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ÖNSÖZ 

 

Bu kitapta üniversitelerin çeşitli bölümlerinde bulunan akademisyenler 

ve araştırmacıların katkılarıyla farklı konular kaleme alınarak 

hazırlanmıştır.  

Kitapta yer alan eksik ve eleştiriye açık olan noktaların tarafıma 

bildirilmesi literatüre katkı sağlaması açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu kitaptan yararlanacak araştırmacılar adına kitaba bir 

bölüm yazarak bilgilerini okurlarla paylaşan tüm akademisyenler ve 

araştırmacılara teşekkür ederim. Ayrıca bu ve benzeri kitapların hayata 

geçmesinde emeği geçenlere ve yazarları bir platformda buluşturan ve 

bu değerli eserleri kitaplaştıran İKSAD Yayınevine sonsuz 

teşekkürler… 
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INTRODUCTION 

Technological progress started with the industrial revolution. In 

particular, this change caused a radical change in the production 

structure. Machines have developed quantitatively and qualitatively. 

The development of machinery has increased production efficiency. 

For this reason, the economic and social structure has undergone great 

changes. These positive developments have made daily life easier. 

Qualitative advances have been made in human life. 

The Great Depression, the biggest economic crisis in the world in 1929, 

deeply affected industrialized countries. The economic crisis has also 

caused a stagnation process in terms of technological advances. 

However, as a result of the development efforts that started after the 

Second World War, technological developments gained new 

momentum. These developments have led to important developments 

in computer and information systems. 

Information systems; It is the set of human resources, computers, and 

methods that perform the collection, processing, and distribution of 

information in organizations. With the help of information systems, 

computers and communication tools (information technologies), it 

provides great convenience for managers to be aware of events, 

opportunities and unexpected situations in their internal and external 

environment (Anameriç, 2005: 20). 

In the developing process, information systems supported by powerful 

technology have made the economic and social systems effective and 
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efficient. This has shown a parallel development with the development 

of information technology and the rapid development of technically 

assisted computer technology. There are important developments in 

terms of facilitating technical calculationsand evaluations, storing and 

storing information, rapid sharing of information, and mutual and 

multi-faceted development of communication. In order to ensure 

sustainable development and competitive advantage, it is necessary to 

develop information technologies in all areas of life and in businesses 

that are economic units. 

E-travel websites have progressively played a significant role in the 

tourism industry because travelers can easily book a holiday trip 

anywhere at their fingertips. In the internet era, it is very crucial for 

travel websites to continuously improve web service quality to survive 

in this competitive business environment. On the other hand, reputation 

is another vital component of the market strategy that researchers have 

emphasized (Phonthanukitithaworn, et al, 2021: 8). The development 

of the information system has accelerated online applications. It has 

increased the demand for online agency applications, especially in 

travel agencies. There are literature studies supporting online agency 

activities to be a time and cost-saving application. However, these 

studies may have negative consequences. In particular, the creation of 

a structure that meets the expectations of the consumer and does not 

damage consumer confidence is important for the development of the 

tourism sector. 
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Consumers' expectations in this regard, the frequency, and preferences 

of using online applications are important. The approach of agencies to 

online service marketing has gained importance. For this reason, it is 

important to take precautions for online applications that may be 

negative. 
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1. INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE INTERNET 

NETWORK 

In the new global economy, information technology is the biggest driver 

of both economic growth and improving the quality of life (Atkinson, 

2008: 1). As a concept, information technology covers all of the rapidly 

developing tools (computer, data collection tools, network and 

communication tools), applications, and services used to provide 

information to organizations (Guvenen, 1998: 2). Information 

technologies cause a fast and low-cost communication network to be 

widely effective. Especially as the economic life develops, it is 

important in terms of easy and cheap access to goods and services and 

providing mutual trade facilities. 

The rapid progress of information technologies around the world, the 

spread of information Technologies, and their impact on the economic 

growth of developed and developing economies have attracted the 

attention among many economists and researchers (Bahrini, 2019, 2). 

However, cross-country comparisons show that there is a relationship 

between the internet and globalization. The development of Internet 

access in developing countries encourages exports to developed and 

other countries (Clarke &Wallsten, 2006: 465). Widespread internet use 

is effective in reshaping social life and economic structure. Especially 

the widespread use of the internet has destroyed the limits of 

knowledge. It also affected people's communication and lifestyle thanks 

to a cheap, fast and fluent circulation process. The spread of the internet 

network, which affects people's lives in many ways, is progressing. 
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The progress of the informatics sector and the development of the 

internet network greatly affect commercial life. It also affects people's 

shopping habits and behavior patterns. 

Table 1: Distribution of Internet Usage in the World by Geographical Regions 

REGIONS 

World 

Population 

World 

Population 

Share (%) 

Internet 

Usage Rate 

of 

Population 

(%) 

Internet 

in the 

World 

The ratio 

of Users 

(%) 

Growth 

2000-

2019 

Africa % 17.1  % 39.8 % 11.9 % 11.533 

Asia % 55.0 % 51.9 % 49.8 % 1.825 

Europe % 10.7 % 86.8 % 16.3 % 585 

Latin 

America/ 

Caribbean 

%  8.5 % 68.0 % 10.1 % 2.377 

Middle East % 3.3 % 67.2 % 3.9 % 5.184 

North 

America 

% 4.7 % 89.4 % 7.4 % 203 

Oceania / 

Australia 

% 0.5 % 68.4 % 0.6 % 276 

World Total %100  % 57.3 % 100 % 1.125 
Source: Internet Word Stats, www.internetworldstats.com., 30.06.2019, Access Date: 

08.06.2022. 

As seen in the table, European countries have 10.7% of the world's 

population. North American countries have 4.7%. These countries have 

the highest internet usage rate. The growth rate of the internet between 

2000-2019 was realized in the Middle East countries. As a general 

assessment, 57.3% of the world's population is internet users. 

http://www.internetworldstats.com/
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Globalization and socio-economic development level increase internet 

usage. 

In total, Statista reports that the world’s internet users spent almost USD 

300 billion on digital content in 2021 (https://wearesocial.com/uk/blog/ 

2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/, Access Date:  

18.06.2022).  

 

Source: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-online-

travel-booking-market/26269/., Access Date:  22.02.2022. 

 

Online travel booking services have a wide range of dealers and 

providers, who allows customers to choose their travel experience. 

Another foresighted opening graph covers the years 2020-2027. Covid-

19 has negatively affected travel movements. However, online agency 

applications continue to increase. 

Internet and computer systems are constantly developing easy, fast, and 

cheap communication networks. For this reason, the internet has a 

usage area including communication, information sharing, social-

political-magazine journalism, promotion and advertisement, travel and 
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vacation, public services, banking and trade, entertainment, social 

relations, health, education, and the needs of daily life. 

 
Source: https://www.rehber.com.tr/blog/seyahat-acentalari-ve-dijital-

dunya 

 

According to the global social media agency “We Are Social Digital 

2019 E-Commerce Report” when the share of consumer e-commerce 

expenditures is analyzed; Online travel and accommodation bookings 

account for the largest share of consumer e-commerce spending in 

2018. At the same time, users around the world spent $750 billion on 

online travel during the full year (https://wearesocial.com, Access Date: 

08.08.2022). 

Social media has emerged as a mainstream marketing channel where 

brands and consumers interact and engage in real time. Almost all 

businesses that have an online presence are present on social media and 

are using it to market their products (Şofben, 2021). As we have learned 

alongside the pandemic, 2021 saw social media users increase once 

https://wearesocial.com/
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again, while the average daily time spent using mobile phones and 

computers showed no signs of slowing down. 

 
Source: https://datareportal.com/reports/digital-2019-top-ecommerce-

categories-in-southeast-asia., 30.01.2019. Access Date: 22.02.2022. 

 

 
Source: https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another 

-year-of-bumper-growth-2/, Access Date:  18.06.2022 

 

In 2020, a year much of the world was in lockdown, Digital, mobile and 

social media have become an indispensable part of everyday life for 

people all over the world. Especially in 2021, e-commerce has 

experienced changes.  

Travel remains the single largest global eCommerce category in terms 

of total consumer spend, but this is perhaps unsurprising given the high 
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average value of flights and hotel bookings compared to purchases in 

other categories. Entering e-commerce businesses will be faster and 

more affordable. Especially, travel and accommodation are very 

important in online marketing. 

Table 2: Global E-Commerce Expenditures by Category 

Fashion/ Beauty   524.9 Mil. Dollar 

Electronics/ Media  392.6 Mil. Dollar 

Food & Beverage/ Personal Care  209.5 Mil. Dollar 

Furniture/ Accessories  272.5 Mil. Dollar 

Toys/Hobby Items  386.2 Mil. Dollar 

Travel/Accommodation  750.7 Mil. Dollar 

Digital Music  12.05 Mil. Dollar 

Video/Game  70.56 Mil. Dollar 
Source: We Are Social 2019 World E-Commerce Expenditures, Access Date:  

30.01.2019 

 

As seen in Table 2, the internet is used for food and beverage, personal 

care, electronics, furniture, and other personal needs online. There has 

been a rapid increase in travel reservations, including travel and 

accommodation, made over the Internet. This gives people the chance 

to review and book discounts. People prefer online applications a lot. 

As the number of people with internet access increases, online 

applications are increasing rapidly. 

İn 2021, retail e-commerce sales amounted to approximately 4.9 trillion 

U.S. dollars worldwide. This figure is forecast to grow by 50 percent 

over the next four years, reaching about 7.4 trillion dollars by 2025 

(https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-

commerce-sales/. Access Date: 22.02.2022). 
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2. ONLINE APPLICATIONS IN THE TRAVEL MARKET 

The rapidly growing online travel market increases its power in the 

tourism sector every year. It is predicted that the size of the online 

tourism market worldwide will exceed 800 billion dollars in 2020. The 

influence of online channels is increasing in the activities of 

accommodation facilities, travel agencies, and tour operators. 

Companies that are out of the online market are eliminated from the 

competitive environment. The changing purchasing habits of 

consumers in recent years have forced companies to change their sales 

and marketing methods. As a result of these developments, today's 

travel habits of consumers are in the digital environment. For this 

reason, it directs tourism-related businesses to the online area 

(http://www.turizmyatirimdergisi.com.tr, 6-9). 

The world spent $142 billion on online hotel bookings in 2021, with 

annual revenues increasing by USD $44 billion compared with the 

overall total for 2020 (https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-

2022-another-year-of-bumper-growth-2/, Access Date: 18.06.2022). 

 
Source:https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-

bumper-growth-2/, Access Date:  18.06.2022 
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Thanks to the digital environment, which allows the consumer to 

examine and evaluate the service product with all its details, it is 

possible to see the touristic product and plan the trip. For this reason, 

businesses are accelerating to create online channels and be included in 

this network. It also provides significant convenience in terms of 

enabling consumers who have time problems to reach them with the 

new generation mobile phones, which are the products of developing 

technology. 

Technological developments are one of the most important factors. 

Advances in transportation technology and communication technology 

are effective in the development and change of the tourism industry. 

Advances in transportation technology reduce costs. In addition, 

transportation technology removes distance-related restrictions. 

Advances in information and communication technology enable global 

communication. (Ay, 2009: 122). For this reason, a competitive 

environment is created in which good, cheap and easy access can be 

achieved. In addition to these positive economic and technological 

advances, it is also important to ensure consumer safety. Promotion and 

advertising activities on the internet should not be misleading and 

deceiving. Consumer safety is important. However, the issue needs to 

be evaluated in terms of consumer safety. 

2.1. Importance of Internet Usage in Travel Agencies 

Today, it is known that travel agencies implement their agency 

activities over the internet with different methods. The fact that travel 
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agencies operate on websites is not just about providing online services 

to consumers. 

Today, most travel agencies operate mostly for unilateral and informal 

purposes thanks to their static websites. Most of the agencies inform the 

tourism consumer through their static websites. Internet applications 

allow the consumer to make reservations and purchase touristic 

products. The decision to purchase the product continues using the e-

mail system. 

According to the method called “on request”, the form includes the 

personal information of the tourism consumer who makes the purchase 

decision, as well as the details of the vehicle to be paid for. The form 

filled in by the tourism consumer is delivered to the agency using the e-

mail system. In line with the information received, the travel agency 

makes its collection through the system called "Mailorder". In this step, 

the travel agency initiates the reservation processes associated with the 

supplier of the touristic product purchased. 

2.2. Literature Review of the Study Subject 

(Cunliffe 2000), travel agency websites are an important sales and 

marketing tool that provides direct communication between agencies 

and touristic customers. (Park, 2002) included in his research the 

positive effects of travel agencies on the sales of websites. Among these 

positive effects are the rapid accessibility of the websites of travel 

businesses, the ease of accessing information, the information and 

transaction characteristics, the success of the websites in touristic sales 
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and marketing, their effectiveness in distribution, and the low cost of 

sales. 

In the research conducted by Sarıışık and Akova in 2006: 148 (A) group 

travel agencies operating in the province of Istanbul were selected as 

the sample. According to the final results of the study, it was determined 

that 87% of the agencies have a web page. It has been observed that the 

web pages of the travel agencies are mostly run by an expert working 

within the company or by the consultancy services they receive from 

outside the institution. 

At the beginning of the services offered on the websites of Travel 

Agencies; agency information, reservation information, sales prices, 

and sales policies. 

There are security concerns about e-commerce (Bogdanovych, Berger, 

Simoff & Sierra, 2006: 426) and this situation has decreased as 

shopping increases day by day. In this process, it is stated that people 

trust online shopping more than in the past. 

(Month, 2009), There is intense competition between online travel 

portals. There has been a problem coming to the fore in search engines 

in an online travel agency. The necessity of companies to be stable by 

creating a reliable brand image has been emphasized. 

(Abou-Shounk et al. 2013), in the study covering travel agencies in 

Egypt; It has been observed that travel agencies adopt the internet and 

web pages in their institutions for various reasons such as providing 
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information, customer satisfaction, gaining competitive advantage, and 

increasing their income (Al-Weshah et al, 2013: 264). 

(Topuz, 2014) according to the study; Although there are not always 

marginal changes in consumer confidence, consumer confidence will 

decline in a weak economy. For this reason, consumers will delay many 

purchasing actions or may give up on purchasing. Accordingly, the 

importance of the relationship between online commerce and consumer 

trust is associated with strong economies. 

(Keskinkılıç, Ağca, Karaman, 2016), in another study, when the reasons 

for choosing a holiday package or accommodation over the internet 

were examined, it was seen that the options with the highest rates were 

user reviews and price comparison with 22.9%. It was determined that 

the lowest rate in this preference was also in reliability. 

It is important for consumers who want to use the web pages of travel 

agencies to plan their travels to obtain comprehensive information. 

However, studies are emphasizing that the price factor is important. 

Therefore, the acceleration of shopping is important in gaining trust. It 

is important in terms of providing important gains for travel agencies, 

especially in terms of providing access to wider masses. 

Ultimately, online agencies give you instant access to a large number 

of potential customers. Especially, Online travel sites are popular with 

customers who like to compare accommodation costs and the services 

offered by individual providers.  However, there may be 

some disadvantages to using online travel agents. For accommodation 
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businesses like hotels and B&Bs, there are pros and cons to using online 

travel agents to sell your facilities.  

3. METHOD 

This section will focus on the method and scope of the research. 

3.1. Method and Scope 

As a result of the literature research conducted within the scope of this 

study, a field study was conducted to determine the satisfaction and 

consumer confidence of travel agencies within the scope of e-

commerce. For this study, group A travel agencies operating on the 

Taksim-Elmadağ-Harbiye line in Istanbul were considered as the 

agencies that constitute the scope of the research. The number of A 

group travel agencies registered in Istanbul was determined as 257 in 

2018. In an evaluation made in terms of the settlement addresses of the 

A group agencies in Istanbul, it is seen that there are a total of 159 in 

the Taksim-Elmadağ-Harbiye region. 

Table 3. Number of Agencies and Branches by Groups (2018) 

Source: T.C. Ministry of Culture and Tourism, Tourism Statistics General Evaluation 

2018,  http://www.turob.com/, p.22. 

 

This study, study was completed with the results obtained from the 

information obtained through the question-answer interview for 93% of 

the agencies on the 159 Taksim-Elmadağ-Harbiye lines. These 

Group Central Branch Total  
A 7 672 2436 10108  
B 61 3 64  
C 107 18 125  

Total 7840 2457 10297  
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interviews were carried out with the reservation works and authorized 

personnel at the agencies. 

To the participating agencies; 

• have web pages, 

•  Satisfaction levels of consumers who purchase travel through 

online travel agencies or with classical agency activity, 

• Questions were asked about his determination on consumer 

safety. 

100% of a total of 159 travel agencies in this region have web pages. 

Agencies stated that consumers can make travel plans through these 

web pages. These agencies must be A group travel agencies. In 

addition, the fact that these agencies are located in the Taksim region, 

which is the commercial and touristic center of Istanbul, is the reason 

for the widespread use of the web page. 

4. FINDINGS  

The agencies in the region where the survey was conducted stated that 

they had information about the satisfaction of the consumers who 

applied the classical method and the online method and whether they 

had evaluations for the determination of the feeling of trust. Especially 

in web page design and travel planning, studies to be carried out for 

promotion and advertising are important. They state that agencies create 

a higher commercial activity area thanks to e-commerce. However, 

consumers who are insufficient in knowing a foreign language prefer 

the classical method more. Especially, 65% of consumers prefer 
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classical agency activities due to their inadequacy in a foreign language. 

It is preferred by a group of 45% of consumers since payment 

conditions for classical agency activities are not available via credit 

card or on the internet. 

In particular, travel is a service product that we do not have an idea for 

and cannot measure the benefit of. Almost all of the agencies find that 

consumers experience anxiety until the end of the trip. For this reason, 

it is important to build consumer confidence. 

Online agency activities need to reduce fixed costs. However, the 

importance of customer satisfaction in terms of the classical agency is 

indispensable. Particularly, 90% of these agencies, from which we 

receive information in the form of questions and answers, have 

concerns about the online agency, travel planning, the realism of the 

service product in terms of reality and quality, and the way the price of 

the product is paid. 

Agencies stated that 85% of the consumers' general travel purchasing 

habits and behaviors were carried out by classical agency activities. 

However, they stated that the rate of the online agency was 55% in the 

first period, and this rate reached 88% in the later periods. However, 

consumers who are satisfied with online agencies seem to recommend 

them to others. In this way, new customers are included in a group of 

75% who have not used an online agency before. For this reason, web 

pages equipped with misleading and inaccurate information and agency 

activities that cannot protect the element of trust cause consumers to 

avoid online agencies. Therefore, agencies specifically state that they 
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attach importance to consumer trust as their working principle. The 

working principles of travel agencies and the vision of the travel agency 

based on the element of trust are a must for a successful business. It is 

also important in terms of the sustainability of business activities. 

CONCLUSION 

As a result of this study, it has been concluded that consumers prefer 

online travel agencies more when the element of trust is established. 

Today's living conditions are difficult and intense, and online travel 

agency applications are important. Online travel agency applications 

save time in travel planning. At the same time, it is possible to make 

comparisons in terms of price. The online agency provides a more 

economical journey. However, suspicion about the breach of security 

and personal privacy in online travel agencies plays a deterrent role. 

Because the internet network does not develop equally in the regions, 

online travel agencies cannot develop sufficiently within the scope of 

e-commerce over the internet. In addition, the lack of well-developed 

legal infrastructure in online travel agency applications is a deficiency. 

In cases where criminal sanctions against illegal practices in online 

agency activities are not revealed, there is distrust for e-commerce. In 

addition, the element of trust is extremely important in the sale and 

marketing of an intangible service product. The trust factor for online 

agencies has an important effect on customer satisfaction. 

Due to the acceleration of online travel agency activities, the problems 

encountered in practice require some precautions to be taken. First of 

all, legal regulations are important as a serious sanction. However, the 
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web pages and online marketing activities of the agencies should be 

audited by the Ministry and the authorized public authority 

documentation should be made that will contribute to the establishment 

of the trust factor. At the same time, including the suggestions of 

satisfied tourists participating in online travel in promotional activities 

will be an important gain in terms of ensuring consumer confidence and 

increasing the profit share of the agencies. 

Online travel agencies which greatly helped maintain occupancy rates 

during the difficult years in the 1990s have been accused of exploiting 

their position of strength in a manner that contravenes the rules of fair 

competition. Legal regulations are very important for online agencies. 

Legal regulations ensure customer trust and economic sustainability. 

The emergence of Internet‐based distribution channels has created both 

opportunities for and challenges to travel agencies. As a result, tourist 

safety is very important in online travel applications. 
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GİRİŞ  

Eğitim; kişilerin ve toplumların gelişimine katkıda bulunan, kültürel 

değerlerimizi koruyarak ve geliştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını 

sağlayan ekonomik kalkınmaya yardımcı olan ve sağlıklı bir şekilde 

nesillere aktarılabilecek, ertelenmesi veya vazgeçilmesi mümkün 

olmayan bir süreçtir. Dolayısıyla eğitim toplumların refahına 

büyümelerine, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine katkı sağlayan 

en önemli etkenlerin başında gelmektedir. 

Eğitim toplum içerisinde bireylerin bilgilerini ve yeteneklerini arttıran 

dolayısıyla bireyleri nitelikli hale getiren, ekonomik büyümenin ve 

kalkınmanın anahtarı olarak kabul edilen, toplumsal refahın 

arttırılmasında önemli katkılar sağlayan vazgeçilmez bir unsurdur. 

Eğitim hizmeti, devletin ekonomik hedeflerini yerine getirmesinde 

önemli katkılarda bulunur. Yeterli derecede verilen eğitim hizmeti 

sayesinde iş gücü verimliliğinde artış meydana gelir böylelikle milli 

gelir düzeyi de artar. Tüm toplumlar ekonomik rekabet gücünü 

arttırmak amacıyla çeşitli politikalar izlerler ve bunun için çeşitli 

uygulamalar gerçekleştirirler. Dolayısıyla modern teknolojilerin hızlı 

bir şekilde üretilmesini, uygulanmasını sağlayan ve yaratıcı bireyler 

yetiştiren kalifiye insanların eğitimi, son derece önemli görülmektedir. 

Kamunun varlığını idame edebilmesi için toplumun kamusal 

ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Kamusal ihtiyaçlar kamu tüzel 

kişilikleri ve devlet tarafından giderilmektedir. Kamu harcamaları, 

devletin üstlendiği sorumluluğu yerine getirebilmek için yaptığı tüm 

işlerin maliyetini oluşturan öğelerin toplamı olarak nitelendirilir.  
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Kamu harcamalarının toplumsal ihtiyaçları temin etmek maksadıyla 

gerçekleştirilen hizmetler ile ilişkili olmasından dolayı, toplumda 

önemli ekonomik ve sosyal etkiler yaratabilmektedirler. Böylelikle 

toplumsal ihtiyaçları temin etmek maksadıyla gerçekleştirilen hizmetler 

ile ilişkili olmasından dolayı, toplumda önemli ekonomik ve sosyal 

etkiler yaratabilmektedirler.  

Devletin ekonomide üstlendiği görevleri yerine getirmek için yaptığı, 

hatta bir açıdan zorunluluk arz eden harcamalardır. Ayrıca ekonomide 

üretim ve yatırım seviyesi üzerinde doğrudan doğruya bir etki 

gösterirken; istihdam genel seviyesini, tüketimi ve gelirin yeniden 

dağıtımını da etkisi altına almaktadır.  

Devlet, ekonomik büyüme ve kalkınma hızını arttırabilmek amacıyla 

kamu harcamalarını mali bir araç olarak kullanmaktadır. Eğitim 

harcamaları; ekonomik kalkınma açısından oldukça mühim bir görev 

üstlenmekte ve gelirin yeniden dağılımına katkıda bulunmaktadır. 

Eğitim hizmeti kaliteli ve yeterli bir biçimde sunulur ise iş gücünde 

verimliliğin artmasıyla birlikte milli gelir düzeyinde de artış meydana 

getirir. 

Türkiye’de eğitim sisteminin tarihi ve genel yapısını incelediğimizde 

Osmanlı döneminde sadece İstanbul’da erkek öğrencileri kabul eden 

ilköğretim okulları eğitim öğretime başlamıştır. Cumhuriyet’in ilan 

edilmesi ile temel eğitimin ne derece önemli bir ihtiyaç olduğu her 

geçen gün daha da anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma 

arkadaşlarının görüşmeleri neticesinde Türk eğitim sisteminin 

kademeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olarak belirlenmiştir. Bu 
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bağlamda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türk eğitim sisteminin 

yapısı şekillenmeye başlamıştır. 

Siirt ilinde eğitim sektörünün tarihi gelişimi ve mevcut durumunu 

incelemek adına Siirt ilinde ilköğretimin, ortaöğretimin gelişimi detaylı 

bir şekilde değerlendirilip yıllara göre öğrenci, öğretmen, derslik, 

öğretmen başına öğrenci sayısı ve derslik başına öğrenci sayısı verileri 

sunulmuştur. Yükseköğretimin gelişimi de öğrenci sayıları, akademik 

profil, personel sayıları, faaliyet gösteren bölümler olarak detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır. 

Bu çalışmamız Eğitim Sektörünün İl Ekonomisine Etkisi: Siirt İli 

Örneği araştırılması ile birlikte Siirt ili eğitim sektörünün sosyo-

ekonomik sorunları, pazarlama ve finansal açıdan sorunları, insan 

kaynakları ve çalışanlar açısından sorunları, altyapı sorunları, kanuni 

düzenlemelerden kaynaklanan sorunları, faaliyet gösteren eğitim 

kurumlarının sorunları ve eğitim sektörüne ilişkin kamu politikalarının 

sorunlarının neler olduğunu ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm 

önerilerini kapsamaktadır. Çalışmada bu amaçla Türkiye’ de eğitim 

sisteminin tarihi ve genel yapısı, Türkiye’de eğitim hizmetlerinin 

(Temel-Orta-Yükseköğretim) finansman kaynakları açıklanarak; 

özelde Siirt ilinde eğitim sektörünün durumu incelenmiş olup; Siirt ili 

hakkında genel bilgiler verilerek eğitim sektörünün tarihi gelişimi ve 

mevcut durumu araştırılarak Siirt ilinde eğitim sektörüne yönelik bir 

alan araştırması yapılmıştır. 

Siirt İlinde Eğitim Sektörünün Durumuna yönelik yapılmış bilimsel bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Siirt ilinde eğitim 
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sektörünün mevcut durumuna ilişkin görünümün tespiti ve istatistikî 

bilgilerin derlenilmesi yanında yapılan anket çalışması ile sorunların 

belirlenerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturulmaya 

çalışılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın Siirt ilinde eğitim 

sektörünün sorunlarına yönelik kalıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek 

açısından önemli bir veri kaynağı olacağı düşünülmektedir. 

1.SİİRT İLİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ VE 

EKONOMİYE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

Eğitim; Kişiye tecrübe kazandıran, fırsatların en iyisine ulaşma imkânı 

tanıyan ve yaşamının hangi anında olursa olsun, alındığı zamandan 

itibaren faydalarından istifade edebilmenin devamlılığının 

sağlanabileceği hizmet sektörlerinden biridir (Moessenlechner, 2015: 

11). Osmanlı döneminde 1824 yılında II. Mahmut’ un yayınladığı 

fermana göre sadece İstanbul’da erkek öğrencileri kabul eden 

ilköğretim okulları eğitim öğretime başlamıştır. Bu okullar 1826 yılında 

ülke genelinde zorunlu hale getirilmiştir. 1913‟te çıkarılan yasa ile 

zorunlu kılınan ilköğretim, tüm ülkede aynı zamanda parasız olarak 

uygulanmıştır (Abazaoğlu, Yıldırım, & Yıldızhan, 2016: 145). 1839 

yılında Tanzimat fermanın yayınlanması ile birlikte batı tarzı eğitim ilgi 

görmeye başlamış ve bu tarz kurumlar açılmaya başlanmıştır. Osmanlı 

döneminde ilk olarak 1846 yılında yükseköğretim kurumu olarak 

açılması görüşülen Darülfünun 1869 yılında kurularak 1933 yılına 

kadar bu isimle devam etmiştir. Bu süreçte eğitimin vazgeçilmez bir 

unsuru olan öğretmen eğitimi de göz ardı edilmemiş ve İstanbul Erkek 

Öğretmen Okulu ile başarı sağlanarak edinilen kazanımlar sayesinde bu 



33 | KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – 

 

 

oluşumlar taşrada da yaygınlaştırılmıştır. Kısacası cumhuriyet 

döneminde kaliteli bir eğitim kadrosu miras bırakılması II. Meşrutiyet 

döneminde yapılan eğitim hamleleri sayesinde elde edilmiştir (Yazar & 

Averbek, 2018: 61). 

Yükseköğretimde 1933’ te kapatılan Darülfünun ‟un yerine bugün hala 

varlığını sürdüren İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Ülke ekonomik 

olarak güçlenip insan kaynağı arttıkça yükseköğretim kurumlarının 

sayısı da gittikçe arttırılmıştır. Kız enstitülerine öğretmen yetiştirilmesi 

için 1934 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu açılmıştır. 1940 

yılında çıkarılmış olan 3.803 sayılı kanun ile Köy öğretmen okulları, 

Köy Enstitüsü olarak değiştirilmiş ve 1948 yılına kadar 21 okul 

açılmıştır. 1954 yılında ise özgün yapıları değiştirilmek amacıyla Köy 

Enstitüleri tamamen kapatılmıştır. 1924 yılında öğretmen ve bando 

takımı yetiştirmek amacıyla Ankara’ da Musiki Muallim Mektebi 

açılmış ve 1937 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü olarak 

faaliyetine devam etmiştir. 1924-1940 yıllarında yabancı devletlerden 

eğitim alanında çalışan çok sayıda bilim insanı Türkiye’ye davet 

edilmiş ve yetiştirilmek üzere yurt dışına öğrenciler gönderilmiştir 

(Yazar & Averbek, 2018: 61). 

Eğitim hizmeti sektörü ülkemizde Cumhuriyetin ilan edilmesiyle önem 

gösterilerek tekrar tasarlanmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda muasır 

laik temellere dayalı bir eğitim politikası kabul edilmiş ve 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır (Kazan, 2009:29). 1923 yılında 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkiye’ de toplamda 20 İbtida-i 

Darülmuallimin ve Darülmuallimat (ilk öğretmen okulu) bulunuyordu. 
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Bu okulun eğitim süresi 5 yıl iken 1931 tarihinde 6 yıla çıkarılmıştır 

(Ergün, 2008: 69). 1950’li yıllarda ilköğretimde ve orta öğretimde 

Amerikan tarzı yapı benimsenerek gerçekleştirilmeye geçilmiştir. 

1960’lı yıllarda planlı bir kalkınmaya geçilmiş ve 1961’ de İlköğretim 

Kanununun değiştirilmesi ile birlikte köy okullarında 3 yıllık eğitim 

süresi 5 yıla yükseltilmiştir (Şen, 2013: 488). 

Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile temel eğitimin ne derece önemli bir 

ihtiyaç olduğu her geçen gün daha da anlaşılmaktadır. Temel eğitimin 

zorunlu eğitim kapsamına ne kadarlık bir süresinin alınması gerektiği, 

hangi kademelerde uygulanacağı, toplamda kaç yıl olacağı her zaman 

tartışma konusu olmuştur (Erdoğan & Kipici, 2013:135-136).  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma 

arkadaşlarının görüşmeleri neticesinde Türk eğitim sisteminin 

kademeleri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olarak belirlenmiştir. İlk 

kez 1924 yılında bu uygulama resmi olarak beş yıllık ilkokul kademesi 

ile başlatılmıştır (Kasa & Ersöz, 2016: 1-2). 

 1960 sonrasında Milli Eğitim Şura’larına sorunlara çözüm bulmak 

amacıyla başvurulmuş, ülkenin tamamında eğitim-öğretimin belli bir 

sistemde yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 1961 anayasası ile özerkliği 

sorgulanan üniversiteler de güvence altına alınmıştır. 1970 yılından 

sonra aydınlar ve okumamış kesim arasında büyük farklar ortaya çıkmış 

bunun üzerine ilköğretim sekiz yıla çıkarılmıştır. 1981 yılında çıkarılan 

ve 1983’te tamamlayıcısı da yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu 

ile yükseköğretimin işleyişi ve yapısı değiştirilerek düzenleyici üst 

kuruluşlar olarak ÜAK (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ve YÖK 
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belirlenmiştir. Böylelikle bu kanun ile ÖSYM de YÖK’ e bağlanmıştır 

(Güven, 2014: 304). 

1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgüt yapısı kapsamlı olarak 

ele alınarak düzenlenmesi amacıyla bir kanun çıkarılmıştır. Çıkarılan 

bu kanun ile bakanlık merkez örgütü, yurtdışı örgütü, taşra örgütü ve 

bağlı kuruluşlar olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Bu doğrultuda 

ülkede tek tip eğitim sistemine geçmek amaçlanmıştır. 1997 yılında 

zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla ilgili düzenleme 4306 sayılı 

kanunla gerçekleşmiştir (Çalcalı, 2009: 58). Bu düzenlemeler ile lise 

eğitim süresi de 4 yıla çıkarılmış, mesleki ve teknik ortaöğretimden 

mezun olan öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak programlarının 

devamı niteliğinde meslek yüksekokullarına sınavsız yerleşebilmeleri 

sağlanmıştır. 

Bu bağlamda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türk eğitim 

sisteminin yapısı şekillenmeye başlamıştır. Böylelikle eğitim 

sistemimizin şekillenmesinde işlevi olan bazı yasal düzenlemeleri 

kronolojik bir şekilde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (Erdoğan, 2011: 

12). 

• 3 Mart 1924’ te Tevhidi Tedrisat Kanunu 

• 1 Kasım 1928’ de Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki 

Hakkında Kanun  

• 5 Kasım 1961’ de İlköğretim ve Eğitimi Kanunu  

• 14 Haziran 1973’ te Milli Eğitim Temel Kanunu  

• 4 Kasım 1981’ de Yükseköğretim Kanunu  

• 5 Haziran 1986’ da Mesleki Eğitim Kanunu  
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• 30 Nisan 1992’ de Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun  

• 16 Temmuz 1997’ de Sekiz Yıllık Zorunlu Eğitim Kanunu  

• 8 Şubat 2007’ de Özel Öğretim Kurumları Kanunu  

 

Ayrıca Türkiye’de eğitim sisteminin aşamalarına bakıldığında; zorunlu 

eğitimin 2012-13 yılları itibari ile 12 yıla çıkarılması ile eğitim üç 

kademeye bölünmüştür. İlkokul 4 yıl, ortaokul 4 yıl ve lise 4 yıl olarak 

4+4+4 şeklinde düzenlenmiştir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için 

de uygun ortamlarda eğitim zorunlu tutulmaktadır (MEB, 2018). 

Türkiye' de faaliyet gösteren bütün yükseköğretim kurumları YÖK 

çatısı altında birleşmiş, enstitüler fakültelere, akademiler üniversitelere 

dönüştürülmüş ayrıca meslek yüksekokulları ve konservatuvarlar 

üniversitelere bağlanmıştır. Kurulumundan bu yana mevzuatta pek çok 

değişikliğe gidilmiş ve ilgili kanun ve alt normlar yüzlerce konuda 

içinde bulunulan şartlara göre güncellenmiştir. 

2.SİİRT İLİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI 

2.1. Literatür İncelemesi 

Siirt İlinde Eğitim Sektörünün Durumuna yönelik yapılmış bilimsel bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Siirt ilinde eğitim 

sektörünün mevcut durumuna ilişkin görünümün tespiti ve istatistikî 

bilgilerin derlenilmesi yanında yapılan anket çalışması ile sorunların 

belirlenerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturulmaya 

çalışılması amaçlanmaktadır. Literatürde Mardin ve Sakarya illerinde 
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eğitimin dağılışını inceleyen çalışmalar yapılmış olmasına rağmen il 

bazında ve tüm kademelerde eğitim sektörünün ekonomiye etkisini 

inceleyen çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız bu yönüyle bir ilk 

olma özelliğini taşımaktadır.    

Araştırmaya İlişkin Genel Bilgiler: 

Eğitim, bireye sağladığı faydalar etkisiyle bireyi geliştirmekle birlikte 

gerek ülkelerin gelişmişlik düzeyi gerekse toplumların kalkınma 

sürecindeki rolüne etkisi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle eğitime 

verilen önem de giderek artmakta, ülkelerin ekonomik rekabet 

edebilirliğinin sağlanması, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın artması ve 

teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları için eğitimde farkındalığın 

oluşması gerekmektedir. 

Araştırmada Siirt ilinde eğitim sektörünün mevcut durumuna ilişkin 

görünümü ortaya koymak amacıyla belirlenen örneklem üzerinde nitel 

yöntemler arasında yer alan derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak 

saha çalışması yapılmıştır.  

Ülkelerin kalkınmasında ve varlıklarını sürdürmelerinde kaliteli 

eğitimin kaçınılmaz olması göz önüne alındığında, daha iyi planlanmış 

bir eğitimin gerekliliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. 

Ayrıca yaptığımız araştırmanın Siirt ilinin eğitimine katkıda bulunması 

ve kendinden sonraki çalışmalara kaynaklık oluşturması 

beklenmektedir. 
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2.2.Araştırmanın Konusu ve Kapsamı 

Bu araştırmanın konusu ve kapsamı, Siirt ilinde eğitim sektörünün 

tarihi gelişimini ve mevcut durumuna ilişkin görünümü ortaya 

koymaktır. Bu doğrultuda öncelikle geniş bir çerçevede literatür 

incelemesi yapıldıktan sonra eğitimin tanımı üzerinde durularak, eğitim 

hizmetinin kamusal yönü ve eğitim harcamaları, kamu harcamaları 

kapsamında eğitim harcamaları ve ekonomiye etkileri açıklanmaya 

çalışılmıştır. Ardından genelde Türkiye’ de eğitim sisteminin tarihi ve 

genel yapısı incelenerek özelde Siirt İlinde Eğitim Sektörünün Durum 

incelemesi yapılmıştır. Siirt ili eğitim sektörünün sosyo-ekonomik 

sorunları, pazarlama ve finansal açıdan sorunları, insan kaynakları ve 

çalışanlar açısından sorunları, altyapı sorunları, kanuni 

düzenlemelerden kaynaklanan sorunları, faaliyet gösteren eğitim 

kurumlarının sorunları ve eğitim sektörüne ilişkin kamu politikalarının 

sorunlarının neler olduğunu ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm 

önerilerini kapsamaktadır. 

2.3.Araştırmanın Amacı 

Siirt İlinde Eğitim Sektörünün Durumuna yönelik yapılmış bilimsel bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Siirt ilinde eğitim 

sektörünün mevcut durumuna ilişkin görünümün tespiti ve istatistikî 

bilgilerin derlenilmesi yanında yapılan anket çalışması ile sorunların 

belirlenerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri oluşturulmaya 

çalışılması amaçlanmaktadır.  

Çalışma kapsamında yapılan saha araştırması çerçevesinde Siirt ilinde 

faaliyet gösteren Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kamu ve özel 
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sektörde görev alan yönetici, müdür, şube müdürleri, okul idarecileri, 

öğretmenler, personeller ve lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve 

yükseköğretimde görev alan uzmanlar ile nitel bir araştırma yöntemi 

derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak görüşülmüştür. 

Derinlemesine görüşme anket formu 9 adet sorudan oluşturulmuştur. 

Yapılan görüşmelerin ortalama süresi 60 dakika civarında olmuştur.  

Derinlemesine görüşme uygulamasında katılımcıların kişisel 

verilerinin korunması amacıyla gizlilik esas alınmış ve katılımcılar 

kimliklerinin açıklanmasını istemediklerinden dolayı tezde herhangi bir 

şahsın isimleri açıklanmamıştır. Bunun yanında kayıtlarının alınması 

için kişilere ses kaydı alınmasına dair rızaları sorulmuş ve katılımcıların 

rızası olmadığından dolayı ses kayıtları da alınmamıştır. 

Bu çalışmanın Siirt ilinde eğitim sektörünün sorunlarına yönelik kalıcı 

ve yapıcı çözümler üretebilmek açısından önemli bir veri kaynağı 

olacağı düşünülmektedir.  

2.4.Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın yöntemine ile ilgili bilgiler 

sunulmaktadır. Bu bölümde araştırmanın evren ve örneklemi yöntemi, 

verilerin toplanması, veri çözümlemeyle birlikte veri toplama araçlarına 

yer verilmiştir. Çalışmada yöntem olarak derinlemesine görüşme 

yöntemi kullanılmıştır. Derinlemesine Görüşme Sorularının sonuçları 

özenle değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Derinlemesine görüşme metodu bir veri toplama tekniğidir ve açık uçlu 

sorular hazırlanarak soruların sorulması ve detaylı cevaplardan 

oluşması, etkin bir dinlemenin gerçekleştirilmesi, verilen cevapların 
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kayıt altına alınması ve ilişkili ek sorular ile araştırma konusunun 

teferruatlı bir şekilde incelenmesini sağlar (Akıncı & Sönmez, 2015: 

99).  

Çalışma kapsamında yapılan araştırmada nitel bir araştırma yöntemi 

olan derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 

“Eğitim Sektörünün İl Ekonomisine Etkisi: Siirt İli Örneği” adlı bu 

araştırma, bilimsel yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma 

sahası ve konusu seçilirken, söz konusu alan ve konu ile ilgili önceden 

bu tür bir çalışmanın yapılmamış olması göz önünde bulundurulmuştur. 

Çalışma ve çalışma kapsamındaki derinlemesine görüşme anket 

uygulaması için ilgili kurul ve makamlardan gerekli izinler alınmış 

akabinde uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma için öncelikle seçilen alan ve konu üzerinde literatür taraması 

yapılmıştır. Literatür taramasından sonra alan araştırmasına 

başlanmıştır. Araştırma sahası ile ilgili kaynaklar sınırlı olduğundan 

dolayı genel eserlerden yararlanma yoluna gidilmiştir. 

2.5.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın çalışma evreni, Siirt ilinde faaliyet gösteren Siirt İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı kamu ve özel sektörde görev alan yönetici, 

müdür, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, personeller ve 

lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve yükseköğretimde görev alan 

uzmanlar ile yüz yüze görüşme uygulanmıştır. Anket uygulaması 

çerçevesinde 13 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. 

Katılımcılar ile yapılan görüşmede alınan bilgiler doğrultusunda Siirt 

ili eğitim sektörünün sorunları ve çözüm önerileri araştırılmıştır. 
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2.6.Araştırmanın Veri Analizi, Toplama Süreci ve 

Çözümlenmesi 

Araştırmada nitel bir araştırma yöntemi derinlemesine görüşme 

yöntemi kullanılmış ve toplamda 9 adet soru sorulmuştur. Siirt ilinde 

faaliyet gösteren Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kamu ve özel 

sektörde görev alan yönetici, müdür, şube müdürleri, okul idarecileri, 

öğretmenler, personeller ve lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve 

yükseköğretimde görev alan uzmanlar ile yüz yüze görüşme 

uygulanmıştır.   

Elde edilen veriler analiz edilmiş, değişkenler arasındaki ilişkileri 

belirlemek için, istatistiki analizlerden yararlanılmıştır. Ayrıca 

görüşmelerde eğitim sektörünü etkileyen sorunların neler olduğu, 

eğitim sektöründe devletin daha fazla nasıl katkı sunması gerektiği 

üzerine yönelik konular sorgulanarak irdelenmiştir. 

Mekân ve zamanın belirlenmesi amacıyla katılımcıların daha çok görev 

yerleri seçilmiştir. Görüşme yapılması için önceden kişilere bilgi 

verilerek, yapılacak görüşmeye ilişkin genel bir hazırlığın olması 

sağlanmıştır. Ayrıca, araştırmada tablolar bazında istatistiki veriler 

kullanılmıştır. 

2.7.Araştırmanın Sınırlılıkları  

Araştırmanın örneklem grubu olarak belirlenen ve Siirt ilinde faaliyet 

gösteren Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kamu ve özel sektörde görev 

alan yönetici, müdür, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, 

personeller ve lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve yükseköğretimde 
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görev alan uzmanlar ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin 

gerçekleştirilmesinde karşılaşılan en önemli sorun ülkemizi ve tüm 

dünyayı sarsan pandemi (Covid-19) sebebiyle görüşmelerin yüz yüze 

yapılmasından endişe duymaları olmuştur. 

3. SİİRT İLİNDE EĞİTİM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI: BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın bu kısmında yer verilen Siirt İli Eğitimi araştırmasında 

görüşmecilere araştırma ile ilgili bilgiler verilmiş, yapılacak 

görüşmenin hangi koşullarda yapılacağı kendilerine açıklanmıştır. 

Ayrıca görüşmede ses kaydının yapılacağı kendilerine söylenmiş ve 

görüşmeciler istemedikleri takdirde görüşmeyi sonlandırabilecekleri 

ifade edilmiştir. Görüşmecilerin kendilerini ifade etmeye çalışırken 

özgüvenlerinin en yüksek olduğu mekanlar seçilmesine özen 

gösterilmiş, verimli ve etkin görüşmeler yapabilmek adına önem 

verilmiştir. Görüşmecilere kişisel hiçbir soru sorulmamış, görüşülen 

kişiye olumsuz yansıyacak herhangi bir durumun söz konusu 

olmayacağı kendilerine ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında etik 

açıdan dikkat edilen en önemli unsurların başında görüşmecilerin 

kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri mekanların seçilmesi için 

özen gösterilmesi gelmektedir. 

Bu araştırma kapsamında nitel bir veri toplama tekniği olan 

derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Siirt ilinin eğitim 

sektörünün durumu ve çözüm önerileri kapsamında derinlemesine 

görüşme soruları hazırlamıştır. Yapılan görüşme aşamasında, 9 adet 
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açık uçlu sorular hazırlanıp, yapılan görüşmelerde bir farklılık 

gözetmeksizin görüşmecilere ve uzmanlara sorular sorulmuştur. 

SONUÇ 

Eğitim, toplumların siyasal, sosyal ve ekonomik olarak kalkınmışlık 

düzeylerini belirleyen en mühim etkenler arasında yer almaktadır. 

Eğitim kişilere özel yararlar sağlamanın yanı sıra, toplumsal açıdan 

sağladığı dışsallıklar sebebiyle de devletlerin ekonomik olarak 

kalkınmalarında önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumların eğitim 

seviyesi yükseldikçe nitelikli işgücü imkânı, teknolojik ve bilimsel 

yenilikler daha hızlı bir şekilde yükselmekte, verimlilik arttıkça ulusal 

gelir düzeyi hızla artış göstermekte ve oluşan gelir daha adil paylaşılır 

bir duruma gelmektedir. Bir toplumun eğitim düzeyi arttığı zaman 

siyasi ve ekonomik istikrar daha rahat bir şekilde sağlanır ve ülkede 

yönetim daha adilane bir hal kazanır bu yüzden eğitime yapılan 

yatırımların fiziksel sermayeye yapılan yatırımlara oranla geri dönüş 

hızı daha yüksek seyretmektedir. Eğitime yapılan harcamalar uzun 

soluklu yatırım harcamalarıdır. Böylelikle yarattığı artan getiri 

sayesinde ekonomik kalkınma hızını artırmaktadır. Eğitime daha çok 

kaynak ayrılması ve eğitim hizmetlerinin artırılması ile kişilerin 

verimlilikleri artar dolayısıyla verimi artan kişiler üretimin artmasına 

da katkıda sağlarlar ve bu katkılar hem bireylerin daha çok ücret 

almasına hem de milli gelirde artışlar meydana getirerek ve beşeri 

sermayeyi geliştirerek gelir dağılımını ve ekonomik büyümeyi 
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hızlandırır. Ekonomik büyümenin artması ile eğitime çok daha fazla 

kaynak sağlanabilecektir. 

Devletin varlığını idame edebilmesi için toplumun kamusal 

ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Bu yüzden kamusal 

ihtiyaçların karşılanması için gerçekleştirilen kamu harcamaları, devlet 

faaliyetlerinin sorumluluğunu göstermektedir. Kamu harcamaları 

sosyal yaşamda ve ekonomik yaşamda önemli etkilere sahiptir. 

Devletin ekonomide üstlendiği görevleri yerine getirmek için 

gerçekleştirdiği, hatta bir açıdan zorunluluk arz eden harcamalardır. 

Devletin var olma amacı halkının gereksinimlerinin karşılanmasıdır. 

Bir arada yaşayan halk birtakım ortak ihtiyaçlara sahiptir. Bu 

gereksinimler ve bir arada yaşamaktan doğan gereksinimlerdir ve tek 

başına karşılanamazlar. Devlet ise bu gereksinimleri kamusal mal ve 

hizmetleri karşılamak şartıyla sağlamaktadır. Eğitim harcamaları da 

devletin karşılaması gereken kamu harcamaları içerisinde yer alır. 

Eğitim kişilerin ve toplumların yaşamlarında büyük önem arz 

etmektedir. Bu yüzden bireye yapılan yatırım önemlidir. Bunun yolu da 

eğitim harcamalarından geçmektedir. Eğitim harcamalarının gelir 

dağılımına, beşeri sermayeye, kalkınmaya, teknoloji üretmeye ve yeni 

teknolojileri geliştirmeye ve bu gelişmelerden yararlanma düzeyini 

artırarak ekonomik kalkınmayı hızlandırmasına katkı sağlamaktadır. 

2019-2020 itibariyle Siirt ilinde; Okul öncesi kademesinde; 8567 

öğrenci, 363 öğretmen, 491 derslik, İlkokul kademesinde; 29317 

öğrenci, 1483 öğretmen, 1874 derslik, Ortaokul kademesinde; 32.336 

öğrenci, 1750 öğretmen,  974 derslik, Ortaöğretim kademesinde; 
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19.739 öğrenci, 1088 öğretmen, 978 derslik günümüz itibariyle de Siirt 

ve ilçelerinde Özel Öğretim Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve 

Fen liseleri kademesinde toplamda 963 öğrenci, 158 öğretmen, 103 

derslik, Ayrıca Özel Öğretim Mesleki Teknik Okullar kademesinde 

toplamda 1406 öğrenci, 61 öğretmen, 72 derslik faaliyet 

göstermektedir. Yükseköğretim kademesinde ise Siirt Üniversitesi’ nin 

akademik profiline baktığımızda; 4 Enstitü, 10 Fakülte, 3 Yüksekokul, 

6 Meslek Yüksekokulu, 43 Lisans Programı mevcuttur. Ayrıca 41 Ön 

lisans Programı, 46 Yükseklisans Programı, 10 Doktora Programı 

olmak üzere Toplam Programı Sayısı 140’ tır. 20 Araştırma Merkezi de 

bulunmaktadır. Siirt Üniversitesinin toplam akademik personel sayısı 

598, Profesör Sayısı 34, Doçent Sayısı 52, Dr. Öğretim Üyesi Sayısı 

174, Öğretim Görevlisi Sayısı 152, Araştırma Görevlisi Sayısı 186, 

Toplam İdari Personel Sayısı ise 487’dir. Toplam Ön Lisans Öğrenci 

Sayısı 5.428, Ön Lisans Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı 853, 

Toplam da 9,564 Lisans Öğrenci Sayısı, Lisans Yabancı Uyruklu 

Öğrenci Sayısı 1378 Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı 1097, 

Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 34 olmak üzere Toplam 

Öğrenci Sayısı 16.253’tür. 

Siirt ilinde eğitim sektörünün durumuna yönelik yapılmış daha önce 

bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Siirt ilinde 

eğitim sektörünün mevcut durumunun tespiti ve istatistikî bilgilerin 

derlenilmesinin yanında geniş bir çerçevede literatür çalışmaları 

incelenip eğitimin tanımı üzerinde durularak, eğitim hizmetinin 

kamusal yönü ve eğitim harcamaları, kamu harcamaları kapsamında 

eğitim harcamaları ve ekonomiye etkileri açıklanmıştır. Ardından 
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genelde Türkiye’ de eğitim sisteminin tarihi ve genel yapısı incelenerek 

özelde Siirt ilinde eğitim sektörünün durum incelemesi yapılmıştır. Siirt 

ili eğitim sektörünün sosyo-ekonomik sorunları, pazarlama ve finansal 

açıdan sorunları, insan kaynakları ve çalışanlar açısından sorunları, 

altyapı sorunları, kanuni düzenlemelerden kaynaklanan sorunları, 

faaliyet gösteren eğitim kurumlarının sorunları ve eğitim sektörüne 

ilişkin kamu politikalarının sorunlarının neler olduğunu ve bu sorunlara 

getirilebilecek çözüm önerilerini kapsamaktadır.  

Yapılan saha araştırması çerçevesinde Siirt ilinde faaliyet gösteren 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı kamu ve özel sektörde görev alan 

yönetici, müdür, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler, 

personeller ve lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve yükseköğretimde 

görev alan uzmanlar ile nitel bir araştırma yöntemi derinlemesine 

görüşme yöntemi kullanılarak görüşülmüştür. Siirt ili eğitiminde 

yaşanan sorunların belirlenerek bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri 

oluşturulmaya çalışılması amaçlanmaktadır. Görüşmelerin 

gerçekleştirilmesinde karşılaşılan en önemli sorun ülkemizi ve tüm 

dünyayı sarsan pandemi (Covid-19) sebebiyle görüşmelerin yüz yüze 

yapılmasından endişe duymaları olmuştur. Aşağıda saha 

araştırmasından elde edilen veriler doğrultusunda sonuç ve çözüm 

önerileri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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Tablo 1: Siirt İlinde Eğitim Sektöründe Gözlemlenen Başlıca Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 

         SORUNLAR  

    

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Nitelik sorunu yani nitelikli 

eğitim yapma sorunu. 

• Nitelikli eğitim nitelikli 

öğretmenler ve nitelikli 

liyakate dayalı yöneticilerin 

işbirliği ile 

gerçekleştirilebilir.  

• Okullardaki kurum 

kültürünün güçlendirilmesi 

gerekir çünkü güçlü bir 

kurum kültüründe biz ruhu, 

takım çalışması vardır. Güçlü 

iletişim vardır.  Okul 

yöneticilerinin liderlik 

özellikleri ve davranışları 

önem arz eder.  

• Öğretmenlerin performansına 

ve motivasyonuna önem 

verilmesi gerekir. 

• Öğrencilerin bireysel 

farklılıklarına göre öğrenci 

merkezli uygulamaları 

gerçekleştirmede 

zorlanılması. 

• Öğrenci Merkezli 

uygulamalar noktasında ve 

öğrencilerin bireysel 

farklılığını ortaya çıkarma,  

Öğrencileri çeşitli 

özelliklerine göre tanıma, 

potansiyellerini ortaya 

çıkarma ve potansiyel 

ölçüsünde geçimlerini 

sağlama noktasında daha 

gayret ve çaba içerisinde 

olmamız gerekir. 

• Okulların fiziki yapılarından 

kaynaklanan sorunlar. 

• Modern, eğitim ortamına 

uygun, geniş, ferah, bahçeleri 

yeşilliklerle dolu okul 

binalarının yapılması. 

• Öğrenci ve öğretmenlerin 

araç gereç, materyal ve 

doküman eksikliği. 

• Öğrenci ve öğretmenlerin 

araç gereç, materyal ve 

doküman eksikliği Valilik ve 

Belediyelerce giderilme 

yoluna gidilerek 

çözülebilecektir. 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 48 

 

• Sözleşmeli öğretmen ve 

öğretmen sirkülasyonu. Sık 

sık yapılan atama ve buna 

bağlı yapılan atama yer 

değiştirmelerinden 

kaynaklanan ve ilimizde sıkça 

gözlemlenen öğretmen 

sirkülasyonu. 

• Öğrencilerin sık sık öğretmen 

değişimine tabi olmaları bu 

yer değişimlerinde sürekli 

batıya doğru yapılan 

atamaların özellikle eş 

durumu atamalarında doğuya 

doğru yapılması uygun 

olacaktır. Öğretmenlerimizi 

göndermek yerine eşlerini 

bölgeye getirmek sorunun bir 

kısmını çözecektir. 

• Devletin başarılı, hak eden 

öğrenciye gereken desteği 

vermemesi. 

• Devlet öğrenciye sen başarı 

için çok çalış ve hak ettiğinde 

ben sana hak ettiğinin 

karşılığını mutlaka 

vereceğim. Bana güven 

emeğinin karşılığını 

alacaksın güvenini vermesi 

gereklidir. 

• Uzaktan eğitim de teknoloji 

ve internet eksikliği birçok 

köyde internetin olmaması. 

• Türk Telekom ve Milli 

Eğitim Bakanlığınca ortak 

protokollerle 

çözülebilecektir. 

• Veli ilgisizliği/bilinçsizliği: 

Yaşadığımız ilde eğitime 

duyarlı her ne kadar 

veli/ebeveyn var ise de 

maalesef bir o kadar da 

ilgisiz/kayıtsız velilerimiz var. 

 

 

 

 

• Ebeveyn eğitimleri yapılmalı 

ve Veli katılımının 

arttırılması sağlanmalıdır. 

 

• Okullar düzeyinde Örgüt içi 

iletişimde bazı problemlerin 

olması ve buna bağlı olarak 

örgütsel bağlılık düzeyinin 

düşük seviyede olması. 

 

• Hizmet içi öğretmen ve 

yönetici eğitimleri, Örgütsel 

bağlılığı arttırıcı çalışmaların 

yapılması. 

 

• Denetim mekanizmasının 

işlememesine. 

• Okullarımız hem idare olarak 

hem de öğretmen olarak sık 

denetlenmeli ve 
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yaptıklarından hesap 

verebilmelidirler. Bu sebeple 

gerek illerdeki müfettiş 

sayısını gerekse Bakanlık 

nezdinde müfettiş sayısını 

arttırmak gerekmektedir. İşini 

yapan ile yapmayanın 

ayrıldığı bir sistemin işlemesi 

gerekmektedir. 

• İşin ehli olmayanların iş 

başına getirilmesi. 

• Mülakat ile çalışan 

seçilmesine son verilmesi 

gerekmektedir.  

• İnsanlar bir işe seçilirken 

önce o iş ile ilgili bir sınava 

tabi tutulmalı daha sonrada 

işe başlamadan önce çok 

ciddi bir yetiştirme kursuna 

alınmalıdır.  

• İşi tam manasıyla 

öğrendikten sonra da “işim 

artık garanti” diyememeli ve 

sık sık denetlenip kendini 

geliştirmesi sağlanmalıdır. 

• Öğretmen açığının fazla 

olması ve bunun ücretli 

öğretmenlerle aşılmaya 

çalışılması. 

• Öğretmenler odasında ücretli 

sözleşmeli ve kadrolu 

öğretmen vb. kavramların 

olması muhabbetinin 

yapılmaması gereklidir çünkü 

öğretmen sadece 

öğretmendir. 

• Okullar arasındaki fırsat ve 

istihdam eşitsizliği. 

• Eğitim-öğretimde fırsat 

eşitliğini sağlayabilmek adına 

gerekli kurumlarca finansal 

açıdan yeterli ödenek 

sağlanıp düzenlemeler 

yapılabilir. 
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Tablo 2: Siirt İlinde Eğitim Sektörünün Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm 

Önerileri 

            SORUNLAR         ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Ailelerin Ekonomik 

yetersizlikleri, Sosyo-

ekonomik düzey 

dağılımının normal dağılım 

sergilememesi ve İlin 

çevresel yapısına göre 

düşük düzeyde olması 

eğitimde fırsatları 

azaltmaktadır. 

• Sosyal devlet anlayışının 

geliştirilmesi, toplumların 

ekonomik refahı ancak eğitim ile 

mümkündür vereceğimiz kaliteli 

eğitim ile bu problem ortadan 

kaldırılabilir. 

• Anne babaların eğitimsiz 

olması, anne babanın 

eğitim konusunda bilinçli 

olmaması. 

• Yaşam boyu öğrenme 

kapsamında Milli Eğitim 

Bakanlığı bünyesinde halk 

eğitim kurslarının anne 

babaların bilinçlendirilmeleri 

için açılması. 

• Okullarda öğrencilerin 

ders dışında sosyal kültürel 

eğitsel etkinlikler için 

herhangi bir bütçenin 

ayrılamaması. 

• Devletin yeterli bütçe ayırması. 

• Ekonomik problemlerden 

dolayı her sene nisan 

ayından sonra bu bölgede 

yaşayan ailelerin 

Karadeniz’e veya 

Çukurova’ya mevsimlik 

işçi olarak gönderilmesi 

çocuğu eğitimden 

uzaklaştırır. 

• İstihdam sağlanması, Devletin 

kişi başına düşen milli geliri 

artırması, bir ailenin geçimini 

sağlayacağı ücreti kazanmayı 

sağlaması, üretim politikasını 

desteklemesi, tarım desteği 

sunması, çocukların eğitimi için 

ailelere eğitim desteğinde 

bulunması gerekir. 

• Taşımalı eğitimde sosyo-

ekonomik problemler 

ortaya çıkıyor. Özellikle 

uzak köylerden gelen 

öğrenciler ilçede yeterli 

kapasitede yurtlar 

bulunmadığı için 

öğrenciler, gün içerisinde 

saatlerce yolculuk 

yaptıklarından öğrenmeye 

• İhtiyaç duyulan yerlerde yeterli 

barınma alanı sağlanmalıdır. 

Devlet destekli yarı kamu yarı 

özel yurtların faaliyet 

göstermesi çözüme katkı 

sunacaktır. 
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olan motivasyonları 

düşebiliyor. 

• Ekonomik ve kültürel 

düzeyi zayıf olan 

öğrencilerin aynı okulda 

toplanması 

• Aynı sınıfta her kültür ve 

ekonomik düzeyden öğrencinin 

beraberce eğitim görecekleri bir 

ortamın sağlanması ve bu 

şekilde zenginliğin de 

fakirliğinde olabileceğini, 

seviye farklılıkları olsa bile 

beraberce eğitim görebilecekleri 

çocuklara anımsatılmalıdır. 

• Bakanlık tarafından 

gönderilen kaynakların 

içerik olarak zayıf ve 

yetersiz kalması 

• Her yıl Bakanlık tarafından her 

öğrenciye ücretsiz kitap dağıtımı 

takdire şayan bir davranıştır. 

Ancak neredeyse tüm öğrenciler 

bu kaynaklar dışında başka bir 

kaynak almak zorunda kalmakta 

ya da Bakanlığın gönderdiği 

kitaba hiç bakmadan tamamen 

piyasada satılan kitaplar aldırılıp 

o kitaplardan ders işlenmektedir. 

Bu sebeple Bakanlık kitap 

tasarımını değiştirmeli ve her 

öğrenciye fırsat eşitliği 

sağlayacak şekilde başka bir 

kaynağa gerek kalmadan ve her 

yönden doyurucu kaynaklar 

tasarlayarak hem veliye yük olan 

ek kaynakları azaltmalı hem de 

her yılın sonunda binlerce ton 

kitabın çöpe gitmesinin önü 

kesilmelidir 

 

Tablo 3: Siirt İlinde Eğitim Sektörünün Pazarlama ve Finansal Açıdan Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 

              SORUNLAR             

   

         ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Okullarda rehberlik 

çalışmalarının istenilen 

düzeyde yapılamaması, 

okullardaki rehber 

öğretmen sayılarının az 

• Okullarda rehber öğretmen 

sayısı arttırılmalı, Planlı ve 

programlı etkin bir rehberlik 

hizmeti ile mutsuz ve başarısız 

çocukların yetişmesine engel 
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olması ve bundan dolayı 

öğrencilere ve hatta ailelere 

yeterli rehberliğin 

yapılmaması.  

 

olunması gerekir. Çocukları 

tanımak özellikle ortaokul 

yıllarında meslekleri tanıtmak, 

yönlendirebilmek, rehberlik 

hizmetleri sunabilmek ve 

verilen eğitimin sayısal-sözel, 

sanatsal, sportif ve zeka 

açısından çocukların ne gibi 

artıları kazanımları olacak 

bilinçlendirmek gerekiyor. 

 

• Okulların bütçeleri 

ihtiyaçları karşılamakta 

yetersiz kalması. 

 

• Bu ihtiyaçlar okul aile 

birliğinin yapacağı yardım ve 

etkinliklerle temin edilebilir. 

Ayrıca okul yönetimleri,  kamu 

kurumlarından, bölgesel 

kalkınma ajanslarından ve/veya 

yerel yönetim gibi kurum ve 

kuruluşlardan çeşitli projeler 

sunarak veya talep ederek hibe 

alma imkanlarını kullanmaktan 

imtina etmemelidir. 

• Özellikle pandemi ile 

birlikte kamuda çalışan 

öğretmenlerin kendilerine 

ayrı bir yer açmaları, 

maliyetinin yüksek olması 

ve kendi öğrencilerini 

açtıkları kurslara notla 

korkutarak mecbur 

bıraktırmaları, özel öğretim 

kurs ücretlerinin fazla 

görülmesi. 

• Devlet denetimi çok iyi bir 

şekilde yapmalıdır. Öğrencinin 

hangi dersten sıkıntı yaşadığını 

tespit etmeli ve ona göre 

öğretmenlerini ya da 

ebeveynleri yönlendirmelidir. 

Zayıf olduğu ders için takviye 

yapılmasını sağlayarak 

oluşacak maliyeti 

karşılamalıdır. Özel öğretim 

kursu olarak cüzi bir miktara 

öğrencilerin sınıfça kayıtları 

alınabilir hatta devlet 

okullarında maddi durumu iyi 

olmayan  

öğrenciler tespit edilerek ve 

masrafları karşılanarak özel 

öğretim kurslarına eşit bir 

şekilde bölüştürülmelidir. 

• İlimizin eğitim sektörünün 

yeterince tanıtılmaması. 

• Liyakatın esas alındığı bilgi ve 

birikimleri ile öğrencilere her 
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türlü desteği verebilecek olan 

bireylerin yönetici 

pozisyonlarında 

görevlendirilmeleri ilimiz 

eğitiminin tanıtılması açısından 

daha iyi olacaktır. 

• Pazarlama noktasında özel 

sektörün üvey evlat 

görülmesi ve kendilerini 

tanıtabilecek alanları 

kısıtlaması, finansal olarak 

gelir düzeyinin 

düşüklüğünden 

kaynaklanan merdiven altı 

kurumların varlığı büyük 

bir sorundur.   

• Resmi makamların özel 

kurumların kendilerini ifade 

edebilecekleri kendilerini 

tanıtabileceği imkanları 

sunması gereklidir. 

• Aile nüfusunun fazla olması 

bireye ilgiyi azaltmaktadır. 

• İlgili veliler ödüllendirilmeli ve 

ilgili velilerin öğrencilerine veli 

ilgisi notu verilmelidir. 

• Okullara gerekli maddi 

desteğin yetersiz olması 

dolayısıyla ebeveynlere 

ekstra yük olması. 

• İlin dolayısıyla ailelerin 

ekonomik durumunun 

düzelmesi, farklı iş ve meslek 

alanlarının açılmasıyla 

mümkündür. 

 

Tablo 4: Siirt İlinde Eğitim Sektöründe İnsan Kaynakları ve Çalışanlar Açısından 

Sorunları ve Çözüm Önerileri 

            SORUNLAR          ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Öğretmen, yönetici ve 

personel motivasyonunun 

yetersiz olması. 

 

• Personelin çalışmaları yeteri 

kadar takdir edilmemekte ve 

personel gayret gösterme 

motivasyonu bulamamaktadır. 

Personel başarı belgesi ve ek 

ödemelerle takdir edilebilir. 

İdarecilerin bu yetkilerini daha 

etkin kullanması 

gerekmektedir. 

 

• Liyakatın olmaması, 

okullarda etkili yöneticilerin 

atanamaması ve okullarda 

• İnsan kaynaklarının verimli 

kullanılması önemlidir insanın 

verimini artırmanın temelinde 
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yönetici atamalarında 

adaletsizlik olması 

. 

de liyakat vardır. Liyakatı 

hakkaniyetle uygularsak bu 

sorunların çoğunu çözmüş 

oluruz. Burada ödül ve ceza 

yöntemini de hakkaniyetli 

uygulamak önemlidir. 

Liyakatı tam olarak 

uyguladığımızda sorunların 

çoğu çözülecektir. 

 

• Okullardaki örgütsel birliğin 

bozulması, Milli eğitimdeki 

teftiş mekanizmasının uzun 

süreden beri işlememesi. 

• Teftiş Kurulu Bakanlığı’nın 

daha önceki dönemlerde 

olduğu gibi yeniden 

oluşturulup aktif hale 

getirilmesi personel ve 

akademik kadroların 

oluşturulması. 

 

 

• Yeterli düzeyde hizmet içi 

eğitimin verilmemesi. 

 

 

• İş hayatında bilgi ve tecrübe 

eksikliği yaşanmaktadır. 

Alınan hizmet içi eğitimin kişi 

hangi alanda çalışıyorsa o 

alana yönelik yoğunlukta 

olması gerekmektedir. 

• Özlük haklarının olmaması. • Özel okullar olsun özel 

öğretim kursları olsun 

çalışanların güvence altına 

alınması sağlanmalıdır. Özel 

sektör çalışanları kolay kolay 

işten çıkarılmamalı, özel 

sektör için sigorta primleri 

düşürülür ise çalışana asgari 

ücret üzerinden değil de daha 

yüksek maaş alması 

sağlanabilir. 

• Kalifiye öğretmen ihtiyacının 

karşılanabilmesi için bir 

kurumun olmaması. 

• Devlet tarafından insan 

kaynakları olarak bir kurum 

açılabilir. Çalışmak isteyen 

öğretmen gider başvurusunu 

yapar belirli kriterlere tabi 

tutulur tecrübesi yeterliliği not 

alınır bir CV oluşturulur ve 

havuza atılır sonrasında hangi 
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kurumun ihtiyacı olursa 

havuzdan kurumlara dağıtılır. 

Özel öğretim kurumları havuz 

için düzenli olarak bir miktar 

para (her şey şeffaf olacak 

şekilde) aktarabilir ve havuzda 

olan öğretmenlere o paradan 

en fazla iki yıl olacak şekilde 

cüzi bir miktar verilebilir. 

Havuzda olan öğretmenlerin iş 

tecrübesi kazanmaları 

açısından stajyer olarak 

kurumlara gönderilebilir. 

Kazanacağı tecrübe 

sonrasında başvurulacak ilk 

kalifiye eleman olacaktır. 

• Ücretli öğretmen sayısının 

fazla olması. 

• Ücretli öğretmenler, diğer 

öğretmenler ile aynı işi 

yaptıkları halde bir iş 

garantilerinin olmayışı ya da 

kendi istekleri ile her zaman 

görevi bırakabilmeleri eğitimi 

sekteye uğratmaktadır. Ücret 

karşılığı çalışan öğretmenlerin 

bir eziklik yaşamaması için 

ücretlerinin iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Mesela sabit 

2000 TL + girdikleri ek ders 

saatinin ücretini almaları bu 

sorunu kısmen de olsa 

çözecektir. 

• Kadın öğretmenlerin 

hamilelik sürecinde uzun bir 

zaman ücretli izne 

ayrılmaları. 

• Hamile olan kadın 

öğretmenlerin Hamilelik 

öncesi ve sonrası yasal olan 

izinlerinde ücretlerini 

almalarına devam etmeleri 

ancak bu süreler dışında rapor 

almaları durumunda asgari 

ücret ile maaş almalarının 

sağlanması. 

• Atanan öğretmenlerin kadro 

aldım düşüncesiyle 

kendilerini geliştirmemeleri. 

• Gerek hizmet içi seminerlerle 

gerekse birtakım yaptırımlarla 

öğretmenlerin kendilerini 

geliştirmelerini sağlamalı 

veya belirli zaman 

aralıklarında öğretmenlerin 
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kendi alanlarında ve pedagojik 

alanlarda sınava tabi 

tutulmaları sağlanmalı, 

yetersiz olanların tekrar 

stajyer öğretmen pozisyonuna 

çekilerek kendilerini 

geliştirmeleri sağlanmalı. 

• Yeni atanan öğretmenlerin 

uyum oryantasyonu sorunu. 

• Yeni geldiği ilin, bölgenin 

yerel koşullardaki kültür 

anlayışları okul yöneticilerinin 

ve tecrübe edinmiş 

öğretmenlerin destekleriyle 

bunları zaman içerisinde 

öğrenerek uyum oryantasyon 

sürecine katkı sağlayacaktır. 

  

Tablo 5: Siirt İlinde Eğitim Sektöründe Altyapı Sorunları ve Çözüm Önerileri 

                   SORUNLAR         ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Yapılan binaların ihtiyaca 

cevap vermemesi. 

 

• Yapılacak okulların geniş bir 

bahçeye sahip olması gerekir. 

Özellikle yeni yapılan binalarda 

konferans salonu, Spor salonu 

ve daha nice etkinliğin 

yapılabilmesi için uygun 

ortamların yapılması 

gerekmektedir. 

• Binaların dayanıklı 

olmaması. 

• Yeni yapılan binaların bile 

boyası, sıvası dökülebilmekte, 

su tesisatı elektrik tesisatı arıza 

verebilmektedir. İnternet 

hatlarında okullarımız büyük 

problemler yaşayabilmektedir. 

Bu sebeple başlangıçtan sona 

kadar binalar yapılırken çok 

ciddi denetimden geçmeli 

Şartnamede ne varsa harfiyen 

yapılmalıdır.  Müteahhitlerin 

insafına bırakılmamalıdır. Ya 

da binaların kabul edilmesi için 

birilerinin devreye girerek 

binanın kabulünü sağlamaması 

gerekmektedir. İyi yapılmayan 
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binalar daha sonra çok ciddi 

maliyetler ve beraberinde 

külfeti getirmektedir. 

• Öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerine uygun 

olmayan alanlara 

yönlendirilmesi. 

• İlkokuldan itibaren çocukların 

ilgi ve becerilerine göre 

yönlendirilmesi müfredatın ona 

göre ayarlanması 

gerekmektedir. 

• Araç gereç eksikliği 

kütüphane eksikliği. 

• Sivil Toplum Kuruluşları 

harekete geçirilerek 

giderilmelidir. 

 

• Özellikle pandemi sürecinde 

daha fazla ihtiyaç duyulan 

internet altyapısının zayıf 

olması, öğrencilerin 

internete bağlanmak için 

gerekli imkanlarının 

olmaması. 

• Altyapıyı güçlendirmemiz, 

okulların özellikle internet 

iletişim altyapılarını akıllı 

tahtalardan tutunda diğer 

öğretim materyallerine kadar 

bunların sürekli geliştirilmesi 

ve maddi imkansızlık yaşayan 

öğrencilere gerekli araç gerecin 

temin edilmesi gerekiyor ki 

daha nitelikli eğitimler 

gerçekleştirilebilsin. 

• Var olan kaynakların 

ihtiyaca cevap olmaması. 

• Sorunu ortadan kaldırabilmek 

için özel kurumlardan 

yararlanılabilir. Kaynak alımı 

özelleştirilebilir ya da kamu alt 

yapısında ihtiyaca cevap 

olabilecek şekilde kaynak 

hazırlayabilecek bir kesim 

oluşturulabilir. 

• Okulların öğrenci sayısının 

dengeli dağılım 

göstermemesi. 

• Kamu kurumları okul yapım 

işlerini planlarken nüfusun 

arttığı ve artabileceği bölgeleri 

öngörerek çalışma yapmalı ve 

derslik sayılarını buna göre 

belirlemelidir. 
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Tablo 6: Siirt İlinde Eğitim Sektöründe Kanuni Düzenlemelerden 

Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

SORUNLAR   ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Sözleşmeli öğretmen maaş 

ve ek derslerinin 

düzenlenmesi gerekir. 

 

• Aynı işi yaptıkları halde 

kadrolu öğretmenlerden daha 

düşük ücret almaktadırlar. 

Sendikaların bu durumu toplu 

iş sözleşmeleri çerçevesinde 

çözmeleri gerekmektedir. 

 

• İlçeden ile yapılan 

görevlendirmelere bir 

kontenjan getirilmesi 

gerekmektedir. 

 

• İlçe ve köylerde bulunan 

öğretmenlerin il merkezine 

geçici görev ile 

görevlendirilmelerinin önüne 

ilçeden ile yapılan 

görevlendirmelere bir 

kontenjan getirilerek geçilmesi 

sağlanmalıdır. 

• Atama ve yer değişikliği 

yönetmeliği gereğince özür 

grubu atamalarının sürekli 

batıya doğru yapılması. 

. 

• Nerede ihtiyaç varsa atamaların 

oraya yapılmasına dikkat 

edilmelidir. Örneğin İzmir ilini 

özür grubu atamasında isteyen 

bir bayanın eşi çalışıyor ve 

bölgemizde istihdam 

edilebiliyorsa eşinin atamasının 

bölgemize veya ilimize 

yapılmalı. İlimizde görev yapan 

öğretmenlerin batıya gidişini 

geciktirmek veya uzatmak 

amacı ile ek ücret veya ek 

hizmet puanı verilmesi 

gerekmektedir. 

• Ülkenin istikrarlı ve kalıcı 

eğitim politikasının 

olmaması ve sistemin 

hükümet değişimleri ile sil 

baştan değiştirilebilmesi. 

• Kanuni düzenlemelerin sağlam 

yere basar ve gerçekten 

sorunlara çözüm üretecek 

nitelikte karne düzenlemeler 

yapılırsa gerçekten eğitime 

büyük katkı sağlanmış olur. 

Siirt özelinde aslında tüm 

ülkede uzman kişiler tarafından 

hazırlanan bir eğitim 

politikasının olması ve gelen 
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üst yöneticilerinin bunu 

değiştirmekten çok, geliştirme 

ve uygulama noktasında 

çalışmalar yapmasının 

sağlanması ayrıca Eğitimin 

siyasetten kesinlikle ayrılması 

iyi bir çözüm olacaktır. 

 

• Öğretmenlerin atandıkları 

ilde veya okulda istedikleri 

kadar kalabilme. 

 

• İyi bir okula atanan öğretmen o 

okuldan gerekirse emekli 

oluncaya kadar 

kalabilmektedir. Oysa belirli 

bir süreden sonra değişiklik 

yapmak şarttır. Bu sebeple 

öğretmenler; polis gibi asker 

gibi birkaç yılda bir başka ile en 

azından aynı ilde rotasyona tabi 

tutulmalıdır. 

• Ek ders yönünden herkesin 

eşit ücret alamaması. 

 

• Öğretmenler için ek ders 

olayının kaldırılması ve maaş + 

ek derse denk gelecek ücretin 

herkes için aynı olması ve maaş 

karşılığı olarak ifade edilen 

ders saat sayısının en az 25 

saate çıkarılması. 

• Kanunların uygulanması 

noktasında sorunlar 

oluşmaktadır. 

• Bu sorunların temelini de 

denedim mekanizmasının 

yeterince adil uygulanmaması 

oluşturuyor. Denetim 

mekanizmasını işler hale 

getirmek, etik ve ahlaki 

değerleri benimsemek ve 

bunları uygulamak. Ödül ve 

cezayı bu ilkeler ışığında 

uygulamak, müfettişlerce veya 

ilgili idareciler vasıtasıyla rutin 

olarak rehberlik edici, yol 

gösterici şekilde denetim 

faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir. 
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Tablo 7: Siirt İlinde Faaliyet Gösteren Eğitim Kurumlarının Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 

       SORUNLAR   ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Okul aile birliklerinin 

eğitim öğretim sürecine 

aktif bir şekilde 

katılamaması. 

 

• Toplantıların yapılması, velinin 

okula çağırılması, okul- aile ve 

öğrenci ayağının oluşturulması, 

velinin aktif bir şekilde sürece 

dahil olması ve evde de bunu 

devam ettirmesi gerekir. 

• Belirli okulların cazibe 

merkezleri haline getirilip 

sınıflardaki öğrenci 

sayısının aşırı bir şekilde 

kalabalık yapılması 

bununla birlikte kenar 

mahallerdeki okulların 

içlerinin boşaltılması. 

 

• Bütün okullarının imkanlarının 

eşit hale getirilerek öğrencilerin 

kayıt sistemlerinde adrese 

dayalı sistemin uygulanması. 

• Birleştirilmiş sınıf 

uygulamalarının özellikle 

öğretmen eksikliklerinden 

kaynaklı birleştirilmiş sınıf 

uygulamalarının fazlalığı. 

 

• Okul bina, derslik ve öğretmen 

sayısının artırılması. 

• İlk atama yapılan bir il 

olması nedeniyle 

öğretmenlerin deneyim ve 

tecrübesinin az olması. 

• Öğretmenin sosyalleşmesine 

uyum oryantasyonuna hizmet 

içi eğitimler ile ayrıca önem 

verilmelidir. 

 

• Eğitim kurumları 

arasındaki fırsat eşitsizliği. 

• Başarı seviyesi yüksek olan 

okullar popülerlik kazanırken 

diğer okullar için toplum 

tarafından tam tersi görüş 

oluşmuş durumda. Özellikle 

ilkokul ve ortaokullarda fırsat 

eşitliğinin sağlanması ve kayıt 

alanlarına dokunmadan herkes 

kendisine yakın olan okula 

gitmesinin sağlanması 

gerekmektedir. Çevre 

okullarında başarılı bir öğrenci 
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oldu mu hemen merkezi okula 

yönlendirilmekte ve böylece 

çevre okullarında başarılı 

öğrencilerin başka okullara 

gitmesiyle okullar arası seviye 

farkı gitgide açılmaktadır. 

Kısaca herkes kendi alanındaki 

okula gitmelidir. 

• İlk ve ortaokullara 

gönderilen ödeneklerin İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ 

nün havuz hesabına 

gönderilmesi. 

• Milli Eğitim Müdürlüklerine 

gönderilen ödenekler çoğu 

zaman başka sorunlar için 

başka işlere 

kaydırılabilmektedir. Oysa her 

okul için gönderilen ödenek 

ilgili okula gönderilmesi ve her 

okula öğrenci sayısına göre 

belirlenecek ödenek direk okul 

hesabına gönderilmesi çözüm 

olacaktır. 

• İlkokullarda dört yılın 

sonunda seçici bir sınavın 

olmayışı ilkokullarda 

oluşan rahatlığın olumsuz 

etkileri ve hesap 

sorulmaması. 

• Dört yılın sonunda Bakanlık 

tarafından bir sınav yapılması 

ve verilmek istenen 

kazanımların verilip 

verilmediğinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Eğer seviyenin 

çok altında kalınmışsa ilgililer 

hakkında inceleme 

başlatılmalıdır. 

• İlkokullarda müfredatın 

çok yoğun olması. 

• İlkokullarda temel mantığın 

okuma, yazma, anlama, dört 

işlem, vatan millet bayrak 

sevgisi ve hayatı tanıma ile 

sınırlı olmalıdır. Gereksiz 

tekrarlar, Deneme sınavları, 

Tamamen soru çözümüne 

odaklanma gibi çalışmalar 

yapılmamalıdır. Öğrencilerin 

Milli ve Manevi duygularının 

bu yaşta verilmesine özen 

gösterilmelidir. 

• Liselerde sadece son sınıfta 

ÖSYM tarafından sınavın 

yapılması. 

• Öğrenciler her senenin sonunda 

bulundukları sınıf seviyesi ile 

ilgili ÖSYM tarafından sınava 

tabi tutulmaları ve 9. sınıfın 

sonunda 9. sınıf konularından, 

10. sınıfta 9-10. sınıf 
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konularından, 11. sınıfta 9-10-

11.sınıf konularından ve 

nihayetinde son sınıfta bütün 

müfredattan sorumlu olacak 

şekilde sınava tabi tutularak her 

senenin ortalamasını alıp 

ÖSYM sınav sonucunun bu 

şekilde belirlenmesi öğrencinin 

4 yıl boyunca sıkı çalışmasını 

sağlayacaktır. 

• İlimizde faaliyet gösteren 

özel eğitim kurumlarının 

sorunu maddi olarak 

kiralardır. 

• Kiralar resmiyette görünenin 

çok üzerindedir. Devlet özel 

sektör kurucularına yer 

göstermelidir. Mesleki Teknik 

Liselere verdiği desteği diğer 

özel kurumlara da sağlamalıdır. 

Personel ve sigorta prim 

giderleri konusunda da destek 

sağlamalıdır. 

• Okul aile işbirliğinin zayıf 

olması ve buna bağlı olarak 

velilerin eğitim sürecinde 

inaktif durumda olması. 

• Okul-Aile birliklerinin 

güçlendirilerek velinin eğitim 

süreçlerine aktif bir şekilde 

katılımın sağlanması. 

 

Tablo 8: Siirt İlinde Eğitim Sektörüne İlişkin Kamu Politikaları Hakkında 

Önerileriniz Var Mıdır? Varsa Nelerdir? 

SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Kamu tarafından gerekli ve 

yeterli desteğin 

sağlanmaması. 

 

• Okulların sosyal alanları 

zenginleştirilmeli ve 

teknolojiye yatırım yapılmalı, 

öğrencilerin tamamı teknoloji 

ile temasa geçmeli, okullarda 

çok yönlü kişisel gelişim 

eğitimleri verilmeli ve takip 

edilip sürekliliği sağlanmalıdır. 

 

• Kamu kurum ve 

kuruluşlarının 

koordinasyon eksikliği. 

• Valilik başta olmak üzere diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının 

en temel prensibi eğitimi 

güçlendirmek olmalıdır. Milli 

Eğitim Müdürlükleri ile 
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işbirliğinde çalışacak bir 

danışma ve/veya dayanışma 

komisyonun oluşturulması ve 

sorunların tartışılarak çözüm 

üretilmesi. 

• Eğitimde teknolojiyi 

kullanma ve inovasyon 

yetersizliği. 

• Kamu kurumları tarafından 

eğitimde dijitalleşme adına, 

yenilikçi uygulamaları 

desteklemek için daha çok 

kamu politikası yürütülebilir. 

Bunun için sivil toplum 

kuruluşlarından destek 

alınabilir. Yerel kanal 

tarafından eğitici televizyon 

programları yapılabilir. Kamu 

kuruluşları işbirliğiyle sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerin 

yürütülmesi desteklenebilir, 

eğitim- öğretim konulu 

toplantılara teşvik artırılabilir. 

• Çağa uygun politikaların 

üretilememesi. 

• Gerek okullarımızın gerek se 

çalışanların kendini yenilemesi 

gerektiği ve değişen dünyada 

yer edinebilmek için teknolojik 

gelişmeleri iyi kullanan, 

gelişmeye ve değişmeye açık, 

ileri görüşlü ve iletişim çağını 

yakalayabilmek için 

politikaların geliştirilmesi 

gerekmektedir. Mesela gençler 

telefon ve internetle çok iç içe 

yaşamaktadır. Bu sebeple bunu 

fırsata çevirmeye ve artık 

eğitimde dijitalleşmenin önünü 

açacak politikaların hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. 

• Yapılan projelerin amacına 

hizmet etmemesi. 

• Büyük bir heyecanla başlatılan 

ve büyük paralar harcanarak 

faaliyete geçirilen projelerin 

belli bir zamandan sonra artık 

amaca hizmet etmemesi ve 

yine kişisel çıkarların ön 

planda olduğu, hesabın 

sorulmadığı ve sırf yaptım 

demek için yapılmaya 

başlanması büyük bir problem 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu sebeple projelerde hesap 

verebilirlik olmalı ve yararlı ise 

devamının sağlanması 

gerekmektedir. 

    

Sonuç olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne, okul yöneticilerine, öğretmenlere, 

ebeveynlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilere 

ulaşmak, öğrencilerin potansiyeli ölçüsünde okullardan en üst düzeyde 

istifade etmesini sağlamak önem arz etmektedir. Devamlı olarak 

alınacak hizmet içi eğitimler ile okul yöneticilerinin liderlik 

özelliklerini, becerilerini geliştirmek, kurumsal bağlılığını, aidiyetini 

geliştirmek, iletişimlerini güçlendirmek, öğretmenlerin moral 

motivasyonunu yüksek tutmak, ailelerin okul yönetimine katılımının 

sağlanması gerekmektedir. Bu noktada her paydaş önemlidir. Ayrıca 

devletin her alanda olduğu gibi eğitim politikasında ve uygulamalarında 

da gerekli güveni sağlamalıdır. 

Türkiye’ de eğitimde pandemi etkisi ile yaşanan ve daha sonrasında 

yaşanabilecek olası durumlar için kısa, orta ve uzun vadeler için 

yapılacaklar listesi oluşturmak, kriterleri geliştirmek, teknolojiyi daha 

aktif kullanmak ve bunları ayrı ayrı değerlendirmek önemlidir. Ancak 

unutulmaması gereken, eğitimin merkeze alınması gerekliliğidir. 

Teknolojiyi nasıl kullanacağını ve yöneteceğini bilen insanların varlığı 

nitelikli eğitim ile yaratılacaktır. Teknolojiyi sadece günümüzde değil, 

gelecek nesilde de yaratacak, geliştirecek ve uygulayacak olan insandır. 
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Bu nedenle öğrencilerin nitelikli eğitim almaları gerekliliği önem arz 

etmektedir.  

Bundan sonraki çalışmalarda diğer iller için benzer çalışmalar 

yapılabilir. Siirt ili için ise eğitimin her bir kademesi için daha detaylı 

analizler yapılabilir. Böylelikle eğitim sektörü ile ilgili sorunların 

çözümü için geliştirilecek politikalara dair veri kaynakları sağlanmış 

olacaktır.    
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GİRİŞ 

Turizmin gelişimi özellikle II. Dünya Savaşı sonrası kalkınma 

çabalarıyla başlamış ve günümüzde turizm sektörü, ekonomik 

kalkınmanın belirleyicileri arasında yer bulmuştur. Bu süreçte turizm 

plan ve politikaları, sürdürülebilir stratejiler ve turistik düzenleme 

konuları önem arz etmiştir. Günümüzde kentleşme çabaları içinde de 

ele alınan turistik düzenleme, bir destinasyonun turizm merkezi haline 

dönüşebilmesi için yapılan uygulamalar arasındadır.  

Ülkelerin belirledikleri turizm plan ve politikaları ile turistik 

düzenlemeler, turizmin gelişim sürecinin bir parçası olmuştur. Turistik 

düzenlemeler ile ilgili yerel düzeyde karar mekanizmalarının 

sorumluluk almaları ve gelişimi desteklemeleri son derece önemlidir. 

Özel sektörün en yüksek karı elde etme güdüsü ile turistik 

düzenlemelerde rol alması, turizmin gelişiminden ziyade rant odaklı 

yatırım ve işletme faaliyetlerinde bulunması yerel yönetimlerin 

önemini artırmaktadır. Turizmden elde edilen kazancı artırma çabaları, 

çoğu zaman plansız ve yıkıcı bir boyutta olmuş, rekabet savaşları ile 

günü kurtarma çabaları sürdürülebilir bir turizm gelişimini 

engellemiştir.  

Genel olarak turistik düzenlemeler, hükümetlerin ve yerel 

yönetimlerinin turizmi geliştirme ve makro hedeflere ulaşma 

amaçlarına yönelik politikaların birer unsuru olmaktadır. Turistik 

düzenlemeler, cazibe unsuruna sahip destinasyonların büyük ölçekli 

turizme açılabilmesi için bir devlet politikası olarak uygulanmaktadır. 
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Özellikle deniz-kum-güneş turizminin yapılabildiği sahil bölgeleri, kış 

turizmine uygun coğrafi koşullara sahip bölgeler ve alternatif turizm 

türleri ile ilgili potansiyele sahip bölgeler turistik düzenlemeler ile 

önemli birer turizm merkezi haline getirilebilmektedir.  

Turizmin gelişimine uygun doğal, kültürel ve tarihi çekicilik 

unsurlarına sahip bölgelerin planlı ve programlı bütüncül bir yaklaşımla 

düzenlenmesi, çekicilik unsurlarının öne çıkarılması, alt ve üst yapı 

imkanlarının geliştirilmesi turizmden elde edilecek ekonomik ve sosyal 

faydanın artmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda turistik düzenlemeler, 

yeşil alanların artmasına, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesine ve 

çevre kirliliğinin azalmasına da etki ettiğinden bölgenin yaşam 

kalitesini de yükseltmektedir. Bu nedenlerle turistik düzenleme, bir 

bölgede turizm gelişimi kapsamında değerlendirilmesi gereken önemli 

konular arasında yer almaktadır.  

1. TURİSTİK DÜZENLEME  

 

Turistik düzenleme, turizm potansiyeline sahip bölgelerin, çekicilik 

öğelerini öne çıkararak, doğal, sosyal ve kültürel dokusunu koruyarak, 

ulaşım, konaklama, yeme içme gibi turizmin ihtiyaç duyduğu alt ve üst 

yapı imkanlarını artırarak, turizm sektörünün bugün ve gelecekte 

ihtiyaç duyabileceği unsurları da içinde barındıracak şekilde 

düzenlenmesi, yenilenmesi ve geliştirilmesidir. 

Turistik düzenlemeler, destinasyonların sahip olduğu farklı turizm 

çekiciliklerine göre değişiklik gösterirler. Kıyı bölgelerinde yapılacak 

düzenlemeler, yoğunlukla deniz-kum-güneş turizmini talep eden 
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turistlere yönelik olabileceği gibi bir yayla turizmi bölgesinde yapılacak 

düzenlemeler daha çok kültürel ve doğal unsurları içerebilir. Aynı 

şekilde bir ekoturizm bölgesi için planlanan düzenlemeler ile kongre 

turizm bölgeleri için yapılan düzenlemeler farklılık gösterir. Bu 

farklılıklar her zaman turizm çeşidine göre olmaz. Örneğin birden fazla 

turizm türünün yapılabildiği coğrafi bölgelerde planlanan turistik 

düzenlemeler çok yönlü ve birleştirici bir özellik taşır. Bu bölgelerin 

sahip olduğu tüm turizm unsurlarının turistler tarafından deneyimlene-

bilmesi, turizmden en yüksek düzeyde fayda sağlanabilmesi için 

ulaştırma ağının gelişimi turistik düzenlemenin en önemli unsuru haline 

gelebilir.  

Bu sebeplerle herhangi bir coğrafi alanda planlanan turistik düzenleme, 

bölgenin kendine ait özelliklerini dikkate alacak şekilde olmalıdır. 

Dolayısıyla bu yönde yapılan çalışmalar, bölgesel kalkınma stratejileri 

ile paralel bir şekilde yürütülmelidir. 

Turistik düzenleme, turizmin gelişim gösterdiği yıllarda, bölgenin 

coğrafi özelliklerini, tarihini, sosyal ve kültürel dokusunu, çevresel 

faktörlerini dikkate almayan sadece yapılaşmaya odaklı fiziki 

düzenlemeler şeklinde olmuştur. 1960’ların ortalarında başlayan 

“turistin fayda mı yoksa zarar mı getirdiği, turistin altın kalabalık olup 

olmadığı” tartışmaları günümüzde de yapılmaktadır. Dolayısıyla turizm 

politikasında ve plânlamasında önceden saptanan hedeflere 

ulaşabilmek için turizmin yararlanabileceği kaynakların kullanımında 

ve alınacak önlemlerin saptanmasında uygulanacak yöntem ve 

tekniklerin rasyonel ilkelere dayanması zorunluluğu vardır 
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(Alaeddinoğlu, Aliağaoğlu, 2005: 88). Bu nedenle turistik düzenleme 

bir zorunluluk olmaktadır. Ancak, tatil turizmi anlayışı ile başlayan 

turizm yapılaşması zaman içinde talebe bağlı olarak değişim 

göstermiştir. 

1950’li yıllardan sonra hızla artan turizm talebi, modern toplumun 

dinlenme ihtiyacını karşılamak üzere uygun iklimsel özelliklere sahip 

kıyı kesimleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Turizm endüstrisi, deniz-kum-

güneş üçlüsü üzerinde yoğunlaşan, dinlenme amacıyla seyahat eden 

kitlelere standartlaştırılmış ve ucuz ürün sunan, yüksek derece 

mevsimselliğe maruz kalan bir endüstri haline dönüştürmüştür. Bu 

durum, turizmin arz tarafının, deniz-kum-güneş üçlüsünden 

kaynaklanan mevsimselliğin ve kitlesel turizm hareketlerinin olumsuz 

etkilerini gidermek ve turizm sezonunu yılın tamamına yayabilmek 

adına alternatif arayışlar içine girmesine neden olmuştur (Akoğlan 

Kozak vd., 2013: 16).  Özellikle yeni turizm anlayışının getirdiği 

turistik düzenleme yönündeki kararlar ve uygulamaya dönük çalışmalar 

turizmin gelişiminde önemli katkı sağlamıştır.  
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Kaynak: Doğmuş, O. E. (2013). Türkiye'de Turizmin Çeşitlendirilmesi Politikaları: 

Antalya Önemi ve Manavgat'ta Golf Turizmi Yatırımları, Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası, Antalya, s.13. 

Yukarıdaki haritada görüldüğü üzere, Akdeniz bölgesinde özellikle kıyı 

şeridinde bölgenin özelliklerine göre turistik düzenlemelerin yapılması 

planlanmıştır. Türkiye genelinde turizmin geliştirilmesi amacıyla bu tür 

haritalandırmaları görmek mümkündür.  

Kıyı bölgelerde gerçekleştirilen ilanlar, yer seçim süreçlerinde turistik 

çekiciliklerin yanı sıra bölgedeki orman ve hazine mülkiyeti varlığının 

da belirleyici olduğunu göstermektedir. Nitekim Antalya ilinde turizm 

yatırımcısına sağlanan orman vasfındaki hazine arazisi tahsisleri 

konaklama kapasitesinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır (Doğmuş, 

2013: 14).  
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2. TURİZM PLANLAMASI VE TURİSTİK DÜZENLEME 

KAPSAMINDA TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 

 

Turizm sektörü, sağladığı ekonomik ve sosyal faydalar sebebi ile 

özellikle gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 

Turizm sektörünün istihdam artırıcı ve döviz getirici etkisi, ödemeler 

dengesine olumlu katkısı gibi ekonomik etkileri turizmin önemini 

artırmaktadır. Bu nedenle turizm sektörünün, ülkelerin kalkınma 

planlarına dayalı olarak, somut ve gerçekçi hedefler doğrultusunda 

yönetilmesi gerekmektedir (Muğan Ertuğral ve Gedik Arslan, 2021: 2). 

Turistik düzenlemelerin de kalkınma planlarında yer alan turizm 

hedeflerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.   

Bununla birlikte turistik düzenlemeler bölgesel kalkınma çabaları 

içinde de yer bulmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere turizmin 

günümüzde daha küçük bölgelere ayrılması, bölgelerin coğrafi 

farklılıklarına göre gelişim göstermesi bölgesel kalkınma kapsamında 

değerlendirilmektedir. Özellikle bölgelerarası dengesizliklerin 

giderilmesinde önemli bir rol oynayan turizmin, bölgesel kalkınmaya 

yönelik plan ve projeler içinde yer alması tartışılmaz bir gerçektir.  

Gelişmiş ülkelerin ulaştığı ilerleme, gelişmekte olan ülkeler için 

kalkınma çabaları açısından son derece önemli olmaktadır (Gedik, 

Muğan Ertuğral, 2019: 35-36). Bu nedenle planlama konusu her geçen 

gün önem kazanmaktadır. Çünkü ekonomik kalkınmanın sağlanması ve 

kıt olan kaynakların israf edilmemesi konusu değişen küresel ekonomik 

ve sosyal koşullar gereği önemli olmaktadır. 
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Turizm sektörünün karmaşık ve çok boyutlu olması, farklı kamu 

kurumlarının birbiri ile çelişen kararları, maliyet ve finansman, örgütsel 

yapı ve belki de daha önemlisi turizm bilincinin oluşturulmasındaki 

sıkıntılardan dolayı turizmde plânlama yapılması bir zorunluluktur 

(Alaeddinoğlu, Aliağaoğlu, 2005: 97).  

Turizm konusundaki planlama çalışmaları 1950’li yıllar itibariyle önem 

kazanmış olup, 1963-1967 yıllarını kapsayan dönem itibariyle Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı ile planlı büyüme modeline uygun olarak 

sürdürülmüştür. 1980 yılı itibariyle turizm sektörünün ekonomik 

kalkınmanın sağlanmasında dikkate alınması ve dünyadaki bu yöndeki 

gelişme eğilimine uygun olarak turizmde planlama ve turistik 

düzenleme makro hedeflere ulaşmak açısından önem kazanmıştır.  

Turizm planlaması kavram olarak, “belli bir süre içinde turizmde 

ulaşılmak istenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla 

kullanılacak araçları, imkânları, uygulamalı çalışmaları ve bu 

çalışmaların sonuçlarını gösteren disiplinli bir düzenleme” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Olalı, 1990: 35). 

Turistik planlama ve turizmin gelişmesi kapsamında mevcut turizm 

alanlarının iyileştirilmesi, kitle ve kıyı turizmi dışındaki alternatif 

turizm ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından 81 ili kapsayacak şekilde 2023 turizm stratejisi 

hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlık, yeni turizm stratejisini harita 

üzerinden ortaya koymuştur. Bu çalışma ile "Turizm Gelişim 
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Bölgeleri", "Koridorları", "Varış Noktaları" ve "Turizm Kentleri” 

belirlenmiştir. 

Kaynak:https://www.emlaktasondakika.com/turizm/kultur-ve-turizm-bakanligi-

turizm-stratejisi-haritasi-hazirladi-81947.html.,Erişim Tarihi: 08.03.2022. 

Yukarıdaki haritada görüldüğü üzere, farklı turizm türleri için uygun 

bölgeler belirlenerek bu yönde planlama ve turistik düzenleme 

çalışmaları yapılması hedeflenmiştir.  

Turistik planlama ve turistik düzenlemenin hedefleri tespit edilirken 

“niçin ve kimin için planlama ve düzenleme” gibi temel sorular 

sorulmalı ve tartışılmalıdır.  Öncelikle bölgelerin turizm potansiyeli 

belirlenmelidir. Bu kapsamda mevcut tesis sayısı, altyapı donanımları, 

ulaşım imkanları, doğal, sosyal ve kültürel varlıkları ve değerleri, 

bölgeye özgü gelenek ve görenekler gibi turizmin gelişimine uygun her 
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türlü çekicilik unsuru belirlenmelidir. Ayrıca, bölgenin yerli ve yabancı 

turist sayıları ile özelliklerine ilişkin verilerin de elde edilmesi 

gerekmektedir. Bölgenin turizmin gelişimi ile elde etmek istediği 

faydaların da planlara yansıtılması önemlidir. Böylece bölgesel bir 

turizm planının tutarlı, gerçekçi ve geleceğe dönük olması sağlanabilir. 

Gerçekçi ve uygulanabilir bölgesel turizm planları çerçevesinde 

yapılacak turistik düzenlemenin de amacına ulaşması mümkün olur.    

2.1.  Turizm Gelişme Bölgeleri ve Turizm Koridorları 

 

Sanayileşme sürecinde boş zamanın artması ve gelirlerde yaşanan 

yükseliş ve teknolojik gelişimler, uluslararası seyahatlerin de sayısının 

artmasına sebep olmuştur. Turizm talebinin artması beraberinde turizm 

gelirlerinin de artmasını sağlamış, özellikle gelişmekte olan ülkeler 

turizm talebini çekebilmek için ciddi bir yarışa girmiştir. Bu noktada 

turizm bölgesi kavramı anlam kazanmış, yeni destinasyonlar ortaya 

çıkmış ve insanlar farklı coğrafyaları ziyaret etme, gezme-görme, yeni 

kültürlerle tanışma isteği ile bu yeni destinasyonlara ilgi göstermiştir. 

Turistlerin turizm bölgelerine gösterdikleri ilgi günümüzde biraz 

farklılık gösterse de devam etmektedir.  

Günümüzde destinasyonlar kendine özgü dokusu, kültürel değerleri, 

yerel özellikleri ile anlam kazanmaktadır. Bu kapsamda turizm 

potansiyeline sahip ve gelişime açık bölgeler, turizm gelişim bölgeleri 

olarak planlanmakta ve bölgede turistik düzenlemeler yapılmaktadır. 

Buna göre; 2023 Turizm Stratejisi kapsamında Türkiye’nin turizm 

gelişim bölgeleri coğrafi bölgelere göre farklılık göstermektedir. 
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Karadeniz bölgesi yayla ve kırsal turizm ağırlıklı yapıya sahip bir 

turizm bölgesi olurken, Akdeniz bölgesi tatil turizmi ağırlıklı gelişme 

göstermiştir. Ancak tatil turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa 

turizmi, kırsal turizm, kış turizmi, kırsal turizmi ve agroturizm 7 coğrafi 

bölgede gelişme potansiyeline sahiptir. Bazı bölgeler ve bazı yerleşim 

birimleri turizm bölgeleri olarak önemlidir. 

 

Kaynak: Trakya Abigem, Trakya Avrupa İşbirliği İş Geliştirme Merkezi A.Ş., 

http://www.trakyaabigem.org/kultur-turizm-koruma-gelisim-bolgeleri,erişim 

12.02.2022. 

Yukarıda yer alan haritada, merkezi önemi olan turizm koruma ve 

gelişim bölgelerinin kültürel bir koridorla birbirleriyle bağlantı 

kurması, kaynaşması ve işbirliği sağlanması amaçlanmıştır. Türkiye 

2023 Turizm Stratejileri kapsamında ülkemizde bölgesel gelişmeye 

katkı sağlayabilecek 7 adet tematik turizm gelişim koridoru önerilmiştir 

(https://www.kuzka.gov.tr/dosya/turizm_stratejisi_2023.pdf).  
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Turizm Gelişim Bölgeleri, Turizm Koridorları, Turizm Kentleri ve 

Ekoturizm Bölgelerini de kapsayan tematik niteliğe sahip bu yaklaşım, 

kamunun ve özel sektörün turizm gelişim bölgelerinde turizmin 

geliştirilmesi yönünde önemli çalışmaları gerçekleştirmesini 

amaçlamaktadır. 

 

Kaynak: https://www.kuzka.gov.tr/dosya/turizm_stratejisi_2023.pdf., Erişim 

Tarihi:12.02.2022. 

2023 Turizm Stratejisi kapsamında, dokuz turizm gelişim bölgesi, yedi 

tematik koridor, on turizm kenti ve beş ekoturizm bölgesi önerilmiştir. 

Bu planlama doğrultusunda yapılacak turistik düzenlemelerin de 

bölgelerin coğrafi özelliklerini dikkate alan ve aynı zamanda diğer 

bölgelerle de bağlantılı olacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir.  

2.2.  Varış Noktaları ve Turizm Kentleri 

 

Turizm türlerinin çeşitlenmesi (sağlık ve termal turizm, kış turizmi, golf 

turizmi, inanç, gastronomi turizmi, agroturizm, deniz turizmi, eko-
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turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi) varış noktalarının da 

çeşitlenmesine ve turistik talebin bu çeşitlilik içinde farklı noktalara 

yönlenmesine yol açmaktadır.  

Daha önce de ifade edildiği üzere, varış noktası olarak ifade edilen 

turizm destinasyonlarının çeşitlenmesi, turizm talebinin de bu yöndeki 

eğilimlerini günümüzde de devam ettirmektedir. Özellikle son yıllarda 

alternatif turizm türlerinin artması ile birlikte destinasyonların da 

sayılarında artış yaşanmıştır.  

 

Kaynak:https://www.turizmgunlugu.com/2020/11/04/armagan-aydegerdestinasyon-

yonetimi/., Erişim Tarihi: 16.06.2022. 

Yeni varış noktalarına ulaşım imkanlarının geliştirilmesi ve ulaşımda 

niteliğin yükseltilmesi için bölünmüş yol, hızlı tren hatları, 

havaalanları, kurvaziyer ve yat limanları gibi birçok ulaşım alternatifi 

önerilmektedir (https://www.kuzka.gov.tr/dosya/turizm_stratejisi_202 

3.pdf.). Ülke genelinde doğru bir destinasyon yönetimi modelinin 
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uygulanması, ülkenin ya da ilgili bölgenin tanıtım, planlama, yönetim 

ve organizasyonu için yapılan tüm faaliyetlerde, zaman, emek ve para 

israfına karşı ciddi bir koruma alanı sağlar (https://www. 

turizmgunlugu.com/2020/11/04/armagan-aydeger-destinasyon-

yonetimi/).  

Turizm kalitesi sadece destinasyon özelliklerinin kalitesi ile değil, aynı 

zamanda hizmet kalitesi ve destinasyondan algılanan deneyim kalitesi 

ile de belirlenmektedir (Mukherjee, vd., 2018: 70). Turizm destinasyon 

imajı, turistlerin seçecekleri destinasyonu düşünmelerine ve karar 

vermelerine yardımcı olacak iletişim, tanıtım ve pazarlama işlevlerine 

de sahiptir.  

Turistler destinasyon seçimlerinde pek çok farklı unsuru dikkate 

almaktadır. Bunlardan biri de ulaşım imkanlarıdır. Kolay, hızlı, 

ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım imkanları turizm kentlerinin 

seçimi açısından önemli bir avantaj sağlar. Turizm kentleri turistik 

talebi karşılarken çevresel ve kültürel değerlerini ve kendine ait kent 

imajını korumak konusunda planlı ve programlı çalışmalara ihtiyaç 

duymaktadır. 

Turizm kentlerinin bazıları sadece deniz-kum-güneş gibi tek bir varlığa 

sahipken bazıları da tarih, kültür, sanat, mimari gibi birçok varlığın 

karışımına sahip olabilmektedir. Ekonomik coğrafya literatüründe uzun 

vadede tek varlığa sahip olan kentlerin ekonomik büyüme bakımından 

birçok değere sahip olan kentlere kıyasla daha kırılgan olacağı ifade 

edilmektedir (Jacobs 1967; Staber 1997 aktaran; Öztürk, 2017: 215).  
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Kaynak: https://www.linkedin.com/pulse/t%C3%BCrkiye-turizm-haritasi-baris-

ekler., Erişim Tarihi: 16.06. 2022. 

 

Turizm kentleri tarihi, kültürel, rekreasyonel ve ticari faaliyetlerle 

şekillenen bir turizm olayının geliştiği, kent kimliğinin öne çıktığı 

değerlerin merkezi olmaktadır. Bu sebeple turizm kentlerinde, ürün 

geliştirme, imaj oluşturma, pazarlama ve örgütlenme modeli seçme gibi 

konular önemli yer tutmaktadır. Bu konuların doğru şekilde hayata 

geçirilmesi ancak doğru bir planlama ve uygun bir turistik düzenleme 

ile sağlanabilir.   

 

SONUÇ 

 

Günümüzde küreselleşme, sanayileşme beraberinde gelen kentleşme 

süreçleri, teknolojik yenilikler, ulaşımdaki gelişmeler, turist 
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profilindeki değişmeler, turizmin gelişimini de önemli ölçüde 

etkilemiştir. Artık geniş coğrafi alanlar yerine daha küçük, kendine 

özgü bir kültürü olan, turistlerin bağ kurabildiği bölgesel gelişim 

stratejileri söz konusudur.  

 

Turizme konu olan bu bölgesel gelişim stratejileri, bölgesel kalkınma 

kapsamında ele alınmaktadır. Ülkelerin kalkınma planlarına paralel 

olarak geliştirilen bölgesel kalkınma planları, turistik düzenlemeleri de 

kapsamaktadır. Turistik düzenleme, fiziksel bir yapılaşma gibi anlaşılsa 

da son yıllarda turizm gelişim bölgeleri, varış noktaları, turizm kentleri, 

turizm koridorları gibi farklı amaçlarla oluşturulan ve farklı özelliklere 

sahip coğrafi bölgeleri birleştiren, yeni turizm türlerine ve turizm 

talebine göre şekillenen geleceğe dönük uygulamalardır.  

 

Bir destinasyonun sahip olduğu turizm imajını parlatan, çekicilik 

unsurlarını öne çıkaran, bölgeye olan turizm talebini arttıran turistik 

düzenlemeler geniş ölçekli kazanımların sağlanabilmesi açısından 

önemlidir.  
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INTRODUCTION 

 

"Globalization" is one of the most frequently encountered concepts in 

today's world where we live in a new form of capitalism. One of the 

phenomena most affected by the globalization process is 'cities'. Today, 

a new form of cities is mentioned which are expressed   in the literature   

with different concepts such as ‘mega city’, ‘world city’ ’global city’. 

The most important feature of these cities is that they have a global 

function and that nation states are now articulated to the world market 

through these global cities. Global cities are cities that are branded, 

commercialized and can be bought and sold with all their intangible and 

physical assets. Not only physical assets and spiritual /abstract cultural 

values, but also the services produced inside cities can be marketed and 

this constitute an important source of surplus value for today's capital 

accumulation. Meanwhile, previously only with spatial properties, 

while the places where capital accumulation takes place, global cities 

themselves today are a means of production they've turned into.  

Today, 'cities', especially 'global cities' have been the function that 

tourism has performed so far, that is, in partnership with the function of 

marketing the country to tourists/customers with its material and 

spiritual values.  In other words, the activities within the scope of 

tourism and the activities of the cities are now intertwined. Today, it is 

necessary to talk about a city structuring whose commercial and 

touristic features come to the fore, appealing not only to tourists in the 

country but also abroad, in other words, targeting global customers. As 
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we stated in the summary section of our main thesis that we produced 

this article:  

“In today's globalization process, there is an important connection 

between tourism and the development of cities. With the industry losing 

its former importance, it is seen that the service sector is growing day 

by day. It is observed that the role of tourism in the service sector has 

increased significantly. Parallel to this, it is noteworthy that a new city 

structuring 'oriented to trade and tourism' has emerged. 'Global cities' 

are both an important means of production for today's production 

relations and capital accumulation, and constitute one of the basic 

dynamics of the economy as the place where tourism takes place and at 

the same time the physical environment marketed to tourists. As human 

mobility increases, as the geographies, regions, cities visited by 

tourists, and therefore touristic areas expand, the sphere of influence of 

the tourism sector expands, and it is observed that cultural interaction 

and economic activities between societies are intensified. The 

globalization process has significantly changed the function of both 

tourism and cities and has led to major structural changes in both 

areas.” (Baghirova, 2022: Summary). 

When it comes to the method and plan we will follow in this article, 

which we produced from Baghirova's master's thesis named "The 

changing function of cities and tourism in the globalization process": 

In the first part of the study, conceptual expansions are made, the 

relationship between globalization and capitalism is established, and in 

this context, a basis is created to examine the development of tourism 
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and urban phenomena in the process. In the second part, the impact of 

globalization on cities, the structural transformation of cities, their 

changing vision, the emergence of competitive cities, the increase in 

city-oriented economic competition and the urban hierarchy in the 

world are discussed. In the last part, the main subject of the thesis, the 

changing function of tourism and cities in the globalization process, its 

reflections on the world economy are evaluated in detail (Baghirova, 

2022: summary). 

1. CAPITALISM AND GLOBALIZATION    

As it is known, the capitalist system defines a dynamic process based 

on 'private property' and capital accumulation (profit). Alptekin's 

definition on this subject is as follows: 

“Capitalism is an economic system of production and distribution of 

goods based on the domination of private property, freedom of 

entrepreneurial activity, and legal equality of citizens. Owners of 

important factors of production, such as land, capital and labor, are 

engaged in the creation of goods and services in order to make a profit. 

The desire to become rich and earn a decent income pushes people to 

create their own businesses that meet the needs and interests of certain 

groups in society. Free trade, private property, freedom of 

entrepreneurship, orientation to economic activity for profit, division of 

labor, formation of main classes (proletarian and bourgeoisie) are the 

main features of Capitalism. (Alptekin, 2015)” (Reporting by 

Baghirova, 2022: 22).   
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As Alptekin also states, the element that never changes in capitalism is 

the phenomenon of 'profit'; capitalist the system is based on profit 

/capital accumulation. Although this basic dynamic remains the same, 

how profits are obtained and the conditions of capital accumulation 

vary from period to period. In this sense, when we say capitalism, it is 

not from a single period, but from a period with different stages it is 

necessary to talk about the process. Capitalism itself is a structural 

feature of capitalism with crisis, since it is a system that feeds on the 

contradiction of 'labor and capital' and the unequal relationship between 

labor and capital. In every period of capitalism, first there is a period of 

stability that includes the harmony between the capital accumulation 

regime and the way it is regulated; then, as inequality and exploitation 

increase, income inequality rises, crises often arise based on a 'tendency 

to fall in profits' or 'lack of demand'; After the crises, new regulations, 

new conditions, a new era/a new capital accumulation regime are 

introduced. In this sense, when any issue related to capitalism is 

discussed, it is more accurate to examine the issues in a historical 

process than to act from a single system. Today's globalization process 

in this context, it is necessary to consider it as a stage of capitalism, that 

is, as a concrete form of capital accumulation today.  

One of the first theorists to talk about the relationship between 

Globalization and Capitalism is Marx, who made the most serious 

criticism and analysis of the capitalist system. While emphasizing that 

globalization is one of the most advanced stages of capitalism, Marx 

also states that it has an end, and then another global system, 

communism, will pass:  
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“Starting from the universalism of the Enlightenment, Marx developed 

the utopia of the emergence of a global capitalism system under the 

auspices of the West, and then the utopia of the transformation of 

humanity into a single, stateless global civil society (communism) under 

the auspices of the West through the proletarian revolution.” (Reporting 

by Solmaz, 2016: 137).   

Whether Marx's predictions will fully come true is a question of history; 

but there is a fact that globalization has realized the utopia of "one civil 

society without a state" that Marx also mentioned, in a way. 

In this study, considering that globalization is one of the periods of 

capitalism, the concrete form of today's capital accumulation regime, 

"the changing function of the city and tourism in the globalization 

process" is evaluated as a phenomenon within the scope of global 

capitalism. The 'city' and 'tourism' phenomenon in the pre-globalization 

capitalist era and the 'city' and 'tourism' phenomenon in today's global 

period are analyzed comparatively in order to examine the changes 

cities and tourism today is trying to be revealed. According to Tonak, 

who makes an assessment in this context, 'globalization' is the process 

of integrating the world in a very broad political, economic, socio-

cultural sense. In this process, there is a restructuring for the 

standardization of international legislation, both in international labor / 

capital movements, in production relations and world division of labor, 

and in global migration. In this restructuring process, on the one hand, 

the socio-economic and cultural structures of different countries are 

brought closer, on the other hand, it is tried to adapt to the speed of 
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economic and technological processes. Today, it is observed that all 

societies have become more dependent on each other as a result of 

globalization. (Tonak, 2004: 11). In other words, globalization is a term 

used to refer to the formation of a single world market, the resulting 

collective integration processes, the free movement and dissemination 

of goods/capital/information is happening. V. I. Yakunin consider 

globalization as "the wave of post-industrialization from the crisis of 

industrial civilization" (Yakunin, 2015).    

When the term of globalization is considered, the term 'globalization' 

was produced by "Harvard Business School" in the 1980s and used to 

describe the global activities of transnational companies (Zhdanova, 

2012: 28).    The latin word 'globus' /sphere derived from the word 

'globalization' refers to the territory of the whole world and which is 

"worldwide and covers the whole world" (Aydemir and Kaya, 2007: 

261). However, today's 'globalization', which goes far beyond being an 

economic phenomenon, is private or public affects all life dimensions. 

Today, both the dynamics of international capital, goods, services, 

capital exchange strengthening and reciprocal relations between 

national economies, all these are quantitative and qualitative indicators 

of globalization (Kürkçü, 2013: 3). As for the opinions of the famous 

sociologist Castell, Castell is in the context of globalization in 

particular, it examines the phenomenon of the 'global economy' and in 

this regard " economy that can function as a single real-time system on 

a global scale" (Castells, 2000: 106). According to Castell, the main 

factor shaping the global economy is the process of globalization itself. 

If we want to state their own statements on this subject: "The 
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development of communication and science technologies, while 

causing the globalization of the world economy, it has affected the 

development of tourism, especially cities focused on 'trade and tourism', 

and led to the emergence of a new city perception / global city 

perception" (Bahgirova, 2022: entry section).   

These explanations are very important for this article because they carry 

the most content that relates the basic facts we discussed in our study, 

'tourism' and 'city' to the process of globalization.  It is also possible to 

define globalization as the process of economic, political and socio-

cultural integration of the world in a very broad dimension, based on 

the common concepts in the statements of all authors above.  Thanks to 

the opportunities provided by globalization, it is now living in a world 

where geographical and physical distances are no longer an obstacle in 

terms of international communication and interaction. However, as 

economies become more dependent on each other, crises and economic 

development problems are no longer individual problems of countries, 

but become problems on a global scale. Unlike other globalization 

processes in history, 'modern globalization' points to a qualitatively new 

phase in the development of the world economy and is mainly a process 

of globalization shaped by the development of information technologies 

(Kıvılcım, 2013: 221).  According to Bayar, globalization "is a single 

global feature by partnering the world in the last century, some 

important facts and formations related to globalization since the 60s and 

70s the main dimensions and scope of globalization only after the 90s, 

but only today it's starting to get to the fore. Today, it is a fundamental 
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phenomenon that determines the direction of development of 

globalization and all global processes (Bayar, 2008: 26-27).                                                                            

If we try to generalize the main characteristics of the globalization 

process with the statements of Bogaturov, Kosolapoe and Khrustalev, it 

is observed that the following factors come to the fore (Bogaturov, 

Kosolapoe and Khrustalev, 2002: 34):  

 

1) Interstate, transnational capital flows, information, goods, 

services and people significant increase in the volume and 

density of resources;  

2) Western consumption standards, daily life, self and world 

perception greatly spread and dominate all other parts of the 

planet;  

3) World economy and international relations strengthening the 

role of international regulators in the development;  

4) Accelerating exports and place variations in the political fabric 

of different countries of the world;  

5) Sharply increase the likelihood of the individual's socialization, 

that is, a virtual electronic for direct promotion of passive and 

interactive qualities to global information processes regardless 

of the individual's location creation of communication area".  

 

As a result, to emphasize once again, globalization consists 

primarily of processes observed in different periods of history, not a 

spin.  However, today the process of globalization refers to a period of 

capitalism, the concrete form of today's capital accumulation. 
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In this context, in order to examine the changing function of the city 

and tourism in the process of globalization, first to look at the historical 

process, and then today these two it is necessary to examine the 

fundamental functional change of the phenomenon today. Especially in 

different capitalist periods, it seems the most accurate method to reach 

today by looking at the state and function of cities and tourism 

phenomenon and to emphasize the basic characteristics of today by 

making comparisons between periods. İn this context, we will evaluate 

first, the primitive period of capitalism, that is, the first time the 

accumulation of capital was formed in 'commercial the period of 

capitalism. 

2.THE FUNCTION OF CITIES IN COMMERCIAL 

CAPITALISM DURING THE FIRST ACCUMULATION 

PERIOD OF CAPITALISM 

As we emphasized above, since it is possible to observe the 

phenomenon of change only in the historical context and in the process, 

this method is also followed in this study. So the historical background 

of cities and tourism is primarily looked at in order to reveal the 

changing in both concepts. Again in this context the issue of how both 

phenomena, especially cities, and how their functions changed at 

different stages of capitalism are discussed. We say especially cities 

because the development of tourism only coincides with the process 

after the industrial revolution. The fact that tourism has today's 

important function has been realized entirely with the rise of service 

capitalism, that is, with the opportunities provided by today's global 
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capitalism. Likewise, the functional intertwining of tourism and the city 

phenomenon and their becoming processes that feed each other is also 

a characteristic of today's globalization process. To explain in more 

detail 

“Tourism has emerged in the industrial period of human history as a 

socio-cultural factor that includes people's recreation (useful and 

enjoyable leisure time) activity, and today it has become a phenomenon 

that comprehends, is affected by and affects the economic, 

humanitarian and political processes of the world. Closely linked to 

economic development trends, the tourism market is very sensitive to 

changes in the global economy at different levels. Meanwhile, as the 

dimensions of globalization expand, the tourism sector is becoming one 

of the fastest growing economic sectors in the world. Today, tourism is 

now one of the most important tools of international trade and income 

sources. it inevitably affects the life, culture and daily behavior of the 

local population and promotes the transition from a traditional way of 

life to a post-industrial way of life in some countries” (Baghirova, 2022: 

Summary). 

In the history of mankind, cities have always been seen as centers of 

concentration of political power and administrative affairs, and in this 

sense they have always represented power and wealth compared to rural 

areas. An important part of European history covers the feudal period, 

and the first cities of capitalism are the cities inhabited by the 

commercial bourgeois class within the feudal system. According to 

Fedetova, capitalism in Europe has mainly gone through three stages:  
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"1) The period of manual capitalism or manufacturing industry 

continued until the end of the XVI century. The birth (emergence) and 

formation of capitalist relations took place in Western European 

countries where the main form of production was capitalist 

manufacturing. The period of industrial capitalism or free competition 

capitalism, in which capitalist factories became the main form of 

production, continued until the 60s of the XVIII century and the last 

quarter of the XIX century. 2) Production of national and international 

monopolies the period of monopolistic capitalism or imperialism, in 

which it became its defining form, continues from the late XIX century 

and early XX century to today. 3) Today, the process of globalization" 

(Fedotova et al. 2008: 34). 

Following Fedotava's classification, first to mention the period of 

"manufacturing capitalism or manufacturing industry", this period 

coincides with the period when the feudal system was dominant in 

Europe. In the feudal system, although the political power is mainly in 

the countryside where the mansion system is located, the source of 

wealth and magnificence is the bourgeois class and the cities where they 

live, as the only class that markets all kinds of luxury products and 

accumulates. Bourgeois cities, like today's global cities, are cities with 

a commercial feature in the foreground. The bourgeois class realized its 

first capital accumulation in these cities, and later developed the 

structure that would destroy the feudal system and establish its own 

system in these cities. From this point of view, the bourgeois cities of 

the feudal system are the cities in which the first capitalist accumulation 

took place, in other words, from which capitalism emerged.  
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In this process dominated by commercial capitalism, cities naturally 

draw attention as trade centers. Since the source of wealth at that time 

was the goods / booty and coins provided by overseas trade, the most 

important feature of the bourgeois cities is that they were port cities 

with a coast to the sea. These cities almost resemble fairs; all kinds of 

trade, entertainment, non-rural, non-mansion, many non-traditional 

activities take place here. The bourgeois class and its commercial city 

are in fact an external phenomenon that is not specific to feudalism, but 

that has the potential to overthrow feudalism, although it developed 

within it; that is, it is an external dynamic. Bourgeois is also a class that 

takes place in the people, not in power or in a managerial position as 

today. They deal with the trade that meets the luxury consumption needs 

of the mansion, and they pay taxes to the mansion through this trade. 

Because he was also a part of the people, when the bourgeois class 

overthrew the feudal system and came to power, it based its sovereignty 

on the people; namely to himself. Thus, there has been a transition from 

god-sovereign powers to popular-dominated powers, in other words, to 

capitalism. According to Çelik, the most important prerequisites for the 

transition to capitalism in Europe are the development of productive 

forces, the beginning of the capital accumulation process and great 

geographical discoveries (Çelik and Dağ, 2015: 52). 

XVI century in Western Europe. In the century, there have been very 

important developments in the field of industry, mechanization has 

accelerated, many advanced tools have been used in production, and 

there have been serious changes in production technology. For example, 

“in the mining industry, complex mechanisms have emerged for 
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pumping water in mines, lifting stone and coal, and crushing them. This 

phenomenon in itself made it possible to build deeper mines and reach 

previously inaccessible layers. In metallurgy, instead of small forges, 

blast furnaces have emerged where it is possible to produce faster and 

higher quality iron. At the dawn of capitalism, manufactures were the 

leading form of capitalist production in Western Europe. This system 

made it possible to make a detailed division of labor among employees, 

and to improve technology and working tools, and enabled the 

transition to machine technology in the future (Tezgel, 2013)” (Cited by 

Baghirova, 2022: 24).  

In this period, which reflects the first capital accumulation process, two 

important phenomena specific to capitalism emerged; It is observed that 

the categories of 'capital' and 'labour' are formed. In this process, 

especially as a result of the Enclosure movement, it is noteworthy that 

the peasants were separated from the land/escape from serfdom and 

turned into free labor. After that, small producers were deprived of their 

means of production and turned into poor sellers of labor power. 

According to Tezel, this is the first stage of primitive capital 

accumulation (Tezgel, 2013: 106-107). “In the second stage, the process 

of accumulating large sums of money began in the hands of some 

merchants, moneylenders and workshop masters. The main sources of 

capital accumulation were the conquest of colonies, the slave trade, 

piracy, government loans, taxes, and protectionism.  

Another important role in the initial accumulation of capital was played 

by the seizure of part of the church and monastic lands and selling them 
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at low prices to the nobility or farmers. It has also developed as a result 

of great violence and robbery” (Cited by Baghirova, 2022: 24-25). 

According to Gürel and Yörük, although the first capital accumulation 

took place in the West, that is, in European countries, the emergence of 

industrial capitalism took place in England. In this sense, England has 

entered the world economy literature as the "classical country of capital 

accumulation", which started with the exploitation of the colonies 

(Gürel and Yörük, 2018: 225). 

In this process, the capital accumulated excessively through 

commercial capitalism began to be invested in industry with the effect 

of technological inventions, and over time, industrial production 

developed in quality and quantity and began to cover the whole of social 

life. With the transition to industrial capitalism, the rate of wage labor, 

which was low in social labor before, increased, that is, the number of 

people working in the society and participating in production increased; 

While the rate of manufactured goods per capita was lower before, with 

the development of the manufacturing industry, there has been an 

increase in the consumption of manufactured goods in daily life. As the 

level of socialization of production increased, the society began to both 

produce and consume more.  

In this process, it is observed that the cities have turned into industrial 

cities with the industrialization process, and their commercial functions 

are increasingly in the background. In the meantime, there have been 

important changes in the relations of production and in the process of 

Capital Accumulation, and the accumulation depending on the trade has 
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taken the place of the accumulation based on the surplus-value obtained 

from industrial production. It has been observed that the commercial 

cities, where the bourgeois class made their first savings, were also 

structurally changed, restructured, and turned into industrial cities 

where automation, large factory system and intensive mechanization 

were at the forefront.                                                          

3.CITIES AND TOURISM IN FORDIZM / INDUSTRIAL 

CAPITALISM         

As it is known, capitalism is a dynamic system and it has the power to 

change and transform everything it interacts with, the environment, 

objects, human relations, especially 'nature' and 'social life' in the 

process of self-reproduction.  

“This transformation includes the 'geography', 'region', and 'space' 

where the relations of production take place. In the capital 

accumulation process, especially today, the 'city' has a very important 

place both in terms of being the place where the relations of production 

take place and in terms of turning it into a source of accumulation that 

capitalism uses by commodifying it. The city differs from period to 

period with its physical and socio-economic conditions in every stage 

of capitalism, and in every new stage of capitalism, it appears in a 

different form, both functionally and structurally, with a different social 

division of labor and organization, and class and spatial segregation” 

(Şahin, 2020: 253).  

Before moving on to the function of 'cities' in the Fordist period, it is 

necessary to talk a little about the Fordist industrial organization and 
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production model. Production in Fordism is inward-looking and based 

on national markets. A transition was made from agriculture-based 

production to industrial production. With the technological 

development, mechanization and work intensity increased, and new 

products began to be produced. There is mass consumption based on 

mass production and high profits are obtained thanks to the increase in 

productivity (Saklı, 2007: 5-6). As it is known, the '1929 crisis' is a 

world crisis that caused hunger and famine all over the world, that 

production came to a standstill and that emerged from insufficient 

demand. Since the main reason for the crisis is 'insufficient demand', 

the policies and regulations applied to get out of the crisis naturally 

consist of methods and strategies that increase employment/income, 

mainly demand.  

In this context, it is observed that the employment and demand-

increasing policies developed by Keynes left their mark on the period. 

Since the state is in the sole decision-making position in the entire 

economy and social life, it is possible to talk about a monopoly state 

capitalism. The mixed economy model is implemented, in which the 

state intervention is the most intense, the private sector in the economy, 

as well as the state itself produces, and many services specific to social 

life, especially education and health, are provided by the state. As for 

the industrial organization model, mass production is carried out in 

large factory buildings on production lines structured according to the 

Taylorist work organization, and unskilled labor is predominantly used. 

There is a hierarchical division of labor in which production processes 
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are always gathered in one place. Alen describes these fordism-specific 

features as follows:   

“1) production on special-purpose machines and moving sliding 

assembly lines, standardization in general production; 2) mass 

production on a large scale with economies of scale; standardized long-

life goods linked to the system in which national markets are protected; 

3) Masses of semi-skilled workers employed at high wages in large 

factories; 4) hierarchical, bureaucratic work organization determined 

by the central government; 5) National economic policies in which 

income, demand and welfare level are adjusted with Keynesian 

policies” (Allen, 1993: 185).  

According to Saklı, in this period, a new labor organization and division 

of labor emerged, new goods were invented with the development of 

technology, and demand-increasing policies began to be implemented. 

Thanks to the Taylorist automation system and mechanization specific 

to Fordism, there has been an extraordinary increase in work intensity 

and productivity, and the level of socialization of production has 

increased (Saklı, 2007: 5-6). 

As mentioned above, the large factory system in the cities and the 

working class working in masses in these factories constitute the basic 

dynamics of the Fordist industrial production and capital accumulation 

model. For this reason, in the regulations made regarding both working 

life and daily life in cities, the state generally makes its plans by 

considering the demands of the working class, their expectations for 

education and health, their needs in transportation, accommodation, rest 
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and socialization. The state is the main decision maker in the 

restructuring of cities and decisions about the city. An urban planning 

is carried out under the supervision of public expert institutions and 

boards. In this sense, planning and control are important in city 

management. In addition to authorized public institutions and 

organizations, professional chambers also play an important role in 

urban planning and control. In this sense, the fordist city has been 

shaped by state planning, under the supervision of specialist 

organizations according to the needs and demands of the working class, 

where public schools, state hospitals, state economic enterprises occupy 

an important place in the city center, green areas and parks where the 

people can socialize and similar public spaces are abundant in the city. 

It is a democratic worker-friendly city that is affordable, modest, 

accessible to all, accessible to all income groups.  

“In fordism, as in every other field, the state is in a decisive position in 

the structuring of the city and in the decisions made about the city. The 

state intervenes in the city through planning, and makes decisions about 

urban life and structuring, although it consults the opinions of expert 

organizations and authorized institutions in the end. The division of 

urban areas among the classes, the determination of public and private 

areas, the criteria by which the right of access to the services and 

facilities produced in the city will be provided for whom and how, all 

these decisions are owned and determined by the state” (Şahin, 2020: 

257).  
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Workers live close to the factories in the city, in cheap houses built in 

the city center, in shantytowns, or in social housing created by planning 

in important parts of the city. With the employment and income policies 

implemented at that time, it was mainly aimed to improve the living 

conditions of the workers as well as their wages. For this purpose, some 

social policies are produced and important opportunities are provided 

to workers in housing, education and health. These services are 

provided by the government itself in government institutions and 

usually free of charge. Public service buildings, public schools, state 

hospitals, state universities, green areas, parks, recreation, 

entertainment and socialization areas in the city center, in the most 

important and accessible places of the city, are implemented by the state 

for the public benefit for the people themselves. In this sense, the 

industrial city of Fordism is indeed a modest 'workers' city', where 

public institutions and public spaces are plentiful, green spaces and 

social spaces are equally accessible to everyone, as stated above, and 

planned by considering needs and public interest rather than showing 

off. (Şahin, 2020: 258).  

Meanwhile, after the industrial revolution, it is observed that the change 

in cities and tourism activities has increased both in quantity and quality 

with the developments in both communication and information 

technologies and transportation opportunities. Rest and vacation have 

become an important need for the working class in the intense working 

tempo and monotonous conditions of industrial capitalism. Especially 

with the increase in the income and living standards of the workers, 

besides resting, cultural trips and touristic trips have also started to gain 
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importance. Visits to summer resorts, sea and forest areas, places with 

natural beauties, historical and cultural areas, and touristic areas that are 

famous in this field have started to intensify (Küçükkalay, 1997: 52). 

As stated above, urbanization and population growth have caused 

people to want to escape from the environment they live in. (Kozak et 

al., 2017:58). In addition, the industrial revolution and the 

developments in railway networks, the increase in transportation and 

communication options have also positively affected travel and tourism 

activities (Roberts, 2015: 1). The rise in the living standards of the 

working class and the social classes in general also affected this process 

positively, especially the increase in package tours and thus the 

transition to mass tourism. As a result of all these positive 

developments, it has been seen that a standardization has been reached 

in the tourism sector (Kozak et al., 2013: 14-15). However, with 

globalization, tourism has gained a completely different dimension. 

With the opportunities created by globalization and the comfort and 

ease provided by today's technology, the classical tourism 

understanding known as sea and beach vacation has completely 

changed, especially ecotourism, city tourism, mountain tourism, 

tourism for historical places, gastronomic tourism, socio-cultural 

tourism, congress. A wide-ranging field of tourism activity has 

emerged, such as tourism, tourism activities within the scope of 

festivals and fairs.  

In this process, the extreme facilities provided by technology in 

communication and transportation have led to serious changes in the 
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way and methods of tourism. Meanwhile, global cities draw attention 

as the most dynamic areas where the technology and knowledge of the 

age are used most intensively and where innovation and creativity are 

most widely exhibited in tourism activities and events. As a result of 

these developments in the presentation of touristic services and the 

facilities provided by communication and technology, the tourism 

sector has started to constitute one of the most serious income 

generating items in the economy of countries. The number of 

institutions and businesses providing services in all this field, from 

transportation to accommodation, from meeting the needs of food, 

beverage, entertainment to shopping, has increased day by day, and the 

tourism sector has had a great share in the growth of the service sector 

today. 

4.THE CHANGING FUNCTION OF CITIES AND TOURISM IN 

POST FORDIST TODAY'S GLOBALIZATION PROCESS 

Undoubtedly, the crisis of fordism and the fact that capitalism can no 

longer reproduce itself under the current capital accumulation 

conditions has a great role in the formation of today's globalization 

process. After the rise of Fordism and a long period of prosperity all 

over the world, both the high wage costs and the increasing competition 

conditions, the capitalists' need for continuous product renewal and the 

use of more information and technology increased the production costs 

excessively. Against the increase in production input costs, the decrease 

in productivity and profit rates brought capitalist capital accumulation 

to the point of blockage. In order to get out of the crisis, it is necessary 
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to abandon high-cost industrial production and transition to a new 

capitalism, which is more flexible, where the return of information and 

technology is higher, based on qualified labor force, and service 

production is predominant. In his book "The State of Postmodernity", 

D. Harvey enumerates the main features of Post Fordist global 

capitalism: “Changes in the labor system (using permanent skilled 

workers and temporary low-skilled workers) (Harvey, 1990: 141-172); 

“- Changes in the production organization system 

(subcontracting and the emergence of the informal economy); 

- Changes in consumer trends (emergence of demand for non-

durable products); 

- The increasing role of knowledge, communication and 

technology in modern economic relations; 

- New strategies of firms (merger and acquisition efforts); 

- Change in the ratio of production and finance (increasing value 

of the financial sector, including at the global level); 

- A new understanding of the role of the state in changing social 

conditions has emerged. There has been a transition to an 

“entrepreneurial state” and the weakening of the social 

contract after the war”   

With the crisis of Fordism and the neo-liberal regulations implemented 

afterwards, employment and income-increasing policies, which were 

previously implemented to meet the demand that emerged as a result of 

overproduction, were abandoned to a large extent. In this process, many 

positive practices and gains on behalf of the working class were also 
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lost. In other words, the old regulation style based on high wages and 

the new conditions of the post-Fordist accumulation regime are no 

longer compatible with each other. The "French Regulation Theory", 

which analyzes the historical transformations and crises of capitalism, 

interprets this crisis of Fordism, like other capitalist crises, as the 

existing mechanisms of the old regulation style are not in harmony with 

the existing mechanisms of the capital accumulation regime (Şahin, 

2000: 232). With the crisis, all the opportunities provided by Fordism 

to the working class, the 'industrial /worker' cities structured by the 

state, and the public service system offered by considering the public 

interest were completely turned upside down. All public services and 

public institutions began to be privatized, and the advantages previously 

provided to the working class in this regard were eliminated one by one.  

“In this process, the function of 'the city as the place where the capital 

accumulation takes place' has changed, and the 'City', which is itself 

the subject of commerce, with all its intangible/concrete, 

physical/historical, economic, socio-cultural existence and including 

the services produced in it, It has turned into a commodity that can be 

bought and sold” (Şahin, 2020: 259). Especially, “the privatization of 

education and health services has created a wide range of business 

opportunities for the capital class. For example, “the privatization of 

health services has led to the emergence of a new field in the tourism 

sector, health tourism. Over time, medical tourism companies, which 

have wide service networks in many cities and many countries, have 

developed their activities (Tengilinoğlu, 2013: 31-32). Today, a complex 

and multi-level organizational model has emerged in the tourism sector. 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 114 

 

The development of information, communication and transportation 

technologies on a global basis has played an important role in the 

development of the touristic service sector. The wide dimensions of 

global competition and huge capital opportunities have led tourism 

companies to use information and communication technologies 

intensively in line with their own needs. The rapid development and 

growth of intermediary tourist companies such as Booking, Skyscanner 

and Trip Advisor from the beginning of the 21st century led to the 

creation of new ways of capital accumulation, the main purpose of 

capitalism” (Beyaz, 2019: 90)” (Cited by Bahgirova, 2022: 38). 

As for the features specific to today's post-Fordist urban structuring, it 

is observed that one of the most important of these is the phenomenon 

of 'gentrification'. In this context, it is necessary to talk about the 

reconstructed and gentrified global city structuring within the scope of 

neo-liberal urban policies. In 'global cities', the access of those in the 

lower income group to both the physical existence and spaces of the 

city and the services and facilities produced in the city are restricted. 

The modest cities of Fordism, which were planned and structured based 

on need in view of the public interest, were demolished and replaced by 

the ostentatious, glamorous, glamorous, gentrified 'global cities', 'brand 

cities' rebuilt by post-Fordism for the privileged classes. According to 

Scott (2001), global cities are places where the main sectors of 

capitalism, producers are concentrated and internal growth mechanisms 

are increasingly integrated with global systems. According to Sassen, 

the way to get a high share from the global income distribution today is 

to be at the top of the global city hierarchy (Sassen, 1994: 92).  
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In this regard, Sassen mentions four common features that distinguish 

world cities / global cities from other cities: First, he states that these 

cities are at the forefront of being commercial and financial centers; 

secondly, it emphasizes that these cities, with their highly developed 

service sectors, are the economy's gateways to the global market; Third, 

he points out that global cities are the centers of global economic life. 

Finally, Sassen underlines the role of global cities in creating innovation 

centers and markets for innovative products, and cites cities such as 

London, New York and Tokyo as cities with these characteristics. 

Meanwhile, in the process of globalization, it is observed that countries 

have undergone a great social change, and there is a transition from a 

producer society to a consumer society. And in this process, it is seen 

that cities, especially the states, and the global environment as a whole 

have taken on a more open yet complex structure than before (Tümtaş 

and Ergün, 2016: 139-144). 

 In this process, public spaces, green spaces, cheap public buildings and 

housing areas that appeal to the middle class, public schools and public 

hospitals belonging to the modest city of Fordism are replaced by 

luxurious, eye-catching, ostentatious post-modern buildings. Likewise, 

it is noteworthy that in this process, services that were previously 

offered free of charge for the public benefit were transferred to the 

private sector and made paid, and in this sense, public services were 

limited. Particularly, it is witnessed that the distribution of energy 

resources such as education and health services, electricity, water and 

natural gas is paid by private enterprises. Public spaces of Fordism and 

public services provided by the state have now turned into privately 
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owned businesses and institutions, luxury hotels, private schools, 

private hospitals, and various private property areas. Living in the 

global city, the city of the privileged and elite, is expensive; Access to 

city resources and facilities is no longer open to everyone, and there is 

a cost to use them.  

"In post Fordism, contrary to the Fordism, urban services and facilities, 

urban areas are not open to everyone, and there is no justice and equal 

opportunity in access; Everyone can benefit from them within their 

financial means. Class and spatial segregation in the city clearly 

indicates a social inequality. The social division of labor and 

organization is likewise unequal. While the high-income group of the 

society lives in the most expensive districts by using all the facilities and 

possibilities of the city, the lower-income groups had to leave these 

regions due to the high rents, but the wealthy families there can come 

to these expensive places to clean their homes, do their work and take 

care of their children. They are deprived of the services offered here at 

astronomical prices and the opportunities that only those with money 

can benefit from. In other words, the 'gentrified' cities of neo-liberalism 

are more anti-democratic and privileged cities than the workers' cities 

of Fordism in terms of access to urban facilities and services” (Şahin, 

2020: 264). 

As mentioned in the explanations above, one of the most important 

factors accelerating commercialization in the globalization process has 

been the privatization of services. These privatized services have now 

begun to be provided through private sector commercial firms and on a 
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paid basis. Privatizations have created new jobs, new opportunities and 

enrichment for capitalists. Specially, the privatization of education and 

health services, and the privatization of electricity, natural gas and water 

distribution have provided new profitable service activities for the 

private sector.  In addition, there has been tremendous job growth and 

progress in the tourism sector, entertainment, transportation and 

construction sector, housing/housing production, real estate sales, 

design, advertising, public relations, logistics and finance sectors.  

“Today, investors who have the opportunity to offer all kinds of services 

of very different quality are competing fiercely to appeal to both 

national and international customers and to have a place in the global 

market. Especially with the spread of the capitalist lifestyle and values 

all over the world, western-lifestyle, hobbies, habits, which are pumped 

primarily through western consumer goods, industrial and cultural 

products, movies, cinemas, music, video and other media channels; 

traditional, faith-oriented spiritual pursuits, which are also artificially 

created and made attractive with some local, exotic themes, stereotyped 

lifestyles offered as packages; With the development of many 

commercial activities and service branches that have been consciously 

commodified by capital, the service sector has become a "rising value" 

all over the world. We can call about this process as a 'new capitalism'” 

(Şahin, 2020: 259-260). 

In the above-mentioned process, cities have been assigned a very 

special function. In this process, cities are not only at the forefront with 

their spatial characteristics in which production takes place, but also 
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draw attention as a part of the production process themselves, as a 

means of capital accumulation. The commodified cities of neo-

liberalism, whose touristic and commercial characteristics predominate, 

are not as living and residential areas, but on the contrary, open to 

touristic visits, business and congress centers, entertainment and 

recreation centers, hotels, cafes and shopping centers. The main 

features specific to this tourist and customer-oriented city structure are 

summarized below under four headings:  

“1)The Construction-Oriented Development Model and the Increasing 

Importance of Cities in Capital Accumulation; 2) Transition to Trade 

and Tourism Oriented Global Cities: Commodification of Cities and 

Increasing Importance of Commercialized City for Tourism 3) The 

Specificity of Global Cities and Their Differences from Industrial City; 

4) Increasing Role of Tourism/Trade Oriented Global Cities in 

Economy”(Baghirova, 2022: Thesis Plan, third part). From the above 

titles, the Specificity of Global Cities and their Differences from the 

Industrial City can also be mentioned under three titles: a) In terms of 

Physical, Historical, Architectural, Urban Planning and Protectionism; 

b) In terms of Spatial and Class Segregation (in terms of Gentrification 

and Purification of the Cities from the Poor) c) In terms of Access to 

City Services and Resources (In terms of the dominance of the 

Customer-Oriented City Concept and Increasing Inequality in Access 

to Urban Facilities)”. Now, let's try to explain these headings that we 

highlighted above in order.                                                                               
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First of all, if we try to open the subject of "Construction-Oriented 

Development Model and Increasing Importance of Cities in Capital 

Accumulation"; In this regard, it should be emphasized that the 

protectionist approach of Fordism, which is unpretentious, with plenty 

of public spaces, planned according to the public interest, is completely 

different from today's tourist and customer-oriented, luxurious, 

ostentatious, elitist, gentrified 'global city' approach designed for high-

income groups. In this respect, a completely new urban structure is 

needed in order to meet the needs of today's capital class and capitalism. 

In this process, giant mega projects such as 'urban transformation 

projects', hotel and shopping center projects, and 'Canal Istanbul', 

implemented within the scope of the construction sector and neo-liberal 

urban policies, come to the fore. Meanwhile, in the process of 

demolishing and rebuilding the old city, many enrichment opportunities 

and 'capital accumulation opportunities' arise especially for 

construction capital.   

“In global cities with large numbers of local and foreign visitors and 

income from them, it is very important to meet the needs at the highest 

level and at the highest standards. Spaces, eating, drinking, 

accommodation, transportation, entertainment and socialization areas, 

services and activities produced in the city, historical and cultural 

events, everything is for 'visitors' and/or 'guests' rather than city 

residents. Because they are also income generating customers of the 

city. Customer satisfaction is above all for the continuity of the income 

flow. Countries with visionary 'global cities' that host their guests best, 

offer the best quality and most comfortable service, have the most 
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developed infrastructure, rich historical and cultural heritage, offer the 

most choice and diversity to the visitors, produce creative activities. In 

this process, a significant part of the capital accumulation is provided 

through national and international goods and services produced on a 

global scale through 'global cities” (Şahin, 2020: 265). 

The construction sector plays the role of an engine in the economy in 

the construction process of global cities, both in terms of the evaluation 

and marketing of urban areas through reconstruction and in order to 

maintain the existence of many sub-sectors that are affiliated with it. 

There are hundreds of sectors, large and small, whose earnings will 

increase as the construction industry does business, and when the 

construction industry stops, their income will stop completely. Among 

these, the first ones that come to mind are the business lines selling iron 

and steel, timber, sand, glass, tiles, paint, whitewash, all kinds of 

kitchen, bathroom, toilet tools and equipment, hardware products; as 

well as business lines in the real estate sector, insurance sector, 

advertising, promotion and marketing; In this process, the survival of 

businesses that do architecture and landscape architecture, and many 

other business lines that come to mind, has become completely 

dependent on the construction sector to do business. Meanwhile, the 

construction process of the global city has become a serious income 

source for all the above-mentioned sectors, especially the construction 

sector. On the other hand, the privatization / land development of urban 

areas is a very large source of rent and income opportunity for 

construction capital.  
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In this process, it naturally falls to neo-liberal urban policies to pave the 

way for construction capital and to remove the obstacles that may be 

encountered in zoning and construction regulations. It is noteworthy 

that in recent years, a lot of legal regulations for zoning and construction 

have been made for this purpose in Turkey. Thanks to these regulations, 

historical and touristic areas, forest areas, green areas that were under 

protection; Agricultural areas, water basins and residential areas were 

opened for development and construction, flexibility approach was 

adopted by moving away from the protectionist approach in urban 

planning, and the powers of protectionist institutions and boards were 

limited in this direction. It has been ensured that professional chambers 

and expert organizations have become completely ineffective in city 

management and supervision.                                                                                                                                

Secondly, if we need to examine the subject of “Transition to Trade and 

Tourism Oriented Global Cities: Commodification of Cities and 

Increasing Importance of Commercialized City in terms of Tourism”; 

In this regard, first of all, it should be noted that the importance of space, 

especially cities, has increased in capital accumulation. We have just 

said above that cities have turned into tourist and customer-oriented 

commercial structures. In this sense, it is possible to observe that global 

cities have turned into a kind of global guesthouses in terms of customer 

and guest hospitality. Cities, in a sense, draw attention as the largest 

commercial areas where commodities and services produced in the 

whole city are circulated and offered to the service of domestic and 

foreign tourists/customers. In this context, due to the changing function 

of cities, national giants now carry out their global production and 
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marketing activities through 'global cities', and they are also articulated 

to global markets through these 'global cities'.  Meanwhile, national 

states that market it's global cities best, can also have the largest share 

in the global market.  

“Today, London, Paris, New York, Tokyo, Hong Kong are examples of 

such global cities. global cities are further divided into a number of 

groups such as Alpha, Beta, Gamma. According to GaWC' 

(Globalization and World Cities) Research Network, which rates the 

positions and importance of cities in the world, the "world global cities 

rating" is made with a classification as follows: The general 

classification is Alpha, Beta and Gamma; Alpha++, Alpha+, Alpha, 

Alpha-; Beta+, Beta, Beta-; There are distinctions as Gamma+, 

Gamma, Gamma- et al.... According to the 2020 GaWC Research 

Network rating, only Istanbul and Ankara, along with other cities such 

as Bangkok, Boston, Dublin, Lisbon, Montreal, Prague, Riyadh, 

Vienna, Zurich, managed to take place in Alfa (-). Again, according to 

the 2020 GaWC Research Network rating, London and New York are in 

the Alpha (++), Beijing, Dubai, Hong Kong, Paris, Shanghai, 

Singapore, and Tokyo Alpha (+) category. In the meantime, it is 

observed that countries that can take place in certain categories in the 

'world global cities rating' can also get the highest share from the 

world's global income and have the largest piece of the global pie. In a 

sense, 'global cities' have turned into countries' 'windows to the world' 

and 'global guesthouses' where they host their local/international 

guests” (Şahin, 2020: 261). 



123 | KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – 

 

 

As a result of the researches on this subject, "Data Working Matrix" has 

emerged for 526 cities and 175 large companies. 306 cities were 

distinguished according to their degree of integration into this global 

network of the modern global economy, and they were subdivided into 

a number of subgroups as follows (Sassen, 2001): 

 “Alpha-Cities of the World (world cities with full range of services): 

London, New York, Paris, Tokyo, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los 

Angeles, Milan, Singapore; 

Beta-Cities of the World (World's Leading Cities): San Francisco, 

Sydney, Toronto, Zurich, Brussels, Madrid, Mexico City, São Paulo, 

Moscow, Seoul; 

Gamma-Cities of the World (World's Secondary Cities): Amsterdam, 

Boston, Caracals, Dallas, Düsseldorf, Geneva, Houston, Jakarta, 

Johannesburg, Melbourne, Osaka, Prague, Santiago, Taipei, 

Washington, Bangkok, Beijing, Montreal, New Orleans, Louisiana, 

Rome, Stockholm, Warsaw, Atlanta, Barcelona, Berlin, Budapest, 

Buenos Aires, Copenhagen, Hamburg, Istanbul, Kuala Lumpur, Manila, 

Miami, Minneapolis, Munich, Shanghai; 

Cities with strong manifestations of Global City formation: Athens, 

Okland, Dublin, Helsinki, Luxembourg, Lyon, Mumbai, New Delhi, 

Philadelphia, New Orleans, Louisiana, Rio de Janeiro, Tel Aviv, 

Vienna; 

Cities with some signs of Global City formation: Abu Dhabi, Alma-

Ata, Birmingham, Bogota, Bratislava, Bucharest, Cleveland, Cologne, 
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Detroit, Dubai, Ho Chi Minh City, Kiev, Lima, Lisbon, Manchester, 

Montevideo, Oslo, Er-Riyadh, Rotterdam, Seattle, Stuttgart, The 

Hague, Vancouver; 

Cities with minimal signs of Global City formation: Adelaide, 

Antwerp, Aarus, Baltimore, Bangalore, Bologna, Brazil, Calgary, Cape 

Town, Colombo, Columbus, Dresden, Edinburgh, Genoa, Glasgow, 

Guuntburg, Guangjow, Hanoi, Kansas, Leeds, Lille, Marseille, 

Richmond, St. Petersburg, Tashkent, Tehran, Tihuana, Turin, Utrecht, 

Wellington.”                                                                                                                                 

Today, in addition to some events, tourism activities and touristic trips 

taking place on a global scale, some international sports competitions, 

Olympics, Formula 1 races, business and educational trips, fairs, 

congresses, festivals, big concerts, entertainment, music, art in general, 

which take place in the same scope activities, all these activities are also 

considered as activities that generate income on a global scale and serve 

capital accumulation. National states are in serious competition with 

each other in this field. Each state aims to build its own global city in 

the most perfect way with the most advanced infrastructure facilities, 

the most creative knowledge and advanced technologies, and to be at 

the top in terms of transportation routes, airports, accommodation 

facilities and hotels, restaurants, cafes and recreation areas for food and 

entertainment needs. They want to become a brand by giving service at 

a high level. As the brand value of the global city increases and the 

recognition rate increases, the global cities owned by that national state 
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will be more popular on a global scale, attract more customers/tourists 

and take a high share of the global income pie.  

In this sense, today's cities attract attention with their touristic features 

as well as being customer and trade oriented. The more places to visit, 

see, places, historical and cultural values, the more different, creative 

and high-level services they have, the more tourists and customers will 

be attracted and the higher income they will be able to earn. Meanwhile, 

in terms of today's capitalism and globalization process, if we need to 

emphasize the relationship between tourism and the city once again, 

today there is a very serious interaction/relationship between the 

development of cities and the increase in tourism opportunities. 

Likewise, the activities covering today's tourism sector and the 

activities in customer-oriented commercialized cities are almost 

intertwined. In the meantime, it is seen that the tourism sector is 

significantly affected by all the intangible and tangible features of the 

cities and the quality of the services and activities produced in the cities. 

Globalization has been very effective in the development of both 

phenomena in this context. Because the development of both these 

phenomena requires free movement at the global level and the 

activeness of international relations. As human mobility increases 

across borders, as the geography, region, city, and state area visited by 

tourists expands, the borders of the tourism sector expand, cultural 

interaction between societies becomes more intense, and world 

civilizations become richer.  
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In this process, while the tourism sector creates some socio-cultural 

development opportunities in this way, it also leads to the development 

of international trade and tourism-oriented economic activities to 

occupy an important place among the world's income sources. In 

addition, in today's globalization process, touristic activities have 

become an important means of wealth and a source of capital 

accumulation together with trade. Today, tourism and trade-oriented 

transformation projects have also turned into an important income 

generation tool. In this context, mega construction projects, business 

centers built with state-of-the-art technology and scientific methods, 

congress and fairgrounds, theaters and movie theaters, colorful 

shopping centers, cafes, hotels, restaurants have developed the tourism 

sector and both domestic/foreign customers/tourists It has accelerated 

the globalization process by increasing the attractiveness of cities in 

terms of. Thirdly, when it comes to the subject of “Specificity of Global 

Cities and Differences from Industrial City”, as we have emphasized 

before, the cities of Fordism are industry and worker-oriented, modest, 

and more democratic and egalitarian structure. On the other hand, Post-

fordistost-fordist global cities are customer-oriented, luxury/flashy, 

aristocratic/gentrified, elite and in an extremely unjust and unequal 

formation in terms of access to commerce and urban services and 

facilities. In other words, while Fordist cities have the appearance of an 

industrial/worker city that was planned for the public interest through 

state policies and shaped according to social needs, Post-fordist cities 

were designed as expensive, elitist, gentrified, class-segregated 

structure (Şahin, 2020: 258).  
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“In today's globalization process, living conditions in many of the 

world's largest cities are quite unfavorable for the lower classes today. 

In large cities in developing countries, the situation is even more severe 

and poverty is more prevalent. At least half of the world's urban 

population is on the poverty line. About a quarter (1/4) of cities live in 

visible 'absolute' poverty, according to a 1988 survey; they try to live 

on a dollar or less a day (Mike, 2006: 41). Although the formation of 

slums has a long history, most mega slums have started to grow since 

the 1960s. While slum dwellers constitute only 6% of the urban 

population of developed countries, this rate has reached 78.2% in 

underdeveloped countries (Mike, 2006: 39).” (As cited by Bahgirova, 

2022: 58). 

In addition to the above unequal structure and unequal income 

distribution, an important feature that cannot be ignored in global cities 

is the decrease in the number of public socialization areas and state 

institutions. While it is noteworthy that in Fordist cities, public 

socialization areas, in other words, public spaces, public institutions and 

organizations that are also served by the state, are widely located in the 

city centers. It is seen that some public service buildings (hospitals, 

universities, etc.) are taken to campuses outside the city and their lands 

are transformed into hotels, shopping centers or other commercial 

institutions and businesses. It is observed that the visual qualities of 

Fordist fcities have completely changed by demolishing the old 

unpretentious, service-oriented plain buildings and constructing ultra-

luxury, ornate post-modern buildings. Postfordist cities have a carnival 

look with their latest model, sparkling hotels, restaurants, entertainment 
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and recreation centers, private sector education and health institutions 

that attract attention with their visuals and luxury, and other stylish, 

sparkling touristic/commercial venues.  

There are also great differences between the Fordist and Post-fordist 

cities in terms of residential and residential areas. In the Fordist 

industrial city, there are large areas of cheap housing and cooperatives 

belonging to the workers, as well as slum areas and shantytowns, which 

were formed with the connivance of the state, around the factory. The 

inequality/segregation between luxury districts and poor districts is not 

as obvious as today's Post-fordist global cities. In global cities, this 

spatial and class segregation is extreme; rich and poor distinction, 

income inequality in the city is at the highest level. Meanwhile, while 

functionally Fordist cities are at the forefront with their feature of being 

the main places of capitalist industrial production and their feature of 

being places that host large factories, industrial facilities and workers, 

Post-fordist cities do not stand out only with their spatial but  also draws 

attention with its commodified urban structure. Thus, the city itself has 

turned into a resource, a capital accumulation tool for capitalist 

production.  

In other words, it appears that the function of cities has changed 

significantly in terms of capitalist production relations in the Post-

fordist global process. In the meantime, it is noteworthy that post-

fordist cities are quite different from the national cities of Fordism in 

terms of their international connections and the dimension of 

articulation to the global market, the capacity of being a 'global city' and 
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producing global services. In this sense, cities, especially global cities, 

have an undeniable functional importance in terms of articulation to the 

global market. Today, national states are articulated to the global market 

through their global cities and they can get a share of the global cake in 

proportion to the competitiveness, vision and brand value of these 

global cities.                                                                

As Bauman underlines, the driving force of the scientific and 

technological revolution has a significant impact on the current 

formation of global cities and the 'global' function they assume in 

today's economy (Bauman, 2010: 64).  

“The growing interrelationships and increasing interdependencies 

between states and societies have now become global. As mutual 

interaction processes increase, all other factors other than labor due to 

the reasons we explained above; goods, services, capital, markets are 

globalizing, thus the scale of world trade and money flows are 

increasing significantly, and as a result, capital movements are 

increasing and opportunities for technology, information and service 

exchange are expanding. It also covers many other topics, including 

globalization, international trade, telecommunications, international 

finance, the activities of transnational corporations, technical and 

scientific cooperation, cultural exchange of new types and scales, 

migration and refugee flows, tourism development” (As cited in 

Baghirova, 2022: 7).  

In addition to this, there is also a global power that makes the decisions 

about the whole global process and it controls the globalization process, 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 130 

 

what size globalization will be, which countries will be articulated to 

the global market in which products and services.  Again this power 

decides which production factors will circulate freely in the world, 

which ones will be excluded from globalization or act in a controlled 

manner. In other words, globalization is not an uncontrolled process in 

which everyone can freely move around. It is a highly controllable 

process, shaped according to the interests of the world's decision-

making powers, in which all regulations and practices are carried out in 

line with the demands of these powers, and the extent and limits of 

globalization are also determined. 

While listing the titles related to the changing function of cities and 

tourism in the global process above, we also stated that there are three 

different titles on the Specificity of Global Cities and their Differences 

from an Industrial City. If we start with the difference and specificity of 

global cities from industrial cities in terms of Physical, Historical, 

Architectural, Urban Planning and Conservationism, first of all, a very 

flexible understanding has been adopted in conservation and planning, 

and that the powers of the protectionist committees and institutions that 

undertake supervision in this field are being significantly uneffected. 

We can say that specialized institutions and organizations in this field 

are excluded from the process. In this sense, it is observed that the cities 

are left quite vulnerable to the rentier approach of the capital.  

In this process, it is seen that urban areas, historical and architectural 

texture, memory spaces, forests and green areas, agriculture and water 

basins, and even residential areas with their current residents, which 
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were previously under protection, are now easily opened for zoning and 

construction.  When the subject is approached in terms of Spatial and 

Class Segregation, Gentrification and Purification of the Cities from the 

Poor, which is the second sub-title, it is seen that there are great 

injustices in the distribution of urban areas between low and high 

income groups. It is observed that the poor are excluded from the city 

centers, whose material value is increased with the urban 

transformation projects, and with aristocratic, elitist, gentrified 

characterized a new city structuring is constructed. It is observed that 

the class and spatial segregation in urban areas has increased 

significantly, and areas where high-income groups live and areas where 

low-income groups live are separated from each other with certain lines.   

 Finally, when we consider the issue in terms of Access to City Services 

and Resources (The Domination of the Customer-Oriented City 

Concept and the Increasing Inequality in Access to Urban Facilities), 

we can see that public schools, state hospitals, public service providers, 

which were previously planned by the state for the benefit of the public, 

it is noteworthy that institutions and organizations have been privatized 

and transformed into a hotel, shopping center or a commercial 

enterprise. In this sense, it should be underlined that neo-liberal global 

cities are quite unjust, unequal and inaccessible in terms of access to 

urban resources and opportunities.            

Returning to our general classification, when we come to our fourth and 

final title on the changing function of cities and tourism in the 

globalization process, namely "The Increasing Role of Tourism/Trade 
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Oriented Global Cities in the Economy", It is witnessed that the 

commercialization of the cities has gained speed with the transfer of 

many decision process in city administration and the services to the 

private sector especially within the scope of neo-liberal privatization 

policies. Many job opportunities have arisen for the private sector in the 

field of service, especially in education and health, and new business 

lines have been opened. In the Fordist period, the services that were 

provided free of charge or very cheaply with the support of the state in 

order to increase the living standard of the people and for the public 

benefit are now offered with money and expensive due to the 

'commercial' mentality and the 'customer' oriented approach. The 

principle of public interest in service has been abandoned, and the 

understanding of the 'customer', where everyone can benefit from the 

city's facilities and services within their financial means, has begun to 

dominate. As the services become paid, there have been changes in the 

quality/presentation of the services in order to attract more paying 

customers and tourists, and a more qualified, attentive, luxury and 

comfort-oriented service concept has developed. Every investment, 

every activity in the global city is now completely customer focused 

and its target is not only to local customers but also to international 

customers / foreign tourists. In this sense, it is at the forefront with its 

touristic features as well as the commercial features of global cities. The 

above-mentioned developments have had a great impact on the rise of 

the service sector all over the world today.  

“Over the last two decades, the service sector has been one of the fastest 

growing sectors of the world economy. There is a continuous growth in 
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the share of the service sector in the world economy. This ratio is 

similar for both economically developed and developing countries. 

Service trade accounts for approximately 20% of all world trade. World 

service exports have exceeded 2 trillion USD (Belova, 2012, 99). It is 

stated that Turkey meets 2% of the world's service exports. 

Undoubtedly, the fastest developing and growing sector in the service 

sector, together with construction, is tourism” (Baghirova, 2022: 78). 

Undoubtedly, the fastest developing and growing sector in the service 

sector is tourism together with construction (Baghirova, 2022: 78). 

Today, activities taking place in the city and tourism activities are 

intertwined. Countries' food culture (gastronomy), historical cultural 

values, material, moral, intangible / tangible / traditional riches, natural 

resources, natural beauties, education, health services, business trips, 

fairs, congresses, festivals, concerts, artistic events, all these has 

become activities that are the subject of both trade and tourism. 

Therefore, the importance of tourism in the service sector is increasing 

day by day. According to the World Trade Organization classification, 

tourism is one of the most open to development and foreign exchange 

earning sectors within the service sector. At the same time, touristic 

services transform into a source of income for the local people, 

positively affecting the welfare level of the country. When tourism is 

evaluated well, it can become an important tool through which countries 

can increase their prestige in the international arena and gain prestige 

on a global scale. The importance of tourism is indisputable, as it 

strengthens regional and international friendship ties, develops public 

diplomacy and balances relations between states. With the development 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 134 

 

of tourism, the level / quality of social and cultural services in the 

country increases, the opportunities for modernization of the relevant 

infrastructure increase, and the quality of life in the country improves 

in general (Yıldız, 2011: 55). Finally, “modern tourism simultaneously 

affects all areas of industrial infrastructure and contributes to the 

acceleration of economic development. The global expansion of 

tourism provides economic and workforce benefits in many related 

sectors, from construction to agriculture, from food to healthcare. These 

positive dynamics make tourism the main driver of the socio-economic 

progress of global cities” (Baghirova, 2022: conclusion) 

CONCLUSION 

To make a general evaluation of the process described in the article, it 

is seen that today's global cities have undergone a significant change 

from the traditional old cities and the industrial city of fordism, which 

was the previous capitalist period, both physically, functionally and in 

terms of the role they play in capital accumulation. 

“As opposed to the modest, unpretentious cities of Fordism, where 

public schools, public hospitals, all kinds of state-owned enterprises, 

parks, forests and public spaces are more accessible to everyone, and 

where everyone has easier access to urban services and facilities, the 

'global cities' of global capitalism are extremely ostentatious / 

magnificent, ennobled, serving the privileged / elite, where everyone 

can access the services and facilities of the city according to their 

financial power, commercialized / commoditized with all their 

historical, cultural, social, physical, intangible and tangible values, 
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tourism and customer-oriented, brand value is at the forefront cities” 

(Baghirova, 2022: Conclusion). 

Nowadays, the way to get a high share from the world income 

distribution is to be at the top levels in the global city hierarchy. In other 

words, cities with superior infrastructure and investment opportunities, 

historical / cultural values / natural beauties, attractive elements and 

high brand value appeal to more customers / tourists in the global 

market, host more activities / events / touristic trips at the international 

level and can get a similarly high share of the global pie. Therefore, 

today, there is a construction-oriented process in which all living spaces 

as rural / urban are redesigned to open to trade and tourism, almost 

rebuilt, and in this context, many 'urban transformation projects' are 

implemented simultaneously. In the meantime, in this process, which 

we can define with the construction-based growth model, the dominant 

sector of the economy is naturally the construction sector within the 

service sector. In this context, the removal of obstacles/restrictions on 

zoning and construction in terms of the rapid implementation of 

'transformation' projects in the rebuilding process of cities and the 

making of regulations accordingly determine the general framework of 

today's neo-liberal urban policies. Capital accumulation takes place in 

three ways in neo-liberal capitalism. 

“1) Through the commodification and commercialization of the city; In 

this way, both the intangible and tangible assets of the city are bought 

and sold as a commercial good, and a serious income is obtained 

through the marketing of the activities, goods and services produced in 
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the city. Tourism income is also within this scope. 2) Income and capital 

accumulation through the rebuilding process of cities, the land zoning 

of urban areas, and the sale of buildings and buildings produced in the 

city at high profit. 3) A serious capital accumulation is also realized 

through the privatization and transfer of gas, electricity, water 

distribution, education and health services, which were previously 

carried out by the public sector, to private enterprises. Likewise, the 

private sector provides a serious income and capital accumulation 

through the privatization and construction of public buildings, facilities 

and lands, green areas, parks, groves” (Şahin, 2020: 220-270). 

As a result, in the globalization process, it is observed that tourism and 

cities have undergone a major structural transformation, have 

undergone significant changes in terms of both their physical 

dimensions and their former functions in both national and global 

contexts. If we gather these under the title: First of all, it is observed 

that the tourism and the construction sector come to the fore in the 

service sector. In this sense, the roles of the "Construction Oriented 

Development Model" and the "Trade and Tourism Oriented Global 

Cities" in capital accumulation have increased. Most importantly, cities 

are no longer in the foreground only with their spatial dimensions in 

which production takes place, but also draw attention as a source of 

capital accumulation and wealth, as a part of the production process 

itself. In addition, national states are articulated to the global market 

through the global cities they own, and they take a share from the global 

cake in proportion to the competitiveness and brand value of these 

cities. In this context, it is seen that cities have become commodified 
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and commercialized at an unprecedented scale in history. In the same 

way, it is noteworthy that the protectionist approach, the understanding 

of planning and public interest were abandoned and the flexibility 

approach was adopted in urban structuring. In this process, control 

mechanisms, protectionist institutions and boards have been rendered 

ineffective. In addition, global cities, which are at the forefront with 

their gentrification characteristics, have an extremely unequal and 

unjust structure in terms of class and spatial segregation. This inequality 

and injustice is also in question in accessing city services and 

opportunities, and there is a situation where everyone can benefit from 

city services and opportunities only to the extent of their financial 

means. As the most emphatic last word, it is possible to say that global 

cities are gentrified cities purified from the poor. 
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GİRİŞ 

 

Küreselleşmenin neticesinde hızlanan rekabet ortamı ve gelişen 

teknoloji sayesinde ekonomik ve sosyal gelişmeler geleneksel 

yöntemlerin yerini yeni oluşumların almasına sebep olmuştur. Hızlanan 

gelişmeleri yakalayabilmek ve bu gelişmelere karşı geride kalmamak 

için ticari faaliyetlerde karşılaştırmalı üstünlükler doğrultusunda büyük 

ölçüde ilerleme kaydetmiştir (Muğan Ertuğral, 2018: 9).  

 

Bir satıcı kişi ya da kuruma alıcı tarafından yapılmış olan ödemenin 

zamanlama ve miktar bakımından doğruluğunu ve uygunluğunu garanti 

eden bir banka mektubu olan Akreditif veya "kredi mektubu", gelişen 

ve küreselleşen dünyada son derece önem arz etmektedir. Özellikle alıcı 

kişi veya kurumun satın alma işlemi öncesi ödeme yapamadığı 

durumda, bankanın satın alma tutarının tamamını veya kalanını 

karşılamasının gerekeceği bu ödeme şeklinde ithalatçı ve ihracatçı 

arasında bir güvenin tesis edilmesi kolaylaşmaktadır. Bu sebeple, her 

ülkedeki birbirinden ayrılık gösteren yasalar ve her bir tarafı şahsen 

tanımanın zorluğu gibi faktörler de dâhil olmak üzere uluslararası 

ilişkilerin yapısı ve anlayışı gereği, akreditif kullanımı uluslararası 

ticarette çok önemli olarak genel kabul görmüştür. 

 

Genellikle uluslararası ticarette, bir banka veya finans kurumu 

tarafından garanti edildiği şekilde, satıcıya zamanında ve eksiksiz bir 

ödeme yapılacağını belirtmek için bir akreditif kullanılarak, uygulama 

süresinde banka, alıcıdan teminat istemenin yanı sıra, tipik olarak 

akreditifin bir yüzdesi olan bir ücret talep etmektedir. Bu uygulama 
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sonucunda taraflar arasında şartlarını yerine getirmesi halinde satıcıya 

ödeme alıcıya ise malların ulaşacağının garantisinin verilmesi dış 

ticaretin sağlıklı yürütülmesi açısından son derece önemlidir. Bu 

noktada akreditifin şartlı bir banka garantisi olduğu da görülmektedir.  

Ancak dış ticaret işlemlerinde önemli kabul edilen ödeme işlemleri 

sadece akreditif ödeme ile sınırlı değildir. Birçok ödeme şekli olmasına 

karşın gelişen ekonomik ve siyasi ilişkiler sonucunda akreditif yoluyla 

ödeme şeklinin önem kazandığını görmekteyiz. 

 

Dış ticarette çok farklılık arz eden ödeme şekilleri olmasına karşın 

genellikle fazlaca kullanılan ödeme şekilleri aşağıda sıralandığı gibidir 

(Ağsakal, Erkan, 2016: 582); 

 

• Peşin ödeme, 

• Mal mukabili ödeme, 

• Vesaik mukabili ödeme, 

• Kabul kredili ödeme, 

• Akreditifli ödeme 

 

 

Kaynak: COIMEX, https://coimex.co/blog/tr/dis-ticarette-kullanilan-

odeme-yontemleri/., Erişim Tarihi 29.06.2022 
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Peşin Ödeme: Peşin ödeme malların alıcıya teslimi öncesi yapılabilen 

ve iptal riskine karşı güvenli olan ihracatçı bakımından avantajlı 

yöntemdir.  

 

Mal Mukabili Ödeme: Mal mukabili ödeme şeklinde ithalatçının vade 

dönemi itibariyle ödeme yapmamasının riskinin tümüyle ihracatçı 

üzerinde olan ithalatçı açısından avantajlı yöntem olarak uygulamada 

yer bulmaktadır. 

 

Vesaik Mukabili Ödeme: Vesaik mukabili ödeme ihracatçının gönderi 

bankası (remitting bank) kanalı ile vesaikleri tahsilat bankasına 

(collecting bank) ödeme talebi ile birlikte gönderilmesiyle başlayan ve 

ihracatçıları akreditifli ödemelerden nispeten az, ancak mal mukabili 

ödemelerden oldukça fazla koruyan bir ödeme şekli olarak uygulanan 

bir yöntemdir. 

 

Kabul kredili ödeme: Kabul kredili ödeme, ticarete konu olan mal 

bedelinin önceden belirlenmiş bir vadede ödenmesine yönelik bir 

poliçenin ödeme işleminde bir araç olarak kullanıldığı ödeme şeklidir. 

Çalışmanın ana konusunun akreditif ödeme şekli uygulamalarını 

kapsaması sebebiyle bu konuya izleyen alt başlıklar itibariyle ağırlıklı 

olarak yer verilecektir.  

 

1.AKREDİTİF ÖDEME YÖNTEMİ 

 

Akreditif, kelime anlamıyla tasdik, itibar katmak ve temin etmek 

anlamını taşıyan “accredites” kelimesinden türetilmiştir. Akreditifte 

birbirlerini iyi derecede tanımayan satıcı ve alıcının ticari faaliyetlerini 
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güvenli bir biçimde tamamlayabilmesi amacıyla ticari işleme bir 

bankanın garantör olarak aracılık yapması faaliyeti olarak 

tanımlanmaktadır (Özel, 1991: 11).  

 

Bu kelime olarak farklı dillerde kullanımında; Türkçe’ de akreditif, 

vesikalı kredi şeklinde de ifade edilebilmektedir. İngilizce olarak 

“Letter of Credit” veya “Documentary Credit”, olarak da yer 

almaktadır.  

 

Bu yöntem kelime ve kavram olarak çok farklı tanımlanmak ile birlikte; 

“Yargıtay’ın akreditif için yaptığı tanımı ise akreditif, mal satın alımı 

yapmış olan bir kişinin bir banka ile yapmış olduğu anlaşmaya istinaden 

o bankanın belli evrakların satıcı tarafından sunulması koşuluyla satış 

bedelinin satıcıya ödenmesi hususunu kapsayan bir sözleşmedir 

şeklinde (Kaya, 1995: 6) bir tanımda mevcuttur.  

 

Akreditif Ödeme Yönteminin işleyiş süreci konunun daha net 

anlaşılması için bu aşamada bir şekil üzerinde daha net 

görülebilmektedir. Özellikle adım adım akreditif sürecinin izlenmesi 

konunun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu süreçte ana hedef olan 

ihracat ve ithalat işlemlerini kapsayan dış ticaret uygulamaları konuya 

taraf grup ve yetkili birimlerin karşılıklı ilişkileri sonucu 

gerçekleşmektedir. 
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Kaynak: ihracat.co. İhracat İthalat bilgi platformu, https://www. 

ihracat.co/2017/08/a-dan-z-ye-akreditif.html., erişim 26.06.2022 
 

Burada görüldüğü üzere; Akreditifte taraflar,  

 

1. Akreditif Amiri (Aplicant, Orderer, Principal): İthalatçı firma 

2. Amir Banka (Opening Bank, Issuing Bank): İthalatçının 

bankası, yani akreditifi açan banka 

3. Muhabir Banka (Advising Bank): İhracatçının bankası 

4. Lehdar (Beneficiary): İhracatçı şeklindedir.  

 

Bu suretle her bir tarafın uygulamada etkin bir şekilde yer aldığı 

görülmektedir.  

 

Akreditif İşlemlerine ait belirgin özellikler ise;  

 

• Dış ticaret işlemlerinde çok yaygın kullanımı olan ödeme 

şeklidir 

https://www/
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• İthalatçıyı ve ihracatçıyı korumaktadır. 

• İthalatçının vermiş olduğu talimat sonucunda, ithalatçının 

çalıştığı bankanın belirli bir tutara kadar ve belirli bir vade için 

istenilen şartların yerine getirilmesi ve ihracatçı tarafından 

ihraç edilen malların ihracına ilişkin belgelerin ibrazı 

karşılığında ödeme yapılacağı taahhüt edilir. 

• Akreditif diğer dış ticaret işlemlerinde uygulanan ödeme 

şekillerine göre nispeten maliyetli olmasına karşın en güvenilir 

olan bir ödeme şeklidir. Aynı zaman içinde ithalatçıya ve 

ihracatçıya eşit olarak fayda sağlar. 

• Mal bedelinin banka taahhüdünde olması, transfer riskini 

büyük oranda ortadan kaldırır. 

•  İhracatçı ve ithalatçı kredi imkânı sağlarlar. 

•  Akreditifte bankalar ve belgeler üzerinden işlem 

yapılmaktadır. Çünkü akreditif işlemleri mallarla ilgili 

olmayıp yapılacak hizmet ve işlerle ilgilidir. 

•  Akreditifler dayandırıldıkları satış sözleşmelerinden veya 

diğer sözleşmelerden ayrı işlemlerdir (Kaya, 2011: 173). 

 

Akreditif işleyişine bakıldığında süreç, öncelikle ihracatçının 

ithalatçıya satacağı mal veya hizmete ilişkin detaylı malumatı içeren ve 

teklif mektubu niteliği taşıyan proforma fatura göndermesiyle 

başlamaktadır.  
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1. Akreditifin İşlevleri ve Türleri 

 

Akreditifin temel olarak ödeme, teminat ve kredi olarak üç işlevi vardır. 

Bu işlevler akreditifli ödemeyi diğer ödeme yöntemlerinden 

farklılaştırmaktadır. İthalatçı ve ihracatçı akreditifin temelinde yatan bu 

işlevlere nedeniyle ticari faaliyetlerinde akreditifli ödeme şeklini 

kullanmayı tercih etmektedirler.  

 

Akreditifte taraflar, MTO tarafından küresel mecrada kabul görmüş 

prensiplere uygun olmak şartıyla farklı biçimlerde veya çeşitlerde 

akreditif ilişkisi kurabilmektedirler. Tarafların farklı biçim ve çeşitlerde 

akreditif ilişkisi kurmaları neticesinde bankanın ödeme koşullarını arzu 

ettikleri gibi düzenleme olanağına sahiptirler (Doğan, 2016: 29).  

Akreditif türleri aşağıdaki gibi çeşitlenmektedir.  

 

Ticari Akreditif 

 

Bu, amir bankanın ödemeleri lehdara yaptığı direkt yolla gerçekleşen 

bir ödeme yöntemi olmaktadır. Buna karşılık, bir yedek akreditif, 

bankanın lehdara yalnızca hamilin ödemeyi gerçekleştirmediği 

durumlarda da ödeme yaptığı ikincil bir ödeme yöntemi olarak yer 

almaktadır. 

 

Döner Akreditif 

Bu tür bir mektup, bir müşterinin belirli bir zaman diliminde belirli bir 

limit dâhilinde herhangi bir sayıda çekiliş yapmasına izin verir. 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/standbyletterofcredit.asp
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Seyahat Akreditifi 

 

Yurtdışına gidenler için bu mektup, ihraç eden bankaların belirli 

yabancı bankalarda yapılan poliçeleri dikkate alacağını garanti 

edecektir. 

Onaylı Akreditif 

Teyit edilmiş bir akreditif, amir bankadan başka bir bankayı akreditifi 

garanti altına alır. İkinci banka, genellikle satıcının bankası olan teyit 

bankasıdır. Teyit bankası, hamil ve amir banka temerrüde düşerse, 

akreditif altında ödeme yapılmasını sağlar. Uluslararası işlemlerde amir 

banka genellikle bu düzenlemeyi istemektedir. 

Sözleşme sorumluluğunun ifa edilmemesi üzerine ödeme garantisi 

vermekte olan teminat akreditifleri gün geçtikçe dünya genelinde daha 

sık kullanılmaya başlanmasıyla beraber bu akreditif için yeni şartların 

ve kuralların düzenlenmesi bir mecburiyet haline gelmiştir. Bunun 

üzerine 600 sayılı broşür gibi yalnızca ticari akreditifler için MTO 

tarafından geliştirilen “ISP 98” kuralları kullanıma sunulmuştur (Özalp, 

2010: 42).  

İlk olarak 1933 tarihinde yayınlanmış olan akreditif kuralları 1951, 

1962, 1974, 1983, 1993 ve 2007 tarihlerinde güncellenmiştir. 2016 yılı 

itibari ile kullanımda olan ve 2007 tarihli revize hali ile mevcut 

olan UCP 600’dür (https://www.okeanostercume.com.tr/akreditif-

kurallari-nelerdir/. erişim 29.06.2022). Akreditiflerin poliçeli işlemlerle 

birlikte modern yapıya geçişleri 19. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. 

İlk olarak 1840’larda Londra’da bankalar arasında uluslararası ticaret 
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işlemleri ile ilgili olarak kullanılmıştır (Özalp, 2004:370-373; aktaran, 

Polat, 2008: 211). 

Uluslararası ticarette sıkça başvurulan bir finansman yöntemi olarak 

karşımıza çıkan akreditif mekanizmasına hâkim ilkelerden birisi 

“bankaların belgelerle bağlı olması kuralı”dır. Akreditifler genellikle, 

ICC’nin değişik zamanlarda revize ettiği UCP olarak ifade edilen 

düzenlemelerine tâbi kılınmaktadırlar. Bu kapsamda söz konusu olan 

son revizyon UCP 600’dür (Dalgıç Atabaş, 2018: 487). “UCP” şeklinde 

ifade edilen bu yeknesak kurallar, belirli dönemlerde gerçekleştirilen 

revizyon çalışmaları ile, uygulamada zaman zaman duyulan ihtiyaçlara 

cevap verecek bir nitelik kazanmaktadır (Dalgıç Atabaş, 2018: 515). 

İthalat ve ihracatın güven ortamı ve risklerden arındırılması yönünde 

önemli kazanımların zaman içinde kazanıldığı ifade edile bilinir.  

 

 

Kaynak:https://www.okeanostercume.com.tr/akreditif-kurallari-

nelerdir/.erişim 29.06.2022.  
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Kaynak:https://www.disticaretkursuistanbul.com/ozelliklerine_gore_

akreditif_turleri.php., erişim 30.06.2022. 

 

Ödeme şekillerine göre, ödeme vadelerine ve ödemenin durumuna göre 

akreditif türleri farklılaşmaktadır. Ayrıca, özelliklerine göre ise; 

akreditiflerin uygulama şekillerine ve özelliklerine göre farklılıklar söz 

konusu olmaktadır. Tarafların içinde bulundukları durum, diğer 

firmanın ve ülkenin içinde bulunduğu durum gibi şartlar en uygun 

akreditif türünün seçilmesinde önemli olmaktadır.  

 

Dış ticaret faaliyetleri olarak gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, 

dış ticareti yapan firmaların katkıları sebebiyle ülke ekonomisine 

önemli bir payda katkı sağlamaktadırlar. Öncelikle dış ticaretin 

önemine odaklanmak ile başlayan katkının değerlendirme sürecinde 

riskler açısından bir değerlendirmenin de gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Bu sebeple, dış ticaret işlemlerinin uluslararası mevzuat kuralları ve 

prosedür dahilinde ve konu hakkında yeterince bilgi donanımı ile 

uygulanması bir zorunluluktur. Uygulamada son derece önemli 

kazanım ve avantajlı bir ödeme şekli olan akreditif ödeme, nakit akışını 
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sağlaması bakımından tercih edilmektedir. Akreditif,  uluslararası 

ticarette mevcut çok yönlü ve güvenli araçlardan biri olarak, ihracatçıyı 

ve ithalatçıyı da korumaktadır. Ancak sürecin kendi içindeki adımları 

dikkate alarak bilimsel ve yasal zemine bağlı gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

2.AKREDİTİF SÜRECİ VE UYGULAMA İLKELERİ 

Öncelikle temel akreditif sürecinin adım adım görülmesi konunun 

kavranması bakımından önemlidir. 

Temel akreditif prosedürü: 

Adım 1.  Satın alma ve satış sözleşmesi 

Alıcı ve satıcı bir alış ve satış sözleşmesi düzenlerler. Alıcı ile satıcı 

arasındaki alım satım sözleşmesi, ödemenin akreditif ile yapılmasını 

şart koşar. 

Adım 2.  Alıcı, akreditif için başvurur 

Alıcı, bankasından bir akreditif açmasını talep eder. Akreditif alış ve 

satış sözleşmesine uygun olmalıdır. 

Adım 3.  Kredi mektubu düzenleyin 

Amir banka, akreditifi ihbar bankasına gönderir. 

Adım 4.  Akreditifi tavsiye edin 

İhbar bankası, akreditifin gerçekliğini doğrular ve akreditifi satıcıya 

iletir. 
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Satıcı şunları kontrol eder: 

Akreditif, satın alma ve satış sözleşmesinin hüküm ve koşullarına 

karşılık gelir. 

Belirtilen süre içinde veya belirtilen tarihe kadar akreditifin gereklerini 

yerine getirebilir. 

Akreditifte belirtilen belgeleri ibraz edebilir. Bu belgeler faturayı, 

konşimento gibi taşıma belgelerini veya kalite sertifikalarını içerir. 

Adım 5.  Gönderiyi hazırlayın 

Akreditif şartlarının karşılanabilmesini sağladıktan sonra satıcı malları 

üretir ve sevkiyatı hazırlar. 

Adım 6.  Belgeleri sunun 

Satıcı, malın sevkiyata hazır olduğunu gösteren belgeleri hazırlar ve bu 

belgeleri ibraz bankasına sunar. İhbar bankası belgeleri amir bankaya 

gönderir. 

Adım 7.  Ödeme 

Amir banka belgeleri kontrol eder ve onaylanırsa amir banka ödemeyi 

ihtar bankası aracılığıyla satıcıya havale eder. 

Adım 8.  Belge aktarımı 

Amir banka belgeleri alıcıya teslim eder. Belgeler, alıcının malları 

gümrükten çekmesine ve malları teslim almasına izin verir. Alıcı, veren 

bankaya ödeme yapar. 
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Akreditifin, pazarlık, iptal edilebilirlik, transfer ve atama görüş ve 

zaman taslakları gibi özellikleri mevcuttur. Akreditif, amir bankanın 

başvuru sahibinin (ithalatçı) talebi ve talimatı üzerine veya kendi adına 

hareket edebildiği bir düzenleme olarak başlamaktadır. Bu düzenleme 

kapsamında, banka lehdara (yani ihracatçıya) (veya onun emrine) bir 

ödeme yapabilir. Alternatif olarak, ihraç eden banka, ihracatçı 

tarafından düzenlenen poliçeleri veya poliçeleri kabul edebilir. Amir 

banka aynı zamanda müşavir veya tayin edilmiş bankalara kambiyo 

senetlerini ödeme veya kabul etme yetkisi verebilir. Bu uygulamalar 

gerekli belgelerin titizlikle karşılıklı tarafların üzerine düşen 

yükümlülükleri yerine getirmesiyle gerçekleştirilmektedir. 

2.1.  Akreditifte Kullanılan Belgeler 

 

Akreditife konu olan ibraz edilmesi gerekli ve zorunlu belgeler genel 

olarak dört grupta oluşmaktadır.  

 

• Fatura  

• Taşıma Belgeleri 

• Sigorta Belgeleri 

• Resmi Belgeler 

 

Malın mülkiyetini belirleyen faturalar, proforma fatura, ticari fatura, 

navlun faturası ve tasdikli fatura şeklinde dörde ayrılmaktadır. Bir ticari 

belge niteliği taşıması sebebiyle işlemin en önemli kısmını 

oluşturmaktadır. 
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Dış ticarete konu olacak ürünün nakliyeciye teslim edilerek 

yüklendiğini gösteren ve yükleme yerinden varış yerine kadar taşıma 

esaslarını belirten ve nakliyeci tarafından düzenlenen belgelere taşıma 

belgeleri, 600 sayılı broşüre göre taşıma işlemleri hava, kara, deniz, 

demiryoluyla yapılmasının yanı sıra kombine taşıma şeklinde de 

yapılabilmektedir. 

Akreditifli ödemeye konu olan dış ticaret işlemlerinde malların taşıma 

süresince başına gelebilecek hasarlara karşı sigortalandığını gösteren 

sigorta belgeleri, Sigorta Poliçesi (Insurance Policy), Sigorta 

Şahadetnamesi (Insurance Certificate) ve Açık Küvertür (açık teminat) 

( open cover ) olarak üç kısımda incelenmektedir. 

Akreditif amirinin ithalat işlemlerinde yasal otoriteler tarafından 

istenilen şartların yerine getirilmesi için gerekli olan belgeler resmi 

belgeler, sertifika, sözleşme ve faturalardan oluşmaktadır.  

Uygulamada, akreditifte kullanılan belgelerin ibrazı ve incelenmesi dış 

ticaret işlemlerinin kusursuz yapılabilmesi bakımından önemlidir. 

Olumsuz ve eksiklikler sonucunda işlemin olumsuzluğu ve kayıplar söz 

konusu olmaktadır. 

Akreditif işlemler sürecinde tarafların ibraz ettikleri belgelerin 

incelenmesi esnasında uygunluğunu belirlemek üzere üç temel unsur 

önemlilik arz etmektedir (Yılmaz vd., 2012: 97): 

• Akreditif koşullarına uygunluk, 

• 600 sayılı broşür kurallarına uygunluk, 

• ISBP’ ye uygunluk. 
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Akreditif uygulamalarında meydana gelen farklılıkların standart 

kurallar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak amacıyla Uluslararası 

Ticaret Odası (ICC) tarafından “Yeknesak Kurallar ve Uygulamalar 

(UCP) Revizyonları” yayınlanmıştır. Bunlar genel kabul görmüş 

kurallar olup bu alanda en son düzenleme ise UCP 600 ile 1 Temmuz 

2007’de yapılmıştır (Kodalak, 2015:69). Belgeleri inceleme 

sorumluluğu olan bankalar 600 saylı broşürün 14. maddesinde 

belirlenmiştir. Buna göre, inceleme sorumluluğuna sahip bankalar, 

görevli banka, amir banka ve teyit bankasıdır (Doğan, 2016, 270). 

Akreditifte bankaların ödeme sorumluluğunun oluşmasında lehtarın 

sunduğu evrakların kasıt, içerik ve sayısal olarak birbiriyle uyumlu 

olması gerekmektedir. Banka tarafından uygunsuzluğun tespitinde 

ödeme yapılması ret edileceği gibi yeterli sürenin olması durumunda 

düzeltme ve tamamlama için süre verilmesi uygulaması 

yapılabilmektedir. Ancak koşullara aykırılık durumu olumsuzluk 

sergilemektedir. 

 

Akreditif koşullarına aykırı olarak hareket edilmesi neticesinde rezerve 

neden olan hususlar şunlardır (Özalp, 2012: 121):  

 

• Akreditife konu olan faaliyetlerin akreditif süresi içinde 

gerçekleşmemesi,  

• Satıcının belirtilmiş olan yükleme tarihi içinde malı 

yüklememesi,  

• İbrazı istenilmiş evrakların belirlenmiş olan tarihten sonra ibraz 

edilmesi,  

• Akreditif metninde belirtilmiş olan ek koşullara uyulmaması,  
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• 600 sayılı broşürdeki kurallara aykırı hareket edilmesi. 

Ancak uygunluk durumunda ödeme yapılarak dış ticaretin sorunsuz 

gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

SONUÇ 

Uluslararası ticari faaliyetler genellikle sadece ticari iş ilişkileri 

kapsamında bir araya gelen ihracatçı ve ithalatçı taraflar arasında 

gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple ihracatçı tarafın ticarete konu olan 

malın bedelini tahsil edememe, ithalatçı tarafın ise söz konusu malı 

istediği zaman ve şartlarda temin edememe olmak üzere iki önemli riski 

mevcuttur. Dış ticarette kullanılan ödeme yöntemleri olarak peşin 

ödeme, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili vesaik mukabili ve 

akreditif olmak üzere mevcut ödeme şekillerinin yaygın kullanımı 

vardır. Ancak, Akreditif ödeme şekli ihracatçının gerekli şartları 

sağlaması halinde mal bedelini tahsil edebileceğinin, ithalatçının ise 

sipariş ettiği malları zamanında teslim alabileceğinin garantisini veren 

güvenli bir ödeme yöntemi olarak yaygın kullanımı söz konusu 

olmaktadır. Akreditif, ihracatçının belirlenmiş olan koşullara uygun 

olarak hareket etmesi ve istenen belgeleri uygun bir biçimde teslim 

etmesi sonucunda tarafına mal bedelinin ödemesini sağlamaktadır. 

Aynı zamanda koşullara uygun davranan ihracatçı, akreditif sayesinde 

bir ödeme garantisi yani teminat edinmektedir. Günümüzde birçok 

akreditif türü kullanımda yer almaktadır. Akreditif işlemleri, 

Milletlerarası Ticaret Odası’ nın yayınlamış olduğu 600 sayılı broşür 

(UCP 600) kurallarına uygun bir biçimde ve belirtilen belgelerin 

hazırlanarak ibrazı ile uygulamaya başlanarak gerçekleştirilmektedir. 
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Özellikle inceleme sonucunda uygunluk sağlandığı durumda 

uygulaması sağlanmaktadır. Bu yöndeki uygulamaların ticari yaşam 

içinde olumlu sonuç verdiği tespiti mevcuttur. Aynı zamanda bu 

uygulamanın konuya hâkim ve prosedürü uygulayan çalışma grubu 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

 

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kamunun gözetim ve denetiminde, 

kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin aktif 

çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma 

yönlendirerek yaşlılıklarında veya aktif çalışma yaşamlarının sonunda 

kendi birikimleri oranında ek bir gelir alarak yaşam standartlarını 

koruyabilecekleri, özel şirketler tarafından yönetilen, gönüllü katılım 

esasına dayalı özel emeklilik sistemi olarak tanımlanmaktadır2 (Rüzgar 

ve Kaleağası, 2005: 1). 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede yürürlükte olan sosyal 

güvenlik sistemlerinin dağıtım esaslı olması, yaşam beklentisinin 

artması, azalan doğurganlık oranı, cömert sosyal yardımlar, değişen aile 

yapısı, farklılaşan işgücü ve atipik istihdam gibi faktörlerin ön ayak 

olduğu demografik ve sosyo-ekonomik koşullardaki değişimler 

1955’ten sonra yürürlükteki sosyal güvenlik sistemlerinin ihtiyaçları 

karşılama özelliğini azaltmış, 1980’li yılların başından itibaren de 

aktüeryal dengeyi sarsmaya başlamış ve mevcut sistemlerin 

sorgulanmasına yol açmıştır (İTO, 2007: 19-154; Yaman ve Emir, 

2012:56; Alper, 2011:1; Apak ve Taşcıyan, 2010:1). Nüfusun 

yaşlanmasıyla sağlık harcamalarının giderek artması ve emeklilik 

maaşı alma sürelerinin uzaması, sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal 

dengesinin bozulmasında etkili olmuştur (Gutierrez, 2001: 1). Ancak 

sosyal güvenlik sistemlerinin yaşadığı sorunları yaşlanma süreci gibi 

 
2 www.egm.org.tr  (Erişim Tarihi: 13.12.2021) 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 168 

 

tek bir faktöre bağlamanın sistemin sorunlarının tanımlanması 

açısından yeterli olamayacağı da açıktır. Küreselleşme sürecinin 

yarattığı fırsat ve çelişkilerin piyasaların daha esnek ve etkin 

işletilmesini zorunlu kıldığı gerçeği dikkate alındığında mevcut sosyal 

güvenlik sistemlerinin bu esnekliği sağlamaktan uzak kaldığı 

görülebilmektedir. Yine bu süreçte, erken emeklilik, atipik istihdam 

gibi işgücünde gözlenen yapısal değişimler de finansal sorunları 

derinleştirmektedir (İTO, 2007: 20).   

 

Dünya Bankası’nın “Yaşlanma Krizinin Bertaraf Edilmesi (Averting 

the Old-Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth)” 

raporu sosyal güvenlik sistemlerinin yaşadığı sorunların çözümü için 

tartışmaların başlamasında ilk katkıyı sunması açısından önemlidir. 

Dünya Bankası’nın bu raporu öncü bir çalışma olarak ILO, OECD ve 

Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşları harekete geçirmiş ve 

sosyal güvenlik reform çabalarının hızlanmasına esin kaynağı olmuştur 

(Casey, 2004: 111). Böylece emeklilik sistemleri ulusal sosyal güvenlik 

sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve özel emeklilik fonları olmak 

üzere üç basamaklı bir yapıda inşa edilmeye başlanmıştır (Boulier vd., 

2001:173). İlk basamakta kamunun yönettiği, kamunun sosyal 

harcamaları ile muhtaç bireylere asgari bir gelir garantisinin sağlandığı 

dağıtım esaslı zorunlu emeklilik; ikinci basamakta, sosyal güvenlik 

kurumlarında, finansmanına devletin, işverenlerin ve çalışanların 

katıldığı sorumluluk esasına göre işleyen zorunlu özel emeklilik 

sistemi; üçüncü basamakta ise, bireylerin birikimlerinin adlarına 
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tanımlanmış hesaplarda nemalandığı gönüllü tasarruflarından oluşan 

gönüllü özel emeklilik programları öngörülmektedir (İTO,  2007: 20).  

 

Günümüzde emeklilik sistemleri, Dünya Bankasının ön ayak olduğu bu 

üç temel üzerine oturmaktadır (Özel ve Yalçın, 2013: 5). Ancak üç 

basamaklı olarak tasarlanan bu sosyal güvenlik sistemi ya da 

programlarının dünyanın farklı ülkelerinde, birbirinin tamamlayıcısı 

olarak birlikte uygulanabildikleri gibi birbirine alternatif olarak da 

uygulanabildikleri uygulama örneklerinden görülmektedir (İnan, 2019: 

94). 

 

Türkiye’nin yaşadığı sosyal güvenlik sistemi sorunlarının ise gelişmiş 

ülkelerin yaşadığı sosyal güvenlik sorunlarından daha farklı bir yapıda 

olduğu görülmektedir. Türkiye'de gelişmiş ülkelerdeki gibi nüfusun 

yaşlanması ve hayatta kalma beklentisinin artmış olması benzeri 

demografik kaynaklı sorunlara ek olarak aktüeryal, demografik, 

finansal, kurumsal, idari ve sosyo-ekonomik değişimlerden 

kaynaklanan bir takım farklı özellikler sosyal güvenlik sisteminin 

yapısının bozulmasında önemli rol oynamıştır (İTO, 2007: 20). 

 

Sosyal güvenlik sistemine ilişkin kapsamlı, etkin ve tutarlı bir devlet 

politikasının kurulamamış olması, nüfus yapısındaki değişim, emeklilik 

yaşının düşürülmesi, emekli olma şartlarının kolaylaştırılması, 

borçlanma yoluyla geçmişe dönük hizmet kazandırılması, nüfus artışına 

kıyasla istihdamın aynı hızda artmaması, geniş aile yapısı nedeniyle 

bağımlı sayısının fazla olması, kayıt dışı istihdam, prim tahsilinde 

yaşanan gecikmeler, sürekli çıkarılan prim borcu ve bu borçların 
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gecikme cezalarına getirilen aflar, süreklilik arz eden aflar nedeniyle 

prim ödeme şevkinin kırılması ve prim ödeme ahlakının bozulması, 

prim oranının yüksekliğine rağmen prime esas kazançların düşük 

olması, toplanan primlerin etkin bir biçimde değerlendirilememesi, 

sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde hükümetlerin etkisinin 

yüksek olması, işçi ve işveren temsilcileri gibi paydaşların sisteme 

sahip çıkmaması, mevzuata ilişkin sorunlar, alt yapı eksiklikleri ve 

makro düzeyde sosyal güvenlik politikalarının belirlenerek hayata 

geçirilememesi gibi faktörler Türk sosyal güvenlik sisteminin temel 

sorunlarını oluşturmuştur (TÜSİAD, 1997: 88; İTO, 2007: 10-156; 

Güzel, 2005: 68). Ancak bu kadar çok faktörün bir araya gelmesi ile 

ağır bir yük altına giren bir sosyal güvenlik sisteminin aniden bu 

yüklerinden kurtulmasının mümkün olmadığı, kapsamlı bir reform 

paketine ihtiyaç duyulduğu da açıktır.  

 

Sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla 

Türkiye de dünyadaki gelişmelere ve reform uygulamalarına paralel 

olarak 1999 yılında iki aşamalı, kapsamlı bir reform girişimi 

başlatılmıştır. Reformun ilk aşamasında kayıt dışı istihdamla mücadele 

edilmesi, emeklilik aylıklarının hesaplanmasında ödenen primlerin 

etkisinin artırılması, kademeli olarak emeklilik yaşının yükseltilmesi, 

işsizlik sigortasının hayata geçirilmesi, işsizlik ödeneğinin yanı sıra 

yeni iş bulma, meslek edindirme ve geliştirme eğitiminin verilmesi gibi 

konularda mali ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Reformun ikinci 

aşamasında ise sosyal sigorta kurumlarının etkinlik ve verimliliklerini 

arttırmaya yönelik teknolojik ve kurumsal yapılanma çalışmalarına 
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başlanmış, sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanmalara gidilmiş, 

kapsamlı bir sosyal yardım sisteminin kurulması için çalışmalar ve 

kamunun verdiği hizmetleri tamamlayan ek programlar geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Bireysel emeklilik (2003) alanında yapılan düzenlemeler 

bu reform çalışmalarının önemli unsurlarından biridir (İTO, 2007:158; 

Apak ve Taşçıyan, 2010: 122). Böylece, 28.03.2001 tarihinde TBMM 

tarafından kabul edilip 7.04.2001 tarihinde 24366 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanması ile hukuki altyapısı oluşturulan Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 7.10.2001’de yürürlüğe 

girmiştir. 

 

BES’in uygulamaya konmasıyla birlikte; sosyal güvenlik sisteminin 

kapsamının genişlemesi ve kamunun sosyal güvenlik nedeniyle artan 

yükünün azaltılması, katılımcıların emeklilik döneminde elde 

edecekleri ek gelir ile refah düzeylerinin artmasına katkıda 

bulunulması, alt yapı yatırımları ve uzun vadeli yatırımlara yeni 

kaynaklar yaratılarak sistemin ekonominin kullanabileceği ilave 

kaynaklar yaratması suretiyle yeni üretim ve istihdam olanakları 

oluşturularak istikrarlı büyümeye katkı sağlanması, enflasyonla 

mücadele edilmesi, para ve sermaye piyasalarına yeni kaynaklar 

sağlanarak piyasaların gelişip derinleşmesi, piyasalardaki 

dalgalanmalar ve spekülasyonların azalması, mali sektörün daha 

sağlıklı işlemesi suretiyle kamu kesimi ve özel sektörün borçlanma 

olanağının kolaylaştırılması gibi hususlara katkıda bulunulması 

hedeflenmiştir3 (İTO, 2007: 277-278). Görüldüğü gibi sistemin 

 
3 https://www.hmb.gov.tr/emeklilik-sirketleri    (Erişim Tarihi: 19.05.2020)  
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yaygınlaşması mikro düzeyde bireylere emeklilik dönemlerinde ek 

gelir sağlayacak makro açıdan da ülkenin büyümesi ve ekonomik 

istikranın sağlanmasında kullanılmak üzere önemli bir miktarda 

kullanılabilir fonun birikmesi imkânını sağlayacaktır.  

 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu’nun 7.10.2001 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de 

halen uygulamada olan BES, gönüllü katılım ve otomatik katılım 

esasına dayanmaktadır. Bireyler kendi istekleri ile gönüllük esasına 

dayalı olarak sisteme katılabilecekleri gibi özel ve kamu sektöründe 

çalışan ya da çalışmaya başlayacak olan 45 yaşını doldurmamış kişiler, 

işverenleri tarafından otomatik olarak BES’e dâhil edilebilmektedir. 

Otomatik katılım ile sisteme dâhil edilenlere isterlerse katılım 

tarihinden itibaren 3 ay içerisinde hiçbir kesinti yapılmadan cayma 

hakkını kullanabilmeleri imkânı sağlanmıştır. İster gönüllük esasına 

dayansın isterse de otomatik katılım ile sisteme giriş yapılsın 

sistemdeki herkes %30 devlet katkısından faydalanabilmektedir. 

Türkiye’de halen bireylerin sisteme katılmalarına aracılık edip fon 

toplayan on altı adet bireysel emeklilik şirketi bulunmaktadır. 

 

1.LİTERATÜR 

 

BES ile ilgili yapılan çalışmalar konuyu farklı boyutları ile 

incelemektedir. BES’e katılımı farklı ülkeler için inceleyen uluslararası 

çalışmalarda da yerli literatüre benzer konulara rastlanmaktadır. 

Munnell vd. (2002), Huberman vd. (2007) ve Clark ve Schieber (1998) 

ABD’de yaşayan bireylerin özel emeklilik sistemine katılma kararını 
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etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışmalarda; gelir düzeyi arttıkça 

özel emeklilik sistemine katılma olasılığının da arttığı görülmüştür. 

İtalya üzerine yapılan iki farklı çalışmada Fornero ve Monticone 

(2011); finansal okuryazarlık ile BES’e katılma arasında pozitif yönlü 

ilişki bulurken, Zanghieri (2013) ise; gelir, eğitim ve finansal 

okuryazarlığın etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Alessie vd. (2011), 

Hollanda; Bucher-Koenen ve Lusardi (2011) ise Almanya için 

yaptıkları çalışmalarda finansal okuryazarlığın önemli olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bu kapsamda; Clark ve Schieber (1998), Lusardi ve Mitchell 

(2007); Prawitz ve Cohart (2014); finansal eğitiminin, özellikle düşük 

ve orta düzeyde tasarruf sahipleri için emeklilik tasarruflarını artırdığı 

için işverenlerin seminerler, çalıştaylar vb. etkinlikler düzenleyerek 

finansal okuryazarlığın artması için eğitim desteği vermelerinin önemli 

olduğu sonucuna vardıkları çalışmalar yapmışlardır.  

 

Kar ve Elveren (2008) Türkiye örneği üzerinden cinsiyete dayalı gelir 

farkını; Bayar ve Kılıç (2014), küresel finansal krizin Türkiye’deki 

BES’e etkilerini; Doğan (2016), banka çalışanlarının BES’deki yatırım 

fon tercihleri ile davranışsal finans eğilimleri arasındaki ilişkiyi; Aren 

vd. (2015), yaş, eğitim seviyesi ve risk alma davranışı ile tercih edilen 

fon türü arasında ilişkiyi; Hanağası (2015), Ege (2002), Acuner (2018), 

Aydın ve Kaplan (2014), Çolak (2012), Erdem (2013), Rakıcı ve Ela 

(2016), Kara ve Yıldız (2016) BES’in hukuki dayanağı ve 

vergilendirme boyutunu; İşverenoğlu ve Hatunoğlu (2012) ise SWOT 

analizi ile emeklilik sistemini ele almışlardır. 
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Özer ve Yalçın (2013), BES ile yurt içi tasarruflar arasındaki ilişkiyi 16 

ülke için karşılaştırırken Başar vd. (2016) aynı ilişkiyi OECD üyesi 

ülkeler için incelemişlerdir. Gökgöz (2007), Ayaydın (2013), Korkmaz 

ve Uygurtürk (2007a), Korkmaz ve Uygurtürk (2007b) Apak ve 

Taşçıyan (2009), Uygurtürk ve Korkmaz (2015), Göktolga ve Karakış 

(2018), Dağlı vd. (2007) ise emeklilik yatırım fonlarının 

performanslarını farklı ölçme teknikleri ile hesaplarken Karakaya vd. 

(2014), 2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren 14 

bireysel emeklilik şirketinin etkinliklerini veri zarflama analizi ile 

incelemiştir. Meral ve Arıcan (2020) ise otomatik katılım 

uygulamasında geçen süre ile BES fon büyüklüğü/GSYH oranı 

arasındaki ilişkiyi Türkiye ve seçili dünya ülkeleri için karşılaştırmıştır. 

Ertuğrul ve Öztaş (2016), emeklilik sistemine katılması muhtemel olan 

kişilerin en uygun emeklilik planı seçiminin tespitinin neler 

olabileceğini, Ceylan vd. (2017), emeklilik şirketlerinin yeni satış 

stratejileri oluştururken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, Eken ve 

Gaygısız (2010) etkin ve verimli bir risk yönetimi sürecinin nasıl 

oluşturulabileceğini araştırmışlardır.  

 

Literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında BES’e katılımı etkileyen 

faktörlerin incelendiği görülmektedir: Şener ve Akın (2010) 

çalışmalarında, gelir ve eğitim durumunun BES’e katılımı olumlu 

yönde etkilediği sonucuna varırken, Uluçay da (2020), farklı illerde yüz 

yüze görüşme ile yaptıkları araştırma sonucunda gelir arttıkça, sisteme 

katılımın arttığı, ayrıca medeni durumun sistemde uzun süre kalmak 
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isteğini artırdığı sonucuna varmışlardır. BES’e katılmama nedenlerinin 

ise gelir yetersizliği ve sisteme olan güvensizlik olduğu görülmüştür.  

Aydın ve Selçuk (2017), demografik faktörler ve gelecek zaman 

perspektifi, kontrol odağı, finansal okuryazarlık seviyesi ve düzenleyici 

odakların BES’e katılım ve sistemde kalma kararını nasıl etkilediğini 

inceledikleri çalışmada yaş ve gelir düzeyi arttıkça bir bireysel 

emeklilik planına dâhil olma ihtimali artarken şimdiki zamana 

odaklanan bireylerin emeklilik sistemine dâhil olma ihtimalinin daha 

düşük olduğu sonucuna varmışlardır.  

 

Çömlekçi ve Gökmen (2017), Doğu Marmara Bölgesinde (TR42) 

emeklilik sistemine üye olan bireylerden elde edilen verilerle yaptıkları 

faktör analizi sonucu; BES’e katılmada gelecek kaygısı, bilgi düzeyi, 

uzmanlık düzeyi, yatırım ve güvence olmak üzere 4 faktörün etkili 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca yapılan farklılık analizleri 

sonucunda, gelecek kaygısı boyutunun diğer demografik özelliklere 

göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

 

Güneş (2015), Karabük ilinde yaşayanların BES’e giriş kararlarında 

etkili olan faktörleri incelediği çalışmada BES’e katılımı etkileyen 

faktörler içerisinde tasarruf imkânı, devlet desteği ve prim ödemesi 

faktörlerini bireylerin daha önemli gördükleri sonucuna varmıştır.  

Şataf ve Yıldırım (2019), Ordu’da yaşayanların sisteme yönelik 

düşüncelerinin tespit edilmesini amaçladığı çalışmada katılımcıların, 

emeklilik yaş şartının düşürülmesini tercih ettiklerini ve sisteme güven 

duymadığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca sistemde olanların çoğunun 
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eğitim ve aylık gelir seviyesinin yüksek olan katılımcılar olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Saraçlı ve Şıklar (2005), Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet 

Sezer kampüsünde görev yapmakta olan akademisyenlerin BES’e 

girişte göz önünde bulundurdukları kriterleri Konjoint analizi ile 

incelemiştir. Şirket ismi, risk düzeyi, aylık ödenen katkı payı, yönetim 

gideri kesintisi ve fon işletim gideri kesintisi kriterlerinin sırasıyla 

önemli olduğu belirlenmiştir.  

 

Özer ve Çınar (2012), bir vakıf üniversitesinde çalışan 

akademisyenlerin emeklilik sistemine bakışını inceledikleri çalışmada; 

yaş, cinsiyet, çalışılan yıl, gelir düzeyi gibi değişkenler ile BES’e bakış 

açısı arasında anlamlı ilişki bulunduğunu sonucuna varmışlardır.  

 

Gülay vd. (2017) Süleyman Demirel Üniversitesinde çalışan 

akademisyenlerin otomatik BES hakkındaki düşüncelerini inceledikleri 

çalışmalarında gelir değişkeni ile sistemden ayrılmak isteme arasında 

ve cinsiyet değişkeni ile sistemde kalıp kalmama konusunda anlamlı bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Canöz ve Baş (2020), devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan 

akademisyenlerin BES’e katılma kararlarını etkileyen faktörleri lojistik 

regresyon modeli ile ayrı ayrı incelemiştir. Çalışma, devlet 

üniversitesinde çalışan akademisyenlerin, tasarruf yapma alışkanlığı ve 

yatırım, finansal okuryazarlık düzeyi, gelecek kaygısı ve güvence, 

cinsiyet ve görev süresi değişkenlerinin akademisyenlerin sisteme giriş 

kararlarını etkilediğini göstermiştir. Tasarruf ve yatırım alışkanlığı, 



177 | KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – 

 

 

finansal okuryazarlık düzeyi ve yaş değişkenlerinin ise vakıf 

üniversitesinde çalışan akademisyenlerin sisteme girme kararını 

etkilediği belirlenmiştir.  

 

Polat ve Merdan (2018), zorunlu BES’te ahlaki tehlikenin rolünü 

belirlemek amacıyla Kırşehir’de görev yapan kamu personeline 

uyguladıkları anketin sonucunda “zorunlu” kelimesinin yarattığı 

olumsuz algı ve daha önce BES’e kayıtlı olunmasının Zorunlu BES’te 

ahlaki tehlikenin sebepleri olarak tespit edilmiştir.  Ayrıca sistemin aile 

üyelerinden sadece bir kişiyi kapsaması, getirisinin düşük olması, 

bekleme ve geri dönüş süresinin uzun olması gibi sebepler de sistemden 

çıkışta etkili olan diğer faktörlerdir.  

 

Yazıcı (2015), katılımcıların emeklilik yatırım fonları ve yatırım 

alternatifleri hakkında bilgi ve algısını ölçtüğü çalışmada katılımcıların 

büyük çoğunluğunun sisteme tasarruf yapmak için girdiği, devlet 

katkısı hakkında bilgi sahibi olduğu ve sistemde uzun vadeli kalmanın 

planlandığı ancak katılımcıların büyük bir kısmının fonlarla ilgili 

yeterli bilgi sahibi olmadığı, finansal okuryazarlığın düşük olduğu ve 

bu konuda aracıya veya emeklilik şirketine bağımlı kaldığı sonucuna 

varılmıştır.  

 

İşbilen (2008), İstanbul'da yaşayıp sisteme dâhil olan katılımcıların 

BES hakkındaki tutumlarını araştırdığı çalışmada; sisteme güvenin 26-

33 yaş aralığında diğer yaş aralıklarına göre daha fazla olduğu, önemli 

bir kesimin sistem hakkındaki görüşünde kararsız olduğu sonucuna 

varmıştır. Ayrıca kişilerin sisteme katılmamalarında esas faktörün 
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sadece gelir olduğu, on yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma 

şartlarının, kişilerin sisteme katılmada tereddüt etmelerine neden 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Altıntaş (2009), BES’in potansiyel müşterileri arasında bulunan, rassal 

yöntem ile seçilmiş 26 denekle yaptığı çalışmada deneklere verilen kısa 

süreli bir yatırım eğitiminden sonra deneklerin finansal bilgi birikimi 

ve donanımlarının dikkat çekici ölçüde artırdığı gözlenmiştir.   

Salantur (2015), katılımcıların sistemden ayrılmalarına etki eden 

faktörleri incelediği çalışmada ödeme oranı, katkı payı, cinsiyet ve yaş 

değişkenlerinin sistemden ayrılma durumlarına etki eden değişkenler 

olarak tespit etmiştir. Ayrıca katkı payı ödemesi yapamayan, düşük 

katkı payı ödeyen katılımcıların, erkeklerin, genç katılımcıların ve 

riskten kaçınanların emeklilik sisteminden ayrılma isteklerinin daha 

fazla olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Sonuç olarak ilgili literatürde BES ile ilgili yapılan çalışmalar çok 

yönlü olup sistemi hukuki, fon performansı, etkinlik, algı vb. açılardan 

ele almıştır. Sisteme katılımı etkileyen faktörlerin tespitine yönelik 

sınırlı sayıda çalışma bulunmakla birlikte, var olan çalışmalar da BES’e 

katılımı belirleyen faktörlere genellikle ki-kare analizleri kullanarak tek 

değişkenli olarak bakmıştır. BES’e katılımı belirleyen faktörleri analiz 

eden bu çalışmada farklı olarak hem bağımlı değişkenler kategorize 

edildiği için ki-kare analizinden daha güçlü olan lojistik regresyon 

yöntemi kullanılmış hem de bağımsız değişken sayısının da birden fazla 

olması nedeniyle çoklu lojistik model kullanılmıştır. Böylece BES’e 

katılımı belirleyen faktörler çok değişkenli olarak belirlenmeye 
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çalışılmıştır. Ayrıca BES’e katılımı belirleyen faktörlerin tespit 

edilmesi sisteme katılımı arttırmak amacıyla uygulanacak politikaların 

belirlenmesinde politika yapıcıya rehberlik edecektir. 

 

2.METODOLOJİ 

 

Regresyon yöntemleri, bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla 

açıklayıcı değişken arasındaki ilişkiyi tanımlayan veri analizinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Çoğu durumda bağımlı değişkeni iki veya daha 

fazla ayrık değerler alabilmektedir. Lojistik regresyon modeli, bu 

verilerin analizi için sık kullanılan regresyon modellerinden biridir 

(Hosmer vd., 2013: 1). Lojistik regresyon modelini lineer regresyon 

modelinden ayıran durum, lojistik regresyondaki bağımlı değişkenin 

kategorik olmasıdır.  

 

Regresyon modellerinde bağımlı değişkenlerin ikili değerler aldığı 

modelleri tahmin etmede yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardan biri 

lojistik regresyondur (Gujarati, 1996: 541). Bir olayın olma olasılığının 

bulunmaya çalışıldığı modelde pi olasılığı göstermek üzere, istenilen 

olayın gerçekleşme olasılığı aşağıdaki denklem yardımıyla bulunur 

(Gujarati, 1996: 554). Lojistik regresyonda elde edilen sonuç bir 

olasılık değeri olduğu için 0 ile 1 arasında değerler alır (Alpar, 

2013,646). 
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Denklem 1’de Y bağımlı değişken, Xi bağımsız değişken, pi bağımlı 

değişken Y’nin 1 olma (istenilen olayın olması durumu) olasılığı, β0 

sabit katsayı βi ise bağımsız değişken katsayılarını göstermektedir. pi 

olayın gerçekleşme olasılığını gösterirken (1-pi) ise olmama olasılığını 

göstermektedir. Bir olayın gerçekleşme olasılığının, gerçekleşmeme 

olasılığına oranı aşağıda denklem 2’de gösterildiği gibi bahis oranını 

vermektedir (Gujarati, 1996: 554). Bir olayın odds’u 0 ile ∞ (sonsuz) 

arasında değerler alır (Alpar, 2013: 646). 
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Bahis oranına doğal logaritmik dönüşüm yapılarak katsayılarına göre 

doğrusal olan logit modeli aşağıda denklem 3’de görüldüğü gibi elde 

edilir (Gujarati, 1996: 55). Odds oranın logaritmasının alınmasıyla logit 

dönüşümü yapılmış olur ve lojit değerleri  –∞ (eksi sonuz)  ile  +∞ (artı 

sonsuz)  arasında değerler alır (Alpar, 2013: 646). 
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Klasik lineer regresyonda βi katsayıları bağımsız değişkenlerdeki bir 

birimlik değişime karşılık bağımlı değişkendeki ortalama değişmeyi 

gösterirken, lojistik regresyonda bağımlı değişkende eβi kadarlık bir 

değişim olduğu görülür çünkü xi bağımsız değişkenler ile pi olasılık 

değerleri doğrusal değildir (James vd., 2014: 133). 
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Doğrusal regresyonda, bilinmeyen katsayıları tahmin etmek için en sık 

kullanılan yöntem en küçük karelerdir. Doğrusal regresyon modeli 

varsayımları altında (hata terimleri normal olarak dağıldığında) en 

küçük karelere alternatif olarak en çok olabilirlik yöntemi kullanılır. Bu 

yöntem lojistik regresyon modeli katsayılarının tahmininde de en çok 

kullanılan yöntemdir (Hosmer vd., 2013: 8). En çok olabilirlik, 

doğrusal olmayan modellerin çoğuna uygulanan genel bir yaklaşımdır. 

Doğrusal regresyonda, en küçük kareler yaklaşımı aslında en çok 

olabilirliğin özel bir durumudur. Genel olarak, lojistik regresyon ve 

diğer modeller, farklı istatistiksel yazılımlar kullanılarak uygulaması 

yapılabilir. Bu çalışmada da yapılan analizler R programı (R Core Team 

, 2013) kullanılarak yapılmıştır.  

 

2.1. Araştırmanın Amacı 

 

Çalışmada BES’e katılmayı etkileyen unsurlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu sebeple “BES’e dâhil misiniz?” sorusuna verilen 

cevaplardan “hiç katılmadım” ve “evet” cevabını veren kişilerin verisi 

analiz edilmiştir. Cayma hakkı içinde ve bir süre katkı payı ödedikten 

sonra sistemden ayrıldım cevabı veren kişiler analiz dışı tutulmuştur.  

BES’e katılmayı etkileyen unsurlar için, cinsiyet, medeni hal, meslek, 

gelir değişkenleri ile; 

 

• BES’e güveniyor musunuz?  

• BES’te emeklilik hakkını kazanabilmek için 56 yaşı doldurma 

ve en az 10 yıl sistemde kalmak zorunda olduğunuzu biliyor 

musunuz? 
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• Emeklilik hakkını kazandığınızda sistemde biriken paranızın 

tamamını bir defada toplu olarak ya da bir kısmını aldıktan 

sonra kalanını aylık olarak sistemdeki paranız bitinceye kadar 

alabileceğinizi veya tüm birikiminizi şirkete devrederek 

emeklilik şirketinin belirlediği bir miktarı ölünceye kadar her 

ay düzenli bir şekilde alabileceğinizi biliyor musunuz? 

• BES’le ilgili herhangi bir bilgilendirici doküman okudunuz 

mu veya video izlediniz mi? 

 

sorularına verilen cevaplar analiz edilmiştir. Bireysel emekliliğe 

katılmayı belirleyen nedenlerin araştırılmasından dolayı nedensellik 

analizi bağlamında ve kullanılan bağımlı değişkenin de kategorik 

olması sebebiyle lojistik regresyon modeli kullanılmış ve BES’e 

katılmayı belirlemede anlamlı etkisi olan değişkenler belirlenerek 

yorumlanmıştır.  

 

2.2. Örneklem ve Verilerin Toplanması 

 

Kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak, 15.11.2019 ve 17.02.2020 

tarihleri arasında online anket yoluyla toplanan 740 anket verisinden 

393 tanesi analizde kullanılmıştır. Sorulara yanlış, hatalı ve boş cevap 

veren kullanıcı verileri analiz dışı tutularak 393 kişinin verisi analiz 

edilmiştir.  

 

3.VERİ ANALİZİ VE BULGULAR 

 

Ankete katılanların demografik özelliklerinin yer aldığı Tablo 1’de de 

görüldüğü gibi katılımcıların %55,27’si kadınlardan %44,73’ü ise 
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erkeklerden oluşmaktadır. Yaş grubu olarak da katılımcıların %68,51’i 

26-48 arasında yer almaktadır. Katılımcıların eğitim seviyelerine 

bakıldığında ise %48,65 ile lisans mezunlarının önemli bir oranda 

oldukları görülmektedir. Katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında 

2021-6000 TL arasında gelirleri olduğunu beyan edenlerin oranı, tüm 

katılımcıların %52,30’nu oluşturmaktadır. Katılımcıların meslek 

durumlarına bakıldığında %40,27’sinin kamu sektöründe çalıştığı, 

%29,59’unun özel sektörde çalıştığı ve %30,14’ünün ise diğer meslek 

grubundan (öğrenci, işçi emeklisi, kendi hesabına çalışıyor (esnaf, 

işyeri sahibi vb.) olduğu görülmektedir. Katılımcıların %35,95’i 

emeklilik sistemine dâhil olup sonradan sistemden ayrılırken %32,16’sı 

halen sistemde olduğunu beyan etmiştir. Katılımcıların %31,89’u ise 

sisteme hiç dâhil olmamıştır. Katılımcıların genel profiline bakıldığında 

halen sistemde olanlarla sistemde olmayanların birbirine yakın oranda 

olduğu, sistemden ayrılanların ise bu iki gruptan %4 oranında fazla 

olduğu görülmektedir. Yani her kategoriden eşit düzeyde bir katılımın 

sağlandığı söylenebilir. 

 

Tablo 1: Araştırma Katılımcılarının Demografik Bulguları 

    Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 409 55,27 

Erkek 331 44,73 

Medeni Durum 
Bekâr 379 51,22 

Evli 361 48,78 

Yaş Grubu 

25 yaş altı 178 24,05 

26 - 36 308 41,62 

37 - 48 199 26,89 

48 ve üstü 55 7,43 

Eğitim Durumu 

Lise ve öncesi 117 15,81 

Ön Lisans 68 9,19 

Lisans 360 48,65 
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Yüksek Lisans 144 19,46 

Doktora 51 6,89 

Meslek 

Kamu 298 40,27 

Özel 219 29,59 

Diğer 223 30,14 

Gelir 

2020 TL ve altı 194 26,22 

2021 TL -6000 TL 387 52,30 

6001 TL ve üstü  159 21,49 

BES’e dâhil misiniz? 

Evet 238 32,16 

Hiç Katılmadım 236 31,89 

Ayrılanlar 266 35,95 

 

Logistik regresyon analizi yapılmadan önce değişkenlerin, tek tek 

bağımlı değişken olan BES’e dâhil olma durumlarına göre Ki-kare 

analizleri yapılmıştır. Yapılan ki-kare analizi sonuçları Tablo 2’de 

görülmektedir.  

 

Tablo 2: Lojistik Regresyonda Kullanılan Değişkenlere Ait Özet Tablo 

    Sisteme 

Dâhil 

Olanlar 

Sisteme Hiç 

Dâhil 

Olmayanlar 

p-vl. 

Cinsiyet Kadın 98 110 0.00

0* Erkek 116 69 

Medeni Durum Bekâr 79 126 0.00

0* Evli 135 53 

Meslek Kamu 120 29 0.00

0* Özel 54 21 

Diğer 40 129 

Gelir 2020 TL 

ve altı 

(Düşük) 

19 103 0.00

0* 

2021 TL -

6000 

TL(Orta) 

126 57 

 
Anketin uygulanmaya başlandığı dönemde 2019 yılı asgari ücret düzeyi 2020 TL 

olduğu için minimum gelir düzeyi 2020 TL olarak kullanılmıştır. 
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6001 TL 

ve üstü 

(Yüksek) 

69 19 

BES’e güveniyor musunuz? Evet 113 30 0.00

0* Hayır 27 54 

Kararsızı

m 

74 95 

BES’te emeklilik hakkını 

kazanabilmek için 56 yaşı 

doldurma ve en az 10 yıl 

sistemde kalmak zorunda 

olduğunuzu biliyor musunuz? 

Evet 178 99 0.00

0* Hayır 36 80 

Emeklilik hakkını 

kazandığınızda sistemde 

biriken paranızın tamamını 

bir defada toplu olarak ya da 

bir kısmını aldıktan sonra 

kalanını aylık olarak 

sistemdeki paranız bitinceye 

kadar alabileceğinizi veya 

tüm birikiminizi şirkete 

devrederek emeklilik 

şirketinin belirlediği bir 

miktarı ölünceye kadar her ay 

düzenli bir şekilde 

alabileceğinizi biliyor 

musunuz? 

Evet 160 80 0.00

0* Hayır 54 99 

BES’le ilgili herhangi bir 

bilgilendirici doküman 

okudunuz mu veya video 

izlediniz mi? 

Evet 99 44 0.00

0* Hayır 115 135 

Not: *p<0.01 

 

Her bir değişken için sonuçlar incelendiğinde p-value değerleri 0,01’in 

altında kalmış olup, bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. BES’e katılma 

durumlarına bakıldığında Tablo 2’deki değişkenlerin bireysel olarak 

BES’e katılma durumunu tahmin etmede anlamlı etkileri olduğu 

görülmektedir. Bu değişkenler kullanılarak lojistik regresyon analizi 

yapılmıştır. 
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Cayma hakkı içinde ve bir süre katkı payı ödedikten sonra sistemden 

ayrıldım cevabı veren kişiler analiz dışı tutulmuştur. Sorulara yanlış, 

hatalı ve boş cevap veren kullanıcı verileri de analiz dışı tutularak 393 

kişinin verisi analiz edilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak BES’e 

katılımı belirleyen faktörler belirlenmeye çalışılacaktır. Tablo 3’de de 

görüldüğü gibi 393 kişinin %54’ü (214 kişi) emeklilik sistemine 

dâhilken, %46’sı (179 kişi) ise sisteme hiç katılmamıştır.  

 

Tablo 3: Başlangıç İçin Sınıflandırma Tablosu 

 
 Tahmin Edilen 

  Sistemde 

Olanlar 

Sistemde 

Olmayanlar 

Gözlenen 
Sistemde Olanlar 214 0 

Sistemde Olmayanlar 179 0 

Toplam   393   

 

Tablo 4: Olabilirlik ve R2 Değerleri 

Log-

Likelihood 

(Kısıtsız) 

Log-Likelihood 

(Kısıtlı) 

-2(Kısıtlı -

Kısıtsız) 

Düzeltil

miş 

MCFadd

en R2 

Cragg and 

Uhler's R2 

-153,7567 -270,8462 234,18 0,47 0,60 
 

Oluşturulan modelin R2 değerlerine bakıldığında, McFadden değeri 

0,47 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin genellikle 0,20 ile 0,40 arasında 

olması beklenir (Alpar, 2013: 667). Tablo 4, olabilirlik ve R2 değerlerini 

vermektedir. Bağımsız değişkenlerin BES’e katılım durumlarını iyi bir 

şekilde açıkladığı görülmektedir. Yine Cragg ve Uhler's R2 değerine 

baktığımızda 0,60 gibi bir değer aldığını görmekteyiz. Bu oran 

bağımsız değişkenlerin modele iyi derece katkısı olduğunu anlamına 

gelmektedir. 
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Modelin verilere olan uyumu test edilmek istendiğinde genellikle 

Hosmer-Lemeshow testi kullanılmaktadır. Bu test için kurulan sıfır 

hipotezi, modelin verilere uyumunun iyi olduğu anlamına gelmektedir. 

Düşük çıkan ki-kare değeri ile birlikte, Tablo 5’de de görüldüğü dibi  p-

value değeri 0,05’den büyük olduğu için modelin verilere olan 

uyumunun iyi olduğunu söyleyen sıfır hipotezi red edilememektedir. 

Bu durumda modelin verilere uyum sağladığı sonucuna varılmaktadır.  

 

Tablo 5: Modelin Uyumun İyiliği İçin Hosmer Lemeshow Testi 

Hosmer ve Lemeshow Test 

Ki-Kare değeri= 7,14 

Serbestlik Derecesi= 8 

p-value= 0,52 

                                    

Lojistik regresyon modeli Tablo 6’da verilen değişkenler yardımıyla 

oluşturulmuştur. 

 

Tablo 6: Lojistik Regresyon Modeli İçin Bulunan Katsayılar, Katsayıların 

Standart Hataları, Wald İstatistikleri, Odds Oranları 

Katsayılar 
Tah

min 

Standart 

Hata 

Wald Test 

Değeri 

p-

value 

Odds(

eβ) 

%95 Güven 

Sınırları 

Alt Üst 

Sabit 

Parametre(β0) 

-

4,773 
0,566 -8,435 

0,0000

** 

0,008

5 
0,0026 

0,024

3 

Meslek2(β1) 
2,140 0,441 4,85 

0,0000

** 

8,501

1 
3,6645 

20,79

24 

Meslek3(β2) 
2,226 0,393 5,67 

0,0000

** 

9,263

7 
4,3740 

20,49

87 

Güven1(β3) 
1,397 0,438 6,682 

0,0000

** 

4,044

7 
1,9630 

8,614

4 

Güven2(β4) 
2,926 0,376 3,715 

0,0002

** 

18,65

47 
8,1516 

45,63

68 

Gelir2(β5) 
1,404 0,413 3,401 

0,0007

** 

4,069

4 
1,8307 

9,302

0 
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Gelir3(β6) 
2,170 0,473 4,588 

0,0000

** 

8,759

2 
3,5385 

22,75

36 

Sistemde 

Kalma(β7) 
0,726 0,355 2,045 

0,0408

* 

2,067

2 
1,0343 

4,180

9 

TopluPara(β8) 
0,739 0,327 2,257 

0,0240

* 

2,093

2 
1,1047 

4,003

0 

Not: **p<0,01; *p<0,05 

 

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8ln
1

i
i

i

p
L x x x x x x x x

p
        

 
= = + + + + + + + + 

− 
    (4) 

 

Bu değişkenler ki-kare analizinden sonra, ileriye yönelik değişken 

seçim yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bunun dışında modele dâhil 

edilen cinsiyet, medeni durum ve BES’le ilgili herhangi bir 

bilgilendirici doküman okudunuz mu veya video izlediniz mi? sorusuna 

verilen cevaplardan oluşan değişkenlerinin modele anlamlı bir katkısı 

olmadığı görülmüştür. İleriye yönelik seçim yönteminde değişken 

modele eklendiğinde log-olabilirlik üzerinde en fazla değişime neden 

olan bağımsız değişken belirlenir ve bu değişken modele alınır (Alpar, 

2013: 664). Bu üç değişken dışında kalan değişkenlerin log-olabilirlik 

üzerinde anlamlı katkıları olduğu belirlenmiş ve model bu değişkenler 

yardımıyla oluşturulmuştur. Modeldeki tüm değişkenlerin Wald test 

istatistiklerine karşılık gelen p-value değerleri 0,01 ve 0,05’den küçük 

olduğundan değişkenlerin model üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir. 

 

Lojistik regresyon katsayıları ve Odds oranları göz önüne alındığında 

her bir açıklayıcı değişken için aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 
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Meslek değişkeni 3 kategorili olduğundan (devlet memuru, özel vb.) 

diğer meslek (öğrenci, işçi emeklisi ve kendi hesabına çalışanlar), grubu 

kategorisi referans kategorisi seçilmiş ve geriye kalan kategoriler 

modele bağımız değişken olarak eklenmiştir. Meslek2 özel sektör 

çalışanlarını, Meslek3 devlet memuru grubuna ait olan katılımcıları 

göstermektedir. Katsayı değerleri sırasıyla 2,140 ve 2,226 ve bu 

değerlere karşılık gelen Odds değerleri sırasıyla 8,501 ve 9,264 olarak 

bulunmuştur. Bu değerlere bakılarak özel sektör çalışanlarının diğer 

meslek grubunda bulunanlara göre BES’e katılımının 8,5 kat fazla 

olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Devlet memurlarının ise diğer 

meslek gruplarına göre BES’e katılımı yaklaşık 9,26 kat daha fazladır. 

Kişilerin daha düzenli bir geliri olan mesleklerde çalışmasının BES’e 

katılma oranlarını artırdığı sonucuna ulaşılmaktadır.  

 

Gelir değişkeni de 3 kategorili olduğundan 2020 ve altı (düşük), 2020-

6000 (orta), 6001 ve üstü (yüksek)) düşük gelir grubu kategorisi 

referans kategorisi seçilmiş ve geriye kalan kategoriler modele bağımız 

değişken olarak eklenmiştir. Gelir2 orta gelir grubuna ve Gelir3 yüksek 

gelir grubuna ait olan katılımcıları göstermektedir. Katsayı değerleri 

sırasıyla 1,404 ve 2,170 ve bu değerlere karşılık gelen Odds değerleri 

sırasıyla 4,069 ve 8,759 olarak bulunmuştur. Bu değerlere bakarak orta 

gelir grubunda bulunan kişilerin düşük gelir grubundaki kişilere göre 

BES’e katılımı 4,069 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yüksek gelir grubundaki kişilerin ise düşük gelir grubundaki kişilere 

göre BES’e katılımı yaklaşık 8,76 kat daha fazladır. Yapılan analizde 

gelir durumunun kişilerin BES’e katılım düzeyini ne ölçüde etkilediği 
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ölçülmek istenildiği için orta ve yüksek gelir grubu değişkeni için 

yorumlar referans kategorisi olan düşük gelir grubuna göre yapılmıştır. 

Zira Şener ve Akın (2010), Uluçay vd. (2020), Aydın ve Selçuk (2017), 

Güneş (2015), Şataf ve Yıldırım (2019), İşbilen (2008), Salantur 

(2015), Munnell vd. (2002), Huberman vd. (2007) ve Clark ve Schieber 

(1998) ve Zanghieri’nin (2013) çalışmalarıyla uyumlu olarak gelir 

arttıkça kişilerin BES’e katılım oranlarında artış olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır. Yine orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçilmesi 

de BES’e katılım oranını artıracaktır. Bu durum BES’e katılımı 

belirleyen faktörlerde gelir durumunun önemli bir değişken olduğunu 

göstermektedir.  

 

BES’e güveniyor musunuz? sorusuna verilen cevaplar hayır, evet ve 

kararsız olmak üzere üç kategoriden oluşmaktadır. Hayır cevabı 

referans kategorisi seçilmiş, karasız cevabı yerenler Güven1, evet 

cevabını verenler Güven2 değişkenleri ile temsil edilmiştir. Bu 

değişkenlere karşılık gelen Odds oranlarının Güven1 değişkeni için 

4,04, Güven2 değişkeni için ise 18,65 olduğu görülmektedir. BES’e 

güvenenlerin güvenmeyenlere göre BES’e katılımı 18,65 kat daha 

yüksektir. Emeklilik sistemine olan güvenin BES’e katılmayı önemli 

bir şekilde etkilediği görülmektedir. Ayrıca BES’e olan güvende 

kararsız olanların sisteme güvenmeyenlere oranla BES’e katılımı ise 

4,04 kat daha yüksektir. Benzer olarak Şataf ve Yıldırım (2019), Ordu 

ili için yaptıkları çalışmada sisteme güven duyulmadığı sonucuna 

varmıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin farklı illerinden ankete katılım 

sağlayan kişilerin verdikleri cevap doğrultusunda BES’e karşı bir 
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güvensizliğin olduğu ve bu güvensizliğin giderilmesi durumunda yani 

BES şirketlerinin ve diğer paydaşların bireylere güven vererek sistemi 

tanıtmaları doğrultusunda kişilerin BES’e katılımlarının artacağı 

söylenebilir.  

BES’te emeklilik hakkını kazanabilmek için 56 yaşı doldurma ve en az 

10 yıl sistemde kalmak zorunda olduğunuzu biliyor musunuz? sorusuna 

verilen cevaplar hayır ve evet olmak üzere iki kategoriden 

oluşmaktadır. Burada hayır cevabı referans kategorisi seçilmiş, evet 

cevabı yerenler Sistemde Kalma değişkeni ile temsil edilmiştir. Bu 

değişkene karşılık gelen Odds oranı 2,07 olarak bulunmuştur. Bu 

bilgiyi bilenlerin bilmeyenlere göre BES’e katılma oranının 2,07 kat 

fazla olduğu görülmektedir. İşbilen (2008), 10 yıl sistemde kalma ve 56 

yaşını doldurma şartlarının, kişilerin sisteme katılımında tereddüt 

etmelerine neden olduğunu tespit etmiştir. Bireylerin bu iki faktör 

nedeniyle sisteme katılmakta tereddüde düşmeleri de aslında genel 

olarak finansal okuryazarlığın düşük düzeyde olmasının bir sonucudur. 

Çünkü sistemin işleyiş mantığına göre ne kadar uzun süre sisteme katkı 

payı sağlanırsa ve doğru fon tercihlerinde bulunulursa emeklilik 

döneminde elde edilecek getiri daha yüksek olacaktır. Benzer olarak 

Altıntaş (2009), Çömlekçi ve Gökmen (2017), Canöz ve Baş (2020), 

Fornero ve Monticone (2011), Zanghieri (2013), Clark ve Schieber 

(1998), Lusardi ve Mitchell (2007) ve Prawitz ve Cohart (2014) 

çalışmalarında finansal okuryazarlığın artmasının sisteme katılımı 

desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. 
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Emeklilik hakkını kazandığınızda sistemde biriken paranızın tamamını 

bir defada toplu olarak ya da bir kısmını aldıktan sonra kalanını aylık 

olarak sistemdeki paranız bitinceye kadar alabileceğinizi veya tüm 

birikiminizi şirkete devrederek emeklilik şirketinin belirlediği bir 

miktarı ölünceye kadar her ay düzenli bir şekilde alabileceğinizi biliyor 

musunuz? Sorusuna verilen cevaplar hayır ve evet olmak üzere iki 

kategoriden oluşmaktadır. Burada hayır cevabı referans kategorisi 

seçilmiş, evet cevabı yerenler TopluPara değişkeni ile temsil edilmiştir. 

Bu değişkene karşılık gelen Odds oranı 2,09 olarak bulunmuştur. Bu 

bilgiyi bilenlerin bilmeyenlere göre BES’e katılma oranının 2,09 kat 

fazla olduğu görülmüştür. Yine burada kişilerin BES ile ilgili bilgileri 

arttıkça emeklilik sistemine katılım oranın arttığı söylenebilir. 

Tablo 7: Modelin Sınıflandırma Tablosu 

 

 

Sınıflandırma tablosu oluşturulurken, model tahmin değerleri için 

kesim noktası 0,5 olarak alınmış ve tablo oluşturulmuştur. Bir başka 

ifade ile tahmin değeri 0,5’in üzerinde olan değerler sistemde olan 

kişiler olarak tanımlanmış, 0,5’in altında olanlar ise sistemde olmayan 

yani sisteme hiç katılmayan kişiler olarak tanımlanmıştır. Oluşturulan 

sınıflandırma tablosunda doğru sınıflandırma oranı %80,66 

  Tahmin Edilen 
 

 

  Sistemde 

Olanlar 

Sistemde 

Olmayanlar 

Doğru 

Sınıflandırma       

Gözlenen 
Sistemde Olanlar 184 30 %85,98 

Sistemde Olmayanlar 46 133 %74,30 

Toplam      %80,66 
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bulunmuştur. Bu değere bakılarak modelin başarılı bir sınıflandırma 

yaptığı da söylenir.  

SONUÇ 

Türkiye’de BES’e katılımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda, kişilerin mesleği, gelir 

düzeyi, emeklilik sistemine güvenip güvenmesi ve BES ile ilgili bilgi 

düzeyleri ile BES’e katılım arasında önemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Özel sektör çalışanlarının diğer meslek grubunda bulunanlara göre 

BES’e katılımı 8,5 kat, kamu sektöründe çalışanların ise diğer meslek 

gruplarına (öğrenci, işçi emeklisi, kendi hesabına çalışan esnaf, işyeri 

sahibi vb.) göre BES’e katılımı yaklaşık 9,26 kat daha fazladır. Kişilerin 

daha düzenli bir geliri olan ve kendini güvende hissettiği mesleklerde 

çalışmasının BES’e katılım oranlarını artırdığı sonucuna varılabilir.  

Orta gelir (2021-6000 TL) grubunda bulunan kişilerin düşük gelir 

(2020 ve altı) grubundaki kişilere göre BES’e katılımı 4,069 kat fazla 

iken yüksek gelir (6001 TL +) grubundaki kişilerin ise düşük gelir 

grubundaki kişilere göre BES’e katılımı yaklaşık 8,76 kat daha fazladır. 

Yani gelir arttıkça kişilerin BES’e katılma oranlarında da artış olduğu 

sonucuna varılmaktadır. Gelir değişkenin sisteme katılım açısından çok 

önemli bir değişken olduğunu gösteren bu sonuç daha önce yapılan 

çalışmalarda bulunan gelir arttıkça kişilerin BES’e katılım oranlarında 

da artış olduğu bulgusuyla örtüşmektedir. 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 194 

 

BES’e güvenenlerin güvenmeyenlere göre BES’e katılımı 18,65 kat 

daha yüksektir. Emeklilik sistemine olan güvenin BES’e katılmayı 

önemli bir şekilde etkilediği görülmektedir. Ayrıca sisteme güvenip 

güvenmemekte kararsız olanların sisteme güvenmeyenlere göre BES’e 

katılımı ise 4,04 kat daha yüksektir. Buradan katılımcıların BES’e karşı 

bir güvensizliğinin olduğu ve bu güvensizliğin giderilmesi durumunda 

yani BES şirketlerinin ve diğer paydaşların güven artırıcı çalışmalar 

yaparak sistemi tanıtmaları durumunda BES’e katılımın artacağı 

söylenebilir.  

Katılımcılar genel olarak BES’le ilgili herhangi bir bilgilendirici 

doküman okumadıklarını veya video izlemediklerini ifade etmişlerdir. 

Özellikle sisteme hiç dâhil olmayanlardan konu ile ilgili bilgilendirici 

bir faaliyette bulunmayanların oranının son derece yüksek olduğu 

görülmüştür. Sistemden ayrılanların ise %56 gibi bir oranı BES’le ilgili 

herhangi bir bilgilendirici doküman okumadıklarını veya video 

izlemediklerini beyan etmişlerdir. “BES’te emeklilik hakkını 

kazanabilmek için 56 yaşı doldurma ve en az 10 yıl sistemde kalmak 

zorunda olduğunuzu ve emeklilik hakkını kazandığınızda sistemde 

biriken paranızın tamamını bir defada toplu olarak ya da bir kısmını 

aldıktan sonra kalanını aylık olarak sistemdeki paranız bitinceye kadar 

alabileceğinizi veya tüm birikiminizi şirkete devrederek emeklilik 

şirketinin belirlediği bir miktarı ölünceye kadar her ay düzenli bir 

şekilde alabileceğinizi biliyor musunuz” sorularına verilen cevapların 

yapılan analizi sonucunda da bu bilgiyi bilenlerin bilmeyenlere göre 

BES’e katılma oranının sırasıyla 2,07 ve 2,09 kat daha fazla olduğu 
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görülmüştür. Dolayısıyla hem yeni katılımcıların olması hem de 

sistemden çıkışların azalması için finansal okuryazarlığın ve eğitimin 

artması,  yeterli bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması ve sistemle ilgili 

eğitim desteğinin devam ettirilmesi son derece önemlidir. Yani 

katılımcıların BES ile ilgili bilgileri arttıkça emeklilik sistemine katılım 

oranı artmaktadır. 

Sonuç olarak kişilerin düzenli geliri olan bir mesleğe (özel ve kamu 

sektörü çalışanları) sahip olması ve gelir seviyelerinin yüksek olması, 

BES’e katılımı olumlu yönde etkileyen bir faktörken, bireylerin BES’e 

karşı bir kararsızlık yaşadıkları görülmüştür. Kararsızlığın altında yatan 

temel neden olan güven sorununun giderilmesi ile sisteme olan 

katılımın artacağı hususu, çalışmanın bir diğer önemli bulgusudur. 

Ayrıca bireylerin emeklilik sistemi ile ilgili temel konulardaki bilgi 

düzeylerinin yetersiz olduğu ve sistemle ilgili bilgi düzeyleri artıkça 

(emekli olmaya yönelik ve biriken tasarrufların kullanım uygulamaları 

vb.) BES’e katılım oranlarının artacağı tespit edilmiştir. Bu noktada 

kamunun ilgili kurumlarının ve BES şirketlerinin çekinceleri ve 

belirsizlikleri ortadan kaldıracak düzeyde sistemi tanıtması, sisteme 

olan güven sorununu ortadan kaldırmak açısından önemlidir.  Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile finansal okuryazarlığı 

artırıcı eğitimler, bilgilendirici doküman ve video desteği sayesinde 

güven sorununun ortadan kalkmasıyla artacak olan sistemdeki katılımcı 

sayısı ve fon büyüklüğü, hem kamunun sosyal güvenlik yükünün 

azalmasına hem de katılımcıların emeklilik döneminde elde edecekleri 

ek gelir ile refah düzeylerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
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finansal sistemin derinleşmesi, fonlama maliyetlerinin ucuzlamasını 

sağlayarak istihdam, işsizlik ve çıktı gibi reel değişkenler üzerinde 

pozitif etki meydana getirecektir. 
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INTRODUCTION 

Human migrations have been a part of world history. Throughout ages, 

human societies have had to relocate from their settlements to another 

permanently or temporarily due to religious, economic, social, and 

other reasons. Prehistoric human migrations have been linked to 

changes in climatic circumstances, according to studies in the literature. 

It is stated that population density increased in the Pleistocene areas 

with the exhausted soils as a result of the sudden and sharp increase of 

temperature between 850 and 760 BC (Geel et al., 1996). During the 

Last Glacial Maximum, between 15,000 and 10,000 B.P., the migration 

of Mesolithic groups to the riverine and lacustrine sites led to the 

initiation of agriculture (Dolukhanov, 1997). According to another 

study, Paleolithic humans migrated to the northeast as a result of the 

Valdai glaciers retreating during the Late Glacial time (Gribchenko, 

Y.N. & Kurenkova, 1997). Changes in rainfall in parts of Africa have 

affected human settlement patterns and livelihoods, encouraging 

southward migration (Tyson, 1991). 

One of the issues that have been discussed in recent years is the 

phenomenon of migration. Even if there are no precise estimates of the 

number of individuals moving, climate-induced displacement is 

predicted to increase. It is expected to displace roughly 216 million 

people within next 30 years, according to recent estimates (The World 

Bank, 2021a). Some drivers make people leave their homes. They are 

linked to political, social, economic, environmental, and demographic 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 206 

 

reasons. These reasons can cause people to become so anxious that they 

consider leaving home.  

Flooding, drought, and extreme weather conditions force people to 

evacuate their homes due to climate change. In other words, it causes 

political, socio-economic, environmental, and demographic problems 

and forces people to migrate to other places. Traditional rain patterns 

have been disrupted by climate change, which has increased flooding 

and riverbank erosion by raising silt-heavy runoff from glaciers 

(Mcdonnell, 2019). While some researchers have described this form 

of migration as "climate-induced migration (Mueller et al., 2020), 

others interpret it as climate-induced displacement (Walelign et al., 

2021), environmental migration (Guo et al., 2022), or human 

displacement (Alam et al., 2020). The following title is devoted to the 

conceptual framework of these terms. 

1. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

The phenomena of migration driven by climate change is described 

using a variety of terms. The first of these concepts is climate 

migrants/refugees. The concept of the refugee is limited to that fleeing 

persecution rather than environmental conditions. In the 1951 

Convention of the United Nations, the concept of the refugee is used 

for those who are outside the country of their citizenship because of 

their ethnicity, religion, nationality, social group membership, and 

political beliefs (The UN Refugee Agency, 2021). 
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Refugee and internally displaced persons should also be distinguished. 

Because, as can be understood from the definition of the UN, the 

concept of the refugee is used for those who immigrate to someplace 

from their country. However, migrations due to climate change can be 

either cross-border or intra-border migration. Therefore, it is not 

entirely correct to use the concept of refugee for migrations due to 

climate change. In the literature, the term "internally displaced persons" 

(IDPs) is used to describe similar situations. IDPs are defined as 

"persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee 

or leave their homes or places of habitual residence, in particular as a 

result of or to avoid the effects of armed conflict, situations of 

generalized violence, human rights violations, natural or human-made 

disasters, and who have not crossed an internationally recognized 

border." (UNHR, 2021). 

Refugees have the potential to return to their country when any reason 

that caused them to migrate to their country ends. In other words, 

refugees are free to go back to their country once the reasons for being 

displaced have disappeared. For instance, refugees who had to migrate 

from their country due to security problems have the right to return 

when the security problems in their country are over. Some of the 

refugees who migrated to Türkiye as a result of Syria's civil war 

returned to the safe areas in Syria provided by Türkiye (Anadolu 

Agency, 2021). However, since the damage of climate change is 

permanent for many years, it may not be possible for the immigrants to 
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return to their countries. The drought problem caused by climate change 

may not be eliminated as soon as a civil war in a country. 

While the concept of climate refugee has such problematic content, the 

concept of climate migrant also has some problems in its content. The 

concept of climate migration generally refers to the change of location 

within the country. In this sense, it is understood that the concept is not 

broad enough to cover international migration movements due to 

climate change. Secondly, the concept of migration also includes non-

essential reasons due to its nature. People may immigrate to another 

country because of its economic development. The international 

migration of those who want to reach a higher level of welfare is 

different from climate migration. Because climate migration is used for 

forced migrations. In other words, people can migrate to any country 

for compelling reasons triggered by climate change. Climate migrants, 

according to Moniruzzaman et al. (2018), are more vulnerable than 

refugees as defined by the UN, although they are not covered by the UN 

Refugee Convention (Moniruzzaman et al., 2018). 

The concept based on compelling reasons triggered by climate change 

is environmental migrants. Environmental migrants, according to the 

IOM, are people who are compelled or want to leave their usual 

residences, whether on a temporary or permanent basis, caused by 

unexpected changes (IOM, 2007). 

The concept of "environmental refugees" is suggested in comparison to 

refugee definitions adopted by the UN. The word became popular in the 

1970s and Myers and Kent defined it as those who no longer have a 
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stable living in their original homelands due to what are environmental 

reasons of extraordinary magnitude (Black, 2001). People who are 

"forced to evacuate by sudden, catastrophic environmental change that 

cannot be reversed" are referred to as "environmental refugees." 

(Keane, 2014). 

2. CLIMATE CHANGE AND MIGRATION: WHAT'S THE 

CONNECTION?  

Climate migration was first studied in the 1980s. The amount of articles 

published on the subject has increased from around 10 per year in the 

1990s to nearly 10 times as many in the last few years, with nearly 100 

publications on migration and the environment published every year 

since 2008. From 1980 to 2014, the University of Neuchâtel counted 

447 empirical researches on migration and the environment published 

around the world. The majority of studies focused on Africa (167 

studies), Asia-Pacific (137 studies), and the Americas (133 studies) 

(124). Only 11 research focused on Europe and 8 on countries in the 

Middle East, by contrast (Ionesco et al., 2016). Table 1 shows some 

studies about climate-induced displacement. 

Table 1: Studies About Climate-Induced Displacement 

Author Year Region Empirical 

Black et al. 2011 No  No 

Gray & Wise 2016 Africa Yes 

Chen & Mueller 2018 Asia Yes 

Gray & Bilsborrow 2013 America Yes 

D’Andrea et al.  2011 Europe No 

McLeman & Smit 2006 America No 
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In some studies, it is emphasized that migration is caused by economic, 

political, and social reasons rather than climate change, while in others 

a link is established between migration and climate change. Table 2 

demonstrates these studies. 

 

Table 2: Climate Change and Migration 

Hermans & Garbe 2019 Africa Yes 

Thiede & Gray 2017 Asia Yes 

McLeman 2013 No No 

Jennings & Gray 2015 Europe No 

Author Result  

Kelley et al. 

The Syrian conflict may have been aggravated by the drought of 

2007–2010. The drought was the worst on record, resulting in food 

shortages on a big scale, as well as a huge migration of agricultural 

households to city areas. 

Perch-Nielsen 

et al. 

A link (between the climate change and migration) may be found 

in both circumstances (flooding and migration), and the 

relationships are made explicit. The connection is far from 

deterministic, and several elements have an impact on it. 

Barrios et al. 

While droughts in Sub-Saharan Africa have accelerated 

urbanization, there is no evidence of this elsewhere in the 

developing world. 

Reuveny & 

Moore 

Environmental degradation has a statistically significant effect on 

out-migration, prompting individuals to depart their homes and 

seek asylum in neighboring nations. 

Feng et al.  
There is a strong link between changes in net outmigration and 

variations in crop yields caused by climate change. 

Marchiori et al. 
During the period 1960–2000, temperature and rainfall variations 

resulted in a net migration of 5 million people. 

Mortreux& 

Barnett 

Climate change concerns do not appear to be a substantial driver of 

migration from Funafuti at this time, and they do not appear to have 

a big effect on individuals planning to migrate in the future. 

Naudé 

Demographic and environmental forces appear to have a less direct 

effect on migration, but they could also have an indirect impact on 

migration by violence and employment opportunities. 

Warner 
In the situations studied, environmental variables do play a role in 

migration, particularly through pressures on livelihoods. 

Obokata et al. 
International migration is not occurring in large numbers for 

obvious environmental reasons. Second- and third-order effects of 
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Although studies claim that climate change and migration do not have 

a direct connection, these studies do not take into account the indirect 

effects of climate. Extreme weather events may have an impact on 

poverty by lowering agricultural production and raising the prices of 

essential goods that poor people in developing nations rely on. In a 

study, it is concluded that climate change shocks exacerbate poverty in 

Bangladesh, Mexico, Indonesia, and some developing countries in 

Africa (Ahmed et al., 2009). Economic efficiency drops strongly at 

temperatures above 13°C (Burke et al., 2015). In a study investigating 

the effects of fluctuations in temperature on the gross domestic product, 

it was determined that higher temperatures significantly reduced 

economic growth, agricultural and industrial production, and 

destabilized political stability in poor countries (Dell et al., 2012). 

According to the findings of another study climate change's impact on 

agricultural productivity, anticipated seasonal temperature rises of 2 °C 

through 2050 in Tanzania diminish Overall maize, sorghum, and rice 

yields increased by 13%, 8.8%, and 7.6%, correspondingly. 

Furthermore, For corn, sorghum, and rice, a 20% increase in intra-

seasonal rainfall volatility reduces agricultural production by 4.2 

percent, 7.2 percent, and 7.6 percent, respectively (Rowhani et al., 

2011). A research based on data from over 7,000 Indonesian homes 

changes in the environment and factors impact migration decisions, 

but there isn't enough data to tell how many more international 

environmental migrants there would be if these factors were taken 

into account. 

Nawrotzki & 

Bakhtsiyarava 

Heatwaves in Burkina Faso reduce international mobility, but 

excessive precipitation encourages international migration from 

Senegal. 
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over a decade and a half found that rising temperatures and, to a lesser 

degree, changes in rainfall are more likely than natural catastrophes to 

trigger permanent family outmigration (Bohra-Mishra et al., 2014). 

 

3. TÜRKIYE'S RESPONSE TO CLIMATE CHANGE  

The literature on Türkiye's climate change policies has been increasing 

over the years. In a study of the Izmir Development Agency's (IZKA) 

actions related to climate change, it was discovered that the Turkish 

government is the key participant, but development agencies can take 

revolutionary actions in their respective regions (Eroğlu & Erbil, 2021). 

In a study evaluating the impact of climate change in a typical mid-rise 

residential building in four representative Turkish cities with changing 

climates, it was found that there will be significant overheating in the 

future that will have a strong impact on cooling energy use and/or 

passenger comfort, and the significance of decarbonizing the electrical 

business for mitigating climate change (Dino & Akgül, 2019). With the 

correct climate change plan, Türkiye has the potential to set an example 

for several developing countries. To reach this potential, present labor 

taxes and factor market distortions must be eliminated, as well as an 

appropriate combination of environmental taxation and technical and 

institutional innovation (Kolsuz & Yeldan, 2017). 

Türkiye has launched a national and international movement to 

counteract the negative consequences of climate change. One of the 

really significant is Türkiye's admittance as the 189th Party to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) 
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on May 24, 2004. The United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC) come into force on March 21, 1994. Its 

membership is now practically universal. The 197 countries that have 

signed and Ratified are known as Parties to the Convention. The overall 

purpose of the UNFCCC is to avoid "dangerous" human interaction 

with the earth's climate (UNFCC, 2021). 

In the original wording of the UNFCC, Türkiye was listed in both 

Annex 1 (historical duties) and Annex 2 (financial responsibility) lists 

when it was offered for signature in 1992. Between the Conference of 

the Parties 1 (COP1) in 1995 and COP6, in 2000, because Türkiye is a 

developing country, it wanted to withdraw from the UNFCCC 

Annexes. Türkiye proposed in 2000 to join Annex 1 countries with 

extraordinary conditions, Annex 2 countries, however, are not included, 

because of the procedural change. The 7th Conference of the Parties 

(COP7), which Morocco hosted the event from October 29 to 

November 6, 2001, approved Türkiye's bid to be a party not included in 

Annex II but listed in Annex I with particular situations. When the 

Kyoto Protocol went into effect in 2005, meetings of the Parties that 

accepted it were held under the auspices of the COP meetings. The 

"Participation Assent Draft Law" as part of the 2007 Bali Road Map, 

the General Assembly of Türkiye's Grand National Assembly accepted 

the Kyoto Protocol to the UNFCCC on February 5, 2009. On August 

26, 2009, Türkiye joined the Kyoto Protocol as a signatory, ninety days 

after receiving the "Certificate of Attendance," as per Article 25 of the 

Protocol. Türkiye's particular situation were highlighted, and it was also 
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determined that Annex 2 countries would assist countries with unique 

circumstances in the fields of technology, capacity building, and 

finance mechanisms to promote low-carbon development policies. The 

negotiations for Türkiye to get technological, capacity-building, and 

financial support were renewed at the COP 19 in Warsaw, Poland in 

2013. Türkiye will have access to technology, capacity training, and 

financial help to address the detrimental consequences of climate 

change until at least 2020, according to the COP20 in Peru in 2014. On 

April 22, 2016, Türkiye also signed the Paris Agreement. At least 55 

Convention Parties must sign the agreement, overall emissions are 

responsible for nearly 55% of global greenhouse gas emissions 

(Republic of Türkiye Ministry of Energy and Natural Resources, 2021). 

Climate change is having an impact all throughout Türkiye. Türkiye's 

average temperature has been rising since 1994 (apart from 1997 and 

2011). Although total yearly precipitation has not changed considerably 

across the country, increasing regional and seasonal variations are 

expected. Extreme precipitation patterns, such as droughts and heavy 

rainfall with flash floods, are anticipated to become more common. 

Figure 1 shows the average temperature in Türkiye from 2000 to 2020. 

The average temperature, which was around 13°C in the early 2000s, 

reached almost 14°C in 2010 and is above 13°C in 2020 (International 

Energy Agency, 2021a). 
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Figure 1: Average Temperature in Türkiye, 2000-2020 

Energy-related emissions accounted for 72 percent of total greenhouse 

gas emissions (GHG) 520.9 million tonnes carbon dioxide equivalent 

in Türkiye in 2018, followed by 13 percent from industrial process 

emissions, 12 percent from agricultural, and 3 percent from waste 

management. Türkiye's economy is predicted to expand at pace with 

population expansion and economic development, resulting in 

increased energy demand and, as a result, higher emissions. Türkiye 

intends to boost its renewable energy capacity by implementing energy 

efficiency measures. Türkiye has increased its use of renewable energy 

in recent years, with hydro, wind, and solar power leading the way. 

Renewable electricity accounted for 60% of overall renewable energy 

consumption in total final energy consumption in 2018. The rest was 

predominantly heat, mostly from geothermal and biofuels, but the sun 

also played a considerable role (International Energy Agency, 2021b). 

Türkiye's overall GHG emissions were expected to be 520.9 Mt of CO2 

equivalent (CO2 eq.) in 2018, excluding the land use, land-use change, 
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and forestry (LULUCF) sector. In comparison to 2017, emissions 

decreased by 2.8 Mt, or 0.5 percent, and increased by 137.5 percent 

when compared to 1990. In 2018, Türkiye's total GHG emissions, 

including LULUCF, were 426.4 Mt CO2 eq. As a result, total LULUCF 

emissions increased by 0.6 percent compared to 2017. Between 1990 

and 2018, there was a 160.6 percent growth. For the year 2018, total 

GHG emissions as CO2 eq. were 520.9 Mt. (excluding LULUCF). With 

71.6 percent of total emissions in 2018, the energy sector was the most 

responsible. Following the energy industry, the IPPU sector received 

12.5 percent, agricultural received 12.5 percent, and garbage received 

3.4 percent (TUIK, 2021). 

On May 2, 2007, Türkiye's energy efficiency Law was published in the 

Official Gazette. The goal of this Law is to improve efficiency in the 

use of energy sources and to use energy more effectively. According to 

the law, under construction projects prepared by the Ministry of Public 

Works and Housing's regulations, an energy identification certificate 

(EIC) will be granted. The EKB contains all relevant information about 

a building's minimal energy requirements, energy consumption rating, 

insulation quality, and heating/cooling equipment efficiency (Official 

Gazette of the Republic of Türkiye, 2021).   

Finally, the name of the Ministry of Environment and Urbanization was 

changed to the Ministry of Environment, Urbanization, and Climate 

Change (MEUC) by Presidential Decree No. 85, which was published 

in the Official Gazette on October 29, 2021, and numbered 31643. The 

General Directorate of Combating Desertification and Erosion was 
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added to Ministry's core units, and the General Directorate of 

Meteorology was added to affiliated organizations, as a result of the 

aforementioned directive. The MEUC formed the Climate Change 

Department as a subsidiary. It is organized to propose legislation on 

settling, environment, and construction, to perform urban regeneration 

research projects, to oversee deployments, to encourage the 

accomplishment of professionals, to inhibit pollution and protect the 

nature, and to battle climate change's effects. 

4. TÜRKİYE’S IMMIGRATION POLICY 

Türkiye, which sits on the border of Europe and Asia, has long been a 

transit, transit, and destination point for migrants. Türkiye has one of 

the world's greatest migrant populations due to its geographic 

placement on the route from the Middle East to Europe and open wars 

in neighboring Iraq, Iran, and Syria. The number of migrants and 

refugees in Türkiye has risen to 3.9 million, with over 90% of them 

Syrians fleeing the ongoing crisis in Syria. In Türkiye, 3.6 million 

Syrians and other migrants of various nationalities have applied for 

Temporary Protection, seeking asylum, international safety, or refugee 

status. Türkiye was also at the center of the Mediterranean Crisis in 

2015 (IOM, 2021). Table 3 shows the Türkiye immigration statistics 

over the period 1960-2015. 
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Table 3: Türkiye Immigration Statistics 

Year Migrant Population % of Total Population 

2015 2,964,916.00 3.77 

2010 1,367,034.00 1.89 

2005 1,319,236.00 1.94 

2000 1,280,963.00 2.03 

1995 1,216,173.00 2.08 

1990 1,163,686.00 2.16 

1985 933,014.00 2.16 

1980 784,193.00 2.16 

1975 144,529.00 2.16 

1970 376,394.00 2.16 

1965 926,865.00 2.16 

1960 947,635.00 2.16 

Source: MacroTrends (2021). 

Ten years ago, the first Syrian people were displaced in Türkiye, 

attempting to flee the violence and carnage in their home country. What 

began as a trickle suddenly became a flood. With over 3.6 million 

Syrian refugees the vast bulk of the country's roughly 4 million refugees 

and asylum seekers are from this region., Türkiye is currently the 

world's largest host of migrants. With as many as 98.5 percent of 

Syrians under asylum status now living in camps in several cities and 

towns which were already experiencing major development challenges, 

ensure appropriate facilities, education, housing, and employment for 

millions of additional people has proven to be a monumental challenge 

The World Bank, 2021b). 
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The Turkish government acknowledged that, in light of the current 

conditions, traditional immigration regulations needed to be 

reorganized and revised. The first domestic asylum law, which had 

previously been addressed by secondary legislation like administrative 

circulars. "The Law on Foreigners and International Protection, as well 

as the Temporary Protection Regulation," establishes the laws and 

regulations for providing protection and support to Syrians. The law 

establishes interim protection for Syrians and international protection 

for applicants and refugees of other nationalities, as well as the legal 

basis for their "refugee status." This law establishes the foundation for 

any support to refugees, including access to health and education 

services, as well as legal employment. The Ministry of Interior issued a 

directive on the admission and accommodation of Syrian Arab 

Republic nationals and stateless people residing in the Syrian Arab 

Republic who collectively seek refuge in Türkiye on March 30, 2012. 

In the event of a large inflow, the Directive's purpose is to give interim 

protection, encompassing access to receiving countries, enforcement of 

the non-refoulement rule, and basic human rights norms, as well as to 

offer emergency asylum to displaced persons (The Directorate General 

of Migration Management, 2021). 

5. SWOT ANALYSIS OF TÜRKIYE'S MIGRATION POLICY IN 

THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE 

SWOT analysis (which stands for Strengths, Threats, Weaknesses, and 

Opportunities) is a useful tool for identifying internal and external 

aspects in a problem and assessing the current situation (Gürel, 2017). 

In a SWOT analysis, weaknesses are the aspects of an organization's 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 220 

 

performance that impede it from attaining its full potential and must be 

remedied to stay competitive. Positive capabilities and attributes that 

lead to the successful completion of organizational tasks are known as 

strengths (Solangi et al., 2019). Furthermore, opportunities refer to 

external circumstances that give a firm a competitive edge, whilst 

threats refer to things that can harm a company. (Shakerian et al., 2016). 

Overall, the SWOT matrix is a useful tool for determining strategic 

positions and assisting managers and politicians in making decisions 

Bouraima et al., 2020). The table below shows the result of a SWOT 

analysis done for Türkiye's migration policy in the context of climate 

change. 

Table 4: SWOT Analysis for Türkiye's Migration Policy in the Context of Climate 

Change 

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

Throughout 

history, Türkiye 

has had a lot of 

experience 

controlling 

migratory flows. 

Türkiye, which 

has hosted quite a 

lot of immigrants 

from Syria in 

recent years, has 

filled its 

immigrant 

capacity. 

The desire of 

those who 

immigrated to 

Türkiye to reach 

Europe is an 

important policy 

tool for Türkiye. 

Türkiye is situated 

in the 

Mediterranean 

Area, that is 

especially 

sensitive to the 

detrimental effects 

of climate change. 
Türkiye's strong 

historical ties 

with its close 

geography and 

similar socio-

cultural and 

religious 

characteristics. 

The climate-

induced migration 

issue is not on the 

agenda enough in 

Türkiye. 

Türkiye's lack of 

xenophobia and 

racism makes 

migration 

management 

easier. 

Türkiye provides 

a crossroads for 

migrants from the 

Middle East, Asia, 

and Africa. 

The continuation 

of Türkiye's 

economic growth 

even in an 

international 

problem such as 

a pandemic. 

Uncertainty of 

predictable and 

sustainable 

measures against 

possible effects of 

the climate-

induced migration 

issue 

Türkiye's 

successful 

immigration 

policy improves 

its perception in 

the international 

community. 

Climate change-

induced migration 

may raise security 

problems at the 

Turkish border 
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Türkiye 

recognizes that 

climate change is 

a multifaceted 

and complex 

issue with 

national security 

implications, as 

well as the 

significance of 

international 

cooperation in 

combating it. 

 Türkiye's strategic 

role in 

international 

migration control 

policy stems from 

its status as a 

transit country. 

Widespread issues 

such as child labor 

and non-covered 

employment are 

possible. 

Türkiye's climate 

change 

susceptibility and 

preparedness to 

adapt are both 

positive. 

  Health risks and 

increasing burden 

on health systems  

 

Türkiye has been a country of immigration and emigration from the 

Ottoman Empire to the present day. Large-scale migrations to the 

empire characterized the last century and a half of Ottoman history. 

Five to seven million Muslims invaded Ottoman territory between the 

Russian acquisition of Crimea in 1783 and the Second Balkan War in 

1913 (Reviews in History, 2021). As shown in Table 3, the migration 

flow to Türkiye increased especially after 1950. Based on 1950, 

Türkiye has had a successful migration management policy for about 

70 years and is very experienced in this regard. However, there has been 

a great deal of immigration to Türkiye in recent years, especially from 

Syria. Türkiye has one of the world's largest migrant populations. As 

President Erdoğan stated, Türkiye cannot meet a new wave of migration 

Türkiye, on the other hand, has the advantage of being able to use 

potential migration flows as political leverage as a result of climate 

change. Because, as with Syrian immigration, the desire of immigrants 

to reach Europe through Türkiye is one of its trump cards. Despite 

Türkiye's stated purpose and policy of not using immigration as a 

bargaining chip, it has become clear that Europe has failed to meet its 
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obligations to Türkiye. President Erdogan has repeatedly emphasized 

this point (Presidency of the Republic of Türkiye, 2021). One of the 

elements that attract immigrants to Türkiye is the country's growing 

economic and political power in recent years. Türkiye, which was once 

considered a transit country for migration, has suddenly become a target 

country. This is one of the threats that climate change poses to Türkiye 

in terms of migrant movements. 

One of the most concerning aspects of immigration to many countries 

is the degradation of the social fabric and a lack of harmony. Türkiye is 

in a different situation. Climate change will have the greatest impact on 

countries with deep historical ties to Türkiye and similar socio-cultural 

and religious characteristics. As President Erdogan stated: “When you 

acknowledge your interlocutor as a human being before anything, then 

it would not be possible to treat them in inhumane ways… Just as we 

embrace anyone who comes to our country, we also protect and support 

our citizens abroad in all spheres.” (Republic of Türkiye Ministry of 

Environment Urbanization and Climate Change, 2021). 

Türkiye is well aware of climate change's consequences. It recognizes 

that the problem may grow to the point where international 

collaboration is required and national security is jeopardized. The 

Ministry of Environment and Urbanization published a study titled 

"Türkiye's National Climate Change Adaptation Strategy and Action 

Plan 2011-2023" for this purpose in 2012. This study includes the 

sectors of water resource management, agriculture and food security, 

disaster risk management, ecosystem services, biodiversity and 
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forestry, and human health. But the problem is that Türkiye does not 

have a strategy document on its own regarding climate-related 

migration. In other words, there are strategies for only climate change 

or migration policy, but there is no comprehensive action plan that 

addresses both. It is envisaged that this plan will be carried out in the 

coming years. In his speech at the U.N. General Assembly, President 

Erdogan warned about the refugee crisis from climate change (U.S. 

News, 2021). 

Türkiye's vulnerability to climate change and other global concerns, as 

well as its readiness, are both favorable. Türkiye is ranked number fifty-

four among a hundred and seventy-five countries. Türkiye ranks fifteen 

among forty-six countries in the same income group (upper middle). 

The ND-GAIN Country Index score for Türkiye has risen over time 

(from 47.5 in 1995 to 55.8 in 2019) (Notre Dame Global Adaptation 

Initiative, 2021). 

 Türkiye's global influence has grown as a result of its successful Syrian 

immigration program. Türkiye's successful immigration policy was 

praised by the international world. Türkiye's geopolitical relevance has 

resurfaced as a result of this stance. In the event of migration as a result 

of climate change, Türkiye may face health risks. Türkiye made a 

significant effort in this field by strengthening its health infrastructure 

before the pandemic, and it was successful in combating the pandemic. 

Health services must be excellent to achieve equal success in climate-

induced migration. 
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CONCLUSION 

Throughout history, there have been numerous motivations for large-

scale migratory movements. There's also the climate change's influence 

and other environmental variables to consider. Climate change, along 

with the pandemic, is one of the issues that is currently at the top of the 

global agenda. Climate-induced migration is expected to increase mass 

movement by 2050, with significant social, economic, political, and 

cultural consequences. Drought, increasing sea levels, extinction of 

animals, glacier melting due to climate change, and people migration to 

other locations are all becoming more severe. The main causes that 

influence displacement are the need to survive and the desire to protect 

their livelihoods. People migrate, which transforms the social and 

cultural fabric of cities and countries, as well as voting and consuming 

behaviors. As a result of the migration of people, the social and cultural 

fabric of cities or countries changes, and voting and consumption 

behaviors differ. 

Climate-induced displacement is a global problem and therefore 

international cooperation is very important in dealing with this problem. 

COP and UNFCCC are among the important examples of international 

cooperation. However, climate migration is a problem that requires 

urgent policy decisions and whose consequences will be severe if the 

measures are taken late. Based on this, some countries have started to 

implement their measures. When the policies implemented so far are 

examined, it is understood that there is no magic key for a solution. 
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Türkiye's situation on climate migration was assessed using a SWOT 

analysis in this study. According to the findings, Türkiye does not have 

a detailed policy document specifically on this problem but does have 

policies on climate change and migration. Furthermore, it is expected 

that Türkiye would perform well in the world and among nations of 

similar income categories. This issue is on President Erdogan's agenda, 

and policy actions will be discussed with the public soon. It was 

determined that Türkiye's immigration strategy has been quite 

successful thus far and that it serves as an example for other countries, 

as well as that certain institutional provisions on climate change have 

been created. 
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GİRİŞ 

Göç, sosyo-politik, kültürel ve ekonomide yaşanan sorunlardan dolayı 

meydana gelen yer değiştirme hareketidir. Bireyler ve toplumlar farklı 

nedenlere bağlı olarak yaşadıkları yerlerden veya bölgelerden başka 

bölgelere göç ederler. Geçmişten beri süre gelen bu hareketlenmeler 

günümüzde birtakım olgulardan dolayı devam etmektedir.  

Toplumlar savaş, açlık, doğal afetler, işsizlik, sağlık koşullarının 

yetersizliği vb. nedenlerden dolayı iç göç ya da dış göç şeklinde yer 

değiştirirler. Göç hareketlenmesine bakıldığında, göçlerin daha çok 

hayat standartlarının iyi olduğu alanlara doğru yapıldığı görülmektedir.  

2011 yılından başlayıp etkisini halen sürdüren Suriye iç savaşından 

dolayı milyonlarca Suriyeli vatandaş zorunlu göçe maruz kalmıştır. 

Ülkelerini terk eden Suriyeli vatandaşlar ilk olarak komşu ülkelere göç 

etmişlerdir. Bu ülkelerin başında Türkiye, Lübnan, Mısır, Ürdün, Irak 

gibi ülkeler gelmektedir. Çünkü bu ülkeler coğrafi olarak Suriye’ye 

komşu ülkeler oldukları için savaştan kaçan Suriyelilerin ilk durak 

yerleri olmuşlardır. Göç sonucu dünyanın birçok yerine dağılan 

Suriyeli mülteciler, gittikleri ülkelerin toplumsal yapıları üzerinde 

değişikliklere neden olmuşlardır. Bu durum uluslararası camiada telaşa 

neden olmuş ve sorunların giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 

Suriye iç savaşının başlamasından itibaren Türkiye’ye yoğun bir göç 

başlanmış olup hala devam etmektedir. Resmi verilere göre 3 

milyondan fazla Suriyeli sığınmacı savaştan dolayı ülkelerini terk edip 

Türkiye’ye göç etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda göç kavramı, göçün 

nedenleri üzerinde durulup, Suriye göçüne neden olan faktörler 
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üzerinde durulmuştur. Çalışma, Suriye göçünün Türkiye toplumsal 

yapısı üzerinde yaratmış olduğu ekonomik ve sosyo-politik yansımaları 

açıklanarak sonuçlandırılmıştır. 

1. GÖÇ KAVRAMI VE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ 

Sanayileşme ile birlikte göç olgusu ülkeler arasında sosyo-politik 

etkiler yaratmaya başlamıştır. 19. Yüzyılda yaşanan gelişmeler 

sanayileşme ile göç arasındaki ilişkiyi daha da artırmış ve tüm Avrupa 

ülkelerinde bu durum etkisini hissettirmiştir. Gönüllü ama aslında 

yoksulluk nedeniyle yaşanan bu hareketlilik sonucunda 17 milyon insan 

Avrupa kıtasını terk etmiştir (Toksöz, 2006: 14).  

Sanayileşmenin oturduğu 1950’li yıllardan sonra Batı Avrupa ülkeleri 

dışarıdan göç almaya başlamıştır. 1960’lı yıllara kadar daha çok Güney 

Avrupa’dan gelen bu göçler, bu tarihten sonra yerini Afrika, Asya, 

Karayipler ve Ortadoğu’ya bırakmıştır (Bayraklı, 2007: 140). Göç eden 

işçileri kabul eden ülkelere gerçekleşen uluslararası sermaye 

hareketliliği sonucunda o ülke ekonomik olarak hızlı bir şekilde 

büyüme gerçekleşmiştir.  

Göç, insanlık tarihiyle bağlantılı ve karmaşık bir kavramdır. Diğer bir 

ifadeyle insanlık tarihi ile birlikte göç var olmuştur. Castles ve Miller, 

içinde bulunduğumuz dönemi göç çağı olarak tanımlamaktadır (Castles 

ve Miller, 2008: 11). Nikos Papastergoadis ise göçü, günümüzde 

yaşanan yer değiştirme hareketleri, göç türbülansı şeklinde 

tanımlamayarak, küreselleşmenin göçmenlik hareketlerini kalıcı hale 

getireceğini belirtmektedir (Papastergiadis, 1999: 2). 
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Uluslararası göç örgütü hazırlamış olduğu Göç Terimleri Sözlüğü’nde 

göçü, “bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek 

veya bir devlet içinde yer değiştirmesi” olarak tanımlamıştır (Göç 

Terimleri Sözlüğü, 2013: 35). Türk Dil Kurumu (TDK) ise göç 

kavramını: Toplumsal, siyasi, ekonomik nedenlerden dolayı bireylerin 

ya da toplumların bir yerleşim alanından başka bir yerleşim alanına ya 

da bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi, taşınması ve yer değiştirmesi 

olarak tanımlamıştır (TDK, 2018). Göç, insanların asıl yaşadıkları 

coğrafyalardan yer değiştirmeleri, toplumsal grupların bulundukları 

yerden bir başka yere gitmelerini ifade etmektedir (Lee, 1966: 16). Bu 

süreç kişilerin veya toplumların üzerinde yaşamakta oldukları ve 

hayatlarını idame ettikleri alanlardan; ekonomik, sosyal, siyasi vb. 

birçok nedenlerden dolayı uzaklaşarak ya da uzaklaştırılarak yeni bir 

yaşam alanı içerisine girilmesi olarak ifade edilmektedir (Akıncı vd., 

2015: 4). 

Tekeli’ye göre göç, sosyal sistem içerisinde üretim, haberleşme, ulaşım 

teknolojilerinin ve dışsal sistemin değişmesine paralel olarak mekân 

organizasyonunda meydana gelen değişimi ifade eder. Bu durum 

işgücünü, üretimi daha etkin kılacak şekilde yeniden bölüşüme 

gidilerek, mekân organizasyonun yeni koşullara uyumunu sağlar 

(Tekeli, 2016: 18). Özellikle sektörler arasında ücretlerin farklı olduğu 

bir ekonomi, işgücünün verimliliğini düşürebilmektedir. Dolayısıyla 

işgücü verimliliği düşük olan geleneksel sektörlerden iş gücü 

verimliliği yüksek olan sektörlere yönelimi hızlandırmaktadır. Bu 

durum bölgeler arasında verimliliği düşük sektörlerden verimliliği daha 

yüksek olan bölgelere geçişi sağlayarak göç üzerine etki etmektedir 
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(Gür ve Ural, 2004: 4). Göç kavramı hakkında birden fazla 

tanımlamanın olması ve üzerinde uzlaşılmaması ortak algıyı 

değiştirmemektedir. Karpat’a göre yaşadığı yerden varmak istediği yere 

yapılan hareketlilik genel tüm algıların da özetidir (Karpat, 2003: 3). 

Literatürde göçe etki eden itici ve çekici faktörler hakkında analizler 

bulunmaktadır. İnsanların bulundukları bölgelerde, sosyal, siyasal ve 

ekonomi ile ilişkili temel ihtiyaçlarını yakın bir gelecekte 

karşılayamama durumu göçün itici nedenlerini, buna karşılık, 

insanların yaşadıkları coğrafyadan yaşamlarının geri kalanını daha iyi 

şartlarda ve özgür bir ortamda (Kusher ve Knox, 2001: 1) devam 

ettirebilecekleri coğrafyalara doğru göçe başlamaları ise göçün çekici 

faktörleri olarak görülmektedir. 

Toplumları kültürel, dini, siyasi, ekonomik yönden etkileyen göç aynı 

zamanda demografik, sosyolojik, psikolojik ve antropolojik yönde de 

toplumları etkilemektedir. Göç ekonomik, siyasi, kültürel vb. gibi 

nedenlerle bir yerden başka bir yere kısa, orta ve uzun dönemli yapılan 

yer değiştirme hareketliliğidir. Bu durum beraberinde toplumda yapısal 

değişimlere neden olmaktadır (Apak, 2014: 10). Bu değişim ve etkiler; 

kültürel, ekonomik, siyasi, demografik, antropolojik, sosyolojik, dini 

değerler şeklinde olmaktadır.  

Çalışmaya konu olan Suriyeli vatandaşların Türkiye’de statüleri 

sığınmacı ve mülteci olarak algılanmasına karşın hukuki olarak geçici 

koruma statüsü kapsamında değerlendirilmektedirler. Geçici koruma 

statüsü ise ulusal ve uluslararası alanda şu şekilde belirtilmektedir. Göç 

hareketleri sonucunda vatandaşı olduğu ülkeyi terk eden bireyler ve 
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gruplar geçici koruma statüsü kapsamında başka ülkelere başvuruda 

bulunmaktadır. Uluslararası alanda geçici koruma statüsü şu şekilde 

tanımlanmaktadır: 2004 tarihli 100 No’lu Birleşmiş Milletler Yürütme 

Komitesi Kararına göre kitlesel sığınmanın varlığından söz edebilmek 

için uluslar arası bir sınıra doğru dikkate değer sayıda insan 

hareketliliğinin olması, bu hareketliliğin hızlı bir şekilde devam etmesi, 

ev sahibi devletin yakın dönemde mevcut bireysel sığınma 

prosedürlerini uygulamayacak hale gelmesi gerekmektedir (Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/: erişim: 

27.12.2020). 

Türkiye’de mevcut mevzuatta kanuni düzeyde yer almayan geçici 

koruma rejimi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Geçici 

Koruma” başlıklı 91’inci maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: 

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil 

geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarınıza gelen veya 

sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. Bu 

kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, 

Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı 

alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar 

arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak 

kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, 

Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir (Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/: erişim: 

27.12.2020). 

https://www.goc.gov.tr/
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Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonucunda Türkiye kitlesel 

göç hareketleri ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye karşılaştığı kitlesel 

akınlar karşısında tedbir ve önlemler almaya çalışmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda 30.03.2012 tarihinde Türkiye’ye Toplu Sığınma Amacıyla 

Gelen Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap 

Cumhuriyetinde İkamet Eden Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına 

İlişkin Yönerge 2 İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuştur 

(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, https://www.goc.gov.tr/: erişim: 

27.12.2020). 

2. GÖÇÜN TÜRLERİ VE GÖÇ ÇALIŞMALARI 

Göç kavramı zaman, mekân, gönüllü ve zorunlu olmak üzere faklı 

yaklaşımlarla ele alınmıştır. Buradan hareketle iç göç, dış göç, zorunlu 

göç ve gönüllü göç gibi ayrımlara tabi tutulan göç kavramı, başta 

ekonomik olmak üzere sosyal, siyasal ve kültür gibi birçok sorun 

kaynaklı etki sonucunda ortaya çıkmaktadır.  Buna göre ulusal sınırlar 

içerisinde gerçekleşen yer değiştirme faaliyetlerine iç göç, sınır dışına 

doğru gerçekleşen yer değiştirme hareketine dış göç olarak 

tanımlanmaktadır. Belirtilen bu iki göç türü, kişinin iradesi 

doğrultusunda oluştuğunda gönüllü göç, iradesi dışında 

gerçekleştiğinde ise zorunlu göç olarak tanımlanmaktadır (Tutar ve 

Özyakışır, 2013: 33).  

1967’de Beals ve arkadaşları tarafından Gana’da yapılan bir çalışmada 

göçe etki eden sosyo-ekonomik etkiler araştırılmıştır. Bulgulara göre, 

yüksek gelir ve göç arasında ilişki kurulduğundan dolayı kişilerin göç 

etmede tercihleri, yüksek ücret düzeylerinin bulunduğu bölgelere 

https://www.goc.gov.tr/
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doğrudur (Beals vd., 1967: 481). 1974’te Türkiye’deki iç göçlerin hangi 

faktörler tarafından etkilendiğini araştıran Munro’ya göre, göç 

hareketinin temel sebebinin beşeri sermaye kaynaklandığı yönündedir 

(Munro, 1974: 650). 1984’te Türkiye’de iç göçü etkileyen sosyo-

ekonomik faktörleri inceleyen Doh’a göre, iç göçün en önemli 

belirleyicisi iş imkânlarının var olduğu yerlere yönelik yönelimdir 

(Doh, 1984: 56). Gimba ve Kumshe tarafından 2011 yılında yapılan bir 

çalışmada göçün nedenleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmaya 

göre, göçün temel nedenleri, daha yüksek ücret, sosyo-politik istikrar, 

istihdam ve daha iyi bir yaşam yönelik beklentilerden oluşmaktadır. 

Diğer nedenler ise, yoksulluk, altyapı eksikliği, sağlık ve eğitime 

erişimin kısıtlılığı gibi sorunlar bulunmaktadır (Gimba ve Kumshe, 

2011:169). Türkiye’de 1990 yıllardan sona yaşanan değişim ve 

dönüşümle birlikte iç göç hareketliliği yaşanmıştır. 1990’da yapılan 

çalışmalarda göçün temel sebepleri ticaret hadlerindeki değişimlere 

bağlanmıştır. Bunun yanında 1999’da Yamak ve Yamak tarafından 

yapılan bir araştırmada gelir dağılımı ve iç göçün etkileri incelenmiş ve 

göçün gelir düzeyi düşük bölgelerden yüksek gelir düzeyinin yaşandığı 

bölgelere doğru bir yönelim olduğu sonucuna varılmıştır (Yamak ve 

Yamak, 1999: 25). 2004 yılında Gür ve Ural’ın yapmış olduğu 

çalışmada benzer olarak göçün nedenleri araştırılmış çalışma 

sonucunda, düşük gelir düzeyi, işsizlik, sağlık ve eğitim hizmetlerine 

erişimin kısıtlı olması gibi nedenlerin kişileri iç göçe yönelttiği 

yönünde tespitte bulunulmuştur (Gür ve Ural, 2004: 27). 2012 yılında 

Yakar’ın yapmış olduğu çalışmada, iç göçün sebeplerinin kırsaldan 

kentte, iç kesimden kıyıya, doğudan batıya doğru bir yönelim taşıdığı 
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yönünde tespitte bulunulmuştur. Söz konusu hareketliliğin bu şekilde 

yaşanmasının da gelir düzeyindeki düşüklükten kaynaklı olduğu 

yönündedir (Yakar, 2012: 765). 

Türkiye’ye yapılan dış göçlere bakıldığında cumhuriyet döneminden 

günümüze kadar farklı birçok ülkeden insanlar göç etmiştir. 2000’li 

yıllara kadar çevre ülkelerden sınırlı düzeyde ve balkan ülkelerinden 

yapılan politik ve dini göçler yerini yeni bir döneme bırakmıştır 

(Bayraktar, 2007: 71). Bu dönem özellikle 2011 yılında patlak veren 

Suriye iç savaşının yol açtığı etkinin kitlesel bir göçe sebebiyet 

yaratması durumudur. Yaşanılan bu dış göçler Türkiye’de yaşama ve 

Türkiye’yi bir transit ülke olarak görme anlayışı barındırmaktadır 

(Aydoğan, 2004: 2). 

Türkiye’ye yapılan Suriyeli göçünün üzerinde durulan önemli 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar genel olarak kitlesel halde 

gerçekleşen Suriye göçünün ilk başlarda Türkiye’nin sınır bölgelerinde 

yoğunlaştığı yönündendir. Devamında kaldıkları bölgenin yaşam 

koşullarında iyileşme yaşanması amacıyla sanayi şehirlerine İstanbul, 

İzmir, Adana, Bursa’ya doğru göç etmişlerdir. Batı Avrupa ülkeleri göç 

eden bu insanları ciddi bir güvenlik sorunu olarak görmüş ve onların 

Türkiye’de kalmaları yönünde destek olacağını deklare etmiştir. Bu 

durumun yaşanması Suriyeli göçmenlerin daha yakın ve güvenli 

yerlerde yerleşmelerine sebebiyet vermiştir (İnce, 2019: 2585). Bu 

durumu destekleyen yargı ise, göçün ilk yaşandığı yıllarda sanayi 

şehirlerinde neredeyse hiç Suriyeli göçmenin bulunmaması ve 2020 

yılından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu 
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şehirlerde 1 milyonu aşkın Suriyeli nüfus barındırıldığı görülmektedir 

(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 12.08.2020). 

3. GÖÇÜN NEDENLERİ 

Göç tek bir neden ve kurama bağlı olarak değil çoklu neden ile kuram 

çerçevesinde tartışılan bir kavramdır (Unat, 2002, 5). Her disiplin ve 

yaklaşım göçü farklı bir şekilde ele almıştır. Öne çıkan yaklaşımlara 

bakıldığında, antropoloji, ekonomi, coğrafya, demografi, hukuk, tarih, 

siyaset bilimi ve sosyoloji gibi yaklaşımlardır. Göç olgusuna değinen 

bu disiplinlerin öne sürdükleri hipotezler farklılık göstermektedir. Bu 

farklılıklar disiplinlerin temelini oluşturmaktadır (Brettell ve Hollifield, 

2015: 23). Göç doğa-insan, insan-normlar ve devlet-insan gibi 

bileşenlerle bağlantılı bir olgudur. Bu olgular arasında meydana 

gelecek herhangi bir değişim göçü farklı bir zorlamaya itecektir. Bu 

değişimler ekolojik nedenlerden kitlesel nedenlere göre farklılık arz 

etmektedir. Bu kapsamda göçün kategorileştirilmesi güçleşmektedir. 

Özgür hareketten zorlayıcı harekete, bireysel hareketlerden kitlesel 

hareketlenmelere göre göç farklı tiplemelere girmektedir (Pettersen, 

1958: 266). 

Göçün nedenlerine bakıldığında dört temel nokta ön plana çıkmaktadır. 

Birincisi mevcut mekânsal sorunlar, ikincisi hedef nokta alanıyla ilgili 

faktörler, üçüncüsü engellerin belirtilmesi ile ilgili faktörler, 

dördüncüsü kişisel olarak ön plana çıkan faktörlerdir (Lee, 1966: 50). 

Bir başka bakış açısı bakıldığında ise göçün nedenleri sosyo-ekonomik, 

sosyo-kültürel, siyasal ve doğal nedenler şeklinde ortaya konulmuştur 

(Günay vd., 2017: 39). Göç dinamik bir yapıya sahip olduğundan sosyal 
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değişimlerin hem nedeni hem de sonucu olabilmektedir. Göç içinde 

bulunulan dönem, tarih ve mevcut durumlara göre şekillenebilmektedir. 

Kümbetoğlu göç olgusunun sadece bir sınır değişikliği sonucunda 

gerçekleşmediğini, aynı zamanda göç eden grupların sahip oldukları 

özelliklerin de göç olgusunu farklılaştırdığını belirtmektedir 

(Kümbetoğlu, 2016: 50). 

Her dönemin göç nedenleri, hedefleri farklı bir şekilde 

gerçekleşebilmektedir. Özellikle ulus devlet anlayışında küresel 

sisteme entegrasyon olma duygusu iç göç ve dış göçleri farlı bir şekilde 

analize yönlendirmektedir. Ülkeler sahip oldukları coğrafi 

konumlarıyla hem göç alması hem de göç vermesi sonucu kendilerine 

has göç ve göçmen profilleri oluşturabilmektedir (Öner, 2016: 13-27).  

Göçe neden olan faktörler, hem göç süresince hem de göçün sonrasında 

gerçekleşen gelişmeleri büyük ölçüde etkilemektedir. Ekonomik alanda 

gerçekleşen göçler, siyasi alanlarda gerçekleşen göçlerden farklı bir 

sürecin işlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca farklı ekonomik, siyasi 

ve sosyal sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Siyasi 

alanlarda gerçekleşen göçler, kesin ve bilinçli bir siyasallaşma 

duygusuna, radikal anlamda siyasi eğilimlerin oluşmasına, baskılı ve 

güçlü bir siyasi oluşuma neden olmaktadır (Özyakışır, 2012: 13). Diğer 

yandan kalkınma ve iktisadi büyüme önündeki engeller nedeniyle 

işgücünün kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru bir yığılmaya neden 

olduğu görülmektedir. Kentlerde meydana gelen bu yığılma belli bir 

süre kalkınma ve büyüme için bir sorun olmaktadır. Kırdan kente 

yapılan bu göçlerin nedeni ise bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmek, 
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teknolojik gelişmelerin faydalarından yararlanmak ve yaşam tarzlarını 

değiştirmek olarak değerlendirilmektedir (Gür ve Ural, 2004: 24). 

Göçün nedenleri insanları göçe zorlayan ekonomik, siyasi, kültürel, 

toplumsal ve dini nedenlerden ayrı bir şekilde değerlendirilemez. 

İnsanların yaşadıkları yaşam yerlerini terk ederek başka yerleşim 

alanlarına göç etmeleri ekonomik, kültürel ve siyasi olarak daha rahat 

bir yaşam elde etme düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 

göçlerin nedenleri şöyle belirtilebilir (Apak, 2014: 14-15):  

✓ Nüfusun hızlı artışı, 

✓ Tarımda teknolojik gelişmelerin hız kazanması, 

✓ Sağlık nedenleri ve eğitime erişim kısıtlılığı, 

✓ Terör olaylarının yaratmış olduğu mağduriyet duygusu, 

✓ Bölgeler arasında yapılan ekonomik yatırımların dengesiz bir 

şekilde dizayn edilmesi, 

✓ Kırsal alanlarda iş olanaklarının sınırlı düzeyde olması gibi 

nedenler gösterilebilir, 

✓ Ekonomik nedenler, 

✓ İşsizlik oranlarının yüksek olması, 

✓ Doğal afetler, savaşlar, 

✓ Ülkelerde meydana gelen rejim değişiklikleri, 

✓ Etnik nedenler ve uluslararası alanda antlaşmalar ile yapılan 

nüfus mübadeleleri. 

Toplumlar üzerinde etkili olan siyasi, ekonomik, dini, kültürel, doğal 

afetler, savaşlar vb. gibi etkenler göç hareketlerine neden olmaktadır. 
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Bu etkenler toplumdan topluma değişiklik göstermekte olup, toplumlar 

üzerinde farklı etkilere de neden olmaktadır.  

3.1. Suriye Göçünün Nedenleri 

2011 yılında başlayıp günümüzde hala devam eden Suriye iç savaşı 

yüzünden milyonlarca insan yerinden ve yurdundan göç etmiştir. 

Başlangıçta Arap Baharı olarak başlayıp devamında birçok ülkeyi etkisi 

altına alan bu durum, etkisini en çok Suriye’de göstermiştir. 

Günümüzde hala etkisini devam ettirmektedir. Dolayısıyla Suriye’de 

meydana gelen bu gelişmelerin altında yatmakta olan dinamiklere 

bakmakta fayda olacaktır. 

2010 yılının aralık ayında Tunus’ta başlayan iktidar karşıtı gösteriler 

devamında Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Lübnan ve Yemen 

ülkelerinde halk ayaklanmalarına neden olmuştur. Bu durum siyaset 

bilimi ve uluslararası ilişkiler literatürüne Arap Baharı olarak geçmiştir 

(Karkan ve Yazıcı, 2015: 206). Arap Bahar’ının oluşumuna neden olan 

sorunlar, insan haklarına erişme isteği, din ve vicdan özgürlüğü, ifade 

özgürlüğü, baskıcı yönetimlerden kurtulma isteği, işsizlik ve gelir 

dağılımında adaletin bozuk olması, yöneticilerin rant mücadeleleri ve 

anti demokratik yönetimler şeklinde gösterilebilir (Memiş, 2015: 101). 

Ortadoğu’da önemli bir konuma sahip olan Suriye, son yıllarda karışık 

bir yapı içerisine girmiştir. Bunun nedeni ise, Suriye’nin farklı etnik 

grup, din, mezhep ve görüşleri içerisinde barındıran bir yapıdan 

oluşmasıdır. Bu yapının içinde farklı etnik gruplar olarak Arap, Kürt, 

Çerkez ve Türk gruplar bulunmaktadır (Karkın ve Yazıcı, 2015: 203). 

Savaştan önce 21 milyon nüfusa sahip olan Suriye’de (Worldometers, 
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2020: 1) farklı etnik gruplar mevcuttu. Bu farklılıklar Suriye iç 

savaşının çıkmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 

Başta Arap Baharı olarak nitelendirilen Suriye iç savaşının aslında daha 

büyük ölçekte olduğu ve nedenlerinin daha derin olduğu ortaya 

çıkmıştır. Özellikle Suriye’nin Fransız Mandası döneminin getirmiş 

olduğu birikim ve halk üzerindeki devam eden otokritik yapısı 

günümüzde yaşanan sorunların temel kaynağını oluşturmaktadır. 

Örneğin geçmişte Fransızların ülkeye özerklik ve pek çok ayrıcalık 

verilmiş şekilde dizayn etmesi günümüz etnik gruplarının isyanlarının 

temelini oluşturmaktadır (Özdemir, 2016: 85). 

Suriye’nin bugünkü karmaşık bir yapının içinde bulunmasının nedeni 

bölgenin yeniden şekillenmesini üstlenen Büyük Britanya ve 

Fransa’dır. Kurdukları hanedanların, devletlerin ve siyasi otoritelerin 

dayanaklığını sürdürememeleri ve uygulamış oldukları politikalar, 

bölgenin içinden çıkılamaz hale gelmesine neden olmuştur. Büyük 

Britanya ve Fransa 1920’lerde Büyük Suriye’yi kendi çıkarları 

doğrultusunda parçalamış ve sonraki dönemde Lübnan, Suriye, Filistin, 

İsrail, Ürdün gibi devletlerin temellerini atmışlardır. Geçmişte yapılan 

bu planlamalar geleceğe yönelik politikalar olup, günümüzde 

Suriye’nin içinde bulunduğu durumun temel nedenini oluşturmuştur 

(Karkın ve Yazıcı, 2015: 205). 
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4. SURİYE’Lİ GÖÇMENLERİN TÜRKİYE TOPLUMSAL 

YAPISI ÜZERİNE EKONOMİK VE SOSYO-POLİTİK 

ETKİLERİ 

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaştan dolayı Suriye halkı ülkesini 

terk etmek zorunda kalmıştır. Ülkelerini terk eden Suriyelilerin ilk 

durakları ise şüphesiz komşu ülkeler olmuştur. Bu kapsamda grafik 1 

Suriyelilerin komşu ülkelere olan göçlerinin oransal dağılımını 

göstermektedir. 

Tablo 1: Çevre Ülkelere Sığınan Suriyeliler 

ÜLKE SURİYELİ SAYISI % 

Türkiye 3.639.572 %65.2 

Lübnan 879.529 %15.7 

Ürdün 661.997 %11.9 

Irak 241.682 %4.3 

Mısır 130.187 %2.3 

Diğer (Kuzey Afrika) 31.657 %0.6 
Kaynak: Syria Regional Refugee Response, https://data2.unhcr.org/en/ 

situations/syria. Erişim Tarihi: 12.09.2020. 
 

Tablo 1 ülkelerinden kaçan Suriyelilerin komşu ülkelere sığınma 

oranlarını göstermektedir. Tabloda görüldüğü üzere Suriyelilerin 

Türkiye’ye % 65.2, Lübnan’a % 15.7, Ürdün’e %11.9,  Irak’a % 4.3, 

Mısır’a % 2.3 ve diğer ülkelere % 0.6’lık oranda dağılım gösterdiği 

görülmektedir.  (Tablo 1). Veriler incelendiğinde Türkiye % 65.2’lik 

oran ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’yi % 15’lik oran ile Lübnan 

takip etmiştir. Türkiye sahip olduğu yüksek oran ile Suriyeli mültecileri 

en çok misafir eden ülke konumundadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu 

kapsamda her yönüyle özel bir yere sahip olduğunu belirtmek yerinde 

olacaktır. Bu durum Türkiye toplumsal yapısı üzerinde hem olumlu 
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hem de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çalışmanın ilerleyen 

kısımlarında bu etkiler belirtilecektir. 

Tablo 2: Türkiye’de Yaşayan Suriyelilerin İller İtibariyle Net Göç Oranı (Tablo İl 

Sıralaması Barındırdığı Nüfusa Göre Yapılmıştır) 

 

ŞEHİRLER 

 

SURİYELİ 

NÜFUSU 

 

 

İL NÜFUSU İLE 

KAŞILAŞTIRMA 

İstanbul 517. 345 %3,3 

Gaziantep 450. 611 %21,7 

Hatay 433. 12 %26,5 

Şanlıurfa 421. 367 %20,3 

Adana 251.634 %11,2 

Mersin 221. 870 %12,0 

Bursa 178. 154 %5,8 

İzmir 147. 457 %3,3 

Konya 117.776 %5,2 

Kilis 107.980 %75,7 

Ankara 99. 502 %1,70 

Kahramanmaraş 92. 743 %8,0 

Mardin 88.918 %10,6 

Kayseri 78.646 %5,5 

Kocaeli 55. 133 % 2.8 

Artvin 40 %0.02 

Tunceli 38 %0,04 

Bayburt 24 %0,03 
Kaynak: Mülteciler Derneği, Türkiye’de Suriyeli Sayısı Aralık 2020. 

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/. Erişim Tarihi: 23.12.2020. 

 

İller itibariyle net göç oranına bakıldığında ilk sırada İstanbul olmakla 

birlikte daha çok Suriye’ye coğrafi konum olarak yakın olan iller ön 

plana çıkmaktadır. İstanbul’u Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, 

Mersin takip etmektedir (Tablo 2). İstanbul dışındaki bu beş ilde 

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta olması coğrafi konumdan 

kaynaklanmaktadır. Çünkü bu beş il, Suriye ile sınır komşusu 

konumundadır. Diğer bir neden ise bu illerde çadır kentlerin 
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bulunmasıdır. Türkiye’nin çeşitli yerlerine yayılmakla birlikte, sırasıyla 

diğer iller tablo 2’de belirtilmiştir. Suriyeli mültecilerin en az 

yoğunlukta olduğu iller ise, Artvin (40 kişi), Tunceli (38 kişi) ve 

Bayburt (24) illeridir. Bu illerin hem istihdam olanakları bakımından 

hem de Suriye’ye uzak olmaları bu durum üzerinde etkili olmuştur. İl 

nüfusu ile karşılaştırıldığında İstanbul nüfusunun yaklaşık %3,3’ünü 

Suriyeli mülteciler oluşturmaktadır. En yüksek orana sahip il ise, 

%26,5’lik oran ile Hatay ilidir. Hatay’ı %21,7’lik oran ile Gaziantep ve 

%20.03’lük oran ile Şanlıurfa takip etmektedir (Tablo 2). Suriyeli nüfus 

yoğunluğunun en az olduğu il ise, %0.02’lık oran ile Türkiye'nin 

kuzeydoğusunda yer alan Artvin ilidir. 

Tablo 3: Türkiye’deki Suriyelilerin Yaş Frekansı 

 

YAŞ ARALIĞI 

 

ERKEK 

 

KADIN 

 

TOPLAM 

0-4 261. 900 256. 830 518.730 

5-9 275.364 256.529 531.893 

10-14 214.144 187.380 401.524 

15-18 152.402 123.991 276.393 

19-24 293.110 218.416 511.526 

25-29 206.911 146.679 353.590 

30-34 160.214 117.103 277.317 

35-39 119.410 97.301 216.711 

40-44 84.751 75.743 160.474 

45-49 59.457 56.978 116.4435 

50-54 47.181 45.367 92.548 

55-59 32.837 33.239 66.076 

60-64 22.920 23.739 46.659 

65 ve üzeri 32.840 36.836 69.676 

TOPLAM 1.963. 441 1. 676. 131 3.639 .572 
Kaynak: Mülteciler Derneği, Türkiye’de Suriyeli Sayısı Aralık 2020. 

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/. Erişim Tarihi: 23.12.2020. 
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Tablo 3’deki verilere bakıldığında 1.963.44 erkek, 1.676.131 kadın 

olmak üzere toplam 3.639.572 Suriyeli Türkiye’de yaşamaktadır. 

Dolayısıyla erkek nüfusunun kadın nüfusundan daha fazla olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de yaşayan toplam Suriyeli nüfus payı 

içerisinde en büyük kesim, 19-24 yaş aralığından bulunan erkeklerden 

oluşmaktadır. Bu oranı 0-4 yaş aralığı kesiminde bulunan erkek ve 

kadın grubu takip etmektedir. Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısının en 

az olduğu yaş aralığı ise 70 yaş ve üstü kesimdir. Göç eden bireylerin 

içine girdiği toplumlarda yer edinmek için doğurganlık çabası 

içerisinde olduğuna yönelik görüşler bulunmaktadır (Göç, Kadın ve 

Sağlık Çalıştay Raporu, 2015). 0-4 ve 5-9 yaş grubunun tamamını 2011 

sonrası geldiği kabul edildiğinde yaklaşık olarak 1 milyon yeni nüfusun 

bu yargıyı desteklediği görülmektedir.  Tablodaki veriler, Türkiye’de 

yaşayan Suriyeli nüfus kesiminin çoğunlukla genç ve yetişkin kesimden 

oluştuğunu göstermektedir (Tablo 3). Suriyeli nüfusun çoğunluğunun 

genç ve yetişkin kesimden oluşması istihdam üzerinde sorunlar 

oluşturmuştur. Geçimlerini sağlamak isteyen genç ve yetişkin 

Suriyeliler iş arayışı içerisine girmekte ve bu durum piyasada ucuz 

işgücünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunun yanında istihdam 

edilen çoğu Suriyeli mülteci kayıt dışı bir şekilde çalışmaktadır. Bu 

durum Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuzluğa neden olmaktadır. 
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Tablo 4: 2018 Yılının İlk Çeyreğinde Mülteci ve Krizlere Karşı Gelme Kapasitesini 

Güçlendirme Bölgesel Planının Mali Özeti 

2018'in İlk çeyreğinde Mülteci ve Krizlere Karşı Gelme Kapasitesini 

Güçlendirme Bölgesel Planı Mali Özeti 

 

Talep 

edilenler 

Mısır Irak Ürdün Lübnan Türkiye Toplam 

138.7 

Milyon 

Dolar 

226.8 

Milyon 

Dolar 

1.04 

Milyar 

Dolar 

2.29 

Milyar 

Dolar 

1.74 

Milyar 

Dolar 

5.6 

Milyar 

Dolar 

Teslim 

alan 

14.3 

Milyon 

Dolar 

33.0 

Milyon 

Dolar 

215.9 

Milyon 

Dolar 

284 

Milyon 

Dolar 

1.06 

Milyon 

Dolar 

1.55 

Milyon 

Dolar 

Finanse 

edilen 

% 10 % 15 % 21 % 12 % 58 % 28 

Kaynak: BMMYK. “Mülteciler için Bölgesel Plan ve Krizlere Karşı Dayanıklılığı 

Güçlendirmek, Finansman Eksikliğinin Etkileri”.BMMYK Mayıs 2018. Erişim 

Tarihi: 10 Ekim 2019.https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html.  

 

Tablo 4 mülteci ve krizlere karşı gelme kapasitesini güçlendirme 

bölgesel planının mali özetini göstermektedir. Ülkelerinde 

barındırdıkları mültecilere oransal olarak ülkeler finansman desteğinde 

bulunmaktadır. Bu kapsamda en çok finansmanı 2.29 milyar dolar ile 

Lübnan elde etmiştir. Türkiye ise Lübnan’dan sonra en çok desteği alan 

ikinci ülke konumundadır. Alınan bu yardımlar mültecileri ağırlama 

konusunda yetersiz kalmaktadır. Özellikle Türkiye kendi bütçesinden 

Suriyeli mülteciler için harcamalar yapmakta ve bu durum Türkiye 

ekonomisi üzerinde bir yük oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, 

Suriyeli mültecilere 35 milyar dolar kaynak aktarıldığı, Avrupa 

Birliği’nin mülteciler için vaat ettiği yardımları yerine getirmediği 

belirtilmiştir (Yeniçağ Gazetesi, 2020). Genel olarak Suriyeli 

mültecilerin Türkiye toplumsal yapısı üzerinde yaratmış oldukları 

etkiler şu şekilde olmuştur. 

https://www.unhcr.org/ar/58fc758e10.html
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4.1. Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Olumsuz 

Etkileri 

Göç alan ülkelerde işgücü açıklarının emek ve para harcanmadan elde 

edilmesi üstelik ucuz işgücü ile karşılanması, ekonomik açıdan gelişmiş 

ülkelere büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak gelişmekte olan 

ülkelerde ise bu durum iyi bir şekilde değerlendirilmediğinde olumsuz 

gelişmeler ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 2014: 11). 

Suriye’deki olaylar sonrası Suriyeli mülteciler Türkiye ekonomisi 

üzerinde ticari anlamda bir düşüşün yaşanmasına neden olmuştur. 

Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yapılan ticaret nakliyatları Suriye iç 

savaşı yüzünden aksama yaşamıştır. 2010 yılında 2 milyar 297 milyon 

dolar hacim, 2011 yılında 1 milyar 946 milyon dolar, 2012 yılında ise 

8 aylık dönem itibari ile 400 milyon dolara kadar bir gerileme 

yaşamıştır. Bu gelişmeler Türkiye’nin bölge ile sosyo-ekonomik 

sorunların yaşanmasına neden olmuştur (Öztürk ve Çoltu, 2011: 192).  

Grafik 1: Türkiye-Suriye Dış Ticaretinin Yıllara Göre Seyri (Milyon Dolar) 

 

Kaynak: Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) adresinden veriler alınarak 

düzenlenmiştir. 
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Türkiye ile Suriye arasında yapılan ticarete bakıldığında özellikle 1 

Ocak 2007’de yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Antlaşması (STA) 

sonrası önemli artışlar kaydedilmiştir. Suriye’ye olan ihracat 2008 

yılında 2006 yılının neredeyse iki katı şeklinde gerçekleşmiştir. 2009 

ve 2010 yıllarında ihracattaki artış devam etmiştir. Ancak 2011ve 2012 

yıllarında ihracatta ciddi bir düşüş yaşanmıştır (Grafik 1). Suriye’de 

başlayan olaylar sonucu ABD ve AB Suriye yönetimine ekonomik ve 

siyasi yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye de 27 

Kasım 2011’de aldığı kararlarla Suriye’ye yaptırım uygulamaya 

başlamıştır. Bu durum karşısında Suriye hükümeti 4 Aralık 2011’de 

STA anlaşmasını askıya almış ve Suriye’den geçişlerde ek gümrük 

harcı alınması kapsamında Türkiye’ye karşı yaptırım kararları almaya 

başlamıştır (UİB, 2019, 9). 2014 yılı ve sonrasında Suriye’ye ihracatta 

artış yaşanırken ithalatta düşüş yaşanmıştır. Türkiye özellikle silahlı 

gruplarla beraber kontrol altında tutmuş olduğu bölgeler üzerinden 

Suriye’ye ihracatı ve ithalatı gerçekleştirmektedir (Sputnik Türkiye, 

2019). Ancak ithalatta bir düşüş yaşanırken ihracatta düzeli 

olmamasına rağmen artış yaşanmıştır (Grafik 1). 

Suriye’deki kriz bölgede yaratmış olduğu sıkıntılar gibi Türkiye’yi 

siyasi, güvenlik, diplomatik ve ekonomik alanlarda etkilemiştir. İki 

ülke arasında ticaret hacminin azalması ve Suriye’ye ihracat yapan 

illerin bu durumdan etkilenmesi en büyük sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Hatay gibi kültürel anlamda Suriye 

ile bir bağ içerisinde olan iller öncelikli olarak ekonomik anlamda 

olumsuz etkilenmiştir. Bunu yanında turizm sektörü aksamaya uğramış 

ve firmaların yatırımlarının finansmanı açısından borçların zorlanması 
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sonucu girişimcilerin Ortadoğu ile iş yapma düşüncesi değişmiştir 

(TEPAV, 2018). Bu durum Türkiye’nin ekonomik anlamda olumsuz 

etkilenmesine neden olmuştur. 

Mültecilerin gitmiş oldukları ülkelerde almış oldukları sosyal yardımlar 

ile o ülkenin bütçe giderlerini artırdığı yönünde bir kanı mevcuttur. 

Türkiye’de Suriyeli mültecileri için kendi bütçesinden ekonomik 

yardımda bulunmaktadır. Bu giderler barınma, gıda, sağlık ve eğitim 

alanlarında yapılmaktadır (UTESAV, 2018). UNHCR Türkiye 

İstatistiklerinin ortaya konulduğu son verilere göre, Türkiye’de mülteci 

ve sığınmacı Suriye vatandaşı 3. 6 milyon sayısına ulaşmıştır (UNHCR, 

2020, 1). Giderek artan bu sayı devlet bütçesi üzerindeki yükü giderek 

ağırlaştırmaktadır. 2016 yılında Siverekli ve Ertuğrul’un yapmış olduğu 

çalışmada Suriyeli mültecilere yapılan harcamaların finanse edilmesi 

için vergilerin artırılacağı yönünde algılar bulunmaktadır (Siverekli ve 

Ertuğrul, 2016, 511). 

Uluslararası verilere göre, Suriye’de 5 milyondan fazla insan evlerini 

terk ederek Suriye dışında başka ülkelere göç etmiştir. Türkiye’de 

mülteciler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adıyaman, 

Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde kurulan çadır ve konteynır 

kentlerde hayatlarını idame ettirmektedir. Suriyeli mültecilere yönelik 

TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu bir yıllık çalışmanın 

sonucunda Göç ve Uyum Raporunu yayımlanmıştır. Raporda, 

Suriyelilere yönelik 30 milyar dolarlık bir harcama yapıldığı 
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belirtilmiştir. Bazı illerde Suriyeli sayısı ile Türk sayısının nerdeyse 

aynı sayıda olduğu da raporda yayımlanmıştır (Para Analiz, 2018). 

Suriyeli sığınmacıların Türk toplumu üzerinde bıraktığı birtakım 

ekonomik tehditler bulunmaktadır. Bunlar: işsizlik, kayıt dışı ekonomi, 

devletin kamu harcamaları, çocuk işçiler ve sınır illerinde yaşanan 

hayat pahalılığıdır (Ekici, 2019, 711). Bu sorunların ele alındığı 

çalışmalara bakıldığında sorunlar daha net ortaya konacaktır. Kayıt dışı 

çalışmaya konu edinerek hem ucuz işgücü hem de yerel halkın işsizlik 

oranlarını artırıcı yönü bulunmaktadır (Oytun ve Gündoğar, 2015). 

Erdoğan’ın yapmış olduğu çalışmaya göre özellikle sınır illerde 

yaşayan insanların “Suriyelilerin işlerini ellerinden alındığını” ve bu 

oranın %56’sının tüm toplumda %70’e yakınının da sınır illerde 

olduğunu belirtmiştir (Erdoğan, 2014). Woods ve Kayalı’nın 

Güngören’de yapmış olduğu çalışmada Suriyelilerin çalışma ücretlerini 

ve iş imkanlarını düşürdüklerini tespit etmiştir (Woods ve Kayalı, 

2017). İşsizliğin temel sebebinin genel olarak Suriyelilere bağlandığı 

buna ek olarak illerde meydana gelen kira artışlarının sebebinin de 

Suriyeliler olduğu yönünde kanaatler bulunmaktadır (Sönmez ve 

Adıgüzel, 2017; Budak, 2017). Bununla birlikte kayıt dışı çalışan işyeri 

ile çalıştırmayan iş yeri arsındaki sorun beraberinde haksız rekabeti 

getirerek firmaların piyasadan çekilmeleriyle de sonuçlanabilmektedir 

(Erdoğan, 2014).  

Çocuk işçiliğinin yaygın görüldüğü Suriyeli aile yapısında ise düşük 

ücretli ve istihdamı azaltıcı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum 

yerel halkta ekonominin kayıt altına alınmaması algısını 
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oluşturmaktadır. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis gibi Suriyeli girişimcilerin 

kurdukları firmalardan vergi ve benzeri yükümlüklerin alınmaması 

ciddi bir ekonomik yük olarak görülmektedir (Erdoğan, 2014). 

Genel olarak Suriyeli sığınmacıların ekonomi üzerindeki olumsuz 

etkileri yapılan akademik çalışmalar ve düzenlenen raporlar 

doğrultusunda şöyle özetlenebilir (AREM, 2019): 

✓ Kira fiyatlarında bir artış yaşanmış ve kiralık konut bulmak 

yerel halk tarafından zorlaşmıştır. 

✓ Sınır illerinde yoğun bir talep ve beraberinde enflasyon ortaya 

çıkmıştır. 

✓ Küçük işletmelerde kaçak işçi çalıştırma yaygınlaşmıştır. 

✓ Kaçak işçi çalıştıran firmalar ile kaçak işçi çalıştırmayan 

firmalar arasında haksız bir rekabet ortaya çıkmıştır. 

✓ Yerel halk Suriyelilerin gelmesiyle iş fırsatlarının ellerinden 

alındığını öne sürmektedir. 

 

4.2. Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Olumlu 

Etkileri 

Suriyelilerin ekonomiye etkisiyle ilgili bir diğer görüş ise olumlu 

yansımalardır.  Suriyeli mültecilerin kendileri ile beraber getirmiş 

oldukları sermaye Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi katkı sağlamıştır. 

Özellikle sürecin en başında satabildikleri her şeylerini nakitte 

çevirerek Türkiye’ye gelmişlerdir. Başlangıçta dolandırılma ve yatırım 

için gerekli izinlerin verilmemesine rağmen zaman içerisinde 

ekonomiye katılarak büyük katkılar sağlamışlardır (Subaşı, 2018, 40). 
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Büyük göç dalgaları, yerel ekonomi üzerindeki etkileri, kısa vadede 

işgücü piyasaları, konut fiyatları ve kiraları ile tüketici fiyatları üzerinde 

etkiler yaratmaktadır. Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisi 

üzerindeki etkileri ile itibariyle yerleştikleri bölgelerde fiyatlar üzerinde 

düşürücü bir etkisi olmuştur. Ancak ülke genelinde enflasyon 

rakamlarına yansıması oldukça sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. Düşük 

gelir grubunda bulunan mültecilerin temel gıda maddelerine olan talebi 

artırıcı yönde etki yaptığı görülmektedir. Bu durum düşük fiyatta 

bulunan ürünlerin yukarıya doğru hareket etmesine neden olmuştur. 

Düşük mallara olan bu talep lüks malların fiyatlarında da düşürücü bir 

etki yapmaktadır. Dolayısıyla Suriye’den Türkiye’ye gelen mültecilerin 

ekonomik anlamda fiyatlar üzerinde olumlu etkileri olduğu 

görülmektedir (Aldemir, 2018: 29). 

Türkiye’de sınır illerinde yaşayan birçok vatandaş, Suriyelilerin 

ekonomi üzerinde olumlu etki yarattıklarını düşünmektedir. Özellikle 

Kilis ilinde Suriyeli sayısı ile yerli nüfus birbirine yakın seviyededir. 

Kilislerle yapılan görüşmelerde gerçek veriler olmasa bile halkın 

çoğunluğunun olumlu yaklaştığı görülmektedir. Yaygın olan kanıya 

göre, ticaretin canlanmasında Suriyelilerin etkisinin çok büyük olduğu 

düşünülmektedir (Akçiçek, 2018: 34). 

Suriyelilerin ar-ge, innovasyon ve tasarım alanında Türkiye’den daha 

ileri düzeyde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Ortadoğu’ya ve Arap 

ülkelerine rahat bir şekilde tasarım yapmaktadırlar. Kendileri ile 

beraber getirmiş oldukları bu tasarımlar özellikle sınır illerinde bir 

rekabete yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum sektör üzerinde bir 
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hareketlilik yaratarak Türkiye iç piyasası üzerinde ihracatın artışına 

neden olmaktadır. Bir diğer ekonomik yansıma ise ikinci el piyasasında 

yani spotçuluk üzerinde bir hareketliliğin yaşanmasına neden olmuştur 

(Subaşı, 2018: 40). 

Türkiye’nin ihracatı anlamında, Suriyelilerin önemli katkıları 

olmaktadır. Bölgede yatırımcıların ve girişimlerin arttığı, bu durumun 

Türkiye ekonomisine bir destek olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Özellikle yerli nüfusun çalışmadığı işlerde Suriyelilerin çalışması 

olayın pozitif yönünü ortaya çıkartmaktadır. Türkiye’nin Arap dünyası 

ile işbirliği içerisine girmesinde Suriyeliler önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır (Karahan, 2018: 48). 

Genel olarak Suriyeli sığınmacıların ekonomi üzerindeki olumlu 

etkileri ise şöyledir (AREM, 2019): 

✓ Suriyelilerin sınır illerinde işgücü açığını kapatması bölge için 

yatırım ortamlarına olumlu bir etki sağlamıştır. 

✓ Ücretlerde önemli bir düzeyde düşüş gözlenmektedir. 

✓ Suriyelilere sağlanan insani yardımların ve hizmetlerin yerel 

firmalardan temin edilmesi gıda ve tekstil firmaları için bir fırsat 

oluşturmuştur. 

✓ Halep’ten kaçan tüccar ve yatırımcı Suriyeliler Türkiye’ye 

gelmektedir. Bu durum deniz limanı olan Mersin’i cazibeli hale 

getirmiştir. 

✓ Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı firma sayısı 60 iken savaştan 

sonra 209’a çıkmıştır. 
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✓ Ortadoğu ülkeleri ile ticaret ve yatırım ilişkisi içinde olan 

Suriyeli tüccar ve yatırımcılar bu ülkelerin ticaret ve yatırımına 

katkı sunmaktadır. 

✓ Suriyeli küçük işletmeler (fırın, ayakkabı üretimi vb.) yollarla 

üretime ve ticarete fayda sağlamaktadır. 

 

Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisi üzerine olumlu katkıları 

oldukça önemlidir. Suriye’den gelen nitelikli işgücünün doğru 

kullanılması ve piyasaya entegre edilmesi halinde bu verimliliğin daha 

da artacağı kesindir. Ancak kayıt dışı ekonomi ile çalışma bu verimlilik 

üzerinde negatif bir dışsallık yaratmaktadır. Hukuki düzenlemelerle bu 

durum kontrol altına alınmalıdır. Diğer taraftan Suriyeli mültecilerin 

sahip oldukları girişimcilik özellikleri ve her işte çalışabilme istekleri 

iç piyasa üzerinde olumsuz yansımaları yanında olumlu yansımalarda 

doğurmuştur. Bu yansımaların başında Arap dünyası ve Ortadoğu 

ülkelerine yapılan ihracat artışı etkili olmuştur. Özellikle sınır illerde 

sayı itibari ile fazla olan Suriyelilerin üretimde yaratmış oldukları 

piyasa rekabeti, yerli üretici üzerinde pozitif bir dışsallık söz konusu 

gerçekleşmiştir. Bunun yanında tarımda çalışma, ucuz işgücü ve düşük 

fiyatta olan gıdalara yönelme davranışları da ekonomi üzerinde olumlu 

etkiler yaratmıştır. 

4.3. Suriyeli Mültecilerin Türkiye Toplumu Üzerine Sosyo-

Politik Etkileri 

Suriye’de yaşanan olaylardan etkilenen ülkelerin başında Türkiye 

gelmektedir. Suriye’deki istikrarsız yapı zamanla iki ülke arasında 

büyük bir siyasi krize neden olmuştur. İlk başta sessiz kalmayı tercih 
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eden Türkiye, süreç içerisinde Suriye hükümetinin sivil halka 

uygulamış olduğu baskılar sonucu sessizliğini bozmuştur. Bu 

gelişmeler sonucu Türk Büyük Elçiliği’nin Şamdan çekilmesine, Esed 

Karşıtı muhalif kesim olan Suriye Ulusal Konseyine destek vermekle 

devam etmiştir. Bu durum iki ülke arasında politik tartışmalara neden 

olmuş, Suriye hükümetinin Türkiye’yi Özgür Suriye Ordusuna destek 

vermekle suçlamaya kadar uzamıştır (Karkan ve Yazıcı, 2015: 207). 

Süreç içerisinde Türkiye’ye yoğun bir göç başlamış ve süreç içerisinde 

bu sayı giderek artmıştır. 

Sosyal politik etkiler, uluslararası alanlarda ülkeler üzerinde önemli 

etkiler yaratmaktadır. Türkiye’de ise bu durum Suriyeli mültecilerin 

neden olduğu bazı toplumsal ve sosyal etkilerdir. Bu durumun nedeni 

göçmenlerin çoğunun düşük vasıflı işlerde, düşük ücretle 

çalışılmalarından kaynaklanmaktadır. Göçmenlerin sahip oldukları 

sosyal hakların kapsamı göreceli olarak düşüktür. Göçmenlerin 

çalıştıkları işlerin önemli bir bölümü enformel bir sektör içerisinde yer 

almaktadır (Baştürk, 2012: 303). 

Türkiye’ye gelen Suriyeli sayısı her geçen gün bir artış içerisindedir. 

Bu durum Suriyeli sığınmacılar üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmaktadır. Kayıt altına alınma, savaş, barınma ve şiddet ortamının 

neden olduğu olaylar; dil bilmeme, yetersiz eğitim, hak ve özgürlükler 

hakkında bilgi sahibi olamamaları toplumda dışlanma etkisi 

yaratmaktadır. Bu kapsamda işsizlik ve toplumsal dışlanma en etkili 

faktörler olarak ön plana çıkmaktadır (Karasu, 2018: 57). 
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T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi 2015 yılında 

yapmış olduğu bir araştırma ile Suriyeli sığınmacıların Türkiye 

toplumu üzerindeki politik ve sosyal etkilerini şöyle belirtmiştir 

(AREM, 2019): 

✓ Suriyeli sığınmacıların dil, kültür ve yaşam tarzlarının farklı 

olması toplumsal uyumu güçleştirmektedir. 

✓ Suriye göçü sonrası yerel halk arasında çok eşlilik 

yaygınlaşmış, buna bağlı olarak boşanma oranlarında bir 

yükselme meydana gelmiştir. 

✓ İşçi kesimi içerisinde çocuk çalışan sayısı giderek artmıştır. 

✓ Halk arasında etniksel ve mezhepsel kutuplaşmalar meydana 

gelmiştir. 

✓ Toplumsal alanda çarpık bir yapılaşma söz konudur. 

✓ Bazı sınır illerinde demografik yapının değişme tehlikesi söz 

konusudur (Kilis). 

✓ Demografik yapıda değişim meydana gelmiştir. Doğurganlık 

oranı, nüfus artışı gibi faktörler bu duruma neden olmuştur. 

✓ Suriyeli sığınmacıların içinde bulundukları yaşam koşullarının 

zorluğu ve eğitim imkânlarından faydalanamamaları uzun 

vadede suç oranlarındaki artışa ve bazı sosyal sorunlara zemin 

hazırlamaktadır. 

✓ Yerel halk ile Suriyeliler arasında zaman zaman bazı sıkıntılar 

yaşanıyor olsa da toplumsal barışı korumak için her iki tarafta 

temkinli davranmaktadır. 

✓ Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılar Türk toplumuna 

entegre olmaya başlamıştır. Çok sayıda yatırımcı, küçük işletme 
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sermayeleri işlerini Türkiye’ye taşımıştır. Suriyeli 

sığınmacıların önemli bir bölümü çocuk ve genç yaştakilerden 

oluşmaktadır. Bu kesim Türkiye’de yaşam içinde Türkçeyi 

öğrenmeye başlamıştır. 

SONUÇ  

Kısa süreli gözüken ve geçici olarak görülen göç, günümüzde gün 

geçtikçe kalıcı bir durum içerisine girmektedir. Şüphesiz bu durum hem 

göç eden hem de göçü kabul eden toplumların üzerinde önemli etkiler 

yaratmaktadır. 

Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların gelişiyle birlikte ekonomi ve sosyo-

politik alanlarda etkilenmeler olmuştur. Ekonomi üzerinde hem olumlu 

hem de olumsuz etkiler meydana gelmiştir. Ucuz işgücü, yeni iş 

ortamlarının artması, farklı alanlarda üretim, gıda ve tekstilde yerli 

üretimin artması, dış ticarette Suriyeli sermaye ve yatırımcıların etkili 

olmaları, fiyatların seviyesinde görülen düşüler olumlu etkiler olarak 

gösterilebilir. Ancak kayıt dışı ekonomi, küçük yaşta çocukların 

çalıştırılması, küçük işletmelerin kayıt dışı çalışması yerel işletmelerle 

haksız rekabete neden olmuştur. Artan nüfusa bağımlı olarak konut 

fiyatlarındaki artış ve kiraların yükselmesi, aşırı talep enflasyona neden 

olmuştur. Bu durum özellikle sınır illerde ekonomi üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmıştır. 

Uyum süreci karşılıklı ve sabır gerektiren bir anlayıştır. Suriyeli 

sığınmacılar için açılan dil okulları, Suriye kültürü taşıyan etkinliklerin 

yapılması vb. çalışmalar entegrasyonun hızlandırılması için yapılan 

çalışmalardır. Ancak tüm Türkiye’de görüldüğü halde özellikle sınır 
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illerde yaşanan toplumsal olaylar, Suriyeli sığınmacıların neden olduğu 

suç ve unsuru eğilimler, kültürel anlamda farklılıklar, toplumda artan 

ekonomik çıkar ilişkisi, Suriyeli sığınmacılar üzerinde tepkilerin 

dozunun artmasına neden olmaktadır. Ahlaki anlamda Suriyeli 

kadınların fuhuş alanında kullanılması ve bunun organize bir şekilde 

yapılması toplumda tepkiye neden olmaktadır. Ancak bu konu üzerinde 

yerli halkın önemli bir etkisi vardır. Her ne kadar yerel halk bu ahlak 

dışı davranışa karşı çıksa da bu durumun ortaya çıkmasında en az 

Suriyeli sığınmacılar kadar yerel halk da önemli bir paya sahiptir.  

Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacılar üretici bir pozisyona 

getirilmelidir. Suriyelilere yönelik Avrupa Birliği’nin yanı sıra 

Türkiye’nin de yapmış olduğu yardımların süreklilik kazanması lazım. 

Aksi halde Suriyelilerin toplumsal anlamda uyum süreci gecikmiş olup 

tepkilerin artmasına ve yasa dışı suçların daha da aktif hale gelmesine 

neden olacaktır. Bu durum toplumsal anlamda sosyal ve politik etkilerin 

yanında ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler yaratacaktır. Uzun 

vadede etkin bir politika ile Suriyeli sığınmacılar topluma entegre edilip 

tüketici konumundan üretici bir pozisyona getirilmelidir. Uyum süreci 

ile de etkin bir göç politikası doğrultusunda çalışmalar yapılıp Suriyeli 

sığınmacılar topluma kazandırılmalıdır. 

Suriye iç savaşı göz önüne alındığında Suriyeli sığınmacıların uzun bir 

süre daha Türkiye’de kalacağı görülmektedir. Bu durum artık bir 

Türkiye gerçeği haline gelmiştir. Bu kapsamda olumsuz etkiler azaltılıp 

olumlu etkileri artıracak politikalar üzerinde durulmalıdır. Yerel halkın 

Suriyeli sığınmacılara karşı olan tepkisini önleyecek ve azaltacak 
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politikalar izlenilmeli ve bütüncül bir politika etrafında birleşme 

sağlanmalıdır. Suriyeli sığınmacıların uzun dönemde Türkiye 

toplumuna faydalı olması için bütünleşme sürecini başarılı yönetmek 

gerekir. Uzun dönemde komşu ülkelerle daha fazla ekonomik ve siyasal 

işbirliği imkânlarına zemin hazırlayabilir bu politikalar. Kayıt dışı 

ekonominin giderilmesi, sağlıkta ve eğitimde geniş anlamda hizmet, 

çalışma izni verilmesi, sığınmacılara yönelik sosyal alanların inşası vb. 

gibi hizmetler sunulmalıdır. Ülkemizde bu tür politikaların çoğu 

uygulanmakta, ancak istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu faaliyetlerin 

belli bir koordinasyon içerisinde merkezi yönetim ile yerel yönetimler 

arasında eşgüdümlü bir şekilde yerine getirilmesi halinde daha faydalı 

sonuçlar meydana getirecektir. Bu durum Suriyeli sığınmacıların 

entegrasyon süreçlerinin daha hızlı ve daha olumlu bir şekilde 

gerçekleşmesine imkân sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda Kamu Mali Yönetimi (KMY) alanında yaşanan değişim ve 

dönüşümlerle birlikte yeni kavramlar ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. 

Bütçe güvenirliliği de bu yeni kavram ve uygulamaların ana 

unsurlarından biridir. Bütçe güvenilirliği, bir hükümetin bir mali yıl 

boyunca gelir ve harcama hedeflerini karşılama yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile bütçe güvenilirliği, bir hükümetin 

hedeflenen bütçe rakamları ile gerçekleşen bütçe rakamları arasındaki 

farkı ifade etmektedir. Kamu gelirleri ile kamu kamu harcamaları 

arasındaki farkın çok az olduğu bütçeler mükemmel (güvenilir) bütçeler 

olarak sınıflandırılırken, kamu gelirlerinin kamu harcamalarını 

karşılayamaması veya kamu gelirlerinin kamu harcamalarından fazla 

olması durumunda ortaya çıkan sapmalara sahip bütçeler, zayıf (düşük 

güvenirlikli) bütçeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bütçe güvenirliliği 

metodolojisi Birleşmiş Milletler ’in bir departmanı olarak kurulan 

Kamu Harcamaları ve Mali Hesap Verebilirlik programı (PEFA) 

tarafından oluşturulmaktadır. 

1. BÜTÇE GÜVENİRLİLİĞİ KAVRAMI 

 

Bütçe, devletin veya diğer kamu kurum/kuruluşların yıllık gelir ve 

giderlerinin planlandığı, yetkilendirildiği bir işlem olmasının yanında 

(Trotabas, 1935: 31), toplumun nihai hedeflerine ulaşmasının bir 

yansıması ve aracıdır (Hackbart and Ramsey, 2002: 189). Doğrudan 

demokrasi veya temsili demokrasiyle yönetilen ülkelerde bütçe, bir 

toplum sözleşmesi ve demokratik sürecin kalbinde yer alan bir 

mekanizmadır (Schick, 2011: 4).  
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Dünya Bankasının bir departmanı olarak kurulan Kamu Harcamaları ve 

Mali Hesap Verebilirlik programı (PEFA), Uluslararası Bütçe Ortaklığı 

(IBP), Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler (BM), vb. 

uluslararası kurum/kuruluşlar ulusal bütçelerin güvenirliliği konusunda 

ortak çalışmalar yürütmektedirler. Bu kamu kurum/kuruluş ve sivil 

toplum örgütlerinin nihai hedefi, ülkelerin Kamu Mali Yönetimi 

(KMY) alanında ortaya çıkan sorunlara çözüm geliştirmek ve 

hükümetlerin mali şeffaflık ve hesap verebilirlik performansını 

iyileştirmektir. 

 

Ulusal bütçeler, belirli alanlar içerisinde toplamda yetersiz veya fazla 

harcanmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetersiz harcama, gerçekleşen 

harcamaların bütçede tahsis edilen harcamalardan daha az olma 

durumunu ifade ederken, fazla harcama ise gerçekleşen harcamaların 

bütçede tahsis edilen harcamalardan daha fazla olma durumunu ifade 

etmektedir. Hem yetersiz harcama hem de fazla harcama güvenirlilik 

sorununu ortaya çıkarmaktadır. Güvenirlilik kavramı, tutarlılık veya 

sağlamlık olarak tanımlanırken (Neuman, 2017: 277), bütçe 

güvenirliliği ise siyasal iktidarların ve politika yapıcıların mali yıl 

içerisindeki harcama ve gelir hedeflerini doğru ve tutarlı bir şekilde 

karşılama yeteneği olarak tanımlanmaktadır (IBP, 2018: 1). Şekil 1’de 

PEFA tarafından geliştirilen ve ülkelerin bütçe güvenirliliğini sağlayan 

temel göstergelerin karşılıklı ilişkisini yer almaktadır. 
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Şekil 1: Bütçe Güvenirliliği Döngüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: PEFA Handbook Volume 1: The PEFA Assessment Process – Planning, 

Managing and Using PEFA.  

Şekil 1'de görüldüğü üzere PEFA ülkelerin KMY performans 

düzeylerinin ve bütçe güvenirliliğini yedi temel gösterge üzerinde 

değerlendirmektedir. Bu yedi temel gösterge ile hedeflenen şey ise mali 

disiplin, kaynakların stratejik tahsisi ve verimli hizmet sunumudur 

(https://www.pefa.org/node/4749). 
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2. BÜTÇE GÜVENİRLİLİĞİNİN ÖNEMİ 

 

Siyasal iktidarlar ve politika yapıcılar planlanan bütçe belgesine riayet 

etmesi vatandaşların güvenini kazanırken planlanan bütçe belgesinden 

sapması durumunda ise vatandaşlarda güvensizlik oluşmasına neden 

olmaktadır.  Diğer bir ifade ile bütçenin gelir ve harcama açısından 

güvenilir olmaması, ilgili makroekonomik sonuçlarla birlikte ülkelerin 

mali dengesi üzerinde negatif bir etki yaratarak halkın hükümete olan 

güveninin zedelenmesine veya hükümetin meşruiyetinin kaybolmasına 

sebep olmaktadır (Sarr, 2015: 26). Ayrıca, siyasal iktidarların ve 

politika yapıcıların kendi genel güvenilirliğinin ve politika vaatlerini 

yerine getirme yeteneği bütçelerinin güvenilir olmasına bağlı hale 

gelmiştir (Renzio and Cho, 2020: 1). Bundan dolayı, bütçe güvenilirliği 

veya hükümetlerin makro-mali değişkenleri doğru bir şekilde tahmin 

etme yeteneği, etkin kamu maliyesi yönetimi açısından önem arz 

etmektedir.  

 

3. BÜTÇE GÜVENİRLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Bütçelerin güvenirliliğini olumlu veya olumsuz etkileyen çeşitli 

faktörler vardır.  Bütçe güvenirliliğini olumlu yönden etkileyen 

faktörler (IBP, 2022: 1); 

 

• Hükümetlerin gelir planlamasını ve tahminlerini 

güçlendirmesi,  

• Muhasebe ve raporlama sistemleri dahil olmak üzere Kamu 

Mali Yönetimi (KMY) sistemlerinin iyileştirilmesi,  
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• Bütçelerin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini veya 

sapmaların olup olmadığının yanı sıra sapmaların nedenlerine 

ilişkin net açıklamalarla birlikte raporlamaya yönelik 

tedbirlerin alınması, 

•  Mali şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamalarının 

geliştirilmesi,  

• Gözetim organları — yasama organları ve denetim kurumları 

— bütçe uygulamasını daha yakından izleyebilmesi ve 

liderleri/yürütme organını herhangi bir sapmadan sorumlu 

tutması ve yasama organlarının bütçeleri onaylarken 

uygulanabilir olmayan projeleri ortaya koymaktan kaçınması,  

• Sivil toplum ve medya, öncelikli kamu hizmetleri ve 

programlarının uygulanmasını takip etmesi ve hükümetlerin 

bunları tam ve etkili bir şekilde sunması şeklinde sıralanabilir. 

 

Bütçe güvenilirliğini hem teknik hem de politik yönden olumsuz 

etkileyen faktörler ise şunlardır (PEFA, 2016: 24); 

 

• Yıllık bütçe süreci dışındaki politika girişimleri veya diğer 

bütçe sonrası harcama kararları, 

• Bakanlıklar ve programlar arasındaki büyük yeniden tahsisler; 

• Aşırı iyimser veya başka bir şekilde güvenilmez gelir 

tahminleri, 

• Kalkınma ortakları tarafından yıllık bütçe döngüsü dışında 

hibelerin ve diğer bütçe desteğinin tahsisi, 

• Doğal afetler veya olumsuz küresel veya bölgesel ekonomik 

koşullar gibi dış şoklar, 



KÜRESEL EKONOMİK DÜZENDE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ARAŞTIRMALAR –II – | 278 

 

• Az harcama veya fazla harcama, 

•  Kamu Mali Yönetimi (KMY) sistemlerindeki zayıflıklar,  

• Şeffaf ve hesap verebilir bütçelerin olmaması,  

• Yetersiz muhasebe ve raporlama sistemleri, 

•  Etkin olmayan kamusal mal ve hizmet satın alma sistemleri ve 

esnek olmayan satın alma kuralları.  

Ayrıca, (Simson and Welham, 2014, s. 11). 

• Belirsizlik,  

• Paydaş sorunu 

• Asil-Vekil sorunu da bütçe güvenirliliğini olumsuz etkileyen 

faktörlerdir. 

 

Belirsizlik; 

 

Belirsizlik, geleceği doğru bir şekilde tahmin etme ve hükümet 

sistemleri aracılığıyla beklenen çıktıları doğru bir şekilde sunma 

kapasitesinin eksikliğidir. Siyasal iktidarların ve politika yapıcıların 

zayıf makroekonomik tahmini, gelirin hatalı tahminlerine yol açmasına 

neden olmaktadır. Bu da genel bütçenin güvenilirliğini zedelemektedir. 

Belirsizlik, planlama sürecinin dışında da meydana gelebilmektedir. Bir 

ülkenin ihracat fiyatlarında beklenmeyen bir düşüş veya artış, yoksul 

ülkelerde özel bir sorun olabilen dışsal şoklar, işsizlik yardımı ihtiyacını 

artıran bir ekonomik kriz, afet yardımı gerektiren bir doğal afet veya 

memnuniyetsiz bir seçim bölgesine ödeme yapılmasını gerektiren bir 

siyasi krizin ortaya çıkması bütçe belirsizliğine örnek gösterilebilir. 

(Simson and Welham, 2014: 5-6). 
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Paydaş Sorunu;  

 

Siyasal iktidarlar ve politika yapıcıların, vergi mükellefleri, güçlü 

ekonomik çıkarları olan baskı gurupları, nüfuzlu siyasi gruplar gibi 

paydaşları vardır. Siyasal iktidarlar ve politika yapıcılar, paydaş 

desteğini sürdürmek için daha sonra uygulamada yerine getirmeyeceği 

bütçede kamuya açık vaatlerde bulunma konusunda bir teşvike sahiptir. 

Bu teşviklere, sağlık hizmetlerine yapılan ek harcamaları haklı 

çıkarmak için gelir tahmininin şişirilmesi veya uluslararası bağışçı 

topluluğun ısrarı üzerine savunma harcamalarını azaltmayı açıkça 

kabul eden, fakat daha sonra kesintileri etkili bir şekilde tersine 

çevirmek için askeri harcamaları sistematik olarak diğer bütçe 

yasalarına bağlanması örnek gösterilebilir. Ayrıca, uluslararası 

bağışçılara temel bürokratik sistemlerin yürürlükte olduğuna dair 

güvence verilmesi, fakat uygulamada bütçe prosedürlerini alt üst eden 

bir uygulamaya gidilmesi de örnek gösterilebilir. Siyasal iktidarların ve 

politika yapıcıların bu tutum ve davranışları bütçe güvensizliğini 

artırmaktadır (Andrews ve diğerleri, 2012).  

 

Asil-Vekil Sorunu; 

 

Birçok ülkede ‘’Asil’’ ve ‘’vekil’’ arasındaki sorunlar çeşitli düzeylerde 

ortaya çıkmaktadır. Devletin kendi çıkarlarını gözeten temsilcileri her 

zaman hükümetin önceliklerini yerine getirmek için motive 

olmayabilirler. Temsilciler, kamu fonlarını kendi çıkarları 

doğrultusunda kullanmak için hükümetin performanslarını mükemmel 

bir şekilde izleyememesinden yararlanabilmektedirler (Laffont ve 
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Martimort, 2009: 137). Millî Eğitim Bakanlığı örneğinde konuyu ele 

aldığımızda kurumsal düzeyde bakanlığın, diğer kurumlara kıyasla 

bilgi avantajına sahip olduğunu bilerek, daha büyük bir bütçe tahsisi 

sağlamak için kayıtlı öğrenci sayısını abartarak çıkar elde edebilir. 

Ayrıca, hükümete bağlı bakanlıklarda görev alan üst düzey yetkililerin 

gerçek maliyeti doğrulamasının çok zor olduğunu düşünerek, kırtasiye 

masraflarını abartan ve aradaki farkı cebine koyması bir veya bir devlet 

kliniğinin iyi niyetli bir yöneticisi, bakıma yönelik parayı, yerel 

ambulansa yakıt doldurma konusundaki daha acil ihtiyacı finanse 

etmek için yönlendirmesi örnek verilebilir. Hükümetler asil-vekil 

sorununu ortadan kaldırmak için ya kolektif bir misyon duygusu inşa 

ederek ya da memur performansı hakkındaki bilgilerini artıran 

sistemlere yatırım yaparak ve ‘’iyi’’ davranışı teşvik etmek için ödül ve 

yaptırım yetkilerini kullanarak asil-vekil sorunlarını en aza indirebilir 

fakat asla sıfıra indiremez (Simson and Welham, 2014: 5-6).  Tüm 

bunlar ülkelerin bütçe güvensizliğini artıran temel nedenlerdir. Aşağıda 

Şekil 2’de ülkelerin neden bütçe güvenirliliğini artırmak istediği ve 

bütçe güvensizliğinin temel nedenlerinden belirsizlik, paydaş sorunu ve 

asil-vekil sorunu şematiğe uyarlanarak gösterilmiştir. Sonuç olarak, 

deneyimlerden alınan derslere rağmen, paydaş sorunu, asil-vekil sorunu 

yıldan yıla devam edebilen bir problem haline dönüşmüştür. Bu 

problem hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ortaya 

çıkabilmektedir. Ancak, gelişmekte olan veya azgelişmiş olan ülkelerde 

bu tür sorunlar daha fazla ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 2: Bütçe Güvenirliliği Probleminin Teşhis Edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Simson, R. and Welham, B. (2014). Incredible Budgets Budget credibility in theory and practice. Working paper 400. 

https://cdn.odi.org/media/documents/9103.pdf adresinden edinilmiştir.  

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere devletin bütçe güvenirliliğini artırmasındaki temel amacı yapılan harcamaların 

meşruiyetini, verimliliğini ve etkinliğini artırmaktır.   Ve bütçe güvensizliğine neden olan faktörlerde yukarıda 

detaylı bir şekilde anlatıldığı gibi belirsizlik, asil-vekil sorunu ve paydaş sorunu olarak gösterilmiştir.  

 

Bütçe güvenilirliğini 

artırmanın ardındaki 

amaç nedir? 

Harcama 

verimliliğini 

artırmak 

Harcamaların 

meşruiyetini 

artırmak 

Güvensizliğin 

temel nedenleri 

nelerdir? 

Belirsizlik 

Asil-Vekil 

Sorunu 

Paydaş 

Sorunu 

 

 

Bütçe 

güvenilirliğinin 

diğer unsurlarını 

nasıl iyileştirilebilir? 
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4. BÜTÇE GÜVENİRLİLİĞİ VE PEFA ÇERÇEVESİ 

 

Merkezi Washington’da olan Dünya Bankası Grubunun bir departmanı 

olarak kurulan PEFA, hükümet bütçelerinin gerçekçi olup olmadığını 

ve bütçelerin amaçlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığını 

değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler hedeflenen gelirler ve 

harcamalar (KMY sisteminin anlık sonuçları) ile gerçekleşen bütçe 

performansını karşılaştırılmasıyla ölçülmektedir. Aşağıda tablo 1’de 

PEFA’nın bütçe güvenirliliği değerlendirme metodolojisi yer 

almaktadır. 

Tablo 1: PEFA Bütçe Güvenirliliği Metodolojisi 

 

PG-1  Toplam harcama çıktısı; 

• Gerçekleşen faiz dışı harcama ile başlangıçta bütçelenen faiz 

dışı harcama arasındaki fark (yani hem borç servisi ücretleri 

hariç hem de dışarıdan finanse edilen proje harcamaları hariç). 

PG-2 Harcama çıktısının bileşimi; 

• Fonksiyona göre harcama bileşimi çıktısı 

• Ekonomik türe göre harcama bileşimi çıktısı 

• Acil durum yedeklerinden yapılan harcamalar 

PG-3 Toplam gelir çıktısı; 

• Toplam gelir çıkışı 

• Gelir bileşimi çıktısı 

PG-4 Borç Stoku ve harcama ödeme gecikmelerinin izlenmesi 

 

Kaynak: PEFA, (2018). Handbook Volume II: PEFA Assessment Fieldguide. Second 

Edition. PEFA Secretariat Washington DC, USA. 

 

PEFA metodolojisi, fiili toplam harcamayı, harcamaların bileşimini ve 

başlangıçta onaylanan bütçeye kıyasla toplam gelirleri ve ödenmemiş 

borç stokunu (PG-1, PG-2, PG-3 ve PG) kapsamaktadır. Tablo 1’de 

görüldüğü üzere, PEFA bütçe güvenilirliğinin ayrı ölçütleri aracılığıyla 
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bütçe güvenilirliğinin farklı boyutlarını ele alınmıştır. (PG-1) gelir 

tahminlerine (PG-3) göre ne kadar iyi performans gösterdiğini 

göstermektedir. Ayrıca, siyasal iktidarların ve politika yapıcıların 

bütçede ifade edilen politika vaatlerine uyup uymadığını ölçmek 

amacıyla, harcamaların bileşiminin güvenilirliğini ve acil durum 

bütçesinin boyutunu (PG-2) ve nakit akışı taahhütlerinin ne ölçüde 

yerine getirildiğini ölçmektedir (Simson and Welham, 2014, s. 11). 

PEFA çoğu ülkede ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bütçenin 

önemli bir bölümünü temsil ettikleri için sağlık ve eğitim sektörleri için 

bütçelenen harcamalara odaklanarak, bütçe güvenilirliğini ölçmektedir. 

SONUÇ 

 

Bütçe güvenirliliği hem makroekonomik hedeflere ulaşılması hem de 

kamu hizmetlerinin etkin sunumu için önem arz etmektedir. Ayrıca hem 

vergilendirme hem de harcamaların toplumsal olarak kabulünü teşvik 

etmekte ve bireylerin davranışlarının şekillendirmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Aksi durumda ise bütçe güvensizliği ortaya çıkmaktadır. 

Bütçelerin genel olarak gelir ve harcama açısından güvenilir olmaması, 

ilgili makroekonomik sonuçlarla birlikte bir ülkenin mali dengesi 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. Bütçe içerisinde yapılan 

ödeneklerin inandırıcı olmaması, hükümete olan güveni ve meşruiyeti 

zedeleyebilmektedir.  

 

Yüzde yüz doğruluk elde etmek mümkün olmamakla birlikte, harcama 

ve gelir hedefleriyle ilgili yerleşik standartlarla karşılaştırıldığında 

makul tutarlılık, güvenilirlik değerlendirmesinin temelini 
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oluşturmaktadır. Etkin bir bütçeleme sistemi, bütçelemenin verimliliği 

ve hesap verebilirliği geliştirmeye yardımcı olmakla birlikte toplumun 

refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Hem gelişmiş olan hem de gelişmekte olan ülkelerin 

bütçe güvenirliliği PEFA tarafından ölçülmektedir.  
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