile enflasyon 

oranı arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardır. Hem kısa hem de uzun vadede 

GSYİH, enflasyonla negatif ilişkilidir. Ayrıca, döviz kurlarının enflasyon 

üzerindeki etkisi kısa vadede önemli ölçüde olumsuz, uzun vadede ise önemli 

ölçüde olumlu bulunmuştur. Nüfusun artan ihtiyaçları, kısa ve uzun vadeli 

enflasyon oranları üzerinde olumlu ve önemli bir etkiye sahip olmuştur.  

George-Anokwuru ve Ekpenyong (2020), 1999 ve 2019 yılları 

arasında Nijerya'da kamu harcamalarının enflasyon üzerindeki etkisini 

incelemişlerdir. Bulgular, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca sonuçlar, kısa vadede kamu harcamaları 

ile enflasyon arasında pozitif fakat önemsiz bir ilişki olduğunu göstermiştir. 

Uzun vadede, kamu harcamaları ile enflasyon arasındaki ilişki negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Uzun dönemde para arzı ile enflasyon oranı 

arasında anlamlı bir pozitif ilişki vardır. Hem kısa hem de uzun vadede 

GSYİH, enflasyonla negatif ilişkilidir. Ayrıca, döviz kurlarının enflasyon 

üzerindeki etkisi kısa vadede önemli ölçüde olumsuz, uzun vadede ise önemli 

ölçüde olumludur. Nüfusun artan ihtiyaçları, kısa ve uzun vadeli enflasyon 

oranları üzerinde olumlu ve önemli bir etki yaratmıştır. Yatırım, enflasyonla 

pozitif ilişkilidir, ancak kısa vadede anlamsız, ancak uzun vadede negatif ve 

anlamlıdır. 

Telek (2021), fonksiyonel kamu harcamaları değişkenlerini 

kullanarak Türkiye’deki kamu harcamaları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi 

2006-2020 dönemine göre VAR ve Granger nedensellik yöntemlerini 

kullanarak analiz etmiştir. Araştırmanın incelenen dönemden elde edilen 

sonuçları, kamu harcamalarının enflasyonun nedeni olduğunu göstermiştir. 

Fatih (2021), Cezayir'de (1970-2019) kamu harcama şoklarının bazı 

makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisini incelemek için SVAR 

yöntemini kullanmıştır. Model tahmin sonuçları hem ihracatın hem de 

ithalatın kamu harcaması düzeyindeki şoklara doğrudan tepki verdiğini 

göstermektedir. Enflasyon için kamu harcamalarının düzeyine gelen şok ters 

tepki verdi. 

Akobi vd. (2021) 1981-2019 dönemi Nijerya araştırmasına göre, 

devletin eğitime yaptığı harcamaların enflasyon oranı üzerindeki etkisi pozitif 

ve önemsiz düzeydedir. Hükümetin tarıma ve eğitime yaptığı harcamanın 
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enflasyon oranı üzerinde pozitif ancak önemsiz bir etkisi olduğu, buna karşın 

sağlık için yapılan devlet harcamalarının ve telekomünikasyona yapılan 

harcamaların enflasyon oranı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 

Yazarlar çalışmalarının bulgularına dayanarak ekonomik büyümeyi 

kolaylaştıracak ve yüksek enflasyon oranını düşürecek yeterli altyapıyının 

sağlanması gerektiğini belirtmektedir. 

3. EKONOMETRĠK YÖNTEM 

Bu çalışmada 1999-2021 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’deki 

kamu harcamaları ile enflasyon arasındaki ilişki VAR yöntemiyle analiz 

edilmektedir. Analizde kullanılan genel kamu harcamaları ve enflasyon 

(TÜFE) verileri IMF web sitesinden alınmıştır. Serilere ilişkin tanımlayıcı 

bilgiler ise tablo 1’de rapor edilerek sunulmaktadır; 

Tablo 1. Veriler ve Tanımlayıcı Açıklamalar 

DeğiĢken Tanım Kaynak 

GKHARC Genel Kamu 

Toplam 

Harcamaları (%) 

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Veritabanı 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-

database/2022/April/select-subjects?c=186, 

INF Enflasyon 

(Enflasyon, 

dönem sonu 

tüketici fiyatları 

%) 

IMF Dünya Ekonomik Görünüm Veritabanı 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-

database/2022/April/select-subjects?c=186, 

 

Zaman serilerinin önemli şartlarından birisi serilerin durağan formda 

olmasıdır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse durağan olmayan serilerle 

yapılan analizler sağlıklı ve güvenli olmayacaktır. Bu nedenle serilerin 

durağanlık düzeylerini belirlemek amacıyla serilerin birim kökleri Artırılmış 

Dickey-Fuller ve Phillips-Perron testleri ile kontrol edilmiştir. Çalışmada 

öncelikle birim köklerin veya durağan olmama durumunun varlığını test 

etmek için geliştirilmiş olan Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi 

kullanılmıştır. ADF testinin genel olarak denklemi şu şekildedir; 

tjtj

p

j
tt tYYY   




1
1

                            (1) 

Serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesinden sonra Granger 

nedensellik analizi yapılmıştır. Bunun en önemli nedeni, Granger nedensellik 

testine göre iki değişken arasında nedensel bir ilişki varsa o zaman iki 

değişken arasındaki ilişkinin büyüklüğü, süresi vb. belirlenmelidir. Bu 
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takdirde etkilerin, VAR analizi yardımıyla test edilmesi mümkün olabilir. 

Başka bir deyişle Granger nedensellik, VAR analizini uygulamanın önkoşulu 

gibi değerlendirilebilir (Bahar, 2006: 146). Granger analizlerinde dikkate 

alınması gereken önemli bir nokta bir değişkenden başka bir değişkene 

Granger nedensellik ilişkisinin olmamasının mutlaka bir neden-sonuç 

ilişkisinin olmaması olarak yorumlanamayacağıdır (Kotzé, 2022).  Granger 

nedensellik analizi denklemi de şu şekilde gösterilmektedir; 

1

1 1

n n

t i t i j t j t

i j

KHARC INF KHARC   

 

                     (2) 

2

1 1

m n

t i t i j t j t

i j

INF KHARC KHARC   

 

                      (3) 

Çalışmada seriler arasında nedensellik ilişkisinin belirlenmesinden 

sonra VAR analizine geçilmiştir. Vektör Otoregresif (VAR) modelleri, 

birbirleriyle etkileşime giren değişkenler arasında var olan dinamik ilişkileri 

incelemek için zaman serisi araştırmalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. (Kotzé, 2022) 

1 1 1 1t p t p p t p t

k k

p p

GSYH KHARC GSYH                             (4) 

1 2 2 2t p t p P t p t

k k

p p

KHARC GSYH KHARC                                (5) 

Eşitlikte P simgesi gecikme uzunluğunu, ε sembolü ise hata 

terimlerinin normal dağılımını ortalaması ve varyans ve ortalamanın sabit 

durumunu gösterir.  

VAR analizine bağlı olarak oluşturulan modelin uygun gecikme 

değerini belirlenmesi ve tanısal testlerle modelin uygunluğunun 

belirlenmesinden sonra seriler arasında uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi 

amacıyla Johansen-Juselius eşbütünleşme analizi yapılmıştır. Bu test İz ve 

Maksimum Özdeğer istatistiklerine bağlı olarak yapılmakta ve 

değerlendirilmektedir. Johansen testi, tek değişkenli DF testinin çok 

değişkenli bir versiyonudur. p derecesinin indirgenmiş bir VAR formu olarak 

şu şekilde gösterilmektedir.  

 ttptptt uBxyAyAy   ...11           (6) 
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4. EKONOMETRĠK UYGULAMALAR VE SONUÇLARI 

Kamu harcamaları ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelerken öncelikle 

serilerin birim kökü incelenmiştir. Geleneksel Artırılmış Dickey-Fuller ve 

Phillips Perron birim kök testinin analitik sonuçlarına göre, enflasyon 

değişkeni sabit ve trend halindeyken, genel kamu harcamaları sabit değildir.  

İki serinin birinci mertebe farkları alındığında kamu harcamaları değişkeni 

birinci mertebe farkta durağan iken, enflasyonun birinci mertebe farkta 

durağan bir forma ulaşmadığı görülmektedir. Bunun için enflasyon 

değişkeninin ikinci mertebe farkı alınmıştır.   

ADF ve PP test sonuçlarına göre enflasyon serisinin durağan olduğu ve 

analitik çerçevede seriler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

araştırmanın devam ettirilmesinde herhangi bir sorunun bulunmadığı 

görülmüştür (Tablo 2). 

Tablo 2. ADF ve PP Durağanlık Test Sonuçları 

  ADF PP 

 Düzey KHARC INF KHARC INF 

Sabitli t-İstat.  -2.1949 -3.5802** -1.9528 -3.3175** 

Sabit/ 

Trend  

t-İstat. -3.4834* -1.7712 -3.4613* -1.9148 

 Birinci 

Fark 

d(KHARC) d(INF) d(KHARC) d(INF) 

Sabit t-İstat. -4.8068*** -2.4776 -9.8267*** -2.4627 

Sabit/ 

Trend  

t-İstat. -4.8406*** -3.2684 -8.3711*** -3.0605 

 İkinci 

Fark 

    

Sabitli t-İstat. - -

4.774685*** 

- -

5.516048*** 

Sabit/ 

Trend  

t-İstat. - -

4.587671*** 
- -

4.881003*** 

Serilerin durağan olması var analizinin yapılması bakımından 

herhangi bir sorunun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Var analizinin 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle uygun gecikme değerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Uygun gecikme değerinin sağlıklı olarak 

belirlenmesi durumunda sağlıklı olmayan sonuçlar ortaya çıkabilecektir. Bu 

nedenle öncelikle güvenilir bir VAR modeli tahmini yapabilmek için 

belirlenen sonuçlara göre en düşük nihai tahmin hatası (FPE), Akaike (AIC), 

ve Hannan-Quinn (HQ) kritik değerlerince belirlenen sonuçlar uygun 

gecikmenin iki olarak uygulanması önerisinde bulunmaktadır (Tablo 3).  
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Tablo 3. VAR Optimal Gecikme Kriterinin Belirlenmesi 
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -319.4596  4.441595  1.47e+14  38.28936  38.58343  38.31859 

1 -314.6323  6.815013  1.37e+14  38.19203  38.68216  38.24075 

2 -309.2537  6.327670   1.25e+14*   38.02985*  38.71603   38.09806* 

3 -306.0852  2.982138  1.58e+14  38.12767  39.00990  38.21537 

4 -319.4596  4.441595  1.47e+14  38.28936  38.58343  38.31859 

Uygun gecikme değeri doğrultusunda uygulanacak modelin AR 

karakteristik polinomları incelenmiş ve tüm birim köklerin çember içerisinde 

yer aldığı görülmüştür. Bu sonuç, serilerin durağanlığı bakımından herhangi 

bir problemin bulunmadığına işaret etmektedir (Grafik 3). 
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Grafik 3. AR Karakteristik Polinomununun İncelenmesi 

Uygulanacak modelde otokorelasyon probleminin bulunmaması 

önemlidir. Bu nedenle modelde otokorelasyon probleminin var olup 

olmadığını belirlemek amacıyla Var Kalıntı Otokorelasyon LM testi yapılmış 

ve tablo 4’te elde edilen LRE ve Rao istatistiği sonuçları, modelde 

otokorelasyon probleminin bulunmadığını göstermiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. VAR Residual Otokorelasyon LM İstatistik Test Sonuçları 

Lag LRE Ġstatistiği Df Olasılık Rao F Ġstatistiği Df Olasılık 

1  2.013132  4  0.7333  0.503097 (4, 22.0)  0.7338 

2  4.952197  4  0.2922  1.321375 (4, 22.0)  0.2931 

3  5.373945  4  0.2510  1.447611 (4, 22.0)  0.2519 
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Seriler arası ilişkinin belirlemesi yapılırken hata terimlerinin normal 

dağılıma sahip olup olmadığını gösteren Jargue-Bera değerleri hesaplanmıştır. 

Jargue-Bera test sonucundan elde edilen birleşik değer, modelde normallik 

varsayımını ihlal eden herhangi bir durumun meydana gelmediğini 

göstermiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. Normallik Varsayımı Sonuçları 

BileĢen Jarque-Bera Df Prob. 

1  4.367684 2  0.1126 

2  3.948521 2  0.1389 

BirleĢik  8.316206 4  0.0807 

Hata terimi varyansının sabit olup olmadığı incelenmiş, VAR seviye ve 

karelerine bağlı olarak hesaplanan değerler, modelde varyans probleminin 

olmadığını ortaya çıkarmıştır (Tablo 6). 

Tablo 6. VAR Değişen Varyans Test Sonuçları 

BirleĢik Test:    

Ki-Kare Df Olasılık   

 21.92422 24  0.5838   

Genel olarak modelin incelenmesinde normallik, değişen varyans ve 

otokorelasyon sorunlarının olmadığı tespit edilmiş ve bu durum devam eden 

analizler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra seriler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için Johansen-Juselius eşbütünleşme testi 

yapılmıştır. Lineer deterministik varsayımı altında hesaplanan ve tablo 7’de 

gösterilen iz ve maksimum özdeğer sonuçları, %5 anlamlılık düzeyinde 

“eşbütünleşme yok” hipotezini reddetmekte ve seriler arasında uzun dönemli 

bir eşbütünleşme ilişkisine işaret eden alternatif hipotezi kabul etmektedir 

(Tablo 7).  

Tablo 7. Johansen-Juselius Eşbütünleşme Testi Sonuçları (1999-2021) 

Ġz Ġstatistiğine Göre EĢbütünleĢme Test Sonuçları 

Sıfır Hipotezi Özdeğer Ġz Ġstatistiği 0.05 Kritik 

Değer 

Olasılık 

H0: r=0  0.525303  19.87365  15.49471  0.0102 

H0: r≤1  0.301634  6.462227  3.841465  0.0110 

Maksimum Özdeğer Ġstatistiğine Göre EĢbütünleĢme Test Sonuçları 

Sıfır Hipotezi Özdeğer Ġz Ġstatistiği 0.05 Kritik 

Değer 

Olasılık 

H0: r=0  0.525303  13.41143  14.26460  0.0679 

H0: r≤1  0.301634  6.462227  3.841465  0.0110 

Var analizine bağlı olarak yapılan Granger Nedensellik, Blok Dışsallık 

Wald testi sonuçlarına göre, kamu harcamalarının enflasyonun nedeni 
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olmadığına dair sıfır hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde kabul edilirken ve 

alternatif hipotez reddedilmektedir (Tablo 8). 

Tablo 8. VAR Granger Nedensellik/ Blok Dışsallık Wald Testi Sonuçları (1999-

2021) 

Bağımlı DeğiĢken: INF  

DıĢsal χ² Gecikme Olasılık 

GKHARC  3.609409 2  0.1645 

Hepsi  3.609409 2  0.1645 

                   Bağımlı DeğiĢken: GKHARC    

DıĢsal    

INF  13.62405 2  0.0011 

Hepsi  13.62405 2  0.0011 

Diğer taraftan enflasyonun kamu harcamalarının nedeni olmadığına 

dair sıfır hipotezi de %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmekte ve alternatif 

hipotez kabul edilmektedir. Wald testine bağlı olarak elde edilen sonuçlara 

göre enflasyon kamu harcamalarının tek yönlü nedenini oluşturmaktadır. 

Enflasyonun varyans ayrıştırma sonuçlarına göre kamu 

harcamalarının birinci dönemde şokların tamamı kendisinden 

kaynaklanmaktadır. İkinci dönemde ise enflasyondaki şokların %99.24 kadarı 

kendisinden %0.76 kadarı da enflasyondan kaynaklanmaktadır. Kısa 

dönemden uzun döneme doğru enflasyondaki şok etkisi artarken, kamu 

harcamaların da azalma gözlemlenmektedir. Onuncu dönemde ise, kamu 

harcamalarının kendisinden kaynaklanan şok etkisinin %89.55 kadarı 

kendisinden kaynaklanırken, enflasyonun etkisi artmakta ve %10.45 

dolaylarına kadar yükselmektedir (Tablo 9). 

Tablo 9. Enflasyonun Varyans Ayrıştırması 

INF:  Varyans AyrıĢtırması 

 Dönem Standart Hata GKHARC INF  

 1  6442.071  100.0000  0.000000 

 2  7067.479  99.23738  0.762617 

 3  7345.278  92.13636  7.863635 

 4  7392.615  91.44378  8.556219 

 5  7697.221  90.77241  9.227586 

 6  7710.502  90.80409  9.195909 

 7  7783.997  89.81133  10.18867 

 8  7789.536  89.82578  10.17422 

 9  7839.199  89.57686  10.42314 

 10  7841.104  89.55034  10.44966 

Kamu harcamalarının varyans ayrıştırma sonuçlarına göre, ilk 

dönemde enflasyonun kendisinden kaynaklanan şok etkisi %8.7 dolaylarında 
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iken kamu harcamalarının %91.3 dolaylarındadır. İkinci dönemde 

enflasyonun şokunda yükselme gözlemlenmekte ve şok etkisi %33.9 

dolaylarına kadar artmaktadır. Kamu harcamalarının şok etkisi ise %66.91 

düzeylerindedir. Diğer taraftan meydana gelen bir şokun onuncu dönemde 

%48.73 kadarı enflasyon ile açıklanırken, %51.27’si ise kamu harcamaları ile 

açıklanmaktadır (Tablo 10). 

Tablo 10. Kamu Harcamaları Varyans Ayrıştırması 

D(KHARC): Varyans AyrıĢtırması  

 Dönem Standart Hata D(INF) D(KHARC) 

 1  1516.199  8.695392  91.30461 

 2  1810.395  33.08781  66.91219 

 3  2191.474  47.49374  52.50626 

 4  2254.262  46.81194  53.18806 

 5  2321.420  46.17132  53.82868 

 6  2394.611  47.86033  52.13967 

 7  2423.212  48.33070  51.66930 

 8  2455.822  48.48158  51.51842 

 9  2460.614  48.43685  51.56315 

 10  2482.155  48.72677  51.27323 

Grafik 4, etki-tepki analiz sonuçlarını sunmaktadır. Kamu 

harcamalarının kendisinden kaynaklanan şoklara karşı tepkisi incelendiğinde 

üçüncü döneme kadar negatif eğilimini sürdürdüğü, sonraki dönemlerde ise 

şoklardaki dalgalanma etkisine rağmen pozitif trendini devam ettirdiği 

görülmektedir. 

Enflasyonun genel kamu harcamalarından kaynaklanan şoklara tepkisi 

ikinci döneme kadar sabit bir seyir izlerken üçüncü döneme kadar artmakta ve 

sonraki dönemlerde ise pozitif ve dalgalı bir seyir izlemeye devam etmektedir. 

Kamu harcamalarının enflasyondan kaynaklanan şoklara tepkisi 

üçüncü döneme kadar artış göstermekte, daha sonraki dönemlerde ise sabit ve 

pozitif bir şekilde eğilimini sürdürmektedir.  

Etki-Tepki grafiğinde yer alan dördüncü grafikte kamu 

harcamalarının kendisinden kaynaklanan şoklara tepkisi görülmektedir. Buna 

göre kamu harcamalarının kendisinden kaynaklanan şoklar üçüncü döneme 

kadar azalma göstermekte ve daha sonraki dönemlerde pozitif eğilimini 

sürdürmektedir.  
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Grafik 4. Kamu Harcamaları ve Enflasyonun Etki-Tepki Fonksiyonu 

DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Küresel, jeopolitik riskler ve iç ekonomik gelişmelere bağlı olarak 

Türkiye’de enflasyon yükselmeye devam etmektedir. Enflasyonun artmasıyla 

birlikte fiyat istikrarı bozulmakta, bireylerin alım gücü ve gelir dağılımında 

önemli bozulmalar meydana gelmektedir. Bunun yanında 2019 yılında 

başlayan pandemi ile birlikte meydana gelen arz ve talep dengesizliklerine 

bağlı olarak ortaya çıkan diğer gelişmeler, Türkiye’nin en önemli sorununun 

fiyat istikrarı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan bir diğer 

önemli gelişme de kamu maliyesinde meydana gelen negatif etkilenmelerdir.  

Bu çalışmada 1999-2021 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’deki 

kamu harcamaları ile enflasyon arasındaki ilişki VAR yöntemiyle analiz 

edilmektedir.  Araştırmada öncelikle serilerin birim kökleri kontrol edilmiş, 

kamu harcamalarının birinci ve enflasyonun ise ikinci mertebede durağan 

oldukları tespit edilmiştir. Johansen-Juselius eşbütünleşme analiz sonuçları ise 

seriler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya 

koymaktadır.  Diğer taraftan Granger nedensellik analizi sonuçları ise 

enflasyondan kamu harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin 

varlığını göstermektedir. Varyans ayrıştırma sonuçlarına göre kamu 

harcamalarındaki şokun %48.73 kadarı enflasyondan kaynaklanmaktadır. 

Diğer taraftan enflasyondaki şokların ise %10.45 kadarının kamu 
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harcamalarından kaynaklandığını göstermektedir.  Sonuçlar bir arada 

değerlendirildiğinde kamu harcamalarının enflasyon şokundan önemli ölçüde 

etkilendiği gözlemlenirken, buna karşılık enflasyondaki şokların büyük bir 

bölümünün kendisinden kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. 1999 yılı 

sonrasında ortaya çıkan ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde 

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisinin enflasyon olduğu 

görülmektedir. Bu sorunun 2019 yılı sonrasında salgın krizinin etkisiyle 

artması ekonomide istikrarın sağlanması gerektiğini de ortaya çıkarmıştır. 

Corsetti vd. (2016) tarafından belirtildiği gibi küresel krizden ve 

büyük durgunluktan alınması gereken önemli derslerden birisi finansal 

risklerin ortaya çıkardığı yıkıcı etkilere karşı gereken önlemlerin alınması ve 

krizin ekonomik maliyetlerinin kontrol altına alınması gerektiğidir. 

Araştırmamızdan ortaya çıkan sonuçlar, para ve maliye politikalarının 

uygulanmasında enflasyonun dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bu 

çerçevede, ekonomik sorunların çözümlenmesinde bir bağımsız araca daha 

sahip olmak genel olarak bir hedefe daha koşmaya izin vermektedir. 

1960'ların başında Mundell, Bretton Woods gibi sabit bir döviz kuru 

rejiminde, para politikasının dış dengeyi sağlaması gerektiğini, maliye 

politikasının ise iç dengeyi (yani tam istihdamı) sağlaması gerektiğini öne 

sürmüştür. Diğer taraftan Tinbergen, politika araçları arasında bağımsızlığı 

vurgularken, Tobin, para ve maliye politikalarının, toplam talep üzerindeki 

birleşik etkileri ile fiyatları ortaklaşa belirlediğini göstermiştir. Birçok para ve 

maliye politikası kombinasyonu, makroekonomik istikrarı korumak için 

ihtiyaç duyulan toplam talep dürtüsünü sağlayabildiğinden, iki araç kısa 

vadede ikame olarak kullanılabilir. Bu çerçevede ortak döngüye bağlı olarak 

fiyat istikrarını ve tam istihdamı sağlayacak para ve maliye politikalarının 

uygulanması, dünyada esnek döviz kuru politikalarının uygulanmasından 

dolayı baskın bir paradigmaya dönüşmesi muhtemeldir (Bartsch, 2021, 101).  

Fornaro ve Romei (2022), ABD'deki yüksek mal talebinin ve buna 

bağlı ticaret dengesizliklerinin Euro bölgesinde enflasyonu yükselttiğini 

belirtmektedir. Şüphesiz ki böyle bir süreçte ABD ve Euro bölgesinde 

meydana gelen gelişmelerin Türk ekonomisini etkilemesi de söz konusudur. 

1970’li yıllarla önemli oranda benzerlik gösteren 2019 sonrası ekonomik 

sorunların çözümünde uygulanacak politikalar da geçmişte yapılan hataların 

tekrar edilmemesi gerekir. Nitekim 1980'lerin başında, ABD Fed başkanı P. 

Volcker’ın yüksek enflasyonla faiz oranlarını yükselterek çözüm araması, 

ancak başarılı olamaması da dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede Yılmaz (2022) 

tarafından da belirtildiği gibi para ve maliye politikası arasında koordineli bir 
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politik yaklaşımın uygulanması ve mali düzenlemelerin bu çerçevede 

sürdürülmesi, ekonomide istikrarın sağlanması bakımından gereklidir. 
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