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GİRİŞ 

Günümüzde çoğalan bilgiye ulaşmanın kolaylaşması; talep ve arzda 

dikkat çeken değişimler sonucu gelişmiş pazar alanlarını, ticari eylem 

ve davranışların niteliğini zenginleştirmektedir. Sosyoekonomik 

gelişim süreçleri ve toplumların refah seviyeleri ise bilim, sanayi ve 

teknolojide biriken bilgi kapasitesine ilişkin bir gelişim performansı 

sergilemektedir. Yüksek performanslı öncü ekonomilerin sanayileri, 

gelişmiş teknolojileri ticarileştirme becerilerini ifade eden inovasyon ve 

Ar-Ge çalışmalarıyla varlığını sürdürebilmektedir. Nitelikli çalışmalar 

sonucu kazanılan başarılar, bu ekonomiler için aynı zamanda gelişme 

ve büyümeye katkı sağlarken; inovasyon ve Ar-Ge faaliyetinde 

bulunamayan sanayi ekonomileri ise piyasadan çekilmek zorunda 

kalmakta ve oluşan başarısızlıklar, ülke ekonomisi üzerinde durgunluğa 

benzer ekonomik tıkanıklıklar meydana getirebilmektedir.  

Bir ülkenin hem kendi hem de diğer ülkelerin ulusal inovasyon ve Ar-

Ge sistemlerinin organizasyon deneyimlerini öğrenme süreci, o ülke 

için oluşturulacak inovasyon ve Ar-Ge politika tasarımı açısından 

önemli bir girdi niteliği taşımaktadır. Bu konudaki farkındalık ise 

öncelikle yenilikçi eyleme ilişkin teşvik sistemlerinin, kurumsal 

çerçevelerin, inovasyon gücünün ve performansının uluslararası 

düzeyde karşılaştırılması durumunda oluşmaktadır (Balzat ve Hanusch, 

2004: 199). 

İnovasyon ve Ar-Ge’ye ilişkin faaliyetlerde artışın sağlanabilmesi; pek 

çok bilim insanı, yetenekli girişimciler ve diğer aktörlerin bu 
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doğrultudaki çalışmalarda etkin rol alması durumunda 

gerçekleşebilmektedir. Ayrıca ilgili faaliyet alanlarına yönelik yapılan 

bu çalışmalar, tamamlayıcı ve yönlendirici nitelikteki kamu katılımı 

sayesinde gerçekleşen düzenleyici, destekleyici ve teşvik sağlayıcı 

etkin politikaları da gerektirmektedir. Bu bağlamda, inovasyon ve Ar-

Ge’ye ilişkin yaklaşımların analiz edilmesi ve bu faaliyet alanlarının 

başarılarına etki eden kamu politikaların berlirlenmesi önem teşkil 

etmektedir. Bu çalışmada amaç, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

performansını artırmada etkili olan politikaların tespiti ve 

incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmada öncelikle teorik arka plana yer 

verilmiştir. Burada; inovasyon ve Ar-ge kavramsal çerçevede ele 

alınmış, iktisadi okulların inovasyon ve Ar-Ge politikalarına 

yaklaşımları değerlendirilmiştir.  Ardından, inovasyon ve Ar-Ge 

politikalarını etkileyen faktörlere yer verilerek, inovasyon ve Ar-Ge 

faaliyetlerini artıran politikalar analiz edilmiştir.  

1.TEORİK ARKA PLAN 

İnovasyon ve Ar-Ge kavramları kökenleri itibariyle, toplumun 

sosyoekonomik yapısına olumlu etkileri olan ve ülkelerin, ulusal 

sınırları aşarak uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıran unsurlar 

niteliği taşımaktadır. Bu noktada, önemi giderek artan inovasyon ve Ar-

Ge terimlerinin anlaşılması açısından kavramsal çerçevelerinin 

çizilmesi ve bu kavramlara ilişkin konuların ele alınması; bu faaliyet 

alanlarına ilişkin etkili faktörlerin analiz edilmesini sağlarken, 

uygulanacak politikaların niteliğine de değer katmaktadır. Bu nedenle 

bu başlık altında, inovasyon ve Ar-Ge kavramları açıklanmış ve iktisadi 
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okulların söz konusu bu kavramlara ilişkin açıklamaları inovasyon ve 

Ar-Ge performansını artırmak isteyen ülkelerin hedeflerine yön 

vermesi bakımından ele alınmıştır.  

1.1.Kavramsal Çerçevede İnovasyon ve Ar-Ge 

İnovasyon kavramı; üretimde yeni fonksiyonların inşa edilmesi ya da 

yeni malların oluşturulmasının yanı sıra bir birleşmenin gerçekleşmesi 

ve yeni pazarların açılmasına benzer bir şekilde yeni örgütlenme 

formlarını da kapsayacak düzeyde ilk olarak Joseph Schumpeter (1939) 

tarafından analiz edilerek geniş bir tanımla ifade edilmiştir. İnovasyonu 

yeni bir şey ile ilişkilendiren Schumpeter, inovasyonun ekonomik 

açıdan üretimin üretken hizmetleri bütünleştirici yönüne işaret ederek, 

inovasyonun faktörleri yeni bir şekilde birleştirdiğini veya tamamen 

yeni kombinasyonları gerçekleştirdiğini ileri sürmüştür (Schumpeter, 

1939: 84).  

P. Drucker (1996) ise girişimciliğin temel ve özel aracı olan 

inovasyonu, “mevcut kaynaklarda zenginlik yaratacak yeni kapasite 

kazandıran bir eylem” olarak tanımlamıştır (Drucker, 2017: 43). 

İnovasyonun ana bileşenlerine dikkat çeken Taylor (2017) ise 

inovasyonu “pratik olmanın yanı sıra değerli sonuçlar elde etmek için 

yeni ya da iyileştirilmiş fikirlerin başarıyla geliştirildiği ve uygulandığı 

yaratıcı süreç” şeklinde ifade etmiştir (Taylor, 2017: 131). Baregheh, 

Rowley ve Sambrook (2009) inovasyonu; piyasalarda rekabete 

katılmayı, başarılar elde etmeyi ve farklılaşmayı sağlamak amacıyla 

ekonomik birimlerin (işletme, şirket vb.) düşüncelerini yeni/gelişmiş 
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mal, hizmet veya sürece dönüştürme eylemi olarak açıklamışlar 

(Baregheh vd., 2009: 1333). Diğer bir inovasyon tanımlaması ise 2018 

Oslo El Kitabı (Oslo Manual)’nda, “birimin önceki ürünlerinden ya da 

işlemlerinden ciddi oranda farklılaştırılmış olan ve potansiyel 

kullanıcılara arz ettiği yeni veya geliştirilmiş bir ürün (mal ve hizmet), 

süreç ya da bunların bir kombinasyonu” şeklinde yer almıştır (OECD 

ve Eurostat, 2018: 20).  

İnovasyon tanımlamalarından hareketle; bir firmanın önceki ürün ya da 

hizmetlerinden önemli ölçüde farklı olan ve piyasaya sunulan yeni ya 

da geliştirilmiş bir ürün veya hizmetine karşılık gelen ürün/hizmet 

inovasyonu olabileceği gibi; iyileştirilmiş yeni bir üretim sürecinin, 

dağıtım yönteminin veya destekleyici faaliyetin uygulanmasını ifade 

eden süreç inovasyonu olabilmektedir (Gault, 2013: 25). Ayrıca mevcut 

iş modelinin geliştirilmesi, değiştirilmesi ya da farklı iş modelinin 

kurulması durumunda iş modeli; yeni pazarlama araçlarının ve 

yöntemlerinin geliştirilmesi durumunda ise pazarlama inovasyonu 

doğabilmektedir (Chen, 2006: 101). Nitekim henüz denemeye tabi 

olmayan farklı mal, hizmet ya da yöntemler bütünü bir radikal 

inovasyona dönüşebilirken, kademeli inovasyon ise hangi bir üründeki 

performansın artışına, maliyet düşüşüne ve ürüne olan talep artışına 

veya kolay biçimde farklı/yenilenmiş bir sistem sürümüyle 

sonuçlanmasına yardımcı olan küçük değişiklikler anlamına 

gelmektedir (Stieglitz ve Heine, 2007: 6). 

İnovasyon sürecini ele alan Scarbrough (2003), ciddi ihtiyaç duyulan 

ve talep edilen bu değişiklikler doğrultusunda; üç temel değişkenden 
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oluşan bilgiler, önemi artan ağlar ve eylemleri bütünleştirmek adına 

kurum içinde ve dışında oluşan grup etkileşimine odaklanmıştır 

(Scarbrough, 2003: 501). Büyükuslu (2018)’nun odağında ise aşamanın 

hayal gücü ile başlayan ve bilimsel maddi gerçeklik, teknoloji üretimi 

bileşiminden uygulanabilir çıktının meydana gelişine kadar olan süreç 

ele alınmıştır (Büyükuslu, 2018: 2).  

Müşteri ihtiyaçlarını karşılımada farklı teknolojiler geliştirmek 

inovasyon sürecinin etkin bir unsuru olmasına rağmen, inovasyon 

sürecinin soyut aşaması olan hayal gücü ya da fikir yaratma olan 

başlangıçtan üretim ya da bir satış ile sonuçlanan bitiş noktasına değin 

her bir aşamanın süreci birbirinden farklı gelişmektedir. Örneğin; bir 

mühendisin odak noktasında yeni bir ürünün teknik olasılıkları yer 

alabilirken, bir pazarlama uzmanı ise potansiyel yeni pazarları 

saptamaya odaklanıp inovasyon yolculuğuna başlayabilmektedir 

(Tohidi ve Jabbari, 2012: 578).  

Ar-Ge kavramı ise temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel 

gelişim etkinliği kapsayan en geniş tanımlamayla Frascati el kitabında 

(2002) yer almıştır. Temel araştırma, özel bir kullanımı veya 

uygulamayı dikkate almaksızın, öncelikle fenomenlerin ve 

gözlemlenebilir gerçeklerin arkasında yatan temele ilişkin yeni bilgiler 

elde etmek amacıyla yapılan teorik ya da deneysel bir çalışmadan 

oluşmaktadır. Uygulamalı araştırma, belli işlevsel amaçlarda ve 

hedeflerde kullanılmak üzere yeni veya farklı bilgiler edinebilmek 

adına yürütülen orijinal soruşturma faaliyetlerini içermektedir. 

Deneysel gelişim ise; farklı/yeni ürün, araç veya malzeme üretimine; 
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farklılaştırılmış veya yeni süreç, yöntem ve hizmet oluşumuna veya 

mevcut durumda var olanları/üretilenleri ciddi düzeyde 

düzenleme/iyileştirmeye ilişkin araştırma ve işlevsel tecrübelerden elde 

edilen bilişsel birikimleri esas alan sistematik işlemleri kapsamaktadır 

(OECD, 2002: 30). Bu yönleriyle Ar-Ge, özellikle işletme veya şirket 

gibi ekonomik birimlerin rekabet edebilmeleri bakımdan önem teşkil 

eden, bilim, sanayi ve teknolojik gelişime katkı sağlamaya ilişkin 

sadece yeni bilgiler edinmek değil; yeni malzeme, ürün ve araç 

üretimini de artırmak için belirli bir düzen dâhilinde takip edilen tüm 

çalışmalardan oluşmaktadır (Bezirci, 2012: 10). Nitekim Ar-Ge’yi 

inovasyondan ayıran temel nokta, Ar-Ge’nin kendine özgü hedeflere ve 

amaçlara sahip çeşitli çalışmaların yapılmasını gerektirmesinde 

yatmaktadır. Ülkeler açısından bakıldığında bilim, sanayi ve teknoloji 

alanları Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yapılan tüm çalışmalar sayesinde 

gelişim kazanabilmektedir. Bir ülkenin ekonomik gelişiminde ve ülke 

ekonomisini konumlandırmada önemlilik arz eden Ar- Ge çalışmaları, 

pek çok durumda inovatif faaliyetlerin gerçekleşmesine de zemin 

oluşturmakta ve gelişen bilim, sanayi ve teknolojinin rekabet 

edilebilirliğine katkılar sunmaktadır. 

1.2. İktisadi Okulların İnovasyon ve Ar-Ge Politikalarına 

Yaklaşımları  

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine iktisadi okulların yaklaşımları 

ağırlıklı olarak üretim esaslı olmuştur. İlgili faaliyetleri ele adıklarında; 

düşünce ve önerileri üretimde verimliliğin, iş bölümünün,  araçların, 

tekniklerin, sermayenin ve kamu politikalarının ne yönde olması 
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gerektiğine ilişkin konu başlıklarını içermiştir. Çoğu iktisadi okul, 

inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini iktisadi büyüme ile birlikte 

değerlendirmiş ve bu alanlara yönelik kuramlar geliştirerek, 

çalışmalarında iktisadi gelişme ve büyümeye ilişkin önerilere yer 

vermiştir.  

İktisadi büyümenin temeli verimli ve etkin bir üretim potansiyeline 

dayanmaktadır. Bu yönüyle iktisadi büyümenin ölçüm araçları, 

nitelikten ziyade nicelik unsurlarda meydana gelen veya 

gözlemlenebilir değişiklikleri ele almaktadır. İktisadi okulların 

görüşleri temelde, tam istihdam düzeyinde olan bir iktisadi büyümeye 

ulaşmayı hedeflemektedir (Taban, 2014: 3). Bu bakımdan iktisadi 

okullar, amaç ve hedeflerine ilişkin farklı politikalar önerileri 

geliştirmiş ve oluşan iktisadi ve sosyal bağlar da yeni büyüme 

kuramlarına, politikalara ve iktisadi okulların doğması temel 

oluşturmuştur.  

1.2.1. Klasik ve Neo-Klasik İktisat Yaklaşımı  

Klasik iktisat yaklaşımın odağında ağırlıklı olarak arz yönlü politikalar 

yer almıştır. Klasik iktisat yaklaşımının düşünürleri, üretimin 

gerçekleşmesinde bireyselliğe, girişimci ruha, farklı ve yenilikçi 

düşünce yapılarına ciddi önem vermişlerdir. Devletin buna benzer ilke 

ve eylemlere karşı çıktığını düşünen Klasikler, yapılacak ekonomik 

müdahalenin düşük ve kısıtlı olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir (Eker 

vd., 1994: 22). Klasik iktisat anlayışı yeniliği ve geliştirilmiş üretim 

yapılarını teşvik etse de bu dönemin girişimci rolü, öncü ve yönetici 
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kişiliğin aksine pasif ve sermaye elde eden kişiliğn ötesine 

geçememiştir (Küçük, 2005: 32). 

Mahreçler Kanunu’nda “her arzın kendi talebini yaratacağı” görüşünü 

dile getiren John Bob Say, elde edinilen herbir yeni üretim sonucu 

meydana gelen mal ve hizmetin mutlaka belirli ihtiyaçları gidereceğini 

savunmuştur. Say bu savında, üretimin önemine dikkat çekerek 

tüketimi ikinci planda tutmuş ve piyasada meydana gelen mal ve 

hizmetin kendi aralarında mübadele içerisinde olduklarını ileri 

sürmüştür (Devrim, 1983: 91). Arz yönlü iktisadi büyümeyi savunan 

Klasik İktisatçılar da temelde üretim, tarım ve dış ticaret gibi iktisadi 

girişimler neticesinde gelişen değerlerin, iktisadi büyüme kaynaklarını 

barındırdığına dikkat çekmiştir (Parasız, 2003: 77). Nitekim onlara göre 

iktisadi büyüme koşullarının sağlanması; pazar genişliği ile pazar 

ekonomisinin, kültürel ile sosyal çevrenin ve politik yönetimin yanı sıra 

teknik inovasyonların var olması durumunda muhtemeldir (Kazgan, 

1991: 100).  

Klasik iktisadi yaklaşımın önde gelen savunucularından Adam 

Smith’in vurguladığı işbölümünün avatajları sayesinde yeni disiplinler 

doğmuş ve bilgi konusunda uzmanlaşmış organlar da teknoloji içerikli 

ürünlerin artması için ciddi çalışmalar yapmıştır (Pavitt, 1998: 435). 

Ona göre iktisadi büyüme, emeğe ve sermaye birikimine dayalı 

gelişmekte ve bu gelişim milletlerin zenginliği ve servet artışı ile 

ölçülmektedir. Ayrıca Smith’e göre mübadeleye bağlı üretim 

faaliyetindeki ekonomi ile piyasa büyüklüğü, işbölümünü zorunlu 

kılmakta ve verimli emeği içeren bir işbölümü de milletlerin 
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zenginliğini artırmaktadır (Bocutoğlu, 2012: 51). Bu bağlamda 

günümüz işbölümünün önemli bir kolu olan Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin 

altyapıların kurulumunun gerekliliğini vurgulayan Smith’e göre 

modern toplum daimi olarak inovasyonlara karakterizedir ve yeni mal 

ve teknikler bu faaliyetler neticesinde elde edilmektedir (Kurz, 2008: 

264). Teknolojik gelişmelerin ekonomilerde meydana getirdiği pozitif 

etkiyi dikkate alan Thomas Robert Malthus ise elde edilen 

inovasyonların ekonomiye katkısını fiyatlar açısından incelemiştir. Ona 

göre her bir teknolojik inovasyon, üretilen mal ya da hizmetlerin 

fiyatlarında düşüşe yol açtığı düzeyde ekonomik değer taşımaktadır 

(Özgüven, 2011: 98-99).  

Üretimin teşvik edilmesi gerektiğini düşünen David Ricardo, üretim 

için gerekli olan yatırım gibi temel üretim faktörü üzerinde olumsuz 

etkilerini önlemek için sermaye stokundan alınan verginin, 

kaldırılmasını gerektiğine dikkat çekmiştir (Devrim, 1983: 97). Alanda 

uzmanlaşmayı ele alan Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler kuramında, 

gelişen teknolojiye ilişkin artan üretim miktarlarının ekonomik büyüme 

ile sonuçlanacağını ileri sürmüştür. Üretim faktörü etkisiyle elde edilen 

bu büyümenin bir ülkenin dış ticaret hacmini artıracağını ve dolayısıyla 

diğer ülkeler karşısında karşılaştırmalı üstünlük sağlayacağını 

savunmuştur (Turanlı ve Sarıdoğan, 2010: 34-35). Teknolojik gelişim 

için makinenin yanı sıra farklı veya yeni üretim araçlarını kullanımını 

öneren Ricardo, bunların bölüşüm üzerinde yarattığı etkileri 

incelemiştir. Onun odağındaki teknolojik gelişme, sabit sermayenin 

işletme sermayesine oranının artması durumunda meydana gelmekte ve 
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bu gelişim işgücü kullanım ihtiyacını azalmaktadır. Nitekim Ricardo, 

yurt içi tarım üretiminin teşvik edilmesini desteklemesine rağmen 

sermaye birikiminde azalan verim engelini önlemek adına, zarurî 

ithalin ucuz olması şartıyla yapılabileceğini savunmuştur (Akyüz, 

1980: 64-65).  

Sanayi devrimi ve sonrasında devrimin yarattığı etkiler, Neo-klasik 

iktisadın Klasik iktisat yaklaşımının fikirlerine karşı ortaya 

çıkmasındaki temel olguların başlangıcı olmuştur. Bununla birlikte 

sermaye ile ticaret anlayışındaki değişimlerin yanı sıra bu anlayışın 

ulusal sınırları aşan küreselleşme olgusu yolunda yükselmesi, 

teknolojik gelişim ve iyileşmeler de etkili olmuştur. Ayrıca 

gelişmelerin tüm üretim alanlarında uygulanmaya başlanması Neo- 

klasik iktisadın doğuşundaki diğer itici güçler arasında yer almıştır 

(Küçükkalay, 2010: 235). Sermaye birikimini ve üretkenliği temele 

alan bu yöndeki Neo-klasik (Solow) büyüme kuramı da birey başına 

düşen sermaye stokundaki artşın gelir üzerinde aynı seviyede artış 

sağladığını ileri sürmüştür (Parasız, 2003: 131).  

İnovasyon, Neo-klasiklere göre Ar-Ge çalışmaları aracığıyla 

desteklenebilecek bir faaliyet ve ticari hedeflere ulaşmada 

kullanılabilecek önemli bir rekabet aracıdır. Kuram, teknolojik 

gelişmeyi; miktarı aynı olan bir malın daha az girdi ile üretim yapması 

diğer bir anlatımla teknolojik gelişimin“yüksek üretkenlik etkisi”ni 

vurgulamıştır (Berber, 2006: 163). Alfred Marshall’a göre düşük üretim 

maliyetlerine sahip veya üretimde verimli ve etkili olmak gibi hedefleri 

olan firmaların temel ihtiyacı farklı üretim yöntemlerine sahip olmaktır. 
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Bu noktada ise bilginin hedeflere ulaşma, ekonomik gelişme ve 

kalkınmadaki kilit unsur olma niteliği taşıdığına dikkat çekmiştir 

(Barutçugil, 1981: 2-3). Ayrıca bilimsel ve teknik bilgi alışverişlerine 

ve etkin faaliyetlere katkı sağlayacağı fikrinden yola çıkan Marshall, 

sanayi bölgesi ya da imalat şehrinin kurulmasını önermiştir. Nitekim 

Marshall bu durumun, üretimde nispeten daha performanslı 

makinelerin varlığına, artan uzmanlaşmaya katkı sağlayacağı ve firma 

ile sanayilerin nitelik ve niceliğinde değişim yaratacağını vurgulamıştır 

(Parasız, 2003: 170). Neo-klasik iktisadi yaklaşımın düşüncelerine 

karşı olan John Mard Keynes ise eksik istihdam düzeyindeki 

ekonomilerin, yaratılacak milli gelirin doğru kullanması durumunda 

ödemeler bilançosundaki istikrarsızlıkların giderilebileceğini 

savunmuştur (Ertüzün, 1984: 5). Nötr vergi ve bütçe denkliği politika 

anlayışına karşı oluşuyla da bilinen Keynes, 1980’de kaleme aldığı 

“İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi”nde, devletin zorunlu 

ekonomik müdahalesinin varlığından söz etmiştir. Müdahaleyi gerekli 

kılan birçok faktörün var olmasıyla birlikte, temel kaynağın toplam 

talep yetersizliği olduğunu vurgulamıştır (Han, 2006: 44).  

1.2.2. Marksist İktisat Yaklaşımı  

Teknoloji faktörünün Ar-Ge ve inovasyon açısından önemine dikkat 

çeken Karl Marx (1997), bireyin doğayı araştırma biçimini, üretim 

sürecine yaşam devamlılığı açısından müracat ettiğine açıklık 

getirmiştir. Ayrıca toplumsal ilişkilerin meydana geliş şekli ile bu 

ilişkiler sonucu oluşan kavramların yanı sıra farklı düşünce 

yöntemlerini ortaya koymuştur (Marx, 1997: 360). Hornborg (2011) 
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Marksist anlatımın, insanın yaratıcılığından doğan ve zamanla gelişme 

trendi gösteren gücünü içsel özelliklerinden alan teknolojik özneleri 

sembolize etme noktasında genel kanı ile uyumlu olduğunu 

savunmuştur (Hornborg, 2011: 120).  Nitekim anlatım, teknolojik 

gelişmenin doğasının yerleşik düşünce tarzları ve faydalar tarafından 

kısıtlandığını ve kapitalist kurumlardan prim aldığını ileri sürer 

(Tushman ve Nelson, 1990: 1). İlk eseri olan Kapital’de Marx (1867) 

teknolojik getirileri incelemiş ve artan yüksek verimlilikte kilit unsurun 

teknoloji olduğunu savunmuştur. Ona göre inovasyonu benimseyen 

firmalar, teknolojik gelişme sayesinde üretim maliyetlerini 

azaltabilecek ve ülkeler kamu harcama seviyelerini düşürerek 

ekonomik büyümeyi sağlayabileceklerdir (Marx, 2011: 69).  

Sermaye birikimi, Marksist kapitalist büyüme modeli açısından temel 

unsur olma niteliği taşımaktadır. Temel unsur olan sermaye birikimi ise 

berbaerinde üretim ve teknik yapısının gelişimini, söz konusu gelişim 

de süreklilik arz etmektedir (Kazgan, 1991: 387). Dolayısıyla Marx, 

büyüme modelinde sermaye malları açısından teknolojik inovasyonlara 

atfedilen rolün önemini vurgulamış ve üretim araçlarında devrim 

niteliğinde sürekli bir gelişimin olmayışı, burjuva sınıfının yaşam 

kalitesinin olumsuz etkileneceğine inanmıştır (Özsağır, 2014: 73). 

Ayrıca Marx (2011), inovasyon ve teknolojik buluş sayesinde sanayi 

gelişimine paralel makineleşmedeki gelişmelerin, üreticinin artan 

üretim seviyelerine ulaşma olanağı sunacağını ileri sürmüştür. Ona 

göre, gelişen üretim yöntemleri ve yeni icatlar böylelikle daha az 

zaman, maliyet ve emek gücü ihtiyacı ile üretime dönüşecektir. Bu 
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durumda Ar-Ge faaliyetleri sonucu gerçekleşen inovasyon ve icatların 

artan tasarrufları beraberinde getirmesi suretiyle ekonomik büyümede 

artış sağlanması da muhtemeldir (Marx, 2011: 96).  

1.2.3. Evrimci İktisat Yaklaşımı  

İçsel gelişim kuramından gelen iktisadi evrimin dayanağı, Charles 

Darwin'in (1859) bilim dünyasına yeni anlayış getiren “Türlerin 

Kökeni” adlı yapıtında yer alan hayatın kökenleri, insan varlığının 

derinliği, doğanın inşası ve ve doğal dünya ile aralarındaki bağa 

uzanmaktadır (Potts, 2003: 1). Tarih boyu süre gelen ve bilişsel yapının 

temelinde yatan değişiklikler evrimci kuramı aydınlığa kavuşturmuştur. 

Kuram, öncelikle iktisadi gelişim süreçlerini kavramaya çalışmaya 

odaklanmıştır. Evrimci yaklaşıma göre ekonomik konjonktürün etkileri 

iktisadi büyümeye yön vermektedir. Bu bakımdan iktisadi politikalar, 

iktisadi gelişme süreçlerini etkileyen faktörlerin doğru tespit edilmesi 

durumunda daha iyi performans sergileyecektir (Dosi ve Nelson, 1994: 

155).  

Evrimci iktisadın temsilcilerinden Thorstein B. Veblen, evrimsel 

iktisada ilişkin fikirlerini kurumlar temelinde ifade etmiştir. Veblen’e 

göre düşünce biçimleri içgüdüye dayalı davranışları etkiler, bu 

etkilenme neticesinde kurumsal gelişmeler ve teknolojik değişimler 

meydana gelir. Nitekim Veblen, girdi ihtiyacının azalması ve artan 

getiriler denkleminin kurumsal değişikliklerden kaynaklandığını ileri 

sürmüştür (Boschma ve Lambooy, 1999: 420). Ayrıca kültürel veya 

kurumsal evrimin, nedensel süreçlerin kasıtsız sonuçlar olduğunu iddia 
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etmesine rağmen bireylerin amaçlı aktörler olduğunu kabul etmiştir 

(Rutherford, 1998: 465).  

Evrimci iktisada önemli bir bakış açısı kazandıran Pott (2003), bilişsel 

üretim deposu niteliğindeki insan zihinlerinin yaratıcı ve girişimci 

yapıdaki özelliğine dikkat çekmiştir. Ona göre insanların temel 

içgüdüsü doğası gereği, fırsatlar sunulması ve teşviklerin sağlanması 

durumunda karmaşık uzmanlıkları düzenlemekte ve yeniden 

bütünleştirerek işleri yapmanın uygun yöntemlerini geliştirmeye 

eğilimlidir (Potts, 2003: 7). Hodgson (1996) ise etkili bir Ar-Ge 

programı oluşturmayı sağlayan evrimci iktisat yaklaşımının, özellikle 

kurumsal strateji, teknoloji ve inovasyon sistemleri alanlarında 

uygulanacak ekonomi politikası üzerinde olumlu etkilerinin varlığına 

inanmıştır (Hodgson, 1996: 698).  

1.2.4. Schumpeterian Yaklaşım  

Joseph A. Schumpeter niteliksel değişikliklerden tamamen soyutlanmış 

bir Neo-klasik denge kuramında, dengeleme kuvvetlerinin iktisadi 

gücünün benzersiz bir örnek oluşuna vurgu yapmıştır. Ona göre bu 

dengeleyici kuvvetler etkileyici ve gerçek olduklarından, niteliksel 

değişim olan inovasyonun olmadığı bir ekonomide gelişmeyen bir 

devleti zorunlu kılmaktadır. Fakat bu denge, inovasyonun getirilerinden 

sürekilik arz eden bir kesintiye maruz kaldığından, gerçek dünyada 

durağan bir devletin varlığı mümkün olmamıştır. Buradan hareketle 

Schumpeter, buna benzer niteliksel gelişim süreçlerini inceleyebilmek 
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için doğada daha farklı ve dinamik bir yaklaşımın gerekliliğini ileri 

sürmüştür (Fagerberg, 2003: 129).  

Girişimci faaliyetlerini ve öne çıkan niteliklerini ele alan Schumpeter, 

girişimcilerin yeni, geliştirilmiş ve radikal ürünlerin yanı sıra hizmet ve 

süreçleri piyasaya sundukları; konjonktürü koruyan ve sanayi 

görevlilerini zorlayıcı 'yaratıcı yıkım galerileri' nin önemini 

vurgulamıştır (Autio vd., 2014: 1097). Schumpeter, çalışmalarının 

odağında her zaman çeşitli özellik ve biçimlerde merkezi konumda, 

endüstriyel değişim ve inovasyon arasındaki ilişkiye yer vermiştir. 

Schumpeter ele aldığı Ekonomik Kalkınma Teorisi (1934), Kapitalizm 

Sosyalizmi ve Demokrasi (1950) ve İş Çevrimleri (1939) başlıklı 

çalışmalarında, inovasyonu endüstrilerin evrimine ve ekonomik gelişim 

sürecine, yaratıcı yıkım ya da birikim süreci olacak şekilde 

konumlandırmıştır. Ayrıca Schumpeter, kapitalist gelişimin 

belirleyicisi olan sanayinin ortaya çıkışını, büyümesini ve düşüşüşünü 

inovasyonla ilişkilendirmektedir (Malerba, 2006: 4). Nitekim 

Schumpeter, inovasyonu benimseyen firmalara teknolojik gelişmeyi 

önermiştir. Ona göre bu gelişim, yeni ürün ve süreçlerin ticari olarak 

uygulanmasının, mevcut görevlerin yerinden edilmesinin ve sonrasında 

yeni nesil inovatif firmaların girişinin, özetle sonsuz bir giriş 

döngüsünü ifade eder. Teknolojik gelişmenin kaynağını ise durağan 

pazar gücünden zevk alan büyük firmaların sanayi odaklı Ar-Ge 

laboratuvarlarına dayandırmaktadır. Bu firmaların, ekonomik kârlarını, 

hem toplumun dinamik anlamda refahını artıracak hem de firmaların 

durağan ürün-pazar konumlarını korumalarını sağlayacak ölçeği büyük 
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ve riskli Ar-Ge çalışmalarını finansmanında kullanacağını ileri 

sürmüştür (Martin ve Scott, 2000: 437). 

Girişimciye kritik roller atfeden Schumpeter, inovasyonu girişimci 

başarısının kilit unsur olarak inovasyonu önermiş ve bu faaliyetin buluş 

ve icattan farklı olduğunu savunmuştur. İnovasyonun buluşa doğrudan 

bağlı olduğu görüşüne karşı gelmekle kalmayıp, "sosyolojik ve 

ekonomik" olarak buluş üreten ve inovasyonu oluşturan sosyal 

süreçlerin, belirgin bir şekilde biribirlerinden ayrıldığını vurgulamıştır 

(Ruttan, 1959: 597). 19. yüzyılın sonlarındaki Avrupa sanayi yapısını 

analiz eden Schumpeter, inovasyonun sektör girişlerinde sağladığı 

teknolojik avantajı ve yeni firmaların yenilikçi faaliyetlerde oynadığı 

kritik rolü modelle ele almıştır.  

Genişletici modelde; farklı fikir, ürün ya da süreçler ile donatılmış yeni 

girişimciler herhangi bir sektöre giriş yaparak; mevcut üretim, 

organizasyon ve dağıtım kanallarını devamlı bozguna uğratan ve 

yerleşik firmalara meydan okuyan yeni işletmeleri inşa eder. Devam 

eden ekonomik büyümeye karşın başarılı ve piyasada belirli konuma 

sahip olan mevcut firmaların teknolojik alandaki rekabet güçleri azalır 

(Malerba ve Orsenigo, 1995: 47). Derinleştirici modelde ise piyasada 

belirli konuma sahip ve kendilerini diğer firmalara karşı ispatlayan 

firmalar, donatılmış teknolojik bilgi ve birikimleri sayesinde yenilikçi 

yetenekleriyle inovasyon faaliyetlerini sürdürebileceklerdir (Breschi 

vd., 2000: 389). Burada yerleşik firmalar iki seçenekle karşı kaşıya 

kalacaktır. Birincisi mevcut kapasitesiyle inovasyonlar gerçekleştirerek 

varlığını sürdürmek, ikinci seçenek ise az kazanmayı ya da kaybetmeyi 
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kabullenmek olacaktır. Bu bağlamda piyasada başlangıçta bir fikirden 

ibret olan inovayon, ekonomik döngünün doğası gereği bir ihtiyaç, 

talep veya bunlar olmaksızın; yerleşik ekonomik birim için 

farklılaşmak yeni girişimler için ise rekabet aracı olmak adına her türlü 

var olmayı gerektiren bir faaliyettir.  

Schumpeter sonrası inovasyon yaklaşımı, dönüşüm ve endüstriyel 

dinamiklerden, firma büyüklüğü ile inovasyon ve piyasa yapısı ile 

inovasyon arasındaki ilişkiye doğru evrilmiştir. Oyun kuramını doğuşu 

sonucunda inovasyon temelli firmalar, Ar-Ge ve lisanslama 

stratejilerine odaklanmıştır (Malerba, 2006: 4). Artan inovasyon ve Ar-

Ge faaliyetleri de sanayi kollarını ve rekabet ortamlarını genişletmiş; 

bilgiye hızlı ulaşma yöntemlerini çeşitlendirmiştir. 

2. İNOVASYON VE AR-GE POLİTİKALARINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER  

İnovasyon sistemlerine ilişkin politika odaklı çalışmalarda artış 

yaşanması, başta sanayi ülkelerinde olmak üzere dünya genelinde 

politika yapıcıların merkezinde inovasyon ve Ar-Ge’nin ulaşılması 

gereken bir hedef halini aldığını göstermektedir (Balzat ve Hanusch, 

2004: 199). Bilim, sanayi ve teknoloji alanında II. Dünya Savaşı’ndan 

günümüze oluşan önemli gelişmeler ülkelerin politika yapıcılarını, bu 

alanlarına yönelik düzenlenen hâlihazırdaki politik çerçevelerini sürekli 

yenilemelerine itmektedir. 
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Firma ve sistem bağlamında, faaliyetlerini aksatan mevcut teknik bilgi 

ve beceri, teknolojik ve finansal yetersizlik gibi engelleri kaldırmak 

ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır (D’Este vd., 2012: 487). 

Firmaların inovasyon ve Ar-Ge yeteneklerini artırmak; kilitlenmenin 

kaynaklarını tespit edilmesi, darboğazların bertaraf edilmesi; 

teknolojik, örgütsel, yapısal eksikliklerin veya tamamlayıcı işbirliği 

ilişkileri eksikliğinin kapatılmasıyla mümküm olabilmektedir. 

Başarısızlıkların arkasında yatan nedenlerin tespit edilmesi, politika 

yapıcıların bu süreçte odaklanması gereken önemli bir girişimdir 

(Woolthuis vd., 2005: 612). Bu bakımdan inovasyon, Ar-Ge ve 

politikalarında etkili faktörlerin bilinmesi; bu faaliyet alanlarında 

verimlilik artışı sağlamakta ve elde edilen verim ülke ekonomisine yön 

vermektedir.  

2.1. Beşeri Sermaye Düzeyi  

Günümüzün eğitim ekonomisinin en özgün ve etkili gelişmesi, makine 

ve araç gibi üretim ekipmanlarını ifade eden ‘fiziksel sermaye’ 

kavramını insan sermayesini de kapsayacak biçimde genişletilebileceği 

düşüncesine dayanmaktadır. Fiziki sermayenin yaratılmasında, 

kolaylaştırıcı üretim araçlarının oluşturulması için malzemelerdeki 

değişikliklerden yararlanılırken; beşeri sermayenin yaratılmasında ise 

beceri ve yeni yöntemlerle hareket etmelerini sağlayan yetenekler 

kümesinden yararlanılmaktadır (Coleman, 1988: 100). Örneğin bir 

KOBİ’nin yeni fikir ve teknoloji ile pazarlarda eşsiz satış teklifleri alma 

olasılığının oldukça yüksek olması Ar-Ge faaliyeti yürütmesine, bu 
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avantajlı imkânın kazanılması ise yeterli beşeri sermaye düzeyine sahip 

olmalarına bağlıdır (Rammer ve Spielkamp, 2006: 7).  

Modern ekonomik büyümenin öncü kaynağını; deneyim, beceri ve bilgi 

birikiminde artış sağlayan beşeri sermaye oluşturmaktadır. Üretim 

artışında etkili bir faktör olan beşeri sermaye aynı zamanda teknolojik 

gelişmenin temel tetikleyicisidir (Parasız, 2003: 11). Lucas ve Romer 

büyüme modelleri, bilişsel gelişmeler için teknolojinin yurtdışından 

benimsenmesini ve kendi başına ayrı bir üretim faktörü olarak üretime 

dâhil edilmesine karşı çıkmakta ve uygun yerli teknolojilerin 

oluşumunda kolaylık sağlamada beşeri sermayeye kritik rol 

yüklemektedir (Gundlach, 1997: 25). Lucas’ın tanımladığı büyüme 

teorisinin odağında, beşeri sermaye kolunu temsil eden bilginin daha 

iyi eğitimli ve üretken insanlarda somutlaşmış örneği yer almaktadır. 

Bu doğrultuda bilginin birikimi, uygulaması ve yayılımı yanı sıra 

inovasyon ve Ar-Ge verimliliği, bilişsel kapasite, kurumsal 

düzenlemelerin beşeri sermayeden beslenmesi kaçınılmaz bir durumdur 

(Storper ve Scott, 2009: 148). Bu yönüyle beşeri sermaye, bir ülkenin 

kendi inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirme yeteneğini artırmak 

için bireyler tarafından bir organizasyon ya da kuruluşa getirilen bilgi 

ve beceriler kümesinden oluşmaktadır. Ayrıca oluşan bu küme, aynı 

zamanda farklı teknolojileri benimseme kapasitesinde ve diğer 

ülkelerin ekonomik düzeylerine ulaşma süreçlerinde oluşabilecek 

zorluklara kolaylık sağlamaktadır.  
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2.2. Sosyal, Kültürel ve Kurumsal Faktörler  

Literatür incelendiğinde, çoğu araştırmanın sosyal, kültürel, değerler ve 

inançlar arasındaki farklılıkların yanı sıra kurumsal faktörlerin 

girişimcilik faaliyetlerini etkilediğini, bu durumda inovasyon ve Ar-Ge 

düzeyinin ülkeler arasında farklılaşabileceğinin savunulduğu 

görülmektedir. 

Bir organizasyonda inovasyon kültürü ve stratejisi, organizasyon 

büyüklüğü ve yapısı, personellerin oranı ve eğitim düzeyi, çalışanların 

ilgili yeterlilik ve yetenekleri inovasyonun iç itici faktörlerini 

oluşturmaktadır. Yöneticilerin çalışanlara ve inovasyona karşı tutumu, 

belirlenen hedefler, organizasyonun mevcut kaynakları, finansal güç ve 

insan kaynakları yönetimi gibi konular da inovasyonun diğer iç itici 

faktörleri arasında yer alır. (Cankar ve Petkovšek, 2013: 1599). 

Toplumdaki sosyal iklimin kapsamını girişimcinin faaliyetlerini 

yürüttüğü toplumun sosyolojik, ekonomik ve kurumsal iklim 

oluştururken; bu faktörler ise sosyal değerleri, eğitimi, ekonomik 

özgürlük seviyesini ve kurumsal niteliğini kapsamaktadır. Bu 

doğrultuda bir girişimcinin teşvik edilmesi için inovasyon ve Ar- Ge 

faaliyetlerine uygun bir sosyal iklimin yaratılması; istihdam alanlarını 

genişleterek ekonomik büyüme düzeyini artıracaktır (Castaño vd., 

2015: 1).  

Ulusal kültürü ele alan çalışmalar, kültürün kurumsal girişimcilikten 

Ar-Ge ve inovatif faaliyetlerine kadar uzanan etkisini vurgulamaktadır. 

İnovasyon ve girişimcilik konusundaki kültürel gerçeklere odaklanan 
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araştırmalara göre bireysel veya toplumsal düzeylerdeki kültürel 

değerler ulusal kültürden beslenmektedir (Turró vd., 2014: 363). 

Nitekim toplumun duygu ve düşünce birliğini oluşturan her bir kültür, 

kümülatif olan ulusal kültürle gelişen ticari ilişkilere, farklı inovasyon 

türlerine ve Ar-Ge alanlarına karşılık gelmektedir. 

Bir aracının tercihler kümesindeki seçeneklere göre tercih 

sıralamasının, başka aracıların seçili eylemlerine bağlı olması 

durumunda tercih etkileşimleri meydana gelmektedir. Örneğin, bir 

acentenin seçim setindeki seçeneklere bağlı vereceği sipariş, başka 

acentelerin seçili eylemlerine bağlı oluşmaktadır. Bu etkileşim, tüketici 

tercihlerinden doğabileceği gibi doğrudan üretici veya aracı 

tercihlerinden de doğabilmektedir (Manski, 2000: 120). Dolayısıyla 

tüketici, üretici ya da aracı kaynaklı gelişen tercih etkileşimleri, yeni bir 

duruma neden olduğundan bir girişimcinin fikirlerine, inovasyon ve Ar-

Ge çalışmalarına yön verebilmektedir.  

Yeni teknolojiler ve kurumsal açıdan etkileşim ise ticari 

kurum/kuruluşların yanı sıra araştırma enstitülerini, baskı gruplarını, 

kamu kurumlarını ve diğer kurumsal yapılanmaları da içermektedir. Bu 

kurumsal yapılanmalar, doğrudan işbirliği kurarak etkileşime girerler 

veya birbirlerinden bağımsız biçimde bir tür rekabet halinde faaliyette 

bulunurlar. Bireysel kuruluşlar, teknolojiler veya inovasyonlar ise 

tarafların etkileşimden doğan tüm eylemlerine dayalı gelişim 

göstermektedir (Groen vd., 2008: 60). Dolayısıyla ticarileştirmenin 

başarısı, inovasyonun gelişimi ve yayılımı üzerinde etkileşime giren 
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pek çok kurum/kuruluşun ve teknolojilerin aynı anda veya paralel 

biçimde etkilerini görmek mümkün olmaktadır.  

2.3. Girişimcilik Çalışmaları  

İnovasyonun yapı taşlarından olan ve Schumpeter'in girişimci ve 

inovasyon arasındaki bağlantıya dikkat çektiği 1930'lara kadar uzanan 

girişimcilik, yaratıcı bir eylem ve yenilik ile ilişkilendirilmektedir. Yeni 

düşüncelere zemin hazırlamak ve herhangi bir ekonomik birimde 

hedeflenen çalışmaları gerçekleştirmek öncelikli olarak “girişimcilik 

kapasitesi”ni gerektirmektedir (Zhao, 2005: 28). Girişimcilik faaliyeti 

bünyesinde riski barındırır, dolayısıyla benimsenecek girişimcilik 

modelinin, yalnızca rant anlayışı ile kar elde etme niteliğini 

taşımamalıdır. Toplumsal sorumluluk bilincini taşıyan bir girişimcilik 

modelinin, kaliteli bir ekonomik değer yaratabilmesi sosyoekonomik 

açıdan önem teşkil etmektedir (Kahraman vd., 2006: 9). Bu bakımdan 

inovasyonun temel unsuru olan girişimci bir birey, Ar-Ge faaliyetlerine 

de öncülük eder ve eşgüdümlü yürüttüğü faaliyetlerle uzun vadeli 

büyümeye katkı sunmaktadır.  

Birçok yeniliğin başlangıçta var olmasını tetikleyen girişimcilik 

çalışmaları, çoğu zaman Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine ve 

artırılmasında da önemli bir araç olabilmektedir. İlgili faaliyetlerde 

sahip olduğu rolün bilincindeki çağdaş bir girişimci; farklı mal ve 

hizmet üretimi, üretim yöntemlerini iyileştirme, organizasyonlar 

oluşturma, farklı pazarlara erişme ve kaynaklar yaratma konusunda 

ülke ekonomisine yardımcı olmaktadır (Küçük, 2005: 31). Getirisi 
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yüksek ve nitelikli olan girişimcilik, serbest pazar ve serbest rekabet 

ekonomisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ülkenin ekonomik 

gelişmesinde ve kalkınmasında etkili olan girişimcilik faaliyetlerine, 

önemli ve işlevi olan bir lokomotif görevi atfedilmektedir. (Antoncic ve 

Hisrich, 2003: 5).  

2.4. Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkinliği  

İktisadi gelişmelerde ve piyasalardaki rekabet alanlarında tekniki 

değişimlerin önemi ve işlevi giderek artmaktadır. Tüm iktisadi 

yaklaşımlar, verimlilik artışının; geliştirilmiş ve yeni üretim yöntemleri 

aracılığıyla yeni ürünlerin elde edilmesine ve bunların iktisadi sistemin 

tüm alanlarında aktif bir biçimde yayılımına doğrudan bağlı olacağı 

düşüncesini savunmaktadır (Freeman C. , 1989: 85). Bu görüşü savunan 

yeni ekonomik büyüme modeli; donatılmış bilişsel alan sayesinde mal 

ve hizmetlerde farklılaşmaya gidilmesi gerektiği fikrini 

benimsemektedir. Diğer adıyla Ar-Ge yaklaşımı modeli, inovasyon ve 

Ar-Ge faaliyetlerini ülkeler açısından gerekli ve özel bir çalışma alanı 

olarak gördüğünden, bu faaliyet alanlarına ayrılacak finansman 

kaynaklarının artırılmasının ekonomik getirilerine dikkat çekmektedir 

(Parasız, 2003: 196).  

Sosyoekonomik düzen içerisinde çeşitli yerlerde, özellikle öğrenilerek 

yapılan bir ürün veya kullanılarak öğrenilen bir tüketim sonucu üretilen 

bilginin kaynağı; mevcut ekonomide büyüme odaklı tüm 

organizasyonların yönetiminin, bilgi çalışmalarının verimlilik artışına 

dayanmaktadır (Hidalgo ve Albors, 2008: 116). Ayrıca model, Ar-Ge 
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faaliyetlerinin, bilgi üretiminin ve inovasyon önemini vurgulamakta ve 

uzun vadeli büyüme için ekonomide Ar-Ge faaliyetlerinin düzeyini ve 

etkinliğini ölçüt almaktadır (Jones ve Williams, 1998: 1134).  

Ürün kullanım ömrünün ciddi düzeyde kısaldığı, teknolojilerin hızla 

değişime uğradığı ve yenilikçiliğin önde olduğu günümüzün 

pazarlarında, rekabetçi KOBİ'ler büyük ölçüde inovasyon ve Ar-Ge 

faaliyetleri yürütmeye odaklanmaktadır (Rammer ve Spielkamp, 2006: 

7). Nitekim uluslararası istatistikler, herhangi bir ülkenin yüksek Ar-Ge 

yoğunluğuna sahip olması durumunda; o ülkenin ulusal rekabet 

gücünün diğer ülkelere kıyasla önemli düzeyde yüksek olduğunu 

göstermektedir (Ildırar vd., 2016: 42). Bu durumda inovasyon ve Ar-

Ge sonucu, eski fikirler yerini çığır açıcı yeni fiklere bırakabilmekte ve 

meydana gelen bilişsel yaratıcı yıkım, birtakım yenilikçilerin tümüyle 

yeni olmayan fikirlerine zemin oluşturmak amacıyla bir sonraki Ar-Ge 

faaliyetlerine yatırım aracı niteliğinde teşvik yaratabilmektedir.  

2.5. Ekonomik Denge  

Makroekonomik çerçevenin istikrarlı olması, büyümeye uygun bir 

makroekonomik politika ortamı sunmaktadır. İstikrarlı 

makroekonomik çerçeve ise öngörülebilir ve düşük bir enflasyon, 

elverişli reel faiz oranları, istikrarlı ve sürdürülebilir bir mali politika, 

rekabetçi bir reel döviz kuru, öngörülebilir ve uygulanabilir ödemeler 

dengesi durumu olarak ifade edilmektedir. Bu çerçeve, makroekonomik 

politika değişkenlerinin istikrarını aşmakta ve politikalara ilişkin 

değişkenlerin büyümeye elverişli düzeylerde olduğu kriterini de dâhil 
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etmektedir (Fischer, 1993: 410). Bu durumda enflasyonun yüksek, 

düşük verimlilik artışının, tüketici güveninin zayıf olduğu ve böylece 

düşük kâr etme olasılığının artacağı ya da ekonomik ortam belirsiz 

olduğu bir çıkmazda, şirketlerin sosyal sorumlu davranışlar sergileme 

olasılıkları azalmaktadır. Finansal performansın azalmasını engellemek 

isteyen yöneticiler de doğrudan kendi çıkarlarına hizmet edecek 

eylemlere yönelmektedir (Campbell, 2007: 952). Dolayısıyla 

inovasyon ve Ar-Ge faaliyet ve politikaları; mevcut ekonomik durum, 

hükümet politikaları, pazar büyümesi, spesifik girdi fiyatları ve 

endüstrinin yaşı, tedarikçiler ve diğer aktörler, bilgi merkezleri 

arasındaki ilişki, finans kaynaklarının kullanımı, destek düzenlemeleri, 

akademik ve araştırma kurumları ile sağlanan bağlantıları içeren 

ekonomik denge yönetmektedir.  

Amaç ve hedefleri olan yenilikçi firmaların sahipleri; itibar yaratmak, 

büyüyebilmek, bölünmek ve birleşmek için birim veya parça şeklinde 

firmalarını satma yoluna başvurabilmektedir. Öte yandan bir firmada 

yer alan yöneticinin, diğer sahiplerin takipte daha da verimli 

olabileceği, Ar-Ge için elverişli yönetim kapasitelerine ve oldukça 

büyük bilişsel zenginliğe sahip olunacağı düşüncesinden hareketle 

firmayı satın almayı tercih edebilmektedir. Nitekim bu tür bir bölünme 

veya büyüme gibi farklılaşma yollarını tercih eden firmalar çoğunlukla 

para veya sermaye piyasalarının kısıtlamalarına maruz kalabilmektedir 

(Jensen ve Meckling, 1976: 313). Böylece ekonomik denge kapsamında 

yer alan her türlü ekonomik değişkenler, bir firma yöneticisinin 
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tercihlerinden ulusal düzeye ulaşan inovasyon ve Ar-Ge politikalarına 

yön verebilmektedir.  

3. İNOVASYON VE AR-GE ARTIŞINDA ETKİN 

POLİTİKALAR 

Ulusal inovasyon ve Ar-Ge sistemlerinin kurulması, inovasyon ve Ar-

Ge çalışmalarının özendirilmesi ve performans düzeylerinin arttırılması 

ancak kapsamlı ve yoğun politikaların oluşturulmasıyla mümkün 

olabilmektedir. Bu kapsamda inovasyon ve Ar-Ge artışında; inovasyon 

ve Ar-ge için etkili stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, 

uygulanacak politikalarda bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanması, 

inovasyon ve Ar-Ge için gerekli alt yapıların geliştirilmesi, ihtiyaç 

duyulan finansman kaynaklarının temini ve yönetimi, inovasyon 

sistemi ve Ar-Ge’nin kurumsal etkinliğinin artırılmasının oldukça etkili 

olduğu bilinmektedir.   

3.1. İnovasyon ve Ar-Ge için Etkili Stratejiler Belirleme ve 

Uygulama  

İnovasyon ve Ar-Ge stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaların 

belirlenmesi; karmaşık ve ayrıntılı bilgiyi zorunlu kılan bir süreci 

kapsadığından, uygulanacak stratejilerin dikkatli ve özenli hazırlanması 

önem teşkil etmektedir. Bir organizasyon için her şeyden önce 

yapılması gereken şey bir vizyon oluşturmaktır; çünkü organizasyonel 

yapıya değer katan vizyon, günümüz inovasyonda merkezi bir nokta 

haline gelmiştir.  
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Vizyon firmaya kimlik kazandırmakta, sistemi rakiplerden ayırmakta 

ve stratejiyi işlevsel bir bütüne entegre etmektedir. Fruin'in dediği gibi, 

bilgi yoğun firmada “Tek bir firmanın stratejik vizyonuyla sonuçlanan 

birleşik bir strateji, yapı ve kültür her şeyi bir arada tutar. Vizyon, bir 

şirket için arzu edilen bir geleceğin nasıl olacağını ifade etme 

girişimidir”. Bu yönüyle vizyon, kuruluşların aşırı rekabet ortamında 

inovasyon yapmalarına ve güçlere ayak uydurmalarına yardımcı 

olabilmektedir (Johannessen, Olsen, & Olaisen, 1999). 

Üretim veya pazarlama alanlarına ilişkin girişimler, yapılacak Ar-Ge 

yatırımları ve iş altyapı destekleri için inovasyon fırsatlarının dikkate 

alınması ve inovasyon süreçlerinin analizi ve yeniden yapılandırılması 

önem teşkil etmektedir (Hittmár vd., 2014: 1197). Öyle ki, müşterilerin 

mevcut ve gelecekteki beklentilerine uygun ve doğru biçimde 

uyarlanabilecek inovasyonları geliştirmek için onların farkında olmak 

ve ihtiyaçlarını öngörmek; girişimci açısından reddedilmeyecek üstün 

nitelikte değer yaratan bir teklif geliştirme çabasıdır (Vázquez vd., 

2001: 84). Ar-Ge ve inovasyonda yer alan şirketler ve firmalar başta 

olmak üzere diğer tüm aktörler, müşteri ve esneklik taleplerini 

karşılama yetenekleri bakımından farklı olduklarından; belli müşteriler 

ve pazarlar arasında farklılaşma düzeyleri, belirlenecek inovasyon ve 

Ar-Ge stratejilerini etkilemektedir. Dolayısıyla farklı inovasyon ve Ar-

Ge stratejilerinin doğuşunu da aktörlerin farklı inovasyon türleri üretme 

ve bunları yayma konusundaki yetenek ve tercihleri belirlemektedir 

(Whitley, 2000: 865).  
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Sosyal, ekonomik ve politik iklimde oluşan değişiklikler, bulunan 

paydaşlar ve her ikisi arasında gelişen ilişkiler; organizasyonlar 

tarafından sürdürülebilir inovasyon ve Ar-Ge stratejilerin 

geliştirilmesine ve etkili teşvik politikaların uygulanmasını 

zorlamaktadır (Bossink, 2002: 315). İnovasyon ve Ar-Ge stratejilerinin 

geliştirilmesi adına; geniş kapsamlı bir inovasyon performans 

değerlendirmesi için temel ve özel kaynak olan beşeri sermayede oluşan 

boşlukların tespit edilip inovasyona uyarlanması gerekmektedir. 

İnovasyon ve Ar-Ge stratejisinin tek bir boyutu tüm sektörlere 

uymadığından; farklı ekonomik sektörlerde beşeri sermayedeki 

boşlukların tanımlanması, kaynakların belli sektörlere göre ayarlanması 

açısından önem teşkil etmektedir (Cabrilo vd., 2014: 116).  

Ülkelerdeki inovasyon ve Ar-Ge sistemlerini analiz etmek, tüm 

yönleriyle kendi başlarına anlaşılmalarına fayda sağlamaktadır. Ulusal 

düzeyde oluşturulacak dinamikler; uluslararası bölgesel, sektörel ve 

teknolojik sistemleri kendi aralarında önemli ölçüde karşılaştırmayı 

gerektirmektedir. Böylece başarılı bir Ar-Ge stratejisi, teorik ve ampirik 

çalışmaları ulusaldan uluslararası ve küresel bağlamdaki inovasyon 

sistemlerine kadar uzanan çeşitli toplama düzeylerinde birleşmektedir 

(Lundvall, 2007: 100).  

3.2. Uygulanacak Politikalardaki Bilgi Akışı ve Koordinasyonu 

Sağlamak  

Sistem merkezli bilgi, Ar-Ge ve inovasyon politikaları; siyasi sistem 

içerisinde yeterli süreçleri ve yapıları, özellikle de bilgi ve inovasyon 
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yönetimindeki farklı siyasi faaliyetlerin koordinasyon kapasitesini 

gerekli kılmaktadır (Braun, 2008: 228). İnovasyon ve Ar-Ge 

politikalarının uygulamasını kolaylaştırmak için karar birimlerinin 

iletişimde oluşabilecek belirsizliği azaltması durumunda politikalardaki 

bilgi akışı ve koordinasyon sağlanabilir. Bir inovasyonun 

uygulanmasında veya Ar-Ge faaliyetinin yürütülmesinde; 

inovasyonları ve Ar-Ge’yi etkileyen bilgileri aktarmak amacıyla 

işlevsel ve etkili iletişim kanalları oluşturmak, kuruluşların temel 

yapısal özellikleri arasında yer almaktadır (Fidler ve Johnson, 1984: 

705). Bilgi yönetimi yapısını oluşturan her bir bileşenin iyileştirilmesi 

de inovasyon yanı sıra Ar-Ge çalışmalarının niteliğine, hızına ve 

verimlilik kapasitesine katkı sağlamaktadır. 

İnovasyon ve türlerinin oluşumu için, yöneticilerin öncelikle şirketi 

etkileyen iç ve dış otoriteler hakkında çok fazla iyi ve çeşitli bilgi elde 

etmeleri; bilginin organizasyon etrafında bağımsızca akışına ve 

koordinasyonun sağlanmasına bağlı gelişmektedir. Bilgi yayılımının 

hızı ve niteliği arttıkça; daha çok insan örgüt düzey ve bölümlerinde -

hâlihazırdaki bilgi kümesiyle etkileşim kuran- yeni bilgilerle 

karşılaştıkça inovasyon ve çeşitliliği olasılığı da artış göstermektedir 

(Darroch, 2005: 105). İnovasyon ve Ar-Ge üzerinde uygulanan bir 

sistem; bilgili aktörlerin eksikliğinde, bağlantıların bulunmadığı ya da 

sınırları yanlış çizilmiş sistemin var olduğu durumlarda beklentileri 

karşılamaz. Bilgi akışını kavrama ve konumlandırma yeteneği; bilginin 

toplanmasını ve bilgi alışverişini koordine etmeyi gerektirmektedir. Bu 

yeteneğin artırılması ise bilim ve teknolojinin şekillendirmektedir 
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(Metcalfe S. , 2007: 447). Nitekim dağınık ve homojen yapıda olan 

bilginin doğru bir araya getirilmesi; uygulanacak politikalarda engelsiz 

bir bilgi akışı sağlarken, aynı zamanda bu politikaları etkili iletişim 

kanalları aracılığıyla koordine etmektedir. 

3.3. İnovasyon ile Ar-Ge için Gerekli Altyapıları Geliştirmek  

Bir ülkede ortak inovasyon ve Ar-Ge altyapısı, ekonominin tümünde bu 

faaliyetlere teşvik sunan çapraz politika ve yatırımlar havuzundan 

beslenmektedir. Ortak altyapının temeli, mevcut mühendis gibi bilim 

insanları kümesine dayanırken, güçlü bir ortak altyapısı ise temel 

araştırmaların mükemmelliği üzerine inşa edilmektedir. Burada gelişen 

temel anlayışın kökeni, ülkelerin pek çoğunluğunun hükümet 

finansmanını zorunlu olarak aktardığı Ar-Ge insan gücü ve oldukça 

yeni ticari teknolojilere dayanmaktadır (Furman vd., 2002: 904).  

Güçlü bir ortak inovasyon ve Ar-Ge altyapısı genellikle çok uzun yıllar 

sürebilen pek çok ulusal politika ve yatırım tercihlerini içermektedir 

(Porter ve Stern, 2001: 5). Başarısız olan sistem çerçevesinin kurallar 

ve aktörler/başarısızlıklar bakımından yeniden ele alınmasının 

gerekçesi; inovasyon ve Ar-Ge’ye ilişkin fiziksel altyapı konuların yanı 

sıra özellikle bilişsel alanda altyapı ve yüksek kalitede Ar-Ge, 

inovasyon ve teknoloji altyapısına dayandırılmaktadır (Woolthuis vd., 

2005: 612). Çünkü bu durumda ülkelerdeki politika yapıcıların, 

inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri için oluşturulacak ortak altyapıya 

ilişkin kararlarının teknik ve fiziksel altyapıdan ziyade güçlü bir beşeri 

sermaye altyapısından etkilenmesi kaçınılmazdır.  
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İletişim ve enerjiye ilişkin fiziksel altyapıların yanı sıra üniversiteler, 

düzenleyici kurumlar, bakanlıklar,  kamu destekli teknik enstitüler, 

kütüphaneler ve veri tabanları gibi bilim teknolojileri veya bilgi 

altyapıları kümesi, sistemi oluşturan unsurlar bütünüdür. Sistemdeki 

altyapılar risk yönetimi kuralları ve teknik standartlar gibi düzenlemeyi 

belirleyen bir kurumsal çerçeve dâhilinde faaliyet göstermektedir. 

Sistem resmi kuralların yanı sıra firmaların faaliyet gösterdiği 

sözleşmeler, istihdam ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin genel yasal 

düzenlemeleri de kapsamaktadır (Edquist, 1997: 89). Kurumsal 

devralmalar ve düzenleyici işlemler; inovasyon, Ar-Ge ve ekonomik 

sistemlerini şekillendirmekte ve bunların performansları üzerinde 

önemli düzeyde etkileri bulunmaktadır. Kamuoyunun uygun 

eylemlerde bulunması, düzenleyici performansların takip edilmesi ve 

değerlendirilmesini gerektirmekte ve düzenleyici sistemlerde 

değişiklikler yapılmasına ihtiyaç duymaktadır (Smith, 2000: 97). 

Bölgesel inovasyon sistemlerine önem verilmesinin temelinde; ulusal 

inovasyon sistemi yaklaşımının kurumsal çerçevesi, öğrenme yetisi, 

şirketler arası yapı, Ar-Ge yoğunluğu ve inovasyon faaliyetlerinin 

bölgeler arasında ciddi farklılıklar göstermesi gibi belirlenen önemli 

faktörler yatmaktadır. Bu durumda bölgelerde, inovasyon faaliyetleri 

açısından yatırım kaynaklarını emme kapasitesinde artış sağlayan 

politikaların uygulanması önem teşkil etmektedir (Oughton vd., 2002: 

99).  
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3.4. İhtiyaç Duyulan Finansman Kaynakların Temini ve 

Yönetimi  

Mevcut veya piyasaya sonradan katılan küçük ve yeni olan teknoloji 

temelli girişimciler finansman yetersizliği engeliyle karşılaştıklarında, 

organizasyonların uygulanabilir inovasyon ve Ar-Ge projelerini 

üstlenme noktasında çekimser davranabilmektedir. Öte yandan 

organizasyon bünyesinde önceden var olan ve bunlara sonradan dâhil 

edilen finansman kaynakları, niteliksiz yöneticiler tarafından getirisi 

olmayan yatırım alarına veya uygulanması mümkün olmayan projelere 

yönlendirilebilmektedir. Bu durum, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine 

ayrılan kaynakların yanlış yönetimine ve israfına yol açabilmektedir. 

Önemli projelere sahip öngörülü bir girişimci, yürüttüğü faaliyetlerin 

finansman temini için dış kaynaklardan sayılan özel sektör veya kamu 

finansman kuruluşlarının kaynaklarından yararlanmaktadır. Kamu 

sektöründekilere karşın, özel sektör finansörleri limitsiz finansal 

sermaye arz edebilmektedir Kamu finansmanına başvurma yolunu 

tercih eden bir girişimcinin göze alması gereken sabit bir maliyet söz 

konusu iken, özel sektör finansmanı ise başvuru maliyetini 

gerektirmemektedir. Girişimciler, bu fonların yanı sıra ek olarak piyasa 

oranını ödemektedir (Takalo ve Tanayama, 2010: 20-21).  

Sermaye piyasaları eksiklerini ağırlaştırıcı nedenlerinden dolayı dış 

finansmana erişim, sermaye yatırımlarına kıyasla daha kısıtlayıcı 

özelliktedir. Yaratılan varlıkların maddi olmamasına ve yatırımın 

değerine dair bilgi asimetrileri, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının 
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finansman koşullarını değiştirebilmektedir (Czarnitzki ve Hottenrott, 

2011: 67). Nitekim genç firmaların çoğunluğu, kamu sermayesini 

önemli ve güvenilir alternatif bir kaynak olarak görmektedir. Maliyet 

primi gerektiren bir dış sermayenin varlığında, bu firmaların inovasyon 

ve Ar-Ge faaliyetleri; karşılaştıkları finansman kısıtlamaları, iç nakit 

akışı ve dış kamu sermaye finansman arzında oluşacak 

dalgalanmalardan ciddi düzeyde etkilenmektedir (Brown vd., 2009: 

167). Ayrıca yatırımın getirisi, yapılandırılma şekli ve finansman aracı; 

finansörlerin Ar-Ge ve inovasyon kararlarının yönünü 

şekillendirmektedir (Kerr ve Nanda, 2015: 5).  

İnovasyon ve Ar-Ge yatırımları, proje ve diğer giderlere ek olarak 

genellikle firmaya yönelik eğitim ve bilgiye sahip nitelikli teknoloji 

personellerine yapılan ödemeleri de içermektedir. Finansmanlardaki 

yapıcı arz değişikliğinin devamlılığından kuşku duyan bir firmanın 

inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerindeki ilk artışın sürdürülmesi ve 

gelecekte de kaynağa olunması için yeni öz kaynak finansmanının 

belirli bir bölümünü muhafaza edebilmektedir. (Brown vd., 2009: 160). 

Çoğu Ar-Ge projelerinin somut bir çıktıya dönüşmemesine rağmen 

finasman kaynakları ile yatırımlar önemli nitelik taşımaktadır. Çünkü 

elde edilen başarısız sonuçlar, inovasyon sürecininin desteklenmesinde 

ihtiyaç duyulan bilgi birikimine katkı sağlamaktadır (Ughetto, 2008: 

910). Dolayısıyla inovasyon ve Ar-Ge harcamaları için ihtiyaç duyulan 

finansman kaynakların temini ve yönetimi; yeni bilgilerin üretilmesi ve 

ekonomik büyümeyi tetikleyen yaratıcı fikirlerin geliştirilmesinde 

önemlilik arz etmektedir. 
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3.5. İnovasyon Sistemi ve Ar-Ge’nin Kurumsal Etkinliğini 

Artırmak  

İçinde yer aldığı kurumsal düzenlerin şekillendirmesiyle yaratılan 

İnovasyon ve Ar-Ge sistemi sosyal bir süreç olarak görülmektedir. 

Organizasyonlarda rol alan aktörlerin yürüttüğü çalışmalarda yaşanan 

verimlilik artışlarının önemli düzeyde teknolojik ilerleme, beşeri ve 

fiziki sermaye yatırımları gibi faktör büyümesine bağlı gelişim 

göstermesine rağmen, bu faktörlerin kurumsal düzen tarafından 

şekillenmesi kaçınılmazdır. (Oyelaran-Oyeyinka, 2006: 241). Bu 

bakımdan inovasyon sistemleri ve Ar-Ge’de rol alan aktörler; bilgiyi 

işleme yeteneği, fiziki ve beşeri sermaye yatırımları aracılığıyla politika 

seçim araçlarını kullanarak kurumsal inovasyon stratejilerinde etkinlik 

artışı sağlamaktadır.  

İnovasyon sistemi yaklaşımlarının odağında, inovasyonların çıkış 

noktası olan üretim bölgesi yer almaktadır. Modern toplumlarda igili 

işlevleri tamamlama konusunda önemli bir unsur olan teknolojilerin 

üretim, dağıtım ve alt fonksiyonlar şeklinde kullanılması sistem 

bakımından önem teşkil etmektedir (Geels, 2004: 900). Bu noktada 

kurumsal etkinlik, farklı ürünlerin uyarlanmasına ilişkin bazı Ar-Ge 

faaliyetlerini de kapsadığından; teknoloji aracı giderek değer 

kazanmaktadır (Patel ve Vega, 1999: 146). İnovasyon ve Ar-Ge 

politikalarında etkili olan bütün kurumsal yapılanmaların; misyon ve 

yerel stratejilerinin oluşturulması, atfedilen rollerinin güçlendirilmesi, 

düzenlemelerin incelenmesi ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemelerin 
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oluşturulması inovasyon sistemi ve Ar-Ge’nin kurumsal etkinlik 

artışına hız kazandırmaktadır (Gümüş vd., 2014: 98).  

SONUÇ 

İnovasyon ve Ar-Ge, günümüzde ülkeler arasında rekabet 

üstünlüğünün elde edilmesinde kilit unsur niteliği taşıdığından, sanayi 

devriminden bu yana özellikle gelişmiş ekonomilerde, bu faaliyet 

alanlarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasına daha çok özen 

gösterilmektedir. İnovayon ve faaliyetlerine önem verilmesinin 

mantığı; devrimin temelde üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan 

“makinelerin” etkisinde ve doğurduğu düşünce yapılarında, dolayısıyla 

bu kavramlarının kökeninde yatmaktadır. İnovasyon açısından 

bakıldığında; kavramın temeli, bir varlığın her zaman bir öncekinden 

daha iyi ve farklı olmasına dayanmaktadır. Burada önemli olan varlığın 

ürün, hizmet veya bir teknolojinin olması değil; bu varlıklarda iyileşme, 

değişim veya önceki durumdan farklılık yaratmasıdır. Ar-Ge 

kavramının temelinde ise belirli amaçlara hizmet eden yeni ürünlerin 

veya araçların; yürütülen düzenli çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler 

sayesinde üretilmesi yatmaktadır. Nitekim çalışma kapsamında ele 

alınan iktisadi okulların, inovasyon ve Ar-Ge’ye ilişkin yaklaşımlarının 

tarihi analizi yapıldığında; bu kavramlar doğrudan ya da dolaylı bir 

biçimde üretimin doğasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca iktisadi okullar, 

inovasyon ve Ar-Ge’nin çoğunlukla büyüme ve kalkınma odağında yer 

alan her bir kaynağınn farklı yönlerini vurgulamışlardır.  İnonasyon ve 

Ar-Ge’ye verilen önemin arttığı ve bu faaliyet alanlarına ilişkin pek çok 

politik görüşün ortaya çıktığı görülmüştür. İnovasyon ve Ar-Ge 
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faaliyetlerine ilişkin yaklaşımların ortak noktası üretimde farklı 

araçların kullanılmasıdır ve bu durum değişen bilginin elde edilmesine 

ve işleyişine işaret etmektedir. Buradan hareketle, gelişimin temel 

kaynağı olan bilgi bir değişim döngüsü içerisindedir; inovasyon ve Ar-

Ge faaliyetlerinin varlık nedeni veya gerekçesi de bu döngüdeki 

farklılık ve yeniliği yakalayabilmektir. 

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri açısından kilit girdi faktörü sayılan 

beşeri sermaye oluşumu ve düzeyinin artırılması uygulanacak 

politikaların etkinliği bakımından önem teşkil etmektedir. Beşeri 

sermaye düzeyinin artırılması adına eğitim sisteminde gerekli 

reformların yapılması ve performans bilgi sistemlerinin 

oluşturulmasına ilişkin teknolojik altyapıların geliştirilmesi inovasyon 

ve Ar-Ge verimliliğini de artırmaktadır. Ayrıca inovasyon ve Ar-

Ge’nin içinde geliştiği sosyal, kültürel ve kurumsal yapıların 

incelenmesi, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların giderilmesi; bu 

faaliyetlerin toplumda kolaylıkla yayılımını sağlamaktadır. Bilim, 

sanayi ve teknolojideki gelişmeler; ağırlıklı olarak yeni bir şey ile 

sonuçlanan girişimcilik kapasitesinden etkilenmektedir. Yeni yapılacak 

her bir inovasyon ve Ar-Ge faaliyetini besleyen bilişsel kapasite ise 

bilgi birikimlerini sağlayan Ar-Ge faaliyetlerinin etkin olması 

durumunda artabilmektedir. Bu faaliyetlerin etkili gerçekleşimi de 

istikrarlı bir makroekonomik çerçeveyi yani uygun bir ekonomik denge 

koşullarını gerektirmektedir.  
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İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini etkileyen tüm bu faktörler, 

uygulanacak politikaların etkinlik koşullarını da belirlemektedir. 

İnovasyon ve Ar-Ge’nin artmasında politikaların etkin olması, 

öncelikle bu faaliyet alanları için işleyen stratejilerin saptanması ve 

uygulanmasına bağlı gerçekleşmektedir. Uygulanacak politikalardaki 

bilgi akışı ve koordinasyonun sağlanması, inovasyon ve Ar-Ge için 

belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşmanın yollarını 

kolaylaştırmaktadır. İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerin gerçekleşmesi 

için gerekli altyapıların kurulması ve mevcut altyapıların geliştirilmesi, 

bu faaliyetlerde verimlilik artışı sağlamaktadır. Bu faaliyetlerin 

gerçekleşmesi aynı zamanda bir finansman kaynağı ihtiyacını 

doğurmaktadır. İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 

finansman kaynaklarının temini ve bu kaynakların yönetimi hem 

bunlardan elde edilecek verimi artırmakta hem de kaynak israfının 

önüne geçmektedir. Ayrıca inovasyon sisteminin ve Ar-Ge’nin 

kurumsal etkinliğinin artırılması bu faaliyetlerin yürütülmesini 

yaygınlaştırmaktadır. Bir ülkede yaygınlaşan inovasyon ve Ar-Ge 

faaliyetleri ise beraberinde rekabet gücünün artışını ve ekonomik 

büyümeyi getirmektedir. 

İnovasyon ve Ar-Ge’ye ilişkin mevcut politikaların -özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde- gözden geçirilmesi ve etkin politikaların 

uygulanması önem teşkil etmektedir. Faaliyetlerinin arttırılmasında, 

temel faktör olan beşeri sermayenin artırılması yoluna gidilmesi, 

önemli bir politik adım sayılmaktadır. Bu noktada teknoloji transferine 

ilişkin teşviklerin ve çokuluslu şirketlere kolaylıkların sağlanması 
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inovasyon ve Ar-Ge konusunda kritik rol oynamaktadır. Artrılacak Ar-

Ge projeleri, mevcut bilgi sermayesi stokuna katkı sağlamakta; sermaye 

stoku, gelecek nesillerin faydalanabileceği düşünce ve sistemler 

kümesine önemli çeşitlilik kazandırmaktadır. Ayrıca dışarıdan edinilen 

bilgilerin verimlilik düzeyine etkisi, bu bilginin etkin kullanımı ile ilgili 

olduğundan; bu aşamada araştırma ve deneyimler değerli olmaktadır. 

Yapılan inovasyon ve Ar-Ge, mevcut kaynakların görece etkin 

kullanımına olanak sağlayarak doğrudan, bilgi ve yetenek birikimleri 

ile bağlantı ilişkilerinin gerçekleşmesine yol açarak dolaylı biçimde 

büyümeye de etki edebilmektedir. 

Uluslararası ticari ilişkiler açısından bakıldığında; yapılan ticaret, 

tarafların inovasyon ile Ar-Ge faaliyetlerindeki etkinlik düzeylerine ve 

performans başarılarına bağlı olarak şekillenmektedir. Kamu 

müdahalelerini gerekli kılan bu faaliyet alanları, özellikle gelişmekte 

olan ülkeler için ağırlıklı olarak kamunun destekleyici teşvik 

politikalarının var olması durumunda arttırılabilmektedir. Ancak bu 

yönde yapılacak finanman desteklerinin, özellikle endüstriyel üretim ve 

teknoloji gibi getirisi/katma değeri yüksek olan faaliyet alanlarına 

kanalize edilmesi önem arz etmektedir. Kamu kurumlarında 

uygulanmak üzere hazırlanacak bütçelerin, stratejik planlamaya dayalı 

performans esaslı bütçeleme sistemleri doğrultusunda yeniden 

oluşturulması, gözden geçirilmesi ve ilgili kurumlar arasında 

koordinasyonun sağlanması faaliyetlerin arttırılmasında önemli bir 

diğer adımdır. Niceliği ve niteliği itibariyle inovasyon ve Ar-Ge 

yeteneğine ve kültürüne sahip kamu personellerinin istihdam edilmesi; 
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kurumlarda niteliğini artıracak ve bilgi akışı ve koordinasyon 

sağlanarak stratejik kararların verilmesinde etkili olacaktır. Özel, kamu 

ve yükseköğrenim kesimleri arasında işbirlikleri tesis edilerek sosyal, 

iktisadi ve çevresel sorunlara uyumlu inovasyon ve Ar-Ge politikaları 

geliştirilmelidir. Ayrıca kamu ve özel sektör ile üniversiteler arasında 

tesis edilen bilim ve teknoloji ortaklıkları, ülkelerin sosyal ve küresel 

değişikliklere adaptasyon başarısını artırmaktadır. Nitekim aracı 

kurumların bu faaliyet alanlarındaki etkin rolü de daha fazla 

arttırılmalıdır. 

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılmasına yönelik oluşturulacak 

genel politik çerçevenin teşvik edici, istikrarlı, etkili ve özellikle 

sürdürülebilir nitelikte olması; faaliyetlerde yer alan aktörleri de bu 

çalışmalara daha fazla yatırım yapmaya yöneltmektedir. İnovasyon ve 

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik çalışmalarda kamu katılımını sağlayacak 

ve özel sektörü tamamlayacak nitelikte olan bu politikalar, artan rekabet 

ile kalkınma ve büyümeye de katkı sağlayarak ülkeyi özellikle teknoloji 

ve ekonomi alanında farklı bir konuma taşıyabilecektir. 
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1. Yönetim Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları 

Yönetim muhasebesi, şirket sahiplerine ve yöneticilerine, rapor 

oluşturma ve analiz etme, yıllık bütçeler belirleme ve endüstri standardı 

yazılımları kullanma dahil olmak üzere şirketlerini etkin bir şekilde 

yönetmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan bir muhasebe 

dalıdır. Yönetim muhasebesinin amacı, kurumsal liderlerin akıllı 

seçimler yapmasına yardımcı olmaktır (Atay, 2008). 

Yönetim muhasebesi, yöneticilere karar vermelerinde yardımcı olan ve 

işletme yöneticilerine bilgi sağlayan finansal muhasebe ve maliyet 

muhasebesinden elde edilen verilere dayalı yeni veriler üretir. Yönetim 

muhasebesi, yönetim sürecinin planlama, organize etme, koordine etme 

ve kontrol etme aşamalarında yardımcı olacak bilgileri sağlamakla 

ilgilidir (Sevilengül, 2004). 

Chartered Institute of Management Accountants – CIMA’ya göre 

yönetim muhasebesi, strateji formülasyonu, iş planlaması ve kontrolü, 

karar verme, kaynak kullanımının optimizasyonu, katılımcıların ya da 

diğer harici bilgi kullanıcılarının bilgileri, çalışanların bilgileri ve varlık 

koruma gibi konularda bilgilerin tanımlanması, sunumu ve 

yorumlanması ile ilgilenen, yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır 

(Georgescu, Betianu, & Macovei, 2006). 

Yönetim muhasebesi, muhasebe bilgi sisteminden elde ettiği ham 

verileri düzenleyip rapor halinde yönetime sunulması ve yönetimin 

karar almasına yardımcı olması bakımından önem taşımaktadır. İşletme 

yönetiminin bilgiye olan ihtiyacının zaman içinde değişim ve gelişime 
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uğraması ile yönetim muhasebesi de zaman içerisinde değişim 

göstermiştir. Bu değişim, tarihsel süreç içerisinde tam zamanında 

üretim, hedef maliyetleme, kaizen maliyetleme, faaliyet tabanlı 

maliyetleme, dengeli skor kartı ve Kısıtlar Teorisi gibi yönetim 

muhasebesi uygulamalarının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bu 

uygulamalar ise stratejik kararın verilmesinde kullanılmaktadır. Söz 

konusu uygulamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir. 

Tam zamanında üretim: Stoksuz üretim olarak da ifade edilebilen tam 

zamanında üretim, geleneksel üretim sistemlerinden farklı olarak 

gerekli parçaları, gerekli miktarda, gerekli olduğu yerde ve zamanda 

istenen kalitede üretmek olarak ifade edilmektedir (Akın & Şimşek, 

2003). Tam zamanında üretim anlayışı, sermaye, ekipman ve işgücü 

gibi üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasına dayalı bir üretim 

sistemidir (Belek, 2004). 

Hedef maliyetleme: 1960’lı yıllarda Japonya’da Toyota tarafından 

geliştirilen hedef maliyetleme, maliyetleri daha tasarım aşamasında 

hesaplayan, bu sayede üretim esnasında oluşan maliyetleri kontrol 

altına alabilen, piyasa odaklı bir kar planlama ve maliyet düşürme 

aracıdır. Diğer bir ifadeyle, ürün yaşam döngüsü içinde oluşan 

maliyetleri, tasarım aşamasında belirleyerek düşürme amacı güden bir 

yöntemdir. Genellikle yeni ürün geliştirme sürecinde kullanılmakla 

birlikte mevcut ürünlerin geliştirilmesinde de kullanılabilmektedir 

(Okutmuş & Ergül, 2015). Hedef maliyetleme, maliyet planlaması, kar 

planlaması ve müşteri tatmini arasındaki hassas dengenin korunması 

temeline dayanmaktadır (Kutay & Akkaya, 2013). 
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Hedef maliyetlemeye gelişme ve tasarım aşamasında başvurulmaktadır. 

Amaç, maliyet kontrolü yönetimi değil, maliyet düşürmektir. Birçok 

departmanın iş birliğinde uygulanan yöntem, tek bir ya da birkaç 

mamulden ziyade, çoklu mamuller için uygundur. Bu özellikleri ile 

hedef maliyetleme, elektronik, makine, otomotiv, hassas mekanik, 

montaj sanayi gibi başlıca üretim endüstrisinde uygulanmaktadır 

(Karcıoğlu & Öztürk, 2015). 

Kaizen maliyetleme: Kaizen maliyetleme, bir hedef maliyetin 

belirlenerek bu hedef maliyete ulaşılması için üretim süreçlerinde 

sürekli bir iyileştirme yapılmasını amaçlayan, bu sayede küçük ama sık 

adımlarla sürekli gelişimi mümkün kılan bir yöntemdir. Özellikle 

maliyetleri düşürmek için kullanılan ve üretimin her aşamasındaki 

maliyetlerin düşürülmesinin sürekli izlendiği bir uygulamadır. Bu 

yöntemde sorumluluk en üst yöneticiden, en alt kademe çalışana kadar 

tüm işletme çalışanlarındadır. Çıktının iyileştirilebilmesi için sürecin 

iyileştirilmesi anlayışı söz konusudur (Okutmuş & Ergül, 2015). Kaizen 

maliyetleme sisteminde üretim, montaj ve dağıtım süreçlerinde israfın 

giderilmesini içermektedir. Kaizen maliyetlemede ana amaç kalitedir. 

Kaliteye ulaşmak için her aşamada oluşması ihtimal dahilinde olan 

üretim kaybı, gereksiz stok, teslimat gecikmesi gibi olumsuzluklara 

neden olan hatalar önlenerek daha yüksek kalitenin daha düşük 

maliyetle üretilmesi hedeflenmektedir (Karcıoğlu & Öztürk, 2015). 

Faaliyet tabanlı maliyetleme: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yöntemi, 

maliyeti yüksek ve karlı olmayan ürünlerin saptanmasına imkân 

sağlamaktadır. Ayrıca fiyatlama kararlarının ve kaynakların etkin 
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kullanımı da dâhil olmak üzere birçok konuda yönetime katkı 

sağlayarak karlılığı arttırmaktadır. Geleneksel yönteme göre daha 

doğru maliyet bilgileri sunması da yöntemin başka bir avantajıdır 

(Aktaş, 2013). Buna karşılık, uygulamasının zaman alıcı ve kaynak 

aktarımı gerektirmesi, diğer bilgi sistemleri ile arasındaki koordinasyon 

eksikliği, büyük işletmelerde yöntemin uygulanabilirliğinin zor olması 

ve yönetim desteğinin yeterli olmayışı gibi dezavantajlara sahiptir 

(Karğın, 2013). 

Dengeli skor kartı (Balanced scorecard): Finansal veriler ile finansal 

olmayan verileri belli göstergeler dahilinde ölçen ve her iki veri kaynağı 

arasındaki dengeyi sağlayan, veriden elde edilecek stratejiyi 

kullanılabilir kılmayı amaçlayan bir yöntem olan dengeli skor kartı, 

işletmenin mevcut ve gelecek durumunu göstererek birbirini 

etkileyecek şekilde yapılandırmaya imkân tanımaktadır (Kuğu & Kırlı, 

2013). Dengeli skor kartı, birbirinden ayrı ölçülere yoğunlaşmaktansa, 

ölçüler arasındaki performansa önem vererek performansın 

arttırılmasını amaçlamaktadır. Ölçüler arasındaki bağın kurulması, 

dağınık bir ölçüm yapısının oluşmasını engelleyerek performansın 

değişik boyutlarındaki başarı dereceleri hakkında zamanında bilgi 

edinilebilmesini mümkün kılmaktadır (Özyörük, Şirin, Yoksulabakan, 

Şanver, & Saraç, 2014). 

Kısıtlar teorisi: 1980’li yılların başında geliştirilen Kısıtlar Teorisi, 

önceleri üretim planlaması, sonrasında ise yönetim ve maliyet 

muhasebesi ile birlikte kullanılan, büyük faaliyet alanında 

uygulanabilen bir teoridir (Büyükyılmaz & Gürkan, 2009: 178). Kısıtlar 
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Teorisi, üretim işletmelerindeki en önemli başarı kriteri olan 

verimliliğin sağlanabilmesi için verimliliği engelleyen ya da tıkanıklığa 

neden olan unsurların nasıl tespit edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini 

ve bu unsurların nasıl ortadan kaldırılacağını açıklamaktadır (Kaplan & 

Kasapoğlu, 2013). Kısıtlar Teorisi’nde kısıtın tespit edilmesi, kısıtın 

nasıl yönetileceğine karar verilmesi, sistemin kısıtın yönetimi amacına 

odaklanması, kısıtın ortadan kaldırılması ve ilk aşamaya dönülmesi 

olmak üzere bir döngü söz konusudur (Kaplan & Kasapoğlu, 2013). 

2. Yönetim Muhasebesinin Stratejik Karar Verilmesinde 

Kullanımı 

Yönetim biliminde strateji, firmaların ve insanların hedeflerine ulaşmak 

için uzun vadeli bir bakış açısıyla bir yol belirlemeleri fikridir. 

İşletmeler için strateji, gelecek için plan yapmalarına ve böylece kendi 

kaderlerini kontrol etmelerine olanak tanır. Günümüzde üst yönetimin 

birincil rolü, şirketin uzun vadeli stratejisini formüle etmektir. İyi 

işleyen bir yönetim yapısına sahip olan bir şirketin tüm operasyonu, 

uygun belirlenmiş strateji dahilinde sorunsuz yürümektedir. Bu 

bağlamda, rekabette ayakta kalabilmek için firmalar kendi stratejilerini 

oluşturmalıdır (Çetin & Çaylan, 2015).  

Strateji sayesinde işletmelerin çevresiyle olan etkileşiminde kontrolü 

artmaktadır. Bu da işletmenin gelecekteki olaylar karşısında nasıl bir 

aksiyon alacağını belirlemesine yardımcı olmaktadır. Gelecekte 

çevresel koşulların nasıl olacağına dair bir fikre sahip olmak, 

işletmelerin gerekli faaliyet ve çözümleri planlamasına yardımcı olur 
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(Aydoğan & Şensözlü, 2015). Strateji, aynı zamanda işletmenin 

bütünsel olarak tek bir hedefe doğru ilerlemesini sağlamaktadır. Her 

işletmenin etkileşimde olduğu çevresi farklı olduğu gibi, aynı 

işletmenin farklı departmanlarının etkileşimde olduğu çevresi dahi 

farklıdır. Bu da departmanlar arasında eşgüdümü zorlaştırmaktadır. 

Strateji, departmanlar arasındaki eşgüdümü sağlamaktadır (Özer, 

2015). 

İşletmelerin gelecekteki olayları öngörmelerini ve bu konuda aksiyon 

almalarını sağlayan yönetim yaklaşımlarına “stratejik yönetim” adı 

verilmektedir. Stratejik yönetim söz konusu olduğunda, tüm mesele 

doğru kararlar vermek, etkili bir plan tasarlamak ve onu uygulamak ve 

değerlendirmektir. Stratejik yönetim, kuruluşların hedeflerine 

ulaşmasını ve bu hedeflere ulaşmak için gereken süreçleri açıkça 

tanımlamasını sağlar (Çolakoğlu & Çolakoğlu, 2010).  

Stratejik karar almanın stratejik yönetimin bir parçası olabilmesi için 

doğru bir seçim yapılması ve uygulanması gerekmektedir. Gelecekle 

ilgili seçimler ve bu kararların tüm organizasyonu etkilemesi gerçeği, 

stratejik yönetimi, zorlukları olan riskli bir çaba haline getirir. 

Dolayısıyla stratejik karar verme davranışı, hiç şüphesiz bir kurumsal 

planın yürütülmesinde etkili bir faktördür. 

Günümüzün oldukça rekabetçi iş dünyasında, işletme yöneticilerinin 

bilinçli kararlar vermesi ve kurumsal hedeflerine ulaşması kritik önem 

taşımaktadır. Karar verme, çeşitli seçenekler arasından seçim yapmayı 

içeren bir süreçtir. Yöneticilerin bilinçli bir seçim yapabilmek için, 
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kendilerine sunulan birçok olasılık hakkında bilgi sahibi olmaları 

gerekir. Birçok yönetim kararı, maliyetler ile ilgili bilgiden ve maliyete 

ilişkin karardan etkilenir. Dolayısıyla maliyetler, karar verme sürecinde 

etkili olabilir.   

Standart yönetim ve maliyet muhasebesi sistemleri, öncelikle finansal 

raporlama ve temel stok değerlemeleri için oluşturulduğundan, 

yönetimin karar vermek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sunması 

imkansızdır. Özellikle işletmenin ölçeği büyüdükçe, aranan bilginin 

kalitesi de önemli ölçüde değişime uğramıştır. Stratejik karar verme 

için gerekli bilgileri sağlamak ve bir şirketin kaynaklarını en etkin 

şekilde kullanmak yönetim ve maliyet muhasebesinin işidir. Zira 

yönetim muhasebesi, işletme stratejisinin belirlenmesine yönelik planın 

hazırlanması, bu planı hazırlayabilmek için gereken finansal bilgilerin 

üretimi gibi stratejik kararlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin 

üretiminden, yorumlanmasından ve işletme kaynaklarının en efektif 

şekilde kullanılmasından sorumludur.  

3. Yönetim Muhasebesi Aracılığıyla Stratejik Karar Verilmesinde 

Kullanılan Araçlar (Karar Destek Sistemleri) 

Karar Destek Sistemi, karar vermeye yardımcı olmak için iç ve dış 

verilerle personel ve organizasyonu destekleyen, bilgisayar tabanlı bilgi 

sistemidir. Bu bağlamda Karar Destek Sistemi [KDS], bir durumu 

analiz edip kararlar alabilmeleri için kullanıcılara bilgi sağlayan bir 

sistemdir (Özsever, Gençoğlu, & Enginel, 2009). Bir KDS, çalışanlar 

veya kullanıcıların karar vermelerinde yardımcı olacak ve böylece daha 
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etkili bir şekilde işlerini yapacak bilgiler sağlar. KDS, karar vericilerin 

yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı olmakla birlikte bu 

yeteneklerinin yerine geçmek üzere dizayn edilmemektedir. Kısaca 

KDS’ler, karar vericilerin yargıda bulunmalarını kolaylaştırmaktadır. 

KDS’ler, karar verilmesinin gerektiği durumlarda veya bir kararın 

tamamen algoritmalara dayandığı durumlarda kullanılmaktadır. 

(Alagöz, Serdar, & Koçyiğit, 2013). 

Karar destek sistemlerinin temel amacı destektir. Bu amaçla oluşturulan 

bir bilgisayar sistemi, karar vericilerin problemin anlaşılabilmesi için 

veri ve modeller kullanmasını ve seçeneklerini değerlendirmek için 

analitik yöntemlerden yararlanmasını sağlamaktadır. Bu destek 

faaliyetinin esas nedeni, karar verilmesi gereken ancak 

programlanabilir olmayan problemlerin sayısının oldukça fazla 

olmasıdır (Uyar, 2019). 

Karar verme sürecinde yönetime katkı sağlayan karar destek sistemleri, 

“İşletme Planlama Modelleri” olarak bilinmektedir. Planlama 

modellerinin organizasyon ve yürütülmesinde muhasebe uygulamaları, 

ihtiyaç duyulan bilgileri sağlamaktadır. Bununla birlikte muhasebe 

uygulamaları, işletme planlama ve sonuçlarının analizi sürecinde 

ihtiyaç duyulan bilgileri sunmaktadır (Alagöz, Serdar, & Koçyiğit, 

2013). İşletmelerin sınırsız kaynaklara sahip olmadıkları 

düşünüldüğünde stratejik kararın alınmasında yönetim muhasebesi 

uygulamalarından faydalanmak elzemdir. Hızlı ve stratejik kararlar 

alabilmek için bir tür karar destek sistemi olarak muhasebe bilgi 

sistemlerine gerekli özenin gösterilmesi gereklidir (Yürekli, 2017).  
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SONUÇ 

Yönetim muhasebesi uygulamaları işletmelerin stratejik kararlar 

vermesinde önemli bir yer almaktadır. Yönetim muhasebesi 

uygulamaları tek başına uygulandığı zaman birtakım eksiklikler ile 

karşılaşabilir, bu nedenle mutlaka güçlü bir yazılım ve iyi kurgulanmış 

bir raporlama sistemi desteklenmelidir. Karar destek sistemleri yönetim 

muhasebesi uygulamalarının başarılı olabilmesinde oldukça önemlidir.  

Karar destek sistemleri, işletmelerin değer zinciri içinde kalmalarını ve 

maliyetlerini yönetebilmelerini sağlamaktadır. Zira stratejik kararlar 

çoğunlukla maliyetle ilgilidir ve etkin bir maliyet azaltma programı ile 

işletme hedeflerine ulaşılmaya çalışılmaktadır.  
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de çeşitli sosyal, ekonomik ve siyasal sebeplerden ötürü 20. 

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kırsal yöreler ile küçük ve orta 

ölçekli şehirlerden daha büyük şehirlere giderek artan şekilde yoğun bir 

göç yaşanmaktadır. Bu durum nihayetinde bir takım yönetsel sorunları 

beraberinde getirmiş ve büyük Dünya şehirleri örneklerinde olduğu gibi 

Türkiye’de de bu kentler için yeni yönetim tarzları belirlenmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu gerekliliğin bir tezahürü olarak 1982 

Anayasası’nın 127. Maddesi ile getirilen “Kanun, büyük yerleşim 

merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir” hükmü dayanak 

gösterilerek 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası 

oluşturulmuştur. 2004 yılında bu yasa kaldırılarak 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Yasası yürürlüğe konmuştur. Bu yasa daha sonra 

2012 yılında 6360 sayılı yasa ile önemli değişikliklere uğramıştır. Hali 

hazırda Türkiye’de 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Yapılan 

açıklamalar büyükşehir oluşturulabilmesi için gerekli olan 750 bin 

nüfus şartının düşürülerek büyükşehir sayılarının arttırılacağı 

yönündedir.  

Bununla birlikte Türkiye’de yönetsel, istatistik, güvenlik, kalkınma gibi 

amaçlarla il düzeyini aşan planlamalar için sürekli olarak bölge 

düzeyinde bir yönetsel ölçek belirleme arayışı olduğu görülmektedir. 

Hali hazırda Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde AB hibelerinden 

faydalanmak ve standart istatistik alanları sağlamak için oluşturulan 

istatistiki bölge sınıflandırması sistemine (NUTS) göre Türkiye düzey 

1 olarak 81, düzey 2 olarak 26 ve düzey 3 olarak 12 bölge şeklinde 
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sınıflandırılmıştır.  Tam da bu noktada yürürlükteki büyükşehir 

belediye sistemi ile bölge sistemi sürekli bir mukayese konusu 

olmuştur. Mevcut düzenlemede il düzeyinde yerel yönetim sisteminde 

bir bölünmüşlük bulunmaktadır. Büyükşehir olan otuz ilde il özel 

idareleri, beldeler ve köyler statüsel olarak kaldırılmıştır. Büyükşehir 

belediyesi il mülki sınırlarını kapsayacak şekilde kurulmaktadır ve 

büyükşehir belediye başkanı tıpkı vali gibi il genelinde yetki sahibidir. 

Bu durumun ileride belediye başkanlığı ve valiliğin aynı kişide 

birleşmesi, valilerin seçimle göreve gelmesi, büyükşehirlerin bölge 

statüsüne evrilmesi gibi neticeler ile sonuçlanabileceği çeşitli 

kesimlerce dile getirilmektedir.  

Bu çalışmanın konusu Türkiye’de uygulanan büyükşehir belediyesi 

modelinin oluşturulmasından günümüze kadar olan değişimini 

incelemek; yürürlükteki modele ilişkin eleştiriler çerçevesinde 

büyükşehir belediyelerinin çeşitli yönlerden bölge olgusu ile 

metropolkent olgusu arasındaki benzerlik ve ayrılıklarını ortaya 

koymaktır. İstisnai bir düzenleme olan büyükşehir belediyesi 

uygulamasının, büyükşehir belediyelerinin yaygınlaştırılması 

neticesinde mevcut modelin nereye evrileceği, Türkiye’de yönetsel 

bölgeselleşmenin uygulanabilirliği ve büyükşehir belediyesinin bunun 

için uygun bir model olup olamayacağı üzerinde tartışma yürütülerek, 

elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler sunulmaya çalışılmıştır.   
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Metropoliten Kent Kavramı 

Sanayi devrimi sonrası Londra, Paris gibi büyükşehirleri daha küçük 

şehirlerden ayırmak için kullanılan metropoliten kavramı, antik dönem 

şehir devletlerini ithafen, Yunanca “ana, asıl, esas” anlamına gelen 

“metro” kelimesi ile “kent” anlamına gelen “polis” kelimesinin 

birleştirilmesi ile türetilmiştir  (Eke, 1985; Keene, 2004; Soydal ve 

Türk, 2012). Türkiye’de metropol kavramı ile birlikte anakent, 

büyükşehir kavramları da tanımlamada kullanılmaktadır. 

Her ne kadar üzerinde net olarak anlaşmaya varılmış genel bir tanımı 

olmasa da, metropoliten kent; ana gövdeyi oluşturan yoğun nüfuslu bir 

kent merkezi etrafında birbirleri ile yüksek düzeyde sosyal ve iktisadi 

ilişki bulunan bir veya birden fazla daha küçük kentsel merkez ve 

bunlarla bütünleşik kırsal alandan oluşan ve metropoliten alan olarak 

adlandırılan geniş kentsel alanda yerel hizmetlerin büyük ölçekli olarak 

yürütüldüğü şehirler şeklinde tanımlanabilir (Kubler ve Heinelt, 2005; 

Kahn, 2006; Oktay, 2016). Birden çok metropol şehrin birbiri ile 

entegre şekilde ve neredeyse kesintisiz olarak bütünleşik bir yapıya 

bürünmesi ile oluşan devasa kentsel yerleşim alanları ise “megapol” 

şeklinde adlandırılmaktadır (Oktay, 2016). Literatürde genel olarak 

metropol kentler bir ile beş milyon nüfus, megapoller ise beş ile on 

milyon nüfusa sahip kentler olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki 

örneklerinin yanısıra Türkiye’de de İstanbul-Kocaeli ve Adana- Mersin 

bölgesinin megapol olma yolunda ilerlediği ifade edilebilir.  
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Bir kentin metropoliten kent niteliğine sahip olması yolunda çeşitli 

dinamiklerden oluşan bir süreç söz konusudur. Sosyal, ekonomik veya 

politik nedenlerle kentsel nüfusta ve nüfus yoğunluğunda yaşanan artış 

neticesinde, öncelikle kent, sahip olduğu geleneksel sınırlarının dışına 

çıkmakta, kent etrafında çeşitli yeni ve daha küçük merkezler 

oluşmakta ve kent giderek kırsal alana doğru yayılmaktadır. Merkezden 

etrafa doğru yayılma ve büyüme hem yerleşim nüfusu hem de 

ekonomik sektörlerin dağılması şeklinde olmakta ve bu hareketlilik 

kentin iktisadi üretim ağını geliştirmektedir. Bu durum kentte tek 

amaçlı hizmet bölgeleri, zengin ve yoksul yerleşim yerleri gibi alanlar 

oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum yerleşim alanına ve 

ekonomik duruma dayalı sosyal ve kültürel ayrışmalara yol açmaktadır. 

Bu karmaşık kent nüfusu yerel siyasetin oluşup yerleşmesinde temel 

öğe olarak dikkat çekmektedir (Kubler ve Heinelt, 2005; Rao, 2007). 

Devletler, iktisadi kalkınmaya katkı sağlaması, kent merkezi etrafında 

yaşayıp herhangi bir gidere katılmama olarak ifade edilen “bedavacılık 

sorunu”nun giderilmesi, sosyal ayrışmanın azaltılarak toplumsal 

bütünleşmenin sağlanması, küçük yerel yönetimlerde karşılaşılan 

politik yozlaşmanın önüne geçilmesi, çevre, ulaşım, ekonomi ve kentsel 

planlama gibi konularda büyük ölçekli yönetimlerin getireceği 

avantajlardan yararlanma isteği gibi sebeplerle metropoliten alanlarda 

çeşitli kentsel yönetişim yaklaşım ve stratejileri benimsemektedirler 

(Lefevre, 2008). Bu çerçevede “metropoliten reform yaklaşımı”, “kamu 

tercihi okulu”, “yeni bölgecilik” ve “metropoliten yönetişim”  şeklinde 

dört yönetsel reform stratejisi öne çıkmaktadır (Eken ve ark., 2020). 
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Kuşkusuz hangi devletin hangi stratejiyi ne şekilde kullanacağı, 

hukuksal, yönetsel, ekonomik ve siyasal faktörlerine ve tercihlerine 

bağlıdır (Andersson, 2010). 

Metropoliten reform yaklaşımı, kentsel hizmetlerin adil ve verimli 

şekilde sunulabilmesi; iktisadi ve toplumsal kalkınmanın sağlanması 

açısından ölçek olarak en uygun yetki ve görev alanının diğer yerel 

yönetimlerin tüzel varlığının kaldırılarak tek kademeli yönetim altında 

toplanması veya üst otorite etrafında toplanılan, tüzel kişiliklerini 

korudukları dikey ilişkiye dayalı çift kademeli metropoliten yönetim 

modeli olması gerektiğini savunmaktadır. Bu sayede halkın yerel 

düzeyde kimden hesap soracağını bileceği ve yerel idarelerin farklı 

gerekçelerle sorumluluğu üzerinden atamayacağı ifade edilmektedir 

(Kubler ve Heinelt, 2005; Özgür, 2008; Çınar ve ark., 2009).  

Liberal düşünceyi savunan kamu tercihi okulu yaklaşımı, metropoliten 

sorunların tek bir üst otorite kontrolünde çözülemeyeceğini, aksine 

metropoliten alanlarda çok sayıda ve parçalı özerk yerel yönetimin 

oluşması gerektiğini ifade etmektedir (Çınar ve ark., 2009). Yaklaşıma 

göre, vatandaşlar yani kamu, bu yerel yönetimler arasında kişisel 

tercihleri doğrultusunda kendileri açısından en uygun gördükleri vergi 

ve hizmet alanını seçecektir ve bu durum yerel yönetimler arasında bir 

rekabet oluşturarak kentsel hizmetlerde etkinlik ve verimlilik 

sağlayacaktır  (Tiebout, 1956; Kubler ve Heinelt, 2005). Bu yaklaşım, 

yönetsel ve siyasal merkezileşmeye yol açması, demokratik katılım ve 

denetim kanallarını daraltması, yerel düzeyde rekabeti ortadan 

kaldırması ve tekelci hizmet sunumunu dayatarak vatandaşların tercih 
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hakkını engellemesi açısından eski bölgeci yaklaşıma karşı çıkmaktadır 

(Ostrom ve ark., 1961; Sager, 2005; Gül ve Batman, 2013). Bu strateji, 

1970’li yıllardan itibaren neoliberal hükümetler ve akademik çevrede 

kabul görmesine karşın, çok teorik kaldığı yönünde eleştirilmektedir 

(Kubler ve Heinelt, 2005). 

Yeni bölgecilik yaklaşımı, 1990’lardan itibaren ortaya çıkan göç, iklim 

değişikliği ve ulaşım gibi makro sorunların çözümünde küçük ve 

parçalı yönetimlerin kapasite olarak yetersiz kalmaları neticesinde 

ortaya atılmıştır. Bölgesel yönetişim yaklaşımı olarak da adlandırılan 

bu strateji, yerel idareler, farklı düzeydeki yönetsel birimler, gönüllü 

kuruluşlar ile özel sektör kuruluşlarının belli bir amaç çerçevesinde 

koordinasyon ve iş birliği yapmalarına, bölgesel düzeyde anlaşmalar, 

hizmet sözleşmeleri imzalamak ve hizmet birlikleri kurma yoluyla yerel 

sorunları çözmeleri düşüncesine dayanmaktadır. Bu yaklaşım kamu 

tercihi okulunun aksine bölgesel düzeyde kurumsal bütünleşmeyi, 

kamu reformu yaklaşımının aksine ise kamu politikası aktörleri 

arasında katı hiyerarşik bir düzen yerine kendi aralarında ve özel sektör 

ile sivil toplum arasında iş birliğini ve yönetişimi önermektedir (Kubler 

ve Heinelt, 2005; Kubler ve Schwab, 2007; Çınar ve ark., 2009; Bae ve 

Feiock, 2012).  

Metropoliten yönetişim yaklaşımı, değişen metropoliten sorunlar ile 

mücadelede, piyasa dostu etkin devlet şiarıyla, hiyerarşiye dayalı düzen 

yerine, yerel ve bölgesel kalkınmada rekabetçi, mekân odaklı, kamusal 

ve kamusal olmayan aktörler temelinde, yatay ve dikey işbirliğine ve 



71 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

ortaklıklara dayalı olmayı savunmaktadır (Çınar ve ark., 2009; Silva ve 

Buček, 2017) 

Shah (2012), Dünya üzerinde uygulanan metropoliten yönetim 

modellerini; üniter yönetim modeli, dikey koordine edilmiş çift 

kademeli yönetim modeli, yatay koordine edilmiş çift kademeli 

yönetim modeli, yatay örgütlenmiş çift kademeli gönüllü yönetim 

modeli, koordine edilmemiş çift kademeli model, koordine edilmemiş 

ve parçalı tek kademeli model olarak altı sınıfta tasnif etmiştir. Tüm bu 

modellerin uygulamada çeşitli olumlu ve olumsuz yönlerinden söz 

edilebilmektedir. Türkiye’de mevcut olarak uygulanan büyükşehir 

belediye modeli iki kademeli metropoliten yönetim modeli olarak ifade 

edilebilir. 

2.2. Bölge Kavramı 

Bölge, ülke düzeyi altında, ilden daha büyük ölçekte, idari sınırları 

genellikle mülki sınırlar ile çakışan, geniş bir etkileşim sahasına sahip, 

yerinden yönetilen, demokratik ve katılımcı bir yönetsel yapıya sahip, 

kendi bütçesi olan, alan yönetimine dayalı planlama ve yönetim 

birimidir (Parlak ve Özgür, 2002: 255). Bölgeselleşme, bölgenin yerel 

bir yönetim birimi olarak kabul edilerek görev, yetki, amaç ve işlev 

açısından çerçevesinin belirlenmesini ve merkeziyetçilikten, âdemi 

merkeziyetçiliğe doğru geçişi ifade eder (Arıkan, 2004; Özel, 2004; 

Mengi, 2004). Politik, idari, toplumsal, iktisadi, kültürel ve tarihsel 

gerekçelerin biri veya birkaçı nedeniyle devletler bölgeselleşmeye 

yönelebilmektedir. Bölgeler kendilerini ortaya çıkaran gerekçeler 

çerçevesinde yönetsel, siyasal, işlevsel/planlama, tarihsel/kültürel 
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olmak üzere dört farklı türde ele alınabilir. Yönetsel bölge, siyasal 

olarak herhangi bir yetkiye sahip olmayan yetki genişliğine dayanılarak 

merkezi yönetim hizmetlerinin; yönetsel özerklik prensibi çerçevesinde 

ise yerel hizmetlerin yürütüldüğü idari birimlerdir (Nalbant, 1996). 

İşlevsel/planlama bölgeleri, yönetsel yapı ve sınırlardan bağımsız 

olarak, ulaştırma, teşvik, cazibe, kalkınma, istatistik bölgeleri şeklinde 

farklı isimler alabilen; milli kaynaklar ile yatırımların belli bir program 

dâhilinde icrasını sağlamak maksadıyla oluşturulan alanlardır (Mengi, 

1998; Apan, 2004). Kültürel bölge, sahip olduğu dil, din, tarihsel süreç 

gibi özellikler çerçevesinde “kültürel ve tarihi” doku etrafında oluşan 

topluluğa (Toksöz ve Gezici, 2014; Demiral, 2006); özerk bir statü 

verilmesini, istisnai kurallara tabi tutulmasını ifade etmektedir. Son 

olarak siyasal bölge ise, statüsünü belirleme konusunda karar ortağı 

olan, yetkileri anayasa, oluşum statüsü ve kanunlar çerçevesinde 

belirlenen, siyasal yetkiler ile donatılmış, en geniş biçimde özerklik 

hakkı tanınmış bölge tipi olarak tanımlanabilir (Nalbant, 1996).  

2.3. Türkiye’nin Taşra Yönetim Yapısı 

Osmanlıda taşra idari yapılanması en büyükten küçüğe, eyalet/vilayet, 

sancak/liva, kaza, nahiye ve köy olmak üzere beşli bölünme 

şeklindedir. Bunlar içinde köy ve dolayısıyla köy sınırı temel 

hücre/idari birim olup, köyden büyük idari birimlerin hepsi temelde 

köylerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır (Soydal ve Türk, 2012). Bu 

tablo Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sonrasında da benzer bir şekilde 

devam etmiştir. 1982 Anayasa’sının 126. Maddesine göre Türkiye, 

“coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 
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gereklerine göre” illere ayrılmış; diğer alt kademeler için yasama 

organı yetkilendirilmiştir. Bu dayanakla oluşturulan 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanunu’na göre iller, ilçe ve bucaklara ayrılmıştır. Bununla 

birlikte Anayasa’ya göre, merkezi yönetim “kamu hizmetlerinin 

görülmesinde verim ve uygum sağlamak amacıyla” birden fazla ili 

kapsayan merkezi idare teşkilatı (bölge kuruluşları) oluşturabilir. 

Anayasa’nın 127. Maddesine göre, mahalli (yerel) idareler, yerel halkın 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, yerinden yönetim ilkesi 

çerçevesinde yasa ile oluşturulan ve seçimle göreve gelen il, belediye 

ve köyden müteşekkil kamu tüzel kişileridir. Bununla birlikte yasa ile 

büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri de 

oluşturulabilmektedir. Büyükşehir belediyeleri bu şekilde 

kurulmaktadır. Yerel yönetimler belirli kamusal hizmetlerin ortak 

görülmesi maksadıyla kendi aralarında önceden izin almak üzere birlik 

kurabilmektedir. 

3.TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

Türkiye’de büyükşehir belediyesinin günümüze kadar olan sürecini 

birkaç evrede ele almak mümkündür.  

3.1. 1984 yılı Öncesi Dönem 

Türkiye’de ilk belediye sistemine geçiş olan, 1856 tarihli İstanbul 

Şehremaneti ve bağlı belediye daireleri şeklindeki 1912 yılında kadar 

yürürlükte kalan iki kademeli uygulama, aslında modern anlamda 

büyükşehir/anakent belediyeciliğinin temeli olarak gösterilebilir 

(Arıkboğa, 2015). Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nden, 1980’li 
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yıllara gelinceye kadar gerçek manada bir büyükşehir yönetiminden söz 

etmek mümkün görünmemektedir. Fakat Dünya düzenlemelerine 

bakıldığında Londra ve Paris gibi şehirlerde bu tarz yönetimlere 

1900’lü yılların başından itibaren geçilmeye başlandığı görülmektedir.  

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını takiben 1927 yılında yapılan ilk nüfus 

sayımına göre, kentsel nüfus kriteri olarak alınan 10.000 nüfus esas 

alındığında, Türkiye nüfusunun  % 83,8'i kırsal, % 16,2'si şehir 

yerleşmelerinde yaşamaktaydı (Gümüş, 1998). 1950’li yıllar ile birlikte 

Türkiye’de tarımda makineleşmeye geçilmesiyle birlikte, köylerde atıl 

durumda kalan nüfus ticari ve sanayi canlılığın yaşanmaya başladığı 

kentlere yığılmaya başlamıştır  (Işık, 2005).  Bu durum başta İstanbul 

olmak üzere bazı şehirleri yoğun nüfus ve buna bağlı ciddi kentsel 

sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.  

Köylerden ve daha perifer kentlerden bu şehirlere gelen nüfus daha çok 

kent merkezi etrafında yer alan alanlarda yerleştiklerinden; yönetsel 

açıdan parçalı kentsel bölümler ortaya çıkmıştır. Bu durum kent ile söz 

konusu yerleşim yerleri arasında eşgüdüm, planlama, hizmetlerde 

etkinlik, bedavacılık sorunu, ölçek ekonomisinden yararlanma ve 

bütünleşik kent yönetimi gibi sorunları ortaya çıkarmıştır (Arıkboğa, 

2013). 1982 Anayasası’na kadar gelinen süreçte yerel yönetimler 

içersinde büyükşehir belediyesi sayılmadığı için, özellikle İstanbul’un 

“bölük pörçük” olarak tabir edilen yönetim yapısının imar ve planlama 

yönüyle ortaya çıkardığı sorunları çözmek maksadıyla, İller 

Bankası’nın girişimiyle, yerel yönetimler arasında hizmet birliği 

kurulması yönünde özendirme ve dayatmalarda bulunulmuştur (Ünal, 



75 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

1982; Keleş, 2012). 1980 sonrasında da benzer çabalar devam etmiş; bu 

kez Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya ve Eskişehir il 

merkezlerine yakın küçük belediyeler ile il belediyelerinin 

birleştirilmesi yoluyla anakent oluşturulması cihetine gidilmiştir 

(Keleş, 2009). 11 Aralık 1980 tarih ve 17187 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 34 nolu Milli Güvenlik Konseyi Kararı ile hızlı nüfus 

artışının ve köylerden kentlere göçün neticesi olarak büyük kentlere 

yakın yerlerde oluşan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve 

ulaştırma gibi beledi hizmetleri vatandaşa etkin ve yeterli olarak 

ulaştıramadığı ve aksamalara neden olduğu gerekçesi ile il belediyeleri 

ile birleştirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karar 08 Aralık 1981 

tarih ve 17538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2561 sayılı 

Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana 

Belediyelere Bağlanması Hakkında Kanun ile yasalaştırılmıştır. Buna 

göre, “Enerji, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, ulaşım, toplu 

taşıma ve imar gibi temel belediye hizmetlerinin birbirleriyle uyumlu ve 

bütünleştirici bir planlama içinde yeterli ölçüde ve verimli bir biçimde 

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla son genel nüfus sayımı 

sonuçlarına göre belediye nüfusu 300.000’i aşan büyükşehirlerin 

çevresinde bulunan belediye ve köyler, bu Kanunda belirtilen esas ve 

usullere göre yakınında bulundukları büyükşehir belediyesine 

bağlanabilir. Bu bağlantıda, bağlanacak belediye ve köylerin ana 

belediyelere uzaklıkları, ana belediyenin imkânları, hizmeti götürme ve 

birleştirme olanakları göz önünde tutulur.” denmektedir. 
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Her ne kadar bu tarz geçici çözümler ile büyük kentlerin yönetsel 

sorunları kısa vadede çözülmeye çalışılsa da; yürürlükteki 1580 sayılı 

Belediye Yasası’nın iki bin alt nüfus sınırı ile kurulan bir belde ile 

nüfusu bir milyonu geçkin il belediyesini aynı kefeye koyacak yasal 

hükümlere tabi kılması, büyük kentlerin belediye idaresini zorlar bir hal 

almış ve bu kentlerdeki karmaşık sorunların çözümü için yeni bir idari 

örgütlenme tarzı geliştirilmesi gerekmiştir   (Eryılmaz, 2000). 

Bu doğrultuda, 1982 yılındaki büyükşehirler için özel yönetim 

biçimlerinin öngörülebileceğine ilişkin anayasal düzenleme dayanak 

gösterilerek 1984 yılında oluşturulan 3030 sayılı yasa ile 

büyükşehirlere özgü bir belediye mevzuatının yürürlüğe konması 

mümkün olabilmiştir. 

3.2. 1984 Sonrası Dönem 

1984 sonrasında büyükşehir belediyesi sistemini etkileyen dört temel 

yasa ve yasa değişikliğinden söz etmek mümkündür. 

3.2.1. 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi 

Hakkında Kanun 

1980 sonrasında üretim sektöründe ortaya çıkan post-fordist dönüşüm 

süreci, ekonominin küreselleşmesi, kentlerin büyümesi ve küreselleşen 

ekonomilerde büyük kentlerin daha fazla görünür olmaya başlaması,  

kamu yönetiminde liberal hareketlerin ve yerelleşmenin önem 

kazanması gibi gerekçeler ile küçük yerel idarelerin birleştirilerek daha 

büyük çaplı yönetsel kuruluşlara dönüştürülmesi uygulamalarına 

rastlanmaktadır. Türkiye’de bu dönüşümden etkilenmiş ve 1980’lerin 
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ortalarına doğru büyükşehir belediye sistemi kurulmuştur (Aydınlı, 

2003). 

1982 Anayasası’nın 127. Maddesi, mahalli idareleri il, belediye veya 

köy şeklinde sıralarken diğer taraftan aynı maddenin devamında Kanun 

ile büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri 

getirilebileceğini de hükme bağlamıştır. İfade edilen gerekçeler 

neticesinde 1984 yılında bu anayasal hükme dayanılarak oluşturulan 

3030 sayılı Yasa ile İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde anakent 

belediyeleri kurulması yoluna gidilmiştir. Daha sonra ilerleyen 

dönemlerde bu uygulama genişletilmiş ve sırasıyla 1986 yılında Adana 

(3306), 1987 yılında Bursa (3391), Gaziantep (3398), Konya(3399), 

1988 yılında Kayseri (3508) sayılı yasalar ile 1993 yılında Eskişehir, 

Samsun, Antalya, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Diyarbakır (504), 2000 

yılında ise Sakarya (593) sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 

büyükşehir statüsüne ulaştırılmıştır.  

3030 sayılı yasaya göre büyükşehir; belediye sınırları içinde birden 

fazla ilçe bulunan şehirleri; ilçe belediyesi ise, büyükşehir belediyesinin 

sınırları içerisinde kalan ilçelerde kurulan belediyeleri tanımlamaktadır. 

Büyükşehirlerde şehrin adı ile “büyükşehir belediyesi” kurulacağı ve 

büyükşehir belediyelerinin sınırlarının ismini aldıkları büyükşehirlerin 

belediye sınırları olduğu düzenleme altına alınmıştır (md. 3,4,5). 

3030 sayılı yasanın ilk hali ile anakent düzenlemesi için herhangi bir 

nüfus veya alan şartı aranmamış, yalnızca il merkezi olan belediyenin 

sınırları içerisinde birden fazla ilçenin var olması koşulu yeterli 
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görülmüştür. Nitekim 2000’li yılların başına gelindiğinde nüfusu on 

milyonu aşan büyükşehir olduğu gibi nüfusu birkaç yüzbini geçmeyen 

kentlerin de büyükşehir belediye statüsüne kavuşturulduğu 

görülmektedir (Keleş, 2012; Şengül, 2014). 

1993 yılına gelindiğinde büyükşehir belediyesi oluşturulabilmesi için 

belediye sınırları içerisinde ilçe belediyesi olma şartı aranmaktan da 

vazgeçilmiştir. Bu tarihte oluşturulan 504 sayılı Yedi İlde Büyükşehir 

Belediyesi Kurulması Hakkında KHK ile büyükşehirlerde ilçe 

belediyesi yerine “alt kademe belediyesi” oluşturulması yeterli 

görülmüştür. Alt kademe belediyesi kavramı Türkiye’de ilk kez 504 

sayılı KHK ile yerel yönetimler literatürüne girmiştir.   

11 Aralık 2003 tarihinde büyükşehir belediyelerinin oluşturulma biçimi 

hakkında yeni bir değişiklik getirilmeye çalışılmıştır. Bu tarihte kabul 

edilen 5019 sayılı Yasa ile valilik binası merkez olmak üzere, nüfusu 

beş milyonu aşan büyükşehirlerde (İstanbul ve Ankara) 50 km; nüfusu 

bir ile iki milyon arası kentlerdeyse 30 km yarıçap büyükşehir 

belediyesinin görev ve yetki alanı olarak belirlenmiştir. Bu sınırlar 

içerisinde kalan ilçe belediyeleri, belde niteliği taşıyan ilk kademe 

belediyeleri büyükşehire bağlanmıştır. İstanbul ve Kocaeli şehirleri için 

öngörülen 50 km ve 30 km yarıçaplar il yüzölçümünün tamamını 

kapsadığı için bu şehirlerde ististani olarak il sınırları büyükşehir 

belediye sınırı olarak belirlenmiştir. Uygulama o dönem 

Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun bulunmayarak geri gönderilmiş ve 

TBMM tarafından ısrar edilmediği için yürürlüğe girememiştir.  
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3.2.2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası 

2000’li yılların başında hükümetin değişmesi ile birlikte Türkiye’de 

birçok alanda olduğu gibi yerel yönetimler alanında da bir takım 

reformist çabalara girişildiği görülmektedir. Diğer yerel yönetim 

yasaları ile birlikte 2004 tarihli Büyükşehir Belediye Yasası da bu 

çabaların bir sonucu olarak ifade edilebilir. 

Söz konusu Yasa gerekçesinde de dile getirildiği üzere, Dünya 

üzerindeki kentlerin küreselleşmesi ve dünya sistemi içerisinde gelişme 

ve etkileşim olarak aktif bir yer almaya başlamaları, uluslararası 

yatırımcıların önemli bölümünün büyük kentlere yönelmesi ve zengin 

iletişim ve ulaşım ağına sahip büyükşehirlerin Dünya ekonomisinin en 

büyük pazarları, ticaret merkezleri ve ulusal ekonomilerinin lokomotifi 

olmaları bu kentlere ayrı bir önem yüklemektedir. Gerekçede 

büyükşehirler, Dünya örneklerinde olduğu gibi, büyük bir kent ve onun 

etrafında bulunan birçok küçük kentten oluşan yerleşim alanları olarak 

tanımlanmıştır. Bu anlamda büyükşehirlerin geniş bir alanı tanımladığı 

ve kanunu biçimlendiren esas noktanın birbiri ile sosyokültürel ve 

ekonomik olarak etkileşim içinde olan bu geçişgen alan olduğu ifade 

edilmektedir. Diğer taraftan bu alanda (metropoliten kent alanı) kurulan 

ve eşgüdümden yoksun olan birçok yerel yönetim biriminin, hizmet 

üretmede ve mali kaynaklara sahip olmada yetersiz kaldığı, yetkilerin 

ve mali kaynakların birçok yerel yönetim birimi arasında taksim 

edildiği, hizmetlerin planlanması ve ifasında çok sayıda birimin yetkili 

olması hasebiyle uyumsuzlukların ortaya çıktığı, ölçek ekonomisinden 

yararlanılamadığından israfa yol açıldığı, büyükşehirlerde artan nüfus 
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paralelinde konut talebinde meydana gelen artış neticesinde arsa 

spekülasyonu ile kaçak yapılaşmanın arttığı ve bu durumun kent 

estetiği ve bütünlüğünü bozduğu için bütünlükçü bir imar planına 

ihtiyaç duyulduğu, belirtilen olumsuzluları giderebilmek adına bu 

düzenlemeye gidildiği ifade edilmiştir. 

2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile büyükşehir 

belediye modelinde önceki yasaya göre bir takım yeni düzenlemeler ve 

anlayış getirildiği görülmektedir. Bunlara göz atılacak olursa; öncelikle 

bu yasa ile büyükşehirlerde nüfus ve alan odaklı bir oluşuma gidildiği 

ifade edilebilir. Nitekim ilk kez bir belediyenin büyükşehir belediyesi 

olarak kabul edilebilmesi için kent merkezinin (on km yarıçaplı) en az 

750 bin nüfusa sahip olması gerektiği düzenleme altına alınmıştır. Alan 

düzenlemesi olarak da daha önceden 5019 sayılı yasa ile yapılmak 

istenen ancak nihayete erdirilemeyen düzenlemeye oldukça benzer bir 

uygulama ile büyükşehir belediyesinin coğrafi manada sorumluluk 

alanında genişletmeye gidildiği görülmektedir. Buna göre İstanbul ve 

Kocaeli dışındaki büyükşehirler arasında nüfusu bir milyona kadar 

olanların 20 km, nüfusu bir ile iki milyon arasında olanların 30 km ve 

nüfusu iki milyondan fazla olanların ise 50 km yarıçap olacak şekilde 

sınırları genişletilmiştir. İstanbul ve Kocaeli de ise mülki sınır 

büyükşehir belediye sınırı olarak belirlenmiştir. Söz konusu yasa ile 

büyükşehir kurulabilmesi için, büyükşehir belediyesinin sınırları 

içerisinde en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsaması 

gerektiği belirtilmiştir. Yasa, ilk kez büyükşehir belediyesinin idari ve 

mali özerkliğe sahip olduğu hususuna vurgu yapmıştır. Diğer taraftan, 
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alt kademe belediyesi tabiri kaldırılarak, büyükşehir belediye sınırları 

içerisinde bulunan ve ilçe statüsünde olmayan tüm belediyelerinin ilk 

kademe belediyesi adıyla büyükşehir belediye sistemine katıldığı 

görülmektedir. İlk kademe belediyeleri, ilçe belediyeleri ile aynı yetki, 

imtiyaz ve sorumluluklara sahip kılınmış ve büyükşehir belediyesine 

sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında 

koordinasyonu sağlama görevi verilmiştir. Bu sayede başta imar 

bütünlüğü olmak üzere, merkez ve çevre arasında uyum ve eşgüdüm 

oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.  

3.2.3. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 

İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması      

Hakkında Kanun  

Siyasi irade büyükşehir belediyesinin kuruluşu ve genişletilmesine 

ilişkin 2004 yılındaki yasal düzenlemenin öngördüğü uygulamadan 

kaynaklı sorunları gidermek adına 2008 yılında yeni bir yasal 

düzenlemeye başvurarak 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları 

İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunu kabul etmiştir.  Buna göre, daha önce 2004 

düzenlemesi ile alt kademe belediyelerinin yerine oluşturulan ilk 

kademe belediyesi şeklinde uygulamadan vazgeçilmiş ve büyükşehir 

belediye sınırları içerisinde bulunan yaklaşık üç yüz kadar ilk kademe 

belediyesinin tamamı lağvedilmiş, ikibin nüfusun altındaki yaklaşık 

sekiz yüz altmış iki belde belediyesi kapatılarak köye 

dönüştürülmüştür.  Ancak köye dönüştürülen beldelerin bir kısmı, daha 

sonra bir takım hukuksal usul gerekçeleri nedeniyle dava açarak 

seçimlere belediye olarak katılabilmiştir. Diğer taraftan büyükşehir 
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belediye sınırları içerisinde, kimi kaldırılan beldelerden dönüştürme, 

kimi ise bazı büyük ilçelerin bölünmesi şeklinde oluşturulan toplamda 

kırk üç yeni ilçe kurulmuştur. Bu düzenleme ile artık kent merkezinde 

yalnızca büyükşehir belediyesi ve büyükşehir ilçe belediyesi şeklinde 

ikili, basit ve tek düze bir yapıya geçildiği görülmektedir.  

3.2.4. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Yaşanan dönüşüm çerçevesinde iktisadi faaliyetlerin küreselleşen 

dünyanın temel taşı olarak düşünüldüğü günümüz dünyasında; 

devletlerin içinde bulunduğu siyasi mücadele ve ekonomik 

dinamiklerin odağında yer alan kamu yönetiminin de mütemadi olarak 

yeniden yapılandırılması ihtiyacı kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim 

sürdürülebilir bir kalkınma modelinin elde edilmesi, etkin, verimli ve 

hızlı bir hizmet sunumu gerçekleştirilebilmesi; doğru olarak belirlenmiş 

mekânsal ölçekte kurumsal yönetişime dayalı yeni yönetim 

basamaklarının oluşturulması veya bu birimlerin geliştirilmesini 

gerektirmektedir (Özışık, 2015).  

2012 yılında oluşturulan “6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”3 

Türkiye’nin yerel yönetim sistemine ve büyükşehir belediyesinin 

 
3  2013 yılında 6447 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Ordu ili 

büyükşehir yapılmış; Altınordu diye ilçe kurulmuştur. Bu değişikliğe rağmen yasa 

genellikle yukarıdaki isim ile anıldığı için, bu şekilde kullanılmıştır. 
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kuruluş mantığına çok farklı ve kimi yönleri ile hala tam olarak 

anlaşılamamış yeni uygulamalar getirmiştir. 

6360 sayılı yasa’nın hangi gerekliliklerden kaynaklı olarak 

oluşturulduğu ve neyi hedeflediği yasanın genel gerekçesinde ifade 

edilmiştir. Buna göre, temel amaç yerel düzeyde hizmet üreten yerel 

yönetim birimlerine geniş ölçek kazandırmak olmuştur. Geniş ölçeğe 

sahip yerel yönetim birimlerinin il genelinde uyumlu imar 

uygulamalarının sağlanacağı, bölük pörçük planlar yerine bölgesel 

düzeyde planların oluşturulabileceği, bu yönetim birimlerinin gelişmiş 

teknoloji ile donatılabileceği, nitelikli teknik personel istihdam 

edilebileceği, işgücünde uzmanlaşmanın sağlanabileceği, mali 

kaynakların paylaşımı ve kullanımında daha adil ve etkin bir sistemin 

sağlanabileceği ve buna bağlı olarak verimlilik artışının elde 

edilebileceği, vatandaş taleplerinin karşılanma düzeyinin, hizmet 

memnuniyetinin ve vatandaşların demokratik katılım olanaklarının 

arttırılacağı öngörülmüştür (www2.tbmm.gov.tr, 2012). Bir başka ifade 

ile daha geniş bir ölçekte daha az yerel yönetim birimi ile daha bütüncül 

makro planlar yapılabilmesi ve ölçek ekonomilerinin getireceği 

avantajlardan fayadalanılmasının hedeflendiği görülmektedir. Yasa bu 

haliyle bölge tarzı bir yönetim modelini andıran bir sistem getirmiş ve 

bu sisteme geçilmesinde daha önceden İstanbul ve Kocaeli illerindeki 

büyükşehir belediyesi uygulamalarının referans gösterilerek karar 

verildiği dile getirilmiştir.  

6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi olabilme koşulu olan yedi 

yüz elli bin kent merkezi nüfusu, yedi yüz elli bin il nüfusu olarak 
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değiştirilmiş ve bu değişiklik ile birlikte mevcuttaki on altı büyükşehir 

belediyesine4, on dört5 daha eklenerek toplam büyükşehir belediyesi 

sayısı otuza ulaştırılmıştır. Yeni büyükşehir yapılan illerde yirmi beş 

yeni ilçe kurulmuştur. Bu otuz ilde büyükşehir belediyesinin yetki 

sınırları il mülki sınırı ile aynı tutulmuştur. Yine bu illerde yer alan 

ilçelerdeki tüm ilçeler büyükşehir belediyesi alt ilçesi olmuş ve ilçe 

belediyesi sınırları da ilçe mülki sınırları ile eşitlenmiştir. Yeni ilçeler 

ile birlikte toplamda büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe 

sayısı yüz kırk üç iken beş yüz on dokuz’a yükselmiştir. Bu illerde yer 

alan il özel idareleri, belde (1076), bucak ve köylerin (16.500) 

tamamının tüzel kişilikleri kaldırılmış; ilçeler dışındaki yerleşim 

birimlerinin tamamına mahalle statüsü verilmiştir. İl özel idareleri 

yerine ise merkezi yönetimin taşra kuruluşu olarak valiliklere bağlı 

yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları kurulmuştur. Bu sayede 

tüm ilde büyükşehir ve ilçe belediyesi şeklinde yalnızca iki basamaklı 

bir yerel yönetim dizgesi oluşturulmuştur. Yasa değişikliği ile 

büyükşehir olmayan illerde bulunan ve nüfusu 2000’in altında olan tüm 

beldelerin de (559) tüzel kişiliği kaldırılarak köye dönüştürülmüştür. 

Böylece 2008 yılında 5747 sayılı yasa ile bu konuda yapılmak istenen 

düzenleme tamamlanmıştır. 6360 sayılı yasa ile ilçe kurulması için 

gerekli olan elli bin nüfus şartı yirmi bin olarak güncellenmiş; mahalle 

kurulabilmesi için de en az beş yüz nüfus zorunluluğu getirilmiştir. 

 
4 Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, 

İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun. 
5 Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, 

Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van. 
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Şekil 1: Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Kuruluşunun Yıllara Göre 

Dağılımı. 

Getirilen yeni düzenleme ile büyükşehir belediyesinin ve ilçe 

belediyelerinin sorumluluk alanı kent merkezinden tüm ile yani uzak 

kırsal çevreyi de kapsayan bir alana yayılmıştır. Bir başka ifade ile 

günümüze kadar kentsel bir yönetim birimi olan belediyeler ve 

büyükşehir belediyeleri artık bölge benzeri mekânsal alanı yöneten 

birimlere dönüştürülmüş ve kırsal nüfus olarak tabir edilen köy 

nüfusuna kâğıt üzerinde de olsa kentli kimliği verilmiştir. Bu sebeple 

bu yönetimlere tarımsal ve hayvancılığa ilişkin yetki ve sorumluluklar 

da tanımlanmıştır. Büyükşehir belediyesi başta imar olmak üzere, 

ulaşım, altyapı gibi birçok konuda koordine edici, icracı, onaylayıcı ve 

denetleyici bir poziyonda tutularak oldukça güçlendirilmiştir. Yine 

buna paralel olarak mali açıdan da büyükşehir belediyesinin 

desteklendiğini ve diğer il belediyeleri ve il özel iddarelerine ayrılan 

bütçe miktarında azalış gerçekleştirilirken, büyükşehir ve büyükşehir 

ilçe belediyelerine bir bütçe artışı sağlandığı söylenebilir. Buna gore 

büyükşehir belediye sınırları içindeki genel bütçe vergi gelirleri 

tahsilatı toplamından büyükşehirlere doğrudan aktarılan %5’lik pay 

%6’ya; ilçe belediyelerine ayrılan pay, %40’ı bağlı büyükşehir 

belediyesine aktarılmak üzere, %2,5’ten %4,5’e çıkarılmıştır.   
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3.3. İl Düzeyinde Uygulanan Büyükşehir Belediyesi Sisteminin 

Özellikleri ve Eleştiriler 

Kuşkusuz Türkiye’de, oluşturulduğu günden bu yana, büyükşehir 

belediyesi sistemine en farklı ivmeyi veren düzenleme 6360 sayılı yasa 

olmuştur. Yasa büyükşehir belediyesi/metropolkent belediyesi 

kavramına farklı bir boyut getirmiş; Dünya uygulamalarına çok 

benzemeyen ve kendi aralarında farklı özelliklere sahip şehirlere 

büyükşehir belediyesi vasfı verilerek ilginç bir uygulama başlatılmıştır. 

6360 ile yerel yönetim sistemi ve büyükşehir belediyesi sistemine 

getirilen düzenleme birçok açıdan eleştiri konusu olmuştur.  

Metropolkent tarzında yönetim biçiminin modern zamanlardaki Avrupa 

uygulamalarına bakıldığında, altta yatan temel felsefe, anakenti 

oluşturan birimler arasındaki dağınıklık ve koordinasyonsuzluktan 

kaynaklanan sorunları bertaraf etmek adına, birimler arasındaki farklı 

hizmet ölçütlerinin giderilmesi, hizmetler ve birimler arasında 

koordinasyon sağlanması, tek elden ve merkezi olarak görülmesi 

gereken kamusal hizmetlerin üretilip dağıtımının sağlanması, kentsel 

imar uygulamalarında düzen, plan ve bütünlüğün sağlanması 

prensiplerinin hayata geçirilmesi isteğidir. Türkiye’de ise neredeyse 

tüm il merkezleri büyükşehir statüsü almaya çabalamaktadır. Bunun 

gerekçesi ise yukarıda ifade edilen gerekçelerden ziyade, büyükşehir 

belediyesine, ilçe belediyelerinden, vergilerden ve merkezden gelen 

akçal ödeneklerin fazlalığı,   “büyükşehir” unvanı almanın itibarlı bir 

durum olarak algılanması ve bundan haz duyulması, ilin daha fazla 

yatırım çekeceğinin düşünülmesi şeklinde ifade edilmektedir (Keleş, 

2012). 
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Türkiye’de büyükşehir olunabilmesi için tek kıstas olarak il genelinde 

yalnızca yedi yüz elli bin nüfus şartı getirilmiştir. Bilindiği üzere Dünya 

örneklerine bakıldığında metropol olarak adlandırılabilecek olan 

kentler için asgari bir milyon nüfusun olması genelde arzulanan bir 

durumdur. Üstelik bu nüfusun Türkiye’de olduğu gibi il mülki sınırı 

değil, kent ve onun hinterlandında olan yakın çeperi için olması 

gerekmektedir. Bütün bir ilin metropoliten bölge şeklinde görüldüğü, il 

ile metropoliten yönetimin bütüncül bir yapı arzettiği Tokyo, Pekin, 

Paris, Madrid, Seul gibi şehirlerin tümünde kentsel alanın il sathına 

yayıldığı görülmektedir. Bu durum Türkiye’de belli başlı birkaç şehir 

dışındaki büyükşehirler için geçerli görünmemektedir. İllere kontrol 

edemeyecekleri büyüklükte kentsel ve kırsal alanların sorumluluğu 

yüklenmiştir (Gül ve Batman, 2013). Türkiye’deki mevcut uygulama 

nedeniyle nüfusu yüz bin – yüz elli bin civarında kimi iller kırsal 

nüfusunun yoğunluğu, yüzölçümünün büyüklüğü veya bünyesinde 

büyük ilçeleri barındırması münasebetiyle büyükşehir vasfı 

kazanmıştır. Aşağıda, Tablo 1’de de görüleceği üzere Mardin, Muğla, 

Tekirdağ, Ordu, Aydın gibi büyükşehir vasfı kazanmış bazı 

illerimizdeki merkez kent nüfusu bu “ünvanı” alamamış birçok ilin kent 

merkezi nüfusundan daha azdır. Hatta bu illerimizin merkez nüfusu 

kimi ilçelerinin nüfusunun bile gerisinde kalmaktadır. Büyükşehirlerin 

“oluşturulmasında” hizmet etkinliği, sosyal, kültürel, ekonomik altyapı 

ve gelişmişlik ile fiziki yerleşim durumları dikkate alınmamıştır 

(Atmaca, 2013). Bu durum birbiri ile bütünleşen doğal metropoller 

yerine; suni metropoller yaratılmaya çalışıldığını göstermektedir. 
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Tablo 1: Türkiye’de İllerin Mülki Sınır Nüfuslarına Göre Sıralanması 

(Sarı: Büyükşehir/Mavi Diğer İller) 

 

Tablo 2: Türkiye’de İllerin Merkez Nüfuslarına Göre Sıralanması 

(Sarı: Büyükşehir/Mavi Diğer İller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’de yer alan kent merkezi nüfusu göz önünde 

bulundurulduğunda, nüfusu bir ile iki milyon arasında sekiz kentin, 

nüfusu iki ile üç milyon arasında iki şehrin, nüfusu üç ile beş milyon 

arasında iki şehrin, beş ile on milyon arasında bir şehrin ve on 

milyondan fazla nüfusa sahip bir şehrin olduğu görünmektedir. Bu tablo 

SIRA İLİN ADI MERKEZ NÜFUSU SIRA İLİN ADI MERKEZ NÜFUSU SIRA İLİN ADI MERKEZ NÜFUSU

1 İSTANBUL 15.840.900 31 ADIYAMAN 312.207 61 IĞDIR 144.663

2 ANKARA 5.156.573 32 AYDIN 300.225 62 GİRESUN 143.503

3 İZMİR 3.264.633 33 ÇORUM 298.796 63 KARABÜK 135.351

4 BURSA 2.227.857 34 OSMANİYE 279.992 64 KİLİS 122.288

5 KOCAELİ 2.033.441 35 KÜTAHYA 277.270 65 ZONGULDAK 120.395

6 GAZİANTEP 1.808.948 36 ISPARTA 266.982 66 MUĞLA 118.443

7 ADANA 1.797.136 37 UŞAK 260.843 67 KARS 117.312

8 ANTALYA 1.462.129 38 DÜZCE 254.827 68 BURDUR 117.189

9 KONYA 1.390.051 39 NİĞDE 234.118 69 YOZGAT 108.024

10 KAYSERİ 1.175.886 40 ORDU 229.214 70 KIRKLARELİ 105.525

11 DİYARBAKIR 1.129.218 41 BOLU 217.935 71 ŞIRNAK 100.206

12 İÇEL 1.064.850 42 TEKİRDAĞ 210.547 72 ÇANKIRI 100.027

13 Ş.URFA 1.031.664 43 TOKAT 204.907 73 BİLECİK 86.442

14 ESKİŞEHİR 797.708 44 KARAMAN 203.830 74 HAKKARİ 77.606

15 SAMSUN 733.861 45 MUŞ 198.578 75 BİTLİS 71.077

16 DENİZLİ 677.072 46 KIRIKKALE 195.661 76 BAYBURT 70.277

17 K.MARAŞ 671.849 47 ÇANAKKALE 195.439 77 SİNOP 68.012

18 MALATYA 641.799 48 MARDİN 186.622 78 GÜMÜŞHANE 54.108

19 VAN 631.827 49 EDİRNE 186.426 79 ARDAHAN 42.023

20 SAKARYA 577.365 50 SİİRT 172.824 80 TUNCELİ 39.610

21 HATAY 555.833 51 BİNGÖL 168.953 81 ARTVİN 34.537

22 BATMAN 477.456 52 ERZİNCAN 163.470

23 ELAZIĞ 443.363 53 KIRŞEHİR 160.737

24 ERZURUM 428.302 54 BARTIN 159.811

25 MANİSA 425.654 55 YALOVA 156.838

26 SİVAS 388.079 56 NEVŞEHİR 153.117

27 BALIKESİR 370.156 57 KASTAMONU 152.541

28 TRABZON 334.228 58 RİZE 150.414

29 AFYON 319.574 59 AĞRI 150.335

TÜRKİYE'DE İLLERİN MERKEZ NÜFUSLARINA GÖRE SIRALANMASI
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verileri esas alındığında literatürde genel kabul gören bir milyon üstü 

nüfus kriterine yalnız on üç ilin uyduğu görülmektedir. 

Getirilen yenilik ile büyükşehir belediyesi sınırları il mülki sınırlarıyla; 

ilçe belediyesi sınırları ise ilçe mülki sınırları ile eşitlenmiştir. 

Belediyecilik hizmetleri kentler için planlanan ve bu yönüyle kırsal 

alanlar hakkında çok deneyimli olunmayan bir alandır. Bir yasa 

değişikliği ile kırsal bölgeleri beledi hizmetler açısından ilçe 

merkezlerine ve büyükşehir il merkezine bağlamak hem kırsal 

alandakilere hem de kenttekilere haksızlık olacaktır. Kuşkusuz yasa 

yapıcı ulaşım, imar veya alt yapı gibi bazı hizmet alanlarında ölçek 

ekonomisinden faydalanmak istemektedir. Ancak bunu yapmanın 

yöntemi kırsal bölgeleri belediye bünyesine almak değil, konuya 

bölgeselci bir anlayışla yaklaşmak olmalıdır. Ayrıca her hizmetin 

sunulacağı uygun ölçeğin birbirinden farklılık arz edeceğini; tüm yerel 

hizmetleri büyük ölçekte hal yoluna gitmenin hizmet sunumunda 

aksama ve olumsuzluklara yol açtığını unutmamak gerekir. 

Türkiye’deki eski ve yeni büyükşehirlere, bunların kent merkezi 

nüfuslarına, il yüzölçümlerine, hizmetin götürüleceği birimlerin 

birbirine olan uzaklığına, coğrafi ve iklim koşullarına bakıldığında 

birbirinden çok farklı sonuçlara varıldığı görülmektedir. Tablo 3’de 

görüleceği üzere Konya, Van, Erzurum, Antalya, Mersin, Diyarbakır, 

Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi şehirler başta olmak üzere yüzölçümü 

çok geniş, kimi bölgeleri dağlık şehirlere büyükşehir belediyesinin 

hizmet sunumu oldukça zor ve maliyetli olmaktadır (Üçer ve ark., 

2014). Bununla birlikte her ne kadar büyükşehir belediyesi gelirlerinde 
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niceliksel bir artış gözlemlense de, sorumluluk alanının genişlemesi, 

nüfusun artması ve lağvedilen il özel idarelerinin kırsal bölgelere ilişkin 

görevlerinin büyükşehir belediyesine yüklenmesi bu gelirlerin görev ve 

sorumluluklar karşısında yetersiz kalmasına yol açmaktadır (Gül ve 

Batman, 2013). Kuşkusuz, kentsel alanı tüm ile yayılan ve aynı 

zamanda küçük yüzölçümlü veya nüfus yoğunluğu fazla olan İstanbul, 

Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Gaziantep ve kısmen İzmir gibi kentlerin 

hizmet sunumu açısından nispeten avantajlı olduğu ifade edilebilir.  

Tablo 3: Türkiye’de İllerin Yüzölçümüne Göre Sıralanması 

(Sarı: Büyükşehir/Mavi: Diğer İller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA İLİN ADI YÜZÖLÇÜMÜ SIRA İLİN ADI YÜZÖLÇÜMÜ SIRA İLİN ADI YÜZÖLÇÜMÜ 

1 KONYA 41.001 31 SAMSUN 9.352 61 SİİRT 5.499

2 SİVAS 28.619 32 ELAZIĞ 9.313 62 NEVŞEHİR 5.407

3 ANKARA 25.437 33 KARAMAN 8.924 63 UŞAK 5.382

4 ERZURUM 25.355 34 ISPARTA 8.913 64 İSTANBUL 5.313

5 VAN 21.334 35 MARDİN 8.858 65 ARDAHAN 5.156

6 ANTALYA 20.909 36 BİTLİS 8.855 66 SAKARYA 4.878

7 Ş.URFA 19.451 37 BOLU 8.341 67 BATMAN 4.680

8 KAYSERİ 17.170 38 BİNGÖL 8.277 68 TRABZON 4.662

9 İÇEL 15.620 39 MUŞ 8.090 69 KIRIKKALE 4.575

10 DİYARBAKIR 15.272 40 AKSARAY 7.997 70 BİLECİK 4.310

11 AFYON 14.772 41 AYDIN 7.943 71 KARABÜK 4.103

12 K.MARAŞ 14.525 42 TUNCELİ 7.705 72 RİZE 3.919

13 BALIKESİR 14.272 43 ADIYAMAN 7.644 73 BAYBURT 3.741

14 ADANA 14.125 44 ÇANKIRI 7.490 74 KOCAELİ 3.623

15 YOZGAT 14.097 45 NİĞDE 7.400 75 IĞDIR 3.546

16 ESKİŞEHİR 13.925 46 ARTVİN 7.359 76 ZONGULDAK 3.306

17 MANİSA 13.269 47 HAKKARİ 7.228 77 OSMANİYE 3.215

18 KASTAMONU 13.136 48 ŞIRNAK 7.203 78 DÜZCE 2.574

19 MUĞLA 12.974 49 BURDUR 7.174 79 BARTIN 2.076

20 ÇORUM 12.797 50 GAZİANTEP 6.887 80 KİLİS 1.444

21 MALATYA 12.146 51 GİRESUN 6.831 81 YALOVA 850

22 KÜTAHYA 12.043 52 KIRŞEHİR 6.544

23 İZMİR 12.007 53 GÜMÜŞHANE 6.440

24 DENİZLİ 11.861 54 TEKİRDAĞ 6.339

25 ERZİNCAN 11.746 55 KIRKLARELİ 6.304

26 AĞRI 11.520 56 EDİRNE 6.119

27 BURSA 10.882 57 ORDU 5.952

28 TOKAT 10.073 58 HATAY 5.867

29 ÇANAKKALE 9.955 59 SİNOP 5.805

30 KARS 9.939 60 AMASYA 5.702

TÜRKİYE'DE İLLERİN YÜZÖLÇÜMÜNE GÖRE SIRALANMASI
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Tablo 4: Türkiye’de İllerin Kilometrekare Başına Düşen Nüfus Yoğunluğu 

(Sarı:Büyükşehir/Mavi:Diğer İller) 

 

 

 

Diğer taraftan sosyo-ekonomik olarak birbirine benzeşmeyen iller 

olarak Türkiye’de büyükşehir belediyesinde bir standarttan söz etmek 

de mümkün olmamaktadır. Yasa yapıcı, 6360 sayılı yasanın 

gerekçesinde 2004 tarihli 5216 sayılı yasa ile İstanbul ve Koceli 

illerinde, büyükşehir belediyesinin il mülki sınırının tamamında yetkili 

olmasının getirmiş olduğu olumlu sonuçlardan dolayı tüm 

büyükşehirlerde aynı uygulamaya geçildiğini ifade etmiştir. Doğrusu 

bu, çok doğru bir çıkarım değildir. İstanbul ve Kocaeli illerinin 

yüzölçümü, coğrafi durumu, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ve 

nüfus yoğunluğu ile diğer bazı büyükşehirlerinki arasında çok önemli 

farklılıklar vardır. Bunların hiçbirinin göz önünde bulundurulmamış 

olması ortaya atılan gerekçeyi tutarlı olmaktan uzak tutmaktadır. 

SIRA İLİN ADI N. YOĞUNLUĞU SIRA İLİN ADI N. YOĞUNLUĞU SIRA İLİN ADI N. YOĞUNLUĞU

1 İSTANBUL 2.982 31 KAYSERİ 84 61 ÇORUM 41

2 KOCAELİ 561 32 ADIYAMAN 83 62 BİTLİS 40

3 İZMİR 369 33 K.MARAŞ 81 63 BOLU 38

4 YALOVA 342 34 MUĞLA 79 64 BURDUR 38

5 GAZİANTEP 309 35 ŞIRNAK 76 65 HAKKARİ 38

6 BURSA 289 36 UŞAK 69 66 SİNOP 38

7 HATAY 285 37 EDİRNE 67 67 KIRŞEHİR 37

8 ANKARA 226 38 MALATYA 67 68 BİNGÖL 34

9 SAKARYA 217 39 GİRESUN 66 69 ERZURUM 30

10 ZONGULDAK 178 40 ESKİŞEHİR 65 70 YOZGAT 30

11 TEKİRDAĞ 176 41 ELAZIĞ 63 71 KASTAMONU 29

12 TRABZON 175 42 KARABÜK 61 72 KARAMAN 29

13 OSMANİYE 172 43 SİİRT 60 73 KARS 28

14 ADANA 160 44 TOKAT 60 74 ÇANKIRI 26

15 DÜZCE 156 45 KIRIKKALE 60 75 ARTVİN 23

16 SAMSUN 147 46 AMASYA 59 76 GÜMÜŞHANE 23

17 AYDIN 143 47 KIRKLARELİ 58 77 BAYBURT 23

18 BATMAN 134 48 NEVŞEHİR 57 78 SİVAS 22

19 ORDU 128 49 IĞDIR 57 79 ERZİNCAN 20

20 ANTALYA 125 50 ÇANAKKALE 56 80 ARDAHAN 18

21 İÇEL 121 51 KONYA 56 81 TUNCELİ 11

22 DİYARBAKIR 117 52 AKSARAY 54

23 MANİSA 110 53 BİLECİK 53

24 Ş.URFA 110 54 VAN 53

25 KİLİS 101 55 AFYON 50

26 MARDİN 97 56 ISPARTA 50

27 BARTIN 97 57 MUŞ 50

28 DENİZLİ 89 58 NİĞDE 49

29 BALIKESİR 88 59 KÜTAHYA 48

30 RİZE 88 60 AĞRI 46

TÜRKİYE'DE İLLERİN KİLOMETREKARE BAŞINA DÜŞEN NÜFUS YOĞUNLUĞU 
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6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediye sınırları içerisinde büyükşehir 

belediyesi ve ilçe belediyesi dışında kalan, köy, bucak, belde ve il özel 

idarelerinin tamamı kaldırılmıştır. Bu durum birkaç husustan ötürü 

oldukça sorunlu bir düzenlemedir. İlk olarak bu düzenleme ile 

Türkiye’de otuz ilde ayrı, diğer elli bir ilde ayrı bir yerel yönetim 

sistemi oluşturulmuştur. Bu durum 1982 Anayasasında yer aldığı 

haliyle yerel yönetimlerin il, belediye ve köy olarak sistematize edildiği 

düzenleme ile çelişmektedir.   Yine Anayasa’daki düzenlemeye 

bakıldığında özel yönetim biçimlerinin “büyük yerleşim yerleri” için 

getirilebileceği ifade edilmiştir. Anayasa tarafından başvurulma koşulu 

daraltılmış olan bu tarz; şu an sayısı otuzu bulan ve daha da arttırılması 

planlanan genel bir uygulamaya dönüşmüştür. Ayrıca uygulamadaki 

büyükşehir mevzuatı Anayasa’nın vurguladığı gibi yerleşim yeri esaslı 

değil, alan esaslı (il mülki sınırı) oluşturulan bir düzenlemedir.    Yasa 

koyucu bir taraftan yerelleşmeyi arttırma iddiasını taşıdığını ifade 

ederken, diğer taraftan illerde özerk yerel yönetim birimleri olan il özel 

idareleri yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını 

oluşturarak merkezi hizmet ve yatırımların tamamının yerelin 

kontrolünden çıkarılmasına; valilerin kontrolünde bu başkanlıklar 

eliyle yürütülmesine ve takibine karar vermiştir. Bu hal, yerelleşme 

yerine merkezileşmenin pekiştirildiği eleştirisini beraberinde 

getirmektedir (Özer, 2013; Tarhan, 2012).  

Küçük yerel yönetim birimlerinin kaldırılmasında yerel halka, 

akademik çevrelere, sivil topluma ve diğer taraflara danışılmamıştır. 

Her ne kadar bu bir zorunluluk olmasa da; Türkiye’nin de taraf olduğu 
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Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 5. Maddesi, yerel 

yönetimler ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmak istendiğinde 

“imkânlar ölçüsünde” yerel yönetimlere danışılması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Yerel yönetimlere danışılmadan yapılan bu 

düzenlemeye ilişkin tavır, kuşkusuz yerel yönetimlere bakış açımızın 

bir göstergesi olmuştur. Üçüncü olarak büyükşehir ve ilçe belediyeleri 

dışındaki yerel yönetimlerin kaldırılması, yine Şart’ın hizmetlerin etkin 

ve halka en yakın yerden sunulması olarak açıklanabilecek yerindenlik 

(subsidiarity)/hizmette halka yakınlık prensibi ile de çelişmektedir. 

Yerel halkın talepleri ve tercihleri çeşitlilik arzetmektedir. Kuşkusuz 

merkezi bir yönetim tarzı olan büyükşehir belediyesinin Konya, 

Erzurum, Kahramanmaraş veya Van gibi geniş yüzölçüme sahip 

kentlerde bu farklı talepleri karşılayabilme kapasitesi yoktur. Bu durum 

gerçeklikle ve verimlilik ile de örtüşmemektedir. Hali hazırda kırsal 

bölgelerde yaşayan halk kimi küçük hizmetler için yüzlerce kilometre 

uzaklıktaki belediye idaresini beklemekte veya onlara ulaşmaya 

çalışmaktadır (Arıkboğa, 2013). Bilhassa kırsal yerleşim yerleri ve kimi 

ilçelerde çok iyi bir telefon ve internet erişimi yoksa veya ilgili 

belediye/büyükşehir belediyesinin halkla ilişkiler ve elektronik 

belediyecilik hizmetleri güçlü değilse vatandaşın ulaşımı 

imkânsızlaşmaktadır (Gül ve Batman, 2013). Hizmet sunumunda 

kalitenin düşmesi, hizmet sunum süresinin uzaması, aksaması ve 

vatandaş memnuniyetinin azalması ile kaynak israfı gibi olumsuzluklar 

ortaya çıkmaktadır (Zengin, 2014). Kırsal yörelerde yaşayan 

vatandaşların hizmete ulaşmada sorun yaşaması, kentleri daha cazip 

alanlar kılmaktadır. Bu durum kırdan kente göçü tetiklemekte, tarım ve 
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hayvancılık endüstrisinin zarar görmesine yol açmaktadır. Büyükşehir 

modeli ister istemez kentsel yaşamı önceleyen ve kırsal yaşamı, kırsal 

ekonomiyi ikinci plana iten bir yaklaşımdır. Bu nedenle kır ve kenti 

birarada ilerletebilecek bölgesel bir anlayışa ihtiyaç vardır. 

6360 sayılı yasa için birtakım siyasal eleştiriler de olmuştur. Bu 

eleştirilerin başında düzenlemenin federal devlet sistemine doğru veya 

bölgesel yönetim oluşturmaya dönük bir düzenleme olduğu, sistemin 

güçlü belediye başkanı yaratarak, belediye başkanını il valisi karşısında 

güçlendirdiğini ve ilerde yapılacak olan düzenlemeler ile belediye 

başkanlığı ile il valiliğinin aynı kişide birleşeceğini veya valilerin de 

belediye başkanları gibi seçimle göreve geleceğini ifade edenler 

olmuştur. Siyasal eleştirilerin diğer bir boyutu da mevcut büyükşehir 

belediyesi düzenlemesinin yerel merkeziyetçiliğe yol açtığı ve 

vatandaşların yönetime demokratik katılım kanallarının daraltıldığına 

ilişkindir (Keleş, 2012; İzci ve Turan, 2013).  

Yasanın ilk çıktığı dönemde ortaya atılan bu eleştirilerden federal 

devlet sistemine geçişe ilişkin olanı geçen on yıllık süreçte iddiasını 

yitirmiştir. Nihayetinde idari bir düzenleme olan ve amacı yerel 

yönetimleri düzenleyerek daha güçlü kılmaya çalışmak olarak ifade 

edilen; merkez ile yerel arasında herhangi bir egemenlik paylaşımını 

söz konusu etmeyen bir düzenlemenin sonunu federalizme 

dayandırmak pek rasyonel görünmemektedir (Keleş, 2012; Arıkboğa, 

2013). Yine belediye başkanının valiye göre daha güçlü kılındığına, 

valilik ile belediye başkanlığının aynı kişide birleştirileceğine veya 

valilerin seçim ile göreve geleceğine ilişkin geçen on yıllık süreçte 
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herhangi bir düzenleme olmamış ve buna ilişkin beyan veya emareler 

ortaya çıkmamıştır. Söz konusu olan durum yerel hizmetlerde 

belediyelerin daha öne çıkarılmasına ilişkindir. Bununla birlikte yerel 

olmasına karşın merkezi hükümet tarafından üstlenilen hizmetler ile 

merkezi yönetimin sorumluluğu altında olan diğer hizmetler yine 

yatırım izleme ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla valilerin 

sorumluluğunda icra edilmektedir. Yani yasa koyucu burada birini 

diğerine göre daha güçlendirmek yerine; vali ile büyükşehir belediye 

başkanı arasında fonksiyonel ayrılığı görünür kılmaya çalışmıştır. 

Diğer taraftan mevcut büyükşehir belediyesi düzenlemesinin 

bölgeselleşmeye doğru bir gidişat olduğu yönündeki eleştiriler ise 

tartışılmaya değer bir konudur. Söz konusu vurgu eğer siyasal 

bölgeciliğe yönelik ise bu durumun çok muhtemel bir niyet ve olasılığa 

sahip olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Fakat bölgeselleşmeden 

kasıt, idari/yönetsel bölgecilik ise bu durumda bir takım noktalara 

vurgu yapmakta yarar vardır. Türkiye’de bölge düzeyinde bir yerel 

yönetim dizgesine olan ihtiyaç uzun süreden beridir siyasal, yönetsel, 

ekonomik ve akademik çevreler başta olmak üzere birçok mecrada 

dillendirilmiştir. İçerisinde bir takım endişeler barındırsa da bölge 

düzeyinde bir örgütlenmenin hem merkezi yönetim hem de yerel 

yönetimlere ilişkin hizmet sunumu, planlama ve koordinasyon gibi 

alanlarda oldukça olumlu sonuçlar vereceği ifade edilmektedir. Mevcut 

Anayasa, mülki kademelenmeyi il odaklı tanımladığı ve bölge yönetimi 

sistemine gitmenin anayasaya aykırı olduğu düşünüldüğünde, mevcut 

büyükşehir belediyesi düzenlemesinin “büyük il” modeli olarak ifade 
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edilen modele evrilerek, anayasa değişikliğine ihtiyaç duymadan 

yönetsel anlamda bölgesel bir yapı oluşturabilmesi mümkün 

görünmektedir. Büyük il modelinin en bariz örneğini Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerinde eyalet sisteminden vilayet sistemine 

geçişten sonra görmek mümkündür. Günümüzde büyükşehir 

belediyesinin alan hâkimiyetine dayanan bölge tarzı yönetim anlayışı 

ile düzenlenmiş olması; büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve 

kaynak olarak güçlendirilmesi ve ildeki diğer ilçe belediyelerinin 

koordinasyonundan sorumlu olması, büyükşehir belediye sayısının 

arttırılacağına ilişkin açıklamalar ve Türkiye’deki yönetsel alanda 

büyük ölçek arayışı bu ihtimali kuvvetlendiren durumlar olarak ifade 

edilebilir. 

6360 sayılı yasaya yapılan bir diğer siyasal eleştiri konusu olan 

demokratik katılım kanallarının daraltılmış olması eleştirisi yerinde bir 

tespit olarak görünmektedir. Kuşkusuz bir yerleşim yeri ne kadar küçük 

çaplı ise demokratik katılım imkânı o derece büyük ve güçlü olur 

(Keleş, 2012). Beledi hizmetler açısından birkaç yüz kilometre 

uzaklıktaki bir dağ köylüsünün büyükşehir belediyesini denetleyebilme 

imkânı kent merkezindekine göre birkaç kat daha düşüktür. Köylünün 

kentsel sorunlar ile kentlinin ise kırsal sorunlar ile çok fazla ilgisi 

bulunmamaktadır. Kırdaki kentte, kentteki ise kırdaki yapılan veya 

yapılamayan hizmeti görememektedir.  Tüm bu hususlar demokratik 

katılımı zayıflatan unsurlar olarak göze çarpmaktadır. 
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4. YEREL DÜZEY YÖNETİMİ İÇİN BİR ÖNERİ 

 Başta 6360 sayılı yasa olmak üzere büyükşehir belediyesi 

düzenlemesine yapılan eleştiriler ve uygulamadaki aksaklıklar göz 

önünde bulundurulduğunda Türkiye’de hem merkezi yönetimin taşra 

yapılanması hem de yerel yönetim dizgesine köklü ve kalıcı bir 

düzenleme getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede 

yönetim dizgesinin hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetimin 

taşra teşkilatı açısından bölge/büyük il, il, ilçe, bucak, köy şeklinde 

standardize edilmesi ve uluslararası standartlar gözönünde 

bulundurularak, ihtiyaç duyulan belli başlı birkaç ilde 

metropolkent/megapolkent belediyesi uygulamasına istisnai olarak 

başvurulmasında yarar vardır. Bununla birlikte bazı megakentlerde 

bölge ve megakent/metropolkent belediyesi birbiri ile örtüştürülüp tek 

bir yönetim kademesi olarak da hizmet yürütülebilir. 

Gerçekleştirilecek olan beşli yönetim dizgesinde, hem merkezi yönetim 

hem de yerel yönetim organizasyonu oluşturulmalıdır. Öncelikle 

merkezi yönetim tarafından yerele aktarılan görev, yetki ve 

sorumluluklar açısından tüm yönetim birimleri arasında rasyonel görev, 

yetki ve kaynak paylaşımı yapılmalıdır. Ayrı ve ortak olarak 

üstlenilecek görevler belirli olmalıdır. Bir başka ifade ile hizmetlerin 

planlanması ve sunulması açısından optimal ölçek büyüklüğü her bir 

hizmet için ayrı ayrı göz önünde bulundurulması gereken bir husus 

olduğu için; yerel düzeyde yönetim dizgesini çeşitlendirip, her bir 

hizmeti en uygun olan ölçeğin sorumluluğuna veya ortak sorumluluğa 

vermek gerekir. Küçük ölçekli yönetimlere üstesinden gelemeyecekleri 
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görev ve sorumluluklar verilmemelidir. Ayrıca mali kaynak olarak 

zayıf olan küçük yönetsel birimlere akçal destekler sunulabilmelidir. 

Yönetsel birimler arasında birlik ve ortaklık kurma ve gerektiğinde 

kendi rızaları ile birleşme gibi durumlar mümkün olabilmelidir  

(Arıkboğa, 2007). Yerleşim yerlerinin sınırlarının belirlenmesinde ve 

sınıflandırılmasında nüfus, yüzölçümü, kentleşme düzeyi, nüfus 

yoğunluğu, fonksiyonellik, coğrafi özellikler, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etkileşim, ulaşım ağları, tarihsel ilişkiler, yönetsel 

gereklilikler gibi birçok ölçütten yararlanılmalıdır. Türkiye’de yönetim 

dizgesinin yeniden tasarlanmasında bu şekilde rasyonel veriler ışığında 

bir bölümlemeye gidilmesi sistemin uygulanabilirliği ve 

sürdürülebilirliği açısından gereklidir. Yönetim dizgesinin belli 

standartlarda kademelendirilmesi, her ölçekte demokratik katılımın 

maksimize edilebilmesine olanak sağlayacaktır. 

Bölge olgusu, birçok Avrupa devletinde yerelleşme dinamiğine uygun 

ölçeği sağlamak gayesiyle ortaya çıkmıştır. Avrupa ülkeleri, yönetim 

sistemlerini bölgeselleştirip merkezden bir takım yetki devirleri 

yaparak bir taraftan yerel yönetimlerini güçlendirmiş; diğer taraftan 

ölçek ve eşgüdüm konusunu çözüme kavuşturmuşlardır (Koyuncu ve 

Köroğlu, 2012). Üniter devlet sisteminin referans alındığı Fransa 

yönetim sisteminin özellikle 1980’lerden sonraki bölgeselleşme 

serüveni bu duruma en güzel örneklerden birini oluşturmaktadır.  

Merkeziyetçi ve üniterist Fransız yönetim sistemi, Osmanlı Devletinin 

son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetsel sistemi ve 

yapısı üzerinde oldukça etkili olmuştur. Fakat başta Fransa olmak üzere 
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bu modelden etkilenen İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi birçok 

Avrupa ülkesinde 1980’lerden itibaren bu anlayıştan âdemi 

merkeziyetçi bir anlayışa doğru dönüşüm yaşanmıştır. Fransa’da ilk 

olarak ekonomik eşgüdümü sağlamak üzere bölge valilikleri 

oluşturulmuş; daha sonra bu birimlere 1972 yılında tüzel kişilik 

verilmiştir. 1982 yılında âdemi merkeziyetçi yapıya geçilerek bölgeler 

idari olarak özerk bir yapıya kavuşturulmuş, 2003 yılında ise 

yerindenlik ilkesinin anayasaya girmesi ile yerellik daha da 

güçlendirilmiştir (Loughlin, 2007). Fransa’da bölge, il düzeyinin 

yönetsel olarak dar bir çerçevede ele alınmış olmasından ve ilden daha 

büyük yönetsel birime duyulan ihtiyaç doğrultusunda; merkezi 

yönetimin ve diğer yerel yönetimlerin etkinliklerini tamamlama, 

istihdama ve ekonomiye ilişkin politikalarda eşgüdüm sağlama, 

bölgesel gelişmeyi sağlama ve kültürel kimliğin korunması amacıyla 

oluşturulmuştur. Bölgelerde, seçimle göreve gelen bölge başkanları ve 

bölge meclisleri bulunmaktadır. Meclise yardımcı olmak ve ihtiyaç 

halinde danışılmak üzere ayrıca iş, sendika, özel ve kamu kuruluşu 

temsilcilerinden oluşan sosyal ve ekonomik konsey oluşturulmuştur. 

Bölge planları ve bölge bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasında, 

bölgesel kalkınma konularında konseye danışılarak görüş alınması 

zorunlu kılınmış ve konseye etkinlik sağlanmaya çalışılmıştır. Her ne 

kadar kuruluş döneminden itibaren kimi kesimlerce sürekli olarak 

Fransa’nın federal bir yapıya doğru gideceği endişesi dile getirilmişse 

de, bu çekinceler boşa çıkmıştır (Sezer, 2008; Slack, 2004). 
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Türkiye’de de bölge kavramına ihtiyaç duyulmasına karşın sürekli bir 

çekince ile yaklaşıldığı ifade edilebilir. Buna rağmen kimi zaman adı 

bölge olarak dile getirilmese de yönetsel, iktisadi kalkınma, askeri, 

planlama ve istatistik amaçlı bölge uygulamalarından söz etmek 

mümkündür. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde oluşturulan genel 

müfettişlikler, 1926-1933 yılları arasında il sayısının azaltılması ile 

oluşturulan büyük il oluşturma uygulamaları,  1980 askeri darbesi 

sonrası sekiz il merkezinde oluşturulan bölge valilikleri, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu illerinin önemli bir kısmını kapsayan olağan üstü 

hal bölge valiliği, Anayasa’nın 126. maddesine dayanılarak merkezi 

idare teşkilatı olarak faaliyet yürüten bölge kuruluşları, kalkınma 

planlarında oluşturulan fonksiyonel bölgeler, proje bölgeleri, istatistik 

bölgeleri (İBBS/NUTS), kalkınma ajansı bölgeleri ve cazibe 

merkezleri, bölge uygulamalarına örnek gösterilebilir (Eken, 2021). 

Aşağıda Şekil 2, 3, 4, 5’te Türkiye’deki bölge uygulamaları 

çerçevesinde illerin kümelendiği bölgeler örnek olarak sunulmuştur. 

Şekillerde de görüldüğü üzere bölgeler arasında bir standart 

bulunmamakta ve her kuruluş kendi bölge sınırlarını belirlemektedir.  

 

Şekil 2: Düzey 2 İstatistik Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Bölge Haritası. 
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Şekil 3: Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmet Bölgeleri Haritası 

 

Şekil 4: Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri Haritası 

 

Büyükşehir belediye sistemine önemli değişiklikler getiren 6360 sayılı 

yasa ile büyükşehir belediye sisteminin adı konmadan bölge tarzı bir 

yönetim anlayışı ile düzenlendiği söylenebilir. Kuşkusuz anayasal 

engeller ve çeşitli siyasal endişeler gibi gerekçeler nedeniyle bölge 

kelimesinin kullanımından imtina edilmektedir. Bu durum tabiri caiz 

ise “çekingen bölgeselleşme” olarak da ifade edilebilir. Siyasal irade, 

bölgeselleşme kelimesinin yaratabileceği tepkileri hafifletmek adına bu 
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işi zamana yaymayı ve il düzeninden sapmadan büyük il oluşturma 

yoluyla bölgeselleşmeye geçişi planlıyor olabilir. 

Türkiye, 1950 sonrasında kırsaldan kente durmadan devam eden göç 

nedeniyle kent nüfusu ve kentsel nüfus artış hızı açısından Dünya 

sıralamasında başta gelen ülkelerden biridir (Demir ve Çabuk, 2010). 

Bu durum kırsal alanın sürekli ihmal edilmesinden ve kentsel alanların 

da sürekli cazip kılınmasından kaynaklanmaktadır. Son büyükşehir 

belediyesi düzenlemesi de bunun bir emaresidir. Geniş ekilebilir 

alanlara ve hayvancılık olanaklarına sahip olan Türkiye, kentsel 

alanlara hitap eden yönetim tarzından kaynaklanan sorunlar nedeniyle 

kırsal alanların ihmal edilmesinden dolayı günümüzde her ikisinde de 

dışa bağımlı bir hale gelmiştir.  

2012 yılından sonra büyükşehir statüsü verilen iller başta olmak üzere 

Türkiye’deki birçok büyükşehir belediyesi, kırsal nüfus oranı, 

istihdamın tarım sektöründeki payı, tarım arazilerinin, otlak, mera ve 

ormanların çokluğu, yerleşim alanlarının çokluğu ve dağınıklığı, 

coğrafi engeller gibi birçok sebepten ötürü büyükşehir belediye modeli 

ile hizmet verememektedir. Nitekim Dünya örneklerinde de 

görülebileceği gibi kentsel bir uygulama olan belediyeciliğin kırsal 

alanları da kapsayacak şekilde hizmet vermesi ve bu konuda gelişim 

göstermesi beklenen bir durum değildir   (Üçer ve ark., 2014; Ökmen 

ve Parlak, 2013). Bunun yerine kenti ve kırı bütüncül olarak ele 

alabilecek yeni bir üst kademe yönetim birimine ihtiyaç vardır. Sorunun 

çözümü köyleri belediyelere bağlamak değil, ancak köy statülerini 
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güçlendirmek ve etkin bir bölgeselleşme sağlayıp uygulanabilir 

bölgesel gelişim politikaları oluşturmakla mümkündür. 

Türkiye’de merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bölgesel 

düzeyde bir ara yönetim kademesi olmadığı için başta büyükşehir 

olmak üzere belediyelere çok fazla misyon yüklenmiştir. Oysa 

belediyeler kentsel odaklı faaliyet yürüten hizmet kuruluşlarıdır. Bölge 

ise coğrafi, kültürel, tarihi, ekonomik olarak yoğun etkileşim içinde 

olan ve birbiriyle bütünlük oluşturan bir yönetim kademesidir. Mevcut 

büyükşehir belediye yasası kentleşmeye ve merkeziyetçiliğe adanmış 

bir yasadır ve aynı zamanda yasa yapıcı tarafından belediye ve bölge 

gibi iki farklı kademenin görevleri birbirine karıştırılmıştır. Bu durum, 

sorun çözmeye çalışırken mevcut durumu daha kötüye götürmektedir 

(Aktar, 2012). 

Türkiye’de, İstanbul-İzmit, İzmir-Manisa, Mersin-Adana gibi tamamı 

büyükşehir belediyesi ile yönetilen ancak aynı zamanda birbirleri ile 

etkileşimleri il sınırlarını çoktan aşarak gündelik ilişkiler ölçeğine kadar 

varan iller bulunmaktadır. Buna hızlı mekânsal yayılma da eşlik 

etmektedir. Aynı zamanda bu kentlerin geniş kırsal alanları da 

bulunmaktadır. Bu büyük ölçekli alanların nasıl yönetileceği güncel bir 

soru olarak dururken, il sınırına genişletilen büyükşehir belediyesi 

sisteminin buna çözüm olamayacağı ortadadır. Örneğin İstanbul için bir 

ulaşım, sağlık veya yatırım amaçlı bir planlama yapılırken Kocaeli’nin 

veya Manisa için böyle bir şey düşünürken İzmir’in göz ardı edilmesi 

ve planlamaya dâhil edilmemesi ciddi eksiklikler ve ilerleyen 

dönemlerde aksaklıklara yol açacaktır (Köroğlu, 2012). 
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Önerilen yönetim dizgesinde en üst basamakta yer alan Bölge 

olgusunun uygulanması sayesinde bir takım yararlar elde etmek 

mümkündür. Yöre halkında aidiyet hissi yaratması, bölgesel kalkınma 

isteği uyandırılması, bölgesel öz kaynakların değerlendirilmesi, bölge 

gelirlerinden bölge halkının öncelikli faydalandırılması, bölgenin zayıf 

ve güçlü yönlerinin daha iyi bilinmesi, ulusal ve bölgesel politikaların 

koordinasyonunun sağlanması, yatırım ve kaynakların optimal ölçekte 

kullanılması, yönetsel olarak optimum ölçek arayışına çözüm 

sağlaması, bölgesel kuruluşların standart bölgeler altında 

oluşturulmasına olanak tanıması, il sisteminde yaşanan yetersizlik ve 

sorunların giderilmesi, görev ve yetkiler ile kaynakların rasyonel 

dağılımının sağlanması, bölgesel gelişme sağlanarak bölge dışına 

göçün önlenmesi, bölge içinde nüfusun dengeli dağılımına katkı 

sağlaması, Avrupa Birliği ile bütünleşik ve doğru bir istatistiki veri 

tabanı oluşturulması, merkeziyetçiliğin hafifletilmesi, yönetişimin 

sağlanması, yönetsel katılımı arttırarak demokrasinin tabana 

yayılmasını sağlaması, şeffaflık ve hesap verebilirliği geliştirmesi, AB 

bütünleşme sürecinde ilerleme sağlanması, güçlü kent ve bölgeler ile 

rekabet edilebilmesi, AB fonlarından yeterince faydalanılması gibi 

detayları farklı çalışmaların konusu olabilecek birçok siyasal, yönetsel, 

toplumsal, psikolojik, ekonomik faydasından söz edilebilir (Eken, 

2021). 

Bölge isminden imtina edildiği veya anayasal değişikliğe gerek 

duyulmadığı durumlarda bölge yerine illerin üzerinde bir oluşum olmak 

kaydıyla bazı illeri birleştirme yoluyla büyük il modeli de 
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uygulanabilir. Büyük il, bünyesinde biri merkez olmak üzere birkaç ili 

barındırabilir. Bu sayede bölge ölçeği elde edilebilecektir. Bu ölçekte 

Kalkınma Ajansları bölge yönetimlerine entegre edilerek bölgesel 

kalkınma konusunda ciddi bir sinerji yaratılabilir. İster büyük il isterse 

de bölge olarak adlandırılsın, il üstü bir yönetsel ölçek oluşturulduktan 

sonra bu ölçeğin altında iyi bir analiz yapılarak, il sayısının arttırılarak 

100-120 arasına çekilmesi doğru olacaktır. Çünkü Türkiye’de hem 

nüfus, hemde sosyo ekonomik gelişmişlik olarak birçok ilden daha 

büyük ve gelişkin olan ilçeler bulunmaktadır. Bu ilçelerin il statüsüne 

geçirilip valilik ve il belediyesi şeklinde yönetilmesi daha doğru 

olacaktır. İl sayısının arttırılması sonrasında ilçeler arasında rasyonel 

esaslar çerçevesinde bir değerlendirme yapılarak, uygun ölçek 

saptanmalı ve il sayısına paralel olarak ilçe sayısı belirlenmeli, ilçe vasfı 

taşımayan ancak köy olarak da idare edilemeyecek düzeyde büyük olan 

yerleşim yerleri için güçlendirilmiş ve yeniden tasarlanmış bucak 

yönetimleri kurulmalıdır. Bucak yönetimlerinin altında tüm illerde 

olmak üzere yine güçlendirilmiş köy teşkilatları oluşturulmalıdır. 

Büyükşehir belediyesi uygulaması mutlaka gözden geçirilmeli, sayıları 

Dünya standartları ve uygulamaları göz önünde bulundurularak 

mutlaka azaltılmalıdır. Kent merkezi bir milyonu aşan iller için il 

merkezlerini kapsayacak şekilde güçlendirilmiş belediye modelinin 

uygulanmasında fayda olacaktır. Geriye kalan il merkezleri için 

standart il belediyesi uygulanmalı, belediyeler dâhil tüm yerel 

yönetimler idari ve mali olarak güçlendirilmelidir. Her yönetim 

basamağı için iş birliği kanallarının açık olması, sivil toplumun ve 

halkın yüksek düzeyde yönetime katılma olanaklarının sağlanması 
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güçlü yerel yönetimler için diğer bir olmazsa olmazdır.  

5. SONUÇ 

Büyükşehir belediyesinin kuruluşundan günümüze kadar olan serüveni 

hakkında genel bir çerçeve çizilecek olursa; 1960’lardan 1982 yılına 

kadar kentsel nüfusun ve şehirleşmenin artışı ile birlikte özellikle 

İstanbul için olmak üzere bir arayışa girildiği; 1982 yılındaki anayasal 

düzenleme neticesinde 1984 yılında büyükşehir belediyelerinin kent 

merkezlerinde kurulmaya başlandığı ve on altı yılda toplam on altı 

büyükşehir belediyesinin oluşturulduğu, 2004 yılında yapılan yasa 

değişikliği ile büyükşehir belediyesinin yetki alanın yarıçaplar 

ölçüsünde genişletildiği, 2008 yılında yetki alanı içerisindeki belediye 

sayısının sadeleştirildiği ve ilçe belediyesi dışındakilerin lağvedildiği; 

2012 yılında yapılan düzenleme ile ise büyükşehir belediyesinin 

yetkilerinin il mülki sınırına çekildiği ve büyükşehir belediyesi 

sayısının otuza yükseltildiği, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi 

dışında yerel yönetim birimlerinin bırakılmadığı kentsel/mekânsal 

yönetimden alansal yönetime geçişin sağlandığı görülmektedir.  

Türkiye’deki büyükşehir belediyesi deneyimi 2012 yılına kadar 

büyükşehir belediyelerinin oluşturulması ve sayılarının arttırılması 

başta olmak üzere çeşitli eleştirilere konu olmuşsa da genel itibariyle 

Dünya üzerindeki uygulamalar ile çok kopuk bir seyir izlememiştir. 

2012 yılında yapılan düzenlemede ise başlı başına büyükşehir/met-

ropolkent oluşturma mantığı ile değil bölge oluşturma mantığı ile 

hareket edildiği ifade edilebilir. Bu temel ayrışma haricinde büyükşehir 
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belediyesi sınırları içerisindeki il özel idaresi, belde, köy ve bucakların 

kaldırılması ve yönetim dizgesinin iki kademeli bir hale düşürülmesi de 

ayrı bir eleştiri konusu olmuştur. Türkiye’de bölge düzeyinde yönetsel 

birim ihtiyacının varlığı her dönem dile getirilen, üzerinde akademik, 

yönetsel ve siyasal tartışmaların olduğu bir konudur. Yazında genel 

itibariyle bölge düzenlemesinin gerekliliği üzerinde durulsa da bu 

konuda başta ayrılıkçı hareketlere odak olma gibi konular olmak üzere 

çeşitli endişeler ile karşılaşıldığı ve bölge düzeyinde yönetsel kademe 

oluşturulmasından imtina edildiği görülmektedir. 6360 sayılı yasanın 

genel gerekçesinde de ölçek ekonomilerinden yararlanılmak istendiği 

açık bir şekilde dile getirilmiştir. Bu konuda Türkiye ile benzer süreç 

geçiren ve şuan güçlü bir yönetsel bölge yapısına sahip olan Fransa 

örneğinin incelenmesinde yarar olacaktır. 

Türkiye’de il üstü ölçeğe olan ihtiyacın büyükşehir belediyesi 

marifetiyle giderilememiş olması ve yerel yönetim sayıları azaltılarak 

yerel yönetimlerin bir nevi önemsizleştirilmesi ve aynı şekilde mülki 

kademede de yine buna benzer ölçek sorunlarının olması, yeni ve 

rasyonel bir yönetim dizgesinin ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. 

Türkiye hem nüfus hem de yüzölçümü olarak Dünya’nın sayılı 

ülkelerinden biridir. Bu kadar geniş alan ve bu kadar büyük nüfusun tek 

bir merkezden kontrol edilmeye çalışılması gerçekten güç ve verim 

alınamayan bir iştir. Bunun yerine görev, yetki, sorumluluk ve 

kaynakların ülke sathında dağıtılması ve bunu kontrol edebilmek adına 

iyi bir denetim mekanizması oluşturulması yararlı olacaktır. Bu 

çerçevede hem ölçek ekonomilerinden faydalanmak, hem yönetsel 
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katılımı yurdun tüm sathına yaymak hem de ülke genelinde yerel 

düzeyde standart bir yerel düzey yönetim sistemi getirebilmek adına 

yerelde yönetim dizgesinin bölge/büyük il, il, ilçe, bucak ve köy 

şeklinde yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. İhtiyaç arzeden ve 

kent nüfusu en az bir milyonu geçen şehirlerin merkezlerinde ise 

güçlendirilmiş veya büyükşehir belediye modelinin uygulanmasında 

yarar olacaktır. Bölge, il, ilçe, bucak ve köy sayı ve sınırlarının 

belirlenmesinde popülist ve günü kurtaran yaklaşımlardan ziyade; 

rasyonel esasların benimsenmesi sistemin uygulanabilirliği açısından 

oldukça önem arzetmektedir.  
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin getirdiği en önemli dönüşümlerden bir tanesi 

işletmelerin küresel sorunlar karşısında daha güçlü aktörler olarak 

ortaya çıkmaları olmuştur. Bunun sonucunda işletme diplomasisinin 

önemi bir kat daha artmıştır. Zira küreselleşme sürecinde aktörlerin 

birbirleriyle artan işbirliği, olası risklere karşı sürecin daha iyi 

yönetilmesini gerektirmiştir. Bu süreçte işletme diplomasisinin yanı 

sıra ilgi duyulan bir diğer kavram da KSS olmuştur. Her iki kavramın 

da zaman içinde geçirdiği dönüşüm işletmelerin bu araçları ne şekilde 

kullanabileceği sorusunu akla getirmiştir. Böylelikle KSS'nin işletme 

diplomasisi bağlamında bir araç olarak kullanılabileceği fikri 

doğmuştur. İşletmelerin uluslararası alanda daha fazla faaliyet 

göstermesi devletler tarafından yürütülen geleneksel diplomasi 

faaliyetlerinin işletmeler tarafından da kullanılmasını gerekli kılmıştır.  

Bu amaçla çalışmanın ilk kısmında işletme diplomasisine yönelik 

literatür taraması yapılarak kavramının kullanış şekilleri ve amaçları 

belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle bu kısımda işletmelerin diğer 

işletmelerle ilişkilerinde ve iletişimlerinde hangi yöntemi benimsemeye 

çalıştıklarının anlaşılması önemlidir. Bu arada işletme diplomasisinin 

yerine kullanılan diğer diplomasi türlerine yönelik açıklamalar 

yapılarak aralarındaki benzerliklerin ve farklılıkların açıklığa 

kavuşulmasına gayret gösterilmiştir. Sonrasında KSS'nin işletme 

diplomasisi bağlamında kullanılıp kullanılmayacağına yönelik olarak 

KSS hakkındaki tartışmalar yıllar itibarıyla ortaya konulmuştur. Son 

olarak ise Nike ve PepsiCo örnekleri üzerinden sonuca yönelik pratik 

uygulamalar açıklanmıştır.  
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1. İŞLETME DİPLOMASİSİNE YÖNELİK LİTERATÜR 

TARAMASI 

İşletme diplomasisi kavramının tanımı hususunda literatürde farklı 

görüşler bulunmaktadır. Kavramı uluslararası boyutta ve kurumsal imaj 

açısından ele alan bir değerlendirmeye göre işletme diplomasisi; "yeni 

iş fırsatlarının oluşturulması, uluslararası ticarette etkin olan 

kuruluşlarla çalışılması, paydaşlarla mevcut ve/veya olası 

uyuşmazlıkların önlenmesi" gibi unsurları bünyesinde barındırmaktadır 

(Saner vd., 2000: 85). Muldoon (2005)'a göre, "hükümetlerle, çok 

taraflı kurumlarla ve küresel sosyal hareketlerle karmaşık etkileşimlerin 

başarıyla yönetilmesi" işletme diplomasisinin ilgi alanına girmektedir. 

Ruël (2013) işletme diplomasisini "uluslararası işletmeler tarafından 

hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) yürütülen temsil ve 

iletişim faaliyetleri" olarak ifade etmektedir. Bir başka tanıma göre 

işletme diplomasisi, "bir çok uluslu şirketin sermaye ve faaliyet 

ortamını şekillendirme ve etkileme kabiliyeti olan STK'lar, uluslararası 

kuruluşlar, ulusal ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler" ile ilgilidir 

(Saner ve Yiu, 2014:317). "Çeşitli piyasa koşullarında hükümetler ve 

uluslarüstü kurumlar ile etkin ve eş zamanlı olarak etkileşim kurma 

yeteneği" de bu kapsamda değerlendirilmektedir (Søndergaard, 

2014:357). Paydaşlarla olumlu ilişkiler kurulması işletme 

diplomasisinin önemli bir parçasıdır. Zira işletmenin imajını ve itibarını 

korumak için hükümet dışındaki paydaşlarla olumlu ilişkiler kurulması 

gerekmektedir. Bir işletmenin kontrolü dışından kaynaklanan risklerin 

yönetilmesi ve açık olmayan fırsatların maksimize edilmesi de işletme 

diplomasisi kapsamında değerlendirilmektedir (Haynal, 
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2014:410).İşletme diplomasisini firma içinde iş birliği temelinde 

değerlendiren çalışmalardan bir tanesi göre işletme diplomasisi işleri 

verimli bir şekilde yapacak şekilde işbirliği yapma yöntemi olduğundan 

yöneticilerin "insanlara saygılı davranmayı, dürüst olmayı, farklılıkları 

tanımayı ve bunlara değer vermeyi, uygun olduğunda anlaşmayı dile 

getirmeyi ve hedeflere ulaşmayı" teşvik etmesi firma için işletme 

diplomasisi için oldukça önemlidir (London, 1999:171). 

Yapılan tanımlar arasında farklılıklar olsa da genel olarak işletme 

diplomasisi bir işletmenin etkin ve verimli çalışmasına yönelik 

hükümetler, STK'lar, uluslararası kuruluşlar ve diğer işletmelerle 

kurduğu ilişkiler olarak tanımlanabilir. Literatürde bu konuda yapılmış 

birçok çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda konuya ilişkin ilgi artmış 

olmakla birlikte işletme diplomasisi kavramının yeni olduğu 

söylenemez. Örneğin, İngiltere'nin Doğu Hindistan Kumpanyası, 

modern şirketlerin temeli olarak kabul edilmektedir ve tarihsel olarak 

işletme diplomasinin en iyi modelleri arasında yer almaktadır. Şirket iki 

buçuk asırdan fazla bir süredir varlığını sürdürmüştür ve kraliyet 

ayrıcalıklarıyla kurulmuştur. Bu imtiyaz nedeniyle, şirket İngiltere ve 

Asya arasındaki ticareti tekelleştirmiştir. Kumpanya ile benzer 

örnekleri arasındaki diğer bir fark, orduyu yarı egemenliğinden dolayı 

besleme imkânı sağlamasıdır. Şirketin finansal ve yönetimsel 

özellikleri, hissedarların sahip olduğu bir şirketin tüm özelliklerini 

taşıyan modern bir yapı olduğunu göstermektedir (Robbins, 2006:5). 

Hiç kuşkusuz işletme diplomasisi diplomasi faaliyetleriyle yakından 

ilgilidir ve bu nedenle ortaya çıkmıştır. Nitekim işletme diplomasisi 
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denildiğinde aynı zamanda "diplomatların uygulamalarına ve 

zihniyetine dayanan jeopolitik ve ticari olmayan risk yönetimi” 

anlaşılmaktadır. Bir diğer deyişle, işletme diplomasisinin ayırt edici 

özelliği "jeopolitik risk yönetimini tutarlı ve uzun vadeli bir stratejik 

bağlam içine yerleştirmeyi amaçlayan diplomatik zihniyettir" 

(Kesteleyn vd., 2014:303-304). Dolayısıyla devletlerin yerel 

işletmelerinin uluslararası rekabet gücünü artırmaları da bu kapsamda 

değerlendirilebilir. Devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleri ile sınır 

ötesi birleşme ve satın alma faaliyetleri arasındaki ilişkinin incelendiği 

bir çalışmada, 1.161 devlet ziyareti ve 11.531 sınır ötesi satın almaya 

dayanarak, ziyaret eden ülkelerden şirketlerin ziyarete ev sahipliği 

yapan ülkelerdeki şirketleri satın alma olasılıklarının daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Aleksanyan vd., 2021).Günümüzde ise 

bu konuda yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak uluslararası boyuttadır ve 

çok uluslu işletmeler ile ilgilidir. Doh vd. (2021) uluslararası işletme 

diplomasisinin çok uluslu işletmelerin önemli bir faaliyeti olduğunu ve 

küresel yönetişim düzeylerinin piyasa dışı market stratejileri için 

belirleyici hâle geldiğini vurgulamaktadırlar. 

1.1. İşletme Diplomasisiyle İlişkili Kavramlar 

 

Geleneksel diplomasinin aksine modern diplomasi çeşitli alanlarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Ülkeler arasında çeşitli konularda farklı 

diplomasi türleri kullanılmaktadır. Bu husus bazı durumlarda 

kavramların birbirlerinden farklılıkları hakkında soru işaretleri 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, işletme diplomasisi kavramı diğer 

diplomasi türlerinden ayrılmalıdır.  
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Tablo 1'de işletme diplomasisiyle ilgili kavramlar yer almaktadır. 

İşletme diplomasisini diğerlerinden ayırt etmek üzere bazı kıstaslar 

bulunmaktadır. Bu kıstaslar; temel aktör, organizasyon, işleyiş ve 

amaçlardır. Tabloda gösterildiği gibi işletme diplomasisinde temel 

aktör küçük, orta veya büyük ölçekli işletmelerdir. İşletmeler temel 

aktörler olmakla birlikte işletme diplomasisinin yürütülmesinde 

hükümetler, paydaşlar ve diğer işletmeler sürece dahil olabilmektedir. 

Diğer bir deyişle, iki firma veya ikiden fazla firma sürece dahil 

olabileceği gibi hükümetlerin ve işletmenin paydaşlarının da önemli 

rolleri olabilmektedir. Bu süreçte rol alan tüm tarafların uzun dönemde 

pozitif ilişkiler kurması ve/veya taraflardan ilişkilerin doğru şekilde 

yönetilmesi beklenilmektedir. İşletme diplomasisinde işletme 

faaliyetleri için meşruiyet ve sosyal kabul oluşturmak temel 

hedeflerdendir. Meşruiyet ve sosyal kabul işletme faaliyetlerinin 

paydaşlar ve/veya daha geniş olarak sosyal anlamda onaylanması 

şeklinde anlaşılabilir. 

Tablo 1. İşletme Diplomasisiyle İlişkili Kavramlar 

 

Alan 

 

Temel 

Aktör 

 

Organizasyon 

 

İşleyiş 

 

Amaçlar 

Diplomasi Hükümetler Hükümetlerarası 

Hükümetler 

arasında barışçıl 

yollarla ticaret 

yapılması 

Hükümetler 

arasında pozitif 

ilişkilerin kurulması 

ve sürdürülmesi 

İktisadi/Ticari 

Diplomasi 
Hükümetler 

Hükümetlerarası / 

firma ile hükümet 

arasında 

Ülke için 

iktisadî kazanç 

sağlama 

Dışa ve içe yönelik 

yabancı yatırımların 

teşvik edilmesi 



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 120 

 

 

Kurumsal 

Diplomasi 

Büyük 

işletmeler 

Firma-

Hükümet/Firma-

Firma 

Çok uluslu 

şirketler ile yan 

kuruluşlarının 

koordinasyonu 

ve işletmeler 

için iktisadî 

kazanç sağlama 

Kurumsal faaliyetler 

için uygun koşullar 

yaratmak ve 

etkilemek 

İşletme 

Diplomasisi 

İşletmeler 

(Küçük, 

orta ve 

büyük) 

Firma-Hükümet / 

Firma-Firma / 

İşletme içi ve 

işletme dışı 

paydaşlar 

/Firmalar arası 

Uzun dönemde 

pozitif ilişkiler 

kurma ve 

yönetme 

Faaliyetler için 

meşruiyet ve sosyal 

kabul oluşturma 

Kaynak: Alammar ve Pauleen, 2016:12. 

 

2. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI 

ÜZERİNE TARTIŞMALAR 

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı son yıllarda oldukça 

genişlemiştir ve çeşitli teorilerin ilgi alanı haline gelmiştir. KSS 

konusunda çalışanlar bu kavramı genellikle sosyal sorunların yönetimi, 

kamu politikası, paydaş yönetimi ve kurumsal hesap verebilirlik 

eksenlerinde incelemektedirler. Esasen KSS'nin karmaşık ve herkes 

için farklı anlamda kullanılması sosyal sorumluluk kavramından 

kaynaklanmaktadır. Sosyal sorumluluğun KSS literatürünün temeli 

olmasında o dönemlerde günümüzdeki gibi şirket yapılarının kurumsal 

nitelikte olmaması etken olmuş olabilir. Sosyal sorumluluk aslında iş 

aleminde alınan kararların tüketicilerin hayatlarını çeşitli açılardan 

etkilemesiyle ilgilidir. Bir diğer ifadeyle, iş insanlarınınaldıkları 

kararlar "kendisinin, paydaşlarının, müşterilerinin hayatlarını ve 

refahlarını etkilediği gibi vatandaşları da etkilemektedir". Örneğin, bir 

iş insanının yeni bir ürün veya hizmet üretimiyle ilgili olumlu veya 
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olumsuz kararları tüketicilerin ürün yelpazesini ve dolayısıyla tüketici 

tercihlerini etkilemektedir. Benzer şekilde, iş insanının yeni tesis ve 

ekipman hakkındaki kararları, stokları artırıp azaltması, ücret veya 

temettü politikasını değiştirmesi, reklam ve halklar ilişkiler stratejisi, 

personel istihdamında değişikliğe gitmesi ve hatta diğer ülkelerle 

ticareti istihdam, enflasyon, gelir dağılımı, ücretler ve uluslararası 

ilişkileri etkileyebilmektedir ve dolayısıyla tüm bu unsurlar tüketici 

tercihlerini ve kararlarını doğrudan ve dolaylı şekilde değiştirmektedir. 

Bu bağlamda sosyal sorumluluk, iş insanlarının "toplumun değerleri ve 

amaçları açısından tercih edilen politikaları takip etmeleri ve bu 

doğrultuda kararlar almalarını" ifade etmektedir (Bowen, 2013:3-6). 

2.1. 1960'lı Yıllarda KSS Tartışmaları 

Geleneksel diplomasinin aksine modern diplomasi çeşitli alanlarda 

kullanılmaya başlanmıştır. Ülkeler arasında çeşitli konularda farklı 

diplomasi türleri kullanılmaktadır. Bu husus bazı durumlarda 

kavramların birbirlerinden farklılıkları hakkında soru işaretleri 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, işletme diplomasisi kavramı diğer 

diplomasi türlerinden ayrılmalıdır.  

1960'larda KSS hususundaki çalışmaların sayısında önemli artışlar 

olmuştur. O dönemde KSS'nin ve özelinde sosyal sorumluluğun tanımı 

noktasında bir uzlaşının oluşmasına gayret gösterilmiştir. Bu yıllardaki 

çalışmalardan bir tanesine göre sosyal sorumluluk iş insanlarının 

firmanın ekonomik veya teknik çıkarlarının ötesindeki nedenlerle 

aldıkları kararları ve eylemleri ifade etmektedir (Davis, 

1960:70).Frederick (1960)iş insanlarının vatandaşların beklentilerini 
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karşılayan bir ekonomik sistemin işleyişini yönetmesini yani üretim 

araçlarının toplumsal refahı artıracak şekilde kullanılmasını sosyal 

sorumluluk  ile ilişkilendirmektedir. 

Bu anlamda sosyal sorumluluk, bir şirketin sadece ekonomik ve yasal 

yükümlülüklerinin değil, aynı zamanda topluma karşı bu 

yükümlülüklerin ötesine geçen belirli sorumluluklarının da olduğu ile 

ilgilidir. Söz konusu sorumluluklar ise siyaset, toplumsal refah, eğitim 

ve kısacası tüm sosyal dünyayı ilgilendiren meselelerdir (McGuire, 

1963:144). İş insanların sosyal sorumluluk hususundaki 

sorumluluklarını yerine getirmesi için iş faaliyetlerinin diğer insanlara 

etkisini dikkate almaları gerekmektedir. Bir diğer ifadeyle sosyal 

sorumluluk bir "kişinin kararlarının ve eylemlerinin tüm sosyal sistem 

üzerindeki etkilerini dikkate alma yükümlülüğünü" ifade etmektedir 

(Davis ve Blomstrom, 1966:12).  

Bu yaklaşımlardan hareketle sosyal sorumluluk kapsamı içerisinde etik 

kaygılar da bulunmaktadır. Zira bir kişinin karar ve eylemlerinin sosyal 

sistemin tamamı üzerindeki etkilerini gözetmesi etik ile bağlantılıdır. 

Nitekim Davis (1967) sosyal sorumluluğun bir kişinin eylemlerinin etik 

sonuçlarına ilişkin endişesinden kaynaklandığını vurgulamaktadır. 

Buradaki etik endişeler mahremiyet olgusunu çağrıştıran türdendir. Bir 

şekilde iş insanlarının sosyal sorumlulukla hareket etmesi toplumun 

mahremiyetini gözeten bir davranış şeklidir.  Zira sosyal sorumluluk 

kurum ve toplum arasındaki ilişkilerin mahremiyetin tanınması ve bu 

tür ilişkilerin kurum ve ilgili gruplar kendi hedeflerini takip ederken üst 
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düzey yöneticiler tarafından akılda tutulması gerektiği şeklinde 

anlaşılmalıdır (Walton, 1967:18). 

2.2. 1970'li Yıllarda KSS Tartışmaları 

1970'li yıllarda işletmelerin kurumsal sorumluluğu ile güçleri arasında 

bağlantılar dikkat çekmiştir. Nitekim Eberstadt (1977) dönemin iş 

dünyasının az sorumlulukla çok güce sahip olduklarını ifade etmiştir. 

Bilindiği gibi bir işletmenin çok sayıda çıkarı bulunmaktadır. Sosyal 

sorumluluk kapsamında işletmenin toplumsal refahı gözetmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Çok sayıda çıkar arasında topluma karşı 

sorumluluk bilinciyle hareket etme düşüncesi 1970'lerde tartışılmıştır. 

Johnson (1971) bu konuda sosyal sorumluluk ile hareket eden bir 

işletmenin çok sayıda çıkarı dengeleyen yönetim kadrosuna sahip 

olması gerektiğinin altını çizmektedir. İşletmenin toplumun çıkarını 

gözetmesi bir anlamda sosyal sözleşmeyle ilgili bir husustur. Başka bir 

ifadeyle işletmenin amaçlarıyla toplumun ihtiyaçları arasında bir 

uyumun olması gerektiği vurgulanmaktadır. Zira bir işletme kamu 

onayıyla faaliyetlerini sürdürmektedir ve işletmenin temel amacı 

toplumu tatmin edecek şekilde hizmet etmektir. Bu nedenle sosyal 

sorumluluk ürünler, işler ve ekonomik büyüme gibi ekonomik işlevin 

verimli bir şekilde yürütülmesi için temel sorumlulukları kapsar. Ayrıca 

bu ekonomik işlevin değişen sosyal değerlerin ve önceliklerin farkında 

olarak yerine getirme sorumluluğunu alır. Son olarak da işletmelerin 

sosyal çevreyi aktif olarak iyileştirmeye daha geniş kapsamlı dahil 

olması gerektiğini varsayması gereken yeni ortaya çıkan yoksulluk gibi 
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sorumlulukları yerine getirir (CommitteeforEconomic Development, 

1971:11-15). 

İşletmeler sonuç olarak kâr amacı gütmektedirler. Dolayısıyla sosyal 

sorumluluk bağlamında işletmelerin toplumun çıkarlarını gözetmesi 

kârlılık oranlarıyla ilgili endişeleri gündeme getirmiştir. Ancak bu 

konuda görüş belirtenler arasında işletmelerin söz konusu 

sorumlulukları uzun vadede de kârla üstlenebileceğini savunanlar 

bulunmaktadır (Steiner, 1971:164).Steiner (1971)'e benzer şekilde 

kurumsal sosyal sorumluluğun, sadece ekonomik olmanın ötesine 

geçen, toplumun ihtiyaçları ve hedefleri ile ilgili bir endişeyi temsil 

ettiğini düşünenler de vardır (Eells ve Walton, 1974:247). Kârlılık ile 

bağlantılı sosyal sorumluluk tartışmaları 1970'lerde devam etmiştir. Bu 

tartışmalarda sosyal sorumluluğun ne olması gerektiği ve hangi 

koşullarda sosyal sorumluluk olarak adlandırılabileceği gibi görüşler 

dile getirilmiştir. Bu tartışmalardan bir tanesinde, kurumsal faaliyetin 

sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi için işletmenin 

faaliyetinin işletmeye marjinal getirileri bazı alternatif harcamalardan 

elde edilen getirilerden daha az olması, tamamen gönüllü olması ve 

bireysel olmaktan ziyada gerçek bir kurumsal harcama olması gerektiği 

ifade edilmiştir (Manne ve Wallich, 1972, 4-6). 

Sosyal sorumluluk hususundaki gönüllülük tartışmaları hiç kuşkusuz 

yasalara uyulup uyulmaması gibi görüşlerin de temellendirilmesinde 

etkili olmuştur. Yasaların bu konuda herhangi bir kural koymaması 

durumunda sosyal sorumluluğun gerekli olup olmadığına yönelik farklı 

görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerden bir tanesi, karar verme 
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sürecinde, kararlarının sosyal sistem üzerindeki etkilerini, firmanın 

hedeflediği geleneksel ekonomik kazanımların yanı sıra sosyal faydalar 

elde edecek şekilde değerlendirmenin firmanın yükümlülüğünde 

olduğunu ve bunun da sosyal sorumluluğun yasaların bittiği yerde 

başladığı anlamına geldiğini belirtmektedir. Başka bir şekilde ifade 

etmek gerekirse yasaların asgari gerekliliklerine uyulması sosyal olarak 

sorumlu olunmayacağı şeklinde anlaşılabilir (Davis, 1973:313). 

Bu noktada tartışmaya katılan Eilbert ve Parket (1973) sosyal 

sorumluluğu komşuluk ilişkileri bağlamında ele almışlardır. Sosyal 

sorumluluk bağlamında komşuluğun ilişkileri zedelememe ve 

sorunların çözümüne gönüllü şekilde katkı sağlama şeklinde iki 

aşamadan oluştuğunun altını çizmişlerdir. Bu ifadede sorunlardan 

kastedilenin ırk ayrımcılığı, çevre kirliliği ve ulaşım problemi gibi 

sosyal sorunlar olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla sosyal sorumluluk 

sözü edilen sosyal sorunların çözümüne gönüllü olarak katılmaktır. 

Benzer şekilde meseleye sosyal sorunlar açısından yaklaşan Backman 

(1975) sosyal sorumluluğun ekonomik performansa ek olarak 

işletmenin ağırlık vermesi gereken amaç veya güdüleri ifade ettiğini 

vurgulamıştır. Yazara göre azınlıkların istihdamı, kirliliğin azaltılması, 

toplumu iyileştirmeye yönelik programlara daha fazla katılım, tıbbi 

bakımın iyileştirilmesi, endüstriyel sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesi 

ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sosyal sorumluluğun geniş 

şemsiyesi altındadır. 

Sosyal sorumluluk tartışmalarında sosyal yükümlülük ve sosyal 

sorumlulukarasında ayırım yapanlar da vardır. Buna göre sosyal 
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yükümlülük “piyasa güçlerine veya yasal kısıtlamalara yanıt olarak” 

kurumsal davranıştır ve sosyal yükümlülükteki kriterler sadece 

ekonomik ve yasaldır. Sosyal yükümlülüğün ötesine geçen sosyal 

sorumluluk ise kurumsal davranışın sosyal normlar, değerler ve 

performans beklentileriyle uyumlu bir düzeye getirilmesidir. Sosyal 

sorumluluk, kurumsal davranışı, geçerli sosyal normlar, değerler ve 

performans beklentileri ile uyumlu olduğu bir düzeye getirmek 

anlamına gelmektedir. (Sethi, 1975:60-64). 

Sosyal sorumluluk için işletmenin kendisini sorunun çözümü 

noktasında sorumlu hissetmesi oldukça önemlidir. Bir başka şekilde 

ifade etmek gerekirse işletme öncelikle bu soruna faaliyetlerinin neden 

olduğunu kabul etmeli ve yine çözümün bir parçası olabileceğine 

inanmalıdır. Bu bağlamda Fitch (1976) kurumsal sosyal sorumluluğu, 

tamamen veya kısmen kurumun neden olduğu sosyal sorunları çözmeye 

yönelik ciddi girişim olarak tanımlamaktadır. Toplumun temel 

ekonomik birimlerinden bir tanesi olan işletmelerin sebep olduğu 

sorunların sorumluluğu üstlenmesi bir gerekliliktir. Bu görüşü 

savunanlara göre toplumun temel ekonomik birimi olarak işletmelerin 

toplumun istediği mal ve hizmetleri üretme ve kârlı bir şekilde satma 

sorumluluğu vardır ve diğer tüm işlevleri bu temel varsayıma 

dayanmalıdır (Carroll, 1979:500). 

2.3. 1980'li Yıllarda KSS Tartışmaları 

1980'li yıllarda KSS hakkındaki tartışmalar devam etmiştir ve 

çeşitlenmiştir. Bu yıllarda Jones (1980) KSS'yi şirketlerin paydaşlar 

dışındaki gruplara karşı yasaların zorlayıcı hükümlerinin veya 
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sözleşmelerin ötesinde bir yükümlülük olduğunu 

belirtmiştir.Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkarak KSS'yi 

analiz eden çalışmalar da bulunmaktadır. Bireyler gibi işletmelerin de 

yerine getirmesi veya karşılaması gereken kriterler olduğunu öne süren 

bir çalışmada kuruluşların, Maslow tarafından tasvir edildiği gibi, 

insanlarınkine paralel olan fizyolojik, güvenlik, bağlılık, saygınlık ve 

kendini gerçekleştirme ihtiyaçları olduğu belirtilmiştir (Tuzzolino ve 

Armandi, 1981:24).  

Dalton ve Cozier (1982) sosyal sorumluluğu oluşturdukları iki yatay ve 

iki dikey tabloyla açıklamaya çalışmışlardır. Yatay eksenlerde 

'sorumlu' ve 'sorumlu değil'; dikey eksenlerde 'yasal' ve 'yasal olmayan' 

hücreleri yer almaktadır. Yazarlar bu tabloyu "sosyal sorumluluğun 

dört yüzü" olarak adlandırmaktadır ve işletmenin hangi stratejiyi 

benimsemesi gerektiğini araştırmışlardır. Ulaştıkları sonuç işletme için 

en iyi stratejinin "yasal ve sorumlu" hücrelerinin kesişimi olduğunu 

belirtmişlerdir. 1979 yılında yaptığı KSS değerlendirmesini 1983'te 

güncelleyen Carroll (1983) KSS'nin bir işletmenin ekonomik olarak 

kârlı, yasalara uygun, etik ve sosyal olarak destekleyici olacak şekilde 

yürütülmesini içerdiğini vurgulamıştır. 

Daha önce KSS hakkında çalışan ve fikirlerini 1984 yılında güncelleyen 

bir diğer yazar da Drucker'dır. Yazara göre yalnızca kârlılık ve 

sorumluluğun uyumluluğu yeterli değildir, bunun yanı sıra iş 

dünyasının sosyal sorumluluklarını iş fırsatlarına dönüştürmesi 

gerekmektedir. Drucker'e göre sosyal sorumluluk, sosyal bir sorunu 

ekonomik fırsata ve ekonomik faydaya, üretken kapasiteye ve refaha 
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dönüştürmektir (Drucker, 1984:62). 1980'li yıllarda KSS hususunda 

ampirik çalışmaların sayısı da artmıştır. Aupperle vd. (1985) yaptıkları 

ampirik çalışmada herkesin ekonomik sorumluluğu sosyal 

sorumluluğun bir parçası olarak görmediğini, bunun yerine ticari 

firmaların kendileri için yaptığı bir şey olarak gördüğünü 

belirtmişlerdir. Ayrıca “bir organizasyonun sosyal yöneliminin, 

ekonomik olana kıyasla ekonomik olmayan üç bileşene (yasal, etik ve 

gönüllülük) verdiği önemle uygun bir şekilde değerlendirilebileceğini 

ifade etmişlerdir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, öncelikle ilgili kurumsal paydaşlar 

üzerinde olumsuz etkilerden ziyade faydalı olan belirli konular veya 

problemlerle ilgili kurumsal kararlardan elde edilen sonuçlara 

ulaşmakla ilgilidir (Epstein, 1987:104). Başka bir tanıma göre de 

"kurumsal sosyal sorumluluğun temel fikri, ticari şirketlerin sosyal 

iyileştirme için çalışma yükümlülüğüne sahip olmalarıdır" (Frederick, 

1986:4) 

2.4. 1990'lı ve 2000'li Yıllarda KSS Tartışmaları 

1990'larda KSS tartışmalarında öne çıkan kavramlar genellikle paydaş 

teorisi, iş etiği teorisi ve kurumsal vatandaşlıktır. KSS konusunda 

analitik bir yaklaşım benimseyen Wood (1991) ekonomik, yasal, etik 

ve gönüllülük olmak üzere dört KSS ilkesinin sosyal meşruiyet, kamu 

sorumluluğu ve idari takdir yetkisiyle ilişkilendirmiştir. Bu yıllarda 

KSS kavramına netlik kazandırmak amacıyla bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin, KSS kavramındaki sosyal kelimesinin bazı 

yazarlar tarafından farklı şekillerde anlaşılması nedeniyle paydaş teorisi 
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yeniden gözden geçirilerek ve belirli grupları tanımlayarak sosyal 

sorumlulukların bireyselleştirilmesine gayret gösterilmiştir (Carroll, 

1991:43). Bu yıllarda Carroll tarafından literatüre kazandırılan KSS 

piramidi yenilikçi bir katkı olarak değerlendirilmiştir. Şekil 1'de dört 

katmandan oluşan KSS piramidi gösterilmektedir. İlk olarak piramidin 

tabanında ekonomik sorumluluklar bulunmaktadır. Ekonomik 

sorumlulukların tabanda bulunması diğer katmanların ekonomik 

sorumluluklara dayanmasıdır. Bir diğer deyişle, ekonomik 

sorumluluklar katmanı diğer katmanlar için temel teşkil etmektedir. Bu 

husus, ekonomik performansın diğer her şeyin temelini oluşturduğu 

gerçeğini yansıtmaktadır. İkinci katmanda yasal sorumluluklar yer 

almaktadır.İş dünyasının yasalara uyması beklenir çünkü yasa, 

toplumun kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışların 

kodlanmasıdır. Başka bir ifadeyle oyunun kurallara göre oynanması 

gerçeği bu katmanın sonuçlarından bir tanesidir. Üçüncü katman etik 

sorumluluklardır. En temel düzeyde bu, doğru, adil ve adil olanı yapma 

ve paydaşlara (çalışanlar, tüketiciler, çevre ve diğerleri) zarar 

verilmesini önleme veya zararın en aza indirilmesi yükümlülüğüdür. 

Son olarak, işletmenin iyi bir kurumsal vatandaş olması beklenir. Bu, iş 

dünyasının finansal ve insan kaynaklarına topluma katkıda 

bulunmasının ve yaşam kalitesini iyileştirmesinin beklendiği gönüllü 

sorumluluk kapsamında ele alınmaktadır (Carroll, 1991:42). 
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Şekil 1. KSS Piramidi 

Carroll 1994 yılında yaptığı çalışmadaysa kurumsal sosyal performans, 

iş etiği ve paydaş teorisi kavramlarının öne çıktığını ve 2000'li yıllara 

doğru kurumsal vatandaşlığın ağırlık kazanmaya başladığını 

belirtmiştir (Carroll, 1994:14).  

Son yıllarda KSS literatürü işletmelerin strateji tercihleri, rekabet 

güçlerini artırması, ürün odaklı stratejiye yatırım yapmaları ve firma 

imajı temelinde incelenmektedir.Örneğin Yuan vd. (2020) bir firmanın 

iş stratejisi ile KSS performansı arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında yenilik odaklı bir strateji izleyen firmaların verimlilik 

odaklı bir strateji izleyenlerden daha iyi KSS performansına sahip 
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oldukları sonucuna ulaşmışlardır.KSS'nin finansal sıkıntı riski 

seviyesine etkilerinin incelendiği bir çalışmada ise 1991–2012 yılları 

arasında ABD'de 1201 firma ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçlarına 

göre daha yüksek KSS seviyelerine sahip firmaların daha düşük 

finansal sıkıntı riskine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu ilişki, 

güçlü yönetişim mekanizmalarına ve yüksek ürün pazarı rekabetine 

sahip firmalarda daha yaygındır. KSS uygulamalarının benimsenme-

sinin daha az finansal sıkıntı ve temerrüt riskleri ile birlikte ortaya 

çıktığı, daha iyi bir kurumsal ortama, finansal istikrara ve krizlere 

dayanıklı ekonomilere yol açtığı çalışmanın diğer bulguları arasında yer 

almaktadır (Boubaker vd., 2020:835). 

Benzer bir çalışmada 2009-2013 dönemi için siyasi teşviklerin halka 

açık Çinli firmaların KSS performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Siyasi teşviklerin firmaların KSS'sini önemli ölçüde iyileştirdiği ve 

yerel yönetimin siyasi teşviklerine uyum sağlamak için stratejik olarak 

KSS uygulayan firmaların daha fazla vergi/sübvansiyon avantajı elde 

ettiği ifade edilmiştir (Kong vd., 2021:418).Diallo vd. (2021) tarafından 

yapılan çalışmada KSS'nin doğrudan ve dolaylı olarak tüketicilerin lüks 

markalı ürünler için yüksek fiyat ödeme istekliliğine etkisi 

incelenmiştir.  Çalışma sonuçlarına göre lüks markaların KSS 

eylemlerinin genel olarak ve her bir marka için müşterinin yüksek fiyat 

ödeme istekliliğini olumsuz etkilediği saptanmıştır.  

Kavramın ABD dışındaki ülkelere yöneldiği ve KOBİ'leri kapsadığı 

görülmektedir. Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve ABD'de 

işletmelerin KSS'ye yaklaşımlarının incelendiği bir çalışmada Avrupa 
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kökenli işletmelerin KSS'yi genellikle işletmenin başarısını ve 

faaliyetlerini sürdürmesine katkı sunan bir faaliyet olarak gördükleri 

anlaşılmıştır. Birleşik Krallık'taki işletmeler performans odaklı 

yaklaşımı tercih ederken, Fransız ve Hollandalı işletmelerin tercihleri 

performans odaklı ve/veya paydaş odaklı yaklaşımlardan yana 

olmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri de Avrupa 

kökenli işletmelerin KSS'yi kurumsal kültürlerinin bir yansıması olarak 

görmemesine karşın birçok ABD firması KSS'yi kurumsal kültürlerinin 

bir parçası olarak ifade etmeleridir (Maignan ve Ralston, 2002:511-

512). 

3. KSS'NİN İŞLETME DİPLOMASİSİ ÇERÇEVESİNDE 

KULLANILMASI 

KSS'nin son yıllarda artan kullanımı işletme diplomasisi için kullanışlı 

bir araç olması için elverişli ortam sağlamıştır. Zira KSS'nin evrilen 

içeriği ve kapsamı işletme diplomasisiyle benzer hedeflere sahip 

olmasını ve ilgi alanlarındaki aktörlerin aynı olmasını sağlamıştır. 

Durum böyle olunca KSS'yi daha etkin kullanmak isteyen firmaların 

işletme diplomasisine ihtiyaçları artmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse 

son yıllarda KSS ve işletme diplomasisi benzer amaçlar doğrultusunda 

ve birbirlerini tamamlar nitelikte kullanılmaktadır. 

Tablo 2'de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 

açıklanan ve işletmelerin uyması gereken ilkelerden işletme 

diplomasisi kapsamına girenler gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde 

söz konusu ilkelerin gerek KSS gerekse de işletme diplomasisiyle ilgili 

oldukları anlaşılmaktadır. Bir diğer deyişle, OECD ilkelerinin 
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uygulanabilir olması için işletme diplomasisine ihtiyaç vardır. Bir 

işletmenin herhangi bir pazara giriş stratejisinde ekonomik faktörlerin 

yanı sıra sosyal, kültürel, çevresel, diplomatik ve paydaşların çıkarlarını 

gözetmesi gerekmektedir. Zira tabloda sıralanan ilkeler genellikle 

ekonomik olmayan faktörlerin dikkate alınması gerektiğiyle ilgili fikir 

vermektedir. Örneğin, sürdürülebilir kalkınma, çevresel ve sosyal 

kalkınmaya katkı sağlama, insan haklarına saygı, istihdam ve eğitim 

fırsatları oluşturma, kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalmak, 

çalışanlara karşı ayrımcı davranmamak ve yerel siyasi faaliyetlerine 

katılmaktan kaçınmak bunlar arasındadır. 

Tablo 2.OECD'nin Açıkladığı İşletmelerin Uyması Gereken İlkeler 

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla ekonomik, çevresel ve 

sosyal ilerlemeye katkıda bulunmak, 

Faaliyetlerinden etkilenenlerin uluslararası kabul görmüş insan 

haklarına saygı göstermek, 

Ticari çıkarlar da dahil olmak üzere yerel toplulukla yakın işbirliği 

yoluyla yerel kapasite geliştirmeyi teşvik etmenin yanı sıra, sağlam 

ticari uygulama ihtiyacına uygun olarak işletmenin iç ve dış 

pazarlardaki faaliyetlerini geliştirmeyi teşvik etmek, 

Özellikle istihdam fırsatları yaratarak ve çalışanlar için eğitim 

fırsatlarını kolaylaştırarak insan sermayesi oluşumuna katkı sağlamak, 

İnsan hakları, çevre, sağlık, güvenlik, çalışma, vergilendirme, mali 

teşvikler veya diğer konularla ilgili yasal veya düzenleyici çerçevede 

öngörülmeyen muafiyetler aramaktan veya kabul etmekten kaçınmak, 

İyi kurumsal yönetim ilkelerini desteklemek ve tüm işletme grupları 

dahil olmak üzere iyi kurumsal yönetim uygulamaları geliştirmek ve 

uygulamak, 
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İşletmeler ve faaliyet gösterdikleri toplumlar arasında güven ve 

karşılıklı güven ilişkisini geliştiren etkin öz-denetim uygulamaları 

geliştirmek ve uygulamak, 

Yasalara, yönergelere veya işletmenin politikalarına aykırı 

uygulamalar hakkında yönetime veya uygun olduğu şekilde yetkili 

kamu makamlarına iyi niyetli rapor veren işçilere karşı ayrımcı veya 

disiplin cezası vermekten kaçınmak, 

Kılavuz İlkelerinin kapsadığı konularla ilgili olumsuz etkileri ele 

almanın yanı sıra, uygulanabilir olduğunda, tedarikçiler ve taşeronlar 

da dahil olmak üzere iş ortaklarını iş yapma ilkelerini uygulamaya 

teşvik etmek, 

Yerel toplulukları önemli ölçüde etkileyebilecek projeler veya diğer 

faaliyetler için planlama ve karar verme ile ilgili olarak görüşlerinin 

dikkate alınması için anlamlı fırsatlar sağlamak amacıyla ilgili 

paydaşlarla etkileşim kurmak, 

Yerel siyasi faaliyetlere herhangi bir uygunsuz katılımdan kaçınmak, 

Uygun olduğunda, sorumlu tedarik zinciri yönetimine ilişkin özel veya 

çok paydaşlı girişimlere ve sosyal diyaloga katılmak veya bu 

girişimlerin gelişmekte olan ülkeler ve mevcut uluslararası kabul 

görmüş standartlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini gerektiği 

gibi hesaba katmasını sağlamak. 

Kaynak: OECD (2011). 

Tablo 2'de gösterilen hususlar işletme diplomasisi bağlamında Nike 

örneğinde tartışılabilir. Nike işletme diplomasisini KSS ile başarılı bir 

şekilde uygulayan şirketlerden bir tanesidir. Emek sömürüsü 

suçlamalarına karşı "kurumsal vatandaşlık" konusunda yaptığı 

güncelleme bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu güncellemeyle şirketin 

iyi çalışma uygulamalarına, çevreye ve topluluklara olan bağlılığı 

detaylandırılmıştır ve bu bağlılığı yerine getirmek için gerçekleştirilen 
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faaliyetler açıklanmıştır. Kurumsal vatandaşlık hususunda Nike'ın 

dünya ailesine, takım arkadaşlarına, tüketicilere ve şirkete hizmet 

sağlayanlara gösterilen özen vurgulanmıştır. "Kurumsal vatandaşlık" 

söylemiyle Nike hem emek ve hammadde karşılığında şirketten 

tazminat bekleyen çalışanlara ve tedarikçilere hitap eden kar temelli bir 

kuruluş hem de sporculara, tüketicilere ve özel ilgi alanlarına hitap eden 

sivil düşünceli bir organizasyon olduğunun altını çizmiştir (Levin ve 

Behrens, 2003:56). 2005 yılından itibaren Nike KSS çerçevesinde 

önemli adımlar atmıştır. Mayıs 2005'te Nike'ın kurumsal sorumluluk 

yetkililerinden HannahJones, Etik Ticaret Girişimi konferansında 

şirketin daha önce sorunları kendileri için nasıl çözeceğini araştırırken, 

şimdi endüstride sistemsel değişimi nasıl yaratacaklarını araştırdıklarını 

ifade etmiştir. Nike'ın yeni kurumsal vatandaşlık hedeflerinden bir 

tanesinin, "ayakkabı, giyim ve ekipman sektörlerindeki çalışma 

koşullarında olumlu, sistemik bir değişiklik yaratmak olduğu 

vurgulanmıştır. Bu, tüm şirketlerin daha iyi sosyal ve çevresel 

performans standartlarına ulaşmasını sağlamak için çıtayı yükseltmeye 

çalışmak için dünyanın dört bir yanındaki çalışma bakanlıkları, sivil 

toplum ve rakip şirketlerle bağlantı kurmayı içermektedir. Bu anlayış 

değişikliğine göre kâr kendi başına bir amaç olarak görülmesinden 

ziyade şirketlerin insanların istediği bir şeyi sağlama misyonunu 

başardığının toplumdan bir işaretidir. Nike yönetimi için stratejik 

değişiklik, şirketi kapalı bir sistem olarak görme anlayışını terk etmeleri 

ve müşterilerin, tedarikçilerin, yatırımcıların ve diğerlerinin onunla 

nasıl ilişki kurduğuna bağlı olduğunu anlamalarıdır. Karşılaştıkları 

zorluk, bu gruplar tarafından kendisine ve rakiplerine verilen sinyalleri 
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yeniden şekillendirmek, böylece şirketin sürdürülebilir, adil ve finansal 

olarak da uygulanabilir bir şekilde faaliyet göstermesidir (Deresky, 

2014:86-87).  

İşletme diplomasisi bağlamında KSS uygulamasının bir diğer çarpıcı 

örneği de PepsiCo'dur. Hindistan'ın 1980'lerin sonunda uyguladığı 

korumacı politikalar neticesinde PepsiCo gibi uluslararası firmaların 

ülkede faaliyet göstermeleri engellenmiştir. Şirketin tüm çabalarına 

rağmen Hindistan hükümeti bu tavrını değiştirmedi. Ancak Hindistan 

pazarına girmekte kararlı olan şirket 1985 yılında oldukça stratejik bir 

işletme diplomasisi hamlesi yapmıştır. Şirket, Hindistan'ın tarıma 

dayalı ürünlerinin ihracatını teşvik etmek ve kendi ürünleri tanıtmak 

amacıyla ülkenin önde gelen şirketler grubu olan RPG ile bir ortaklık 

kurmuştur. Şirket Hindistan hükümetine Pencap eyaletinden meyve 

suyu konsantresi ihraç edilmesi karşılığında kola konsantresi ithal 

edilmesini teklif etmiştir ancak Hindistan hükümeti bu teklifi 

reddetmiştir. Birkaç ay sonra şirket Pencap'ın Hindistan için öneminden 

yararlanarak Hindistan pazarına girmesinin Hindistan'a önemli maddi 

kazanımlar sağlayacağını ve böylelikle Pencap sorununun ülkeyi tehdit 

edecek şekilde büyümeyeceğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, şirketin 

yatırımlarıyla Pencap'ın istihdam sorunlarının önemli ölçüde azalacağı 

ve insanların terör eylemlerine katılmaktan vazgeçerek topluma 

kazandırılacağı vurgulanmıştır. Ayrıca tarım araştırma merkezlerinin 

kurulmasıyla çiftçilerin eğitileceği de açıklanmıştır. Uzun müzakereler 

ve büyük pazarlama kampanyalarından sonra, PepsiCo'nun Hindistan 

pazarına girmesine izin verilmiştir (Gupta, 2014). 
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PepsiCo'nun Hindistan pazarına girmek için uyguladığı strateji işletme 

diplomasisine en iyi örneklerden bir tanesidir. Zira bu stratejide şirket 

sadece kârlılığını değil aynı zamanda pazara giriş stratejisi için gerekli 

olan ülkenin sosyal, kültürel, siyasi ve güvenlik endişelerini de 

gözetmiştir. Ekonomi dışındaki unsurları dikkate alarak ve iyi bir 

iletişim dili kullanarak hedeflerini Hindistan hükümetiyle paylaşmıştır. 

Pencap sorunundan muzdarip olan Hindistan hükümeti ise sonunda 

ikna olmuştur ve şirketin ülkede faaliyetine izin vermiştir. Dolayısıyla 

PepsiCo'nun OECD tarafından ilan edilen ilkeleri karşıladığı ve KSS 

piramidinde belirtilen çok aşamalı stratejinin gerekliliklerini yerine 

getirdiğini söylemek mümkündür. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada işletme diplomasinin tarihsel olarak uğradığı dönüşümler 

değerlendirilmiş ve işletme diplomasisi KSS ile ilişkilendirilmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın çıkış noktası diplomasinin işletmeler için 

önemini araştırmak ve örneklerle ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda 

günümüzde klasik diplomasi anlayışının değiştiği ve küreselleşme 

süreciyle birlikte farklı diplomasi türlerinin ortaya çıktığı 

değerlendirilmiştir. Küreselleşmenin işletmelere etkisi ve bunun 

karşısında işletmelerin küreselleşmeye karşı geliştirdiği stratejilerden 

bir tanesinin işletme diplomasisi olduğu vurgulanmıştır. Zira işletmeler 

küreselleşme sürecinde diplomasinin geleneksel aktörleri olan 

hükümetlerin yanında önemli bir güç olmaya başlamışlardır.Bu süreç 

sonunda devlet ve işletmeler arasındaki ilişkiler gelişmiştir ve 

güçlenmiştir. 
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İşletme diplomasisi şirketlere küreselleşmenin oluşturduğu fırsatlardan 

yararlanma ve/veya neden olduğu risklerden kaçınma imkanları 

sağlayarak işletmeler ve devletler arasındaki ilişkilerin doğru 

yönetilmesinde kilit rol oynamaktadır. Günümüzde işletme 

diplomasisinin bu amaca hizmet edebilmesi amacıyla KSS kavramı 

ortaya çıkmıştır ve bu nedenle çalışmada KSS'nin işletme 

diplomasisinin bir aracı olabileceği tartışılmıştır. Bunu yaparken sadece 

ekonomik faktörlerin gözetilmesinin yeterli olmadığı, bunun yanı sıra 

yasal, etik ve gönüllü yükümlülüklerin de işletme stratejine dahil olması 

gerektiği belirtilmiştir. Bir diğer deyişle, KSS'nin başarılı bir şekilde 

uygulanması ve bu uygulamadan verimli sonuçlar elde edilmesi için 

işletme diplomasisine ihtiyaç olduğunun altı çizilmiştir. 

 Bunu yaparken işletme diplomasisine ilişkin literatür taraması 

yapılmıştır ve yıllar itibarıyla KSS tartışmaları açıklanarak gelişimi 

incelenmiştir. Her iki araştırmanın da nedeni işletmelerin işletme 

diplomasisine  ihtiyaç duymalarının nedenini ortaya koymak ve bunun 

işletmelere faydasını belirlemektir. Buna ek olarak, KSS'nin işletme 

diplomasisinin hedeflerine ulaşmadaki rolünü araştırmaktır. 

Paydaşlarla müzakere etmenin ve onları etkileme yeteneğinin 

işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesinde en önemli faktörlerden 

bir tanesi olduğu anlaşılmıştır.Zira rolleri günümüzde genişleyen ve 

devletler ile stratejik ilişkiler kuran işletmeler için işletme içi faktörlerin 

yanı sıra işletme dışı faktörlerin de iyi yönetilmesi önem kazanmıştır. 

Bu nedenle, işletmelerin bu sorunları çözme becerisine sahip yönetim 

anlayışına ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bunun yanı sıra, 

işletmelerin uluslararası arenada faaliyet gösterirken uymak zorunda 
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oldukları ilkeler ve yasaların varlığı işletme diplomasisinin önemini 

artırmıştır. Dolayısıyla söz konusu ilkeler ve yasalar işletmelerin 

faaliyetlerini yakından ilgilendiren hususlar olarak ön plana çıkmıştır. 

Bu sebeplerden dolayı, işletme diplomasisinin amaçlarından bir tanesi 

de sözü edilen yasaları kendi lehlerine olacak şekilde etkilemektir. 

KSS uygulamalarının işletme diplomasisindeki rolüne ve önemine 

değinildikten sonra OECD tarafından açıklanan ilkeler doğrultusunda 

KSS'nin işletmeler açısından rekabet gücünün artırılması ve diğer 

konularda önemli kazanım sağlayacağı belirtilmiştir. İşletme itibarı ve 

imajı, işletmenin yatırım alanlarının ve tedarikçilerinin 

çeşitlendirilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için meşruiyet 

sağlama bu kazanımlar kapsamında sayılabilir. Nike ve PepsiCo 

örneklerinde olduğu gibi diplomatik becerilerin işletme içinde 

yaygınlaşması yukarıda sözü edilen kazanımların kısa sürede 

sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda 

işletme diplomasisini KSS ile iyi şekilde harmanlayan şirketlerin çok 

daha başarılı olacakları öngörülmektedir. 
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GİRİŞ 

Devletin kamusal hizmetleri sunmak için kanunlara dayanmak suretiyle 

farklı kaynaklardan aldığı gelirler kamusal gelir olarak tanımlanır. 

Vergi, bireylerin devlet ya da devlete benzer yönetimler altında 

bulundukları bütün devirlerde bir finansman vasıtası şeklinde 

kullanılma alanı bulmuştur. Zaman içerisinde vergilerden elde edilen 

gelirlerin devlet gelirleri içerisindeki payı değişiklik göstermiştir. Orta 

çağ devletlerinde kamu gelirleri içerisinde en yüksek payı mülk gelirleri 

alırken günümüzde kamu gelirleri içinde en yüksek pay vergi gelirlerine 

aittir.  

Vergi mevzuatları ne kadar iyi düzenlenirse düzenlensin, mevzuatın 

uygulanmasında insan faktörünün önemi yeteri kadar analiz edilmezse 

vergi ahlakı potansiyeli de istenildiği kadar yüksek olamayacaktır. 

Vergi ahlakı konusu yalnızca suç yaklaşımı ötesinde, psikologlar, 

sosyologlar, davranış bilimcileri tarafından, bireyleri motive eden 

faktörlerin belirlenip, uygulanmasıyla etkin hale gelecektir. 

Günümüzde vergi politikaları karşısında vergi yükümlülerinin, algı, 

tutum ve davranışlarının ve bunlara sebep olan etkenlerin bilinmesi, 

vergi sistemlerinin oluşturulmasında ve yüksek vergi ahlakının 

sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. 

Vergi ahlakının sağlanmasında vergi uyumu kavramı da oldukça önem 

taşımaktadır. Birçok bilim adamı, vergi uyumuyla vergi ahlakı 

kavramları arasında çok yakın bir ilişkinin bulunduğu ifade etmektedir. 

Genel anlamda ahlak, iyi veya doğru, kötü veya yanlış olarak 
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adlandırdığımız değerleri, insanların yapması veya yapmaması gereken 

şeyleri ifade etmektedir. İnsanların bu ahlaki davranışları ne ölçüde 

içselleştirdikleri ise asıl önemli konudur. Gustav Jung, “Sadece hapiste 

olduğundan hırsızlık yapamayan hırsız, ahlaklı birey değildir.” der. 

Dürüstlükle ahlak, fırsat bulamadığından dolayı yanlış davranışı 

seçmemek değil, fırsatı olmasına rağmen yanlış davranışı tercih 

etmemektir. 

Vergilendime açısından önemli olan mükelleflerin vergi ödevlerini 

kendi istekleriyle gerçekleştirmesidir. Bu noktada vergi ahlakı da vergi 

ödeme konusunda içsel bir motivasyon şeklinde tanımlanabilir. Vergi 

ahlakının daha yüksek olduğu toplumlarda vergi uyumunun da yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Vergi ahlakı ile ilgili yapılan çalışmalar ve 

açıklamalar neticesinde vergi ahlakının vergi uyumu konusunda önemli 

bir yere sahip olduğu belirtilmiştir. Vergi ahlakı ile ilgili çalışmalar 

bize, vergi ahlakının anlaşılmasında etkili olan unsurların da 

açıklanması ve anlaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VERGİ AHLAKI VE PSİKOLOJİK 

UNSURLARI 

Vergi Ahlakı 

Vergi ahlakı, mükellefle devlet arasındaki münasebetleri ortaya koyan 

normlarla değerlerdir. Başka bir deyişle kişilerin vergi cezalarıyla vergi 

kaçakçılığına karşı sergilemiş olduğu tavırlardır (Tosuner ve Demir, 

2007, s.9). Torgler (2003, s. 4) da vergi ahlakını içsel bir güdülenme 

şeklinde açıklamıştır. 



147 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

  

Vergi ahlakı, vergi kaçırmanın aksine kişilerin davranışlarını değil 

vergiye karşı tavırlarını ölçer. Yani “vergi ahlakı” terimi kayıt dışı 

ekonomi ya da vergi kaçakçılığı vb. sonuca yönelik bir parametre 

değildir. Bundan dolayı vergi ahlakı, devlete karşı iktisadi 

yükümlülüklerin ifa edilmesine dönük ahlaksal bir mecburiyet veya 

vergilerini ödemek suretiyle topluma yarar sağlama göreviyle doktrini 

şeklinde de ele alınabilir (Schmölders, 1976, s. 111).  

“Vergi ahlakı” terimi, sosyal ve kültürel özelliklerine göre genel 

ahlaktan mühim farklılıklara sahiptir. Vergiler karşısında sergilenmekte 

olan tavırlar arasında evvela vergilerin algılanması, 

değerlendirilmesiyle uygulanması bakımından vergi kültürüyle vergi 

ahlakı yakın ilişki içerisindedir. Vergi ahlakı tüm toplumlarda 

değişikliklere sahip olmakla birlikte söz konusu farklılık toplumun 

sosyal ve kültürel yapısından kaynaklanır. Vergi ahlakının gelişmesi, 

tatbik edilen vergilerin başarısı için çok önemlidir (Çataloluk, 2008, s. 

218). Vergi ahlakı, dış etkenlerden etkilenmekte olan bir yapıdır. Eğer 

toplumda vergi kaçakçılığının yaygınlaşması intibası oluşursa kişilerin 

vergi ödemeyle ilgili olarak negatif etkilenip isteksiz davranması 

normal bir haldir (Gencel ve Kuru, 2012, s. 33).  

Vergi ahlakı farklı bir perspektifle genel kültür seviyesiyle ilişkilidir. 

Bunun yanı sıra kültürel seviye de iktisadi seviyeyle koşutluk arz 

etmektedir. Bundan dolayı gelişmiş devletlerdeki vergi ahlakı, 

gelişmemiş devletlere nazaran daha ileri düzeydedir. Kanunlar 

tarafından saptanan vergi borcunun eksiksiz ve vaktinde ödenmesi vergi 

ahlakının tam olduğuna kanıttır. Vergi ahlakı ödenmesi gereken 
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vergiyle ödenmiş olan vergi arasındaki münasebete dayalıdır (Torgler, 

2003, s. 136).  Vergi ahlakının düşük olduğu toplumlardaysa tüm vergi 

kaçakçılıklarıyla vergi hileleri olağan olarak görülür. Vergi ahlakı fazla 

olan bireylerse vergi borçlarını ilk fırsatta öder ve vergilerini ödemeyi 

bir gereklilik şeklinde görür. Vergi hilelerinin bulunmadığı veya söz 

konusu düzeyin düşük olduğu bir vergi sistemi oluşabilmesine yönelik 

olarak vergi ahlakının mevcudiyeti oldukça önemlidir (Gökbunar, 

2007, s. 71). 

Vergi ahlakı ile ilgili çalışmaları olan Song ve Yarbrough’un (1978) 

yaptığı çalışmaların neticesinde, vergi ahlakıyla vergi uyumu 

arasındaki münasebeti ortaya koyan bir vergi uyum modeli 

geliştirilmiştir. Song ve Yarbrough’un vergi uyum davranışı modeli 

çerçevesinde vergiye uyum üç faktör tarafından belirlenmektedir. Bu 

üç faktör; 

• Yasaların meşru olması 

• Yasaların uygulanma sürecinin etkin olması 

• Bireylerin kanuni yükümlülüklerini anlamalarıyla kabul 

etmeleridir. 

Vergi uyumunu kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörler, gelir düzeyi, 

işsizlik oranı, vergi oranları ve vergi idarelerinin etkin olmasıdır. (Song, 

Yarbrough, 1978, s. 444). 

Vergi uyumuyla vergi ahlakının toplumsal ve ruhsal birçok etken 

tarafından etkilendiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla vergi ahlakıyla 

vergi uyumu seviyesini artırmak için bu faktörlerin incelenmesi 
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önemlidir. Vergi uyumu tamamen yaptırım düzeyleri ile açıklanabilen 

bir durum değildir. Denetimle ceza oranları az olan devletlerde vergi 

kaçakçılığı daha çok olsada, bu ülkelerde aynı zamanda dikkate değer 

bir vergi uyumu da görülmektedir. Birçok birey, vergi kaçırdığında 

yakalanma ve ceza alma oranlarının çok düşük bir ihtimal olduğunu 

bilse bile vergi ödevlerini yerine getirir. 

Vergi Uyumu 

Vergi uyumu, vergi mükellefiyetinin tam olarak doğru, eksiksiz ve 

vaktinde yerine getirilmesidir. Diğer bir deyişle vergi uyumu; 

beyannamenin verilmiş olduğu tarihten başlayarak uygulanan vergi 

yasaları, bütün yönetmeliklerle vergi kanunlarına dayalı olarak bireyin 

ödemekle yükümlü olduğu tutarın tam olarak saptanıp vaktinde 

ödenmesidir. Vergi uyumunun bulunabilmesi için vergiye tabi olan 

gelirin tam ve eksiksiz şekilde beyan edilip, gerçekleştirilen 

düzeltmelerle masraflar, vergi teşvikleriyle muafiyetlerinden arındırılıp 

vergiye tabi miktarın doğru olarak hesap edilmesi esastır (Aydoğan, 

2017, s. 16). Vergi gereksinimi, çağdaş devlet anlayışının gelişmesiyle 

beraber artmıştır, buna göre beyana dayalı vergi sisteminin kabul 

edilmesi vergi uyumunun önemini artıran önemli bir metot olmuştur. 

Vergi uyumunun yönlendiriciliği, vergi mükelleflerinin ödevleriyle 

sorumluluklarını gerçekleştirirken vergi karşısında aldıkları tavırlarla 

davranışlarda tesirini gösterir. Vergi karşısında alınmış olan tavrın 

negatif olmasıyla bunun büyüyüp sürmesi vergi gelirlerinde azalmaya 

yol açmaktadır (Yücedoğru ve Ören, 2017, s. 940). Devletin bu 

husustaki ilk görevi, yurttaşları vergi sorumluluklarını gerçekleştirme 
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ve vergi kanunlarına uyma hususunda güdülemektir. Yurttaşlar, vergi 

uyumunun bulunmadığı ortamda bu durumun kendileriyle ilgili negatif 

bir tesir oluşturacağını düşünüp, toplumun bir parçası olduklarından 

kendilerini vergi uyumuyla ilgili sorumlu hissedebilir. Vergiler kişilerle 

ilgili olarak bir yük şeklinde görüldüğündeyse, vergiden kaçınma, vergi 

kaçakçılığı vb. bazı metotlara başvurabilir. Bu durumsa vergi 

uyumsuzluğudur. Özetle, mükellefler vergi ödevlerini tam olarak ifa 

etmediklerinde vergiye uydukları düşünülmektedir ve bu da iyi bir 

yurttaşlık göstergesidir (Gökbunar vd., 2016, s. 80). 

Vergi Ahlakını Belirleyen Psikolojik Faktörler 

Sosyal Normların Vergi Ahlakına Psikolojik Etkileri 

Norm, bir toplumu oluşturan bireylerin, belli bir çerçevede ne şekilde 

davranmalarının gerektiğini ortaya koyan kaideler bütünüdür. 

Sosyologlar normları yazılı olmayan ve toplumsal davranışlara egemen 

olan bir anlayış şeklinde tanımlar iken sosyolojide normlar, yazılı ve 

yazısız olarak sınıflandırılır. Sosyolojiye göre sosyal normlar insan 

davranışlarını belirleyen bir ölçü olarak, ilişkileri etkileme ve belirleme 

gücüne sahiptir. Sosyal normlar bir toplumdaki davranış ve düşünce 

kalıplarının sembolüdür (Torgler, 2007, s. 67). 

Hukukun sosyal yaptırım gücünün iktisadi kuramını ele alan Polinsky 

ve Shavell (2000), bu araştırmaları neticesinde sosyal normlara da 

vurgu yapmaktadır. Sosyal normlar aynı zamanda, birey davranışlarının 

yönlendirilmesinde hukuki yaptırımlara seçenek olarak görülmektedir. 

Sosyal normların ihlal edilmesiyle pişmanlık, suçluluk gibi insanların 
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kendi içlerinde yaşadığı duygular ve dışlanma gibi sosyal sonuçlar da 

olabilir. Polinsky ve Shavell’a göre sosyal normlar birey davranışlarını 

ve dolayısıyla yasaları da etkilemektedir. Ancak bu etki iki boyutludur 

ve yasaların da sosyal normları etkileme gücünün olduğu da 

belirtilmelidir ( Bilgin, 2011, s.264). 

Sosyal normların vergi ahlakı üzerindeki etkisinin önemini açıklayan 

pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Alm’in (1995) Amerika için, 

Yankelovich, Skelly ile White (1984) ve Vogel’ın (1974) İsveç için, 

Lewis’in (1979) İngiltere için ve De Juan (1993) İspanya için yaptıkları 

çalışmaların neticesinde ulaşılan bulgulara göre bazı müşterek noktalar 

belirtilmiştir (Torgler, 2007, s.67). Bu ortak noktalar şu şekildedir; 

• Bireyler vergi kaçırmanın ahlak dışı bir davranış olduğu 

konusunda ortak fikre sahiptirler. 

• Vergi mükelleflerinde ahlaki duyarlılık içselleşmişse, ahlaki 

değerlere sahipse, vergi ahlak düzeyi de artmaktadır. 

• Vergi mükelleflerinin yakın çevrelerinde vergi kaçakçılığına 

sık rastlanıyorsa, bu bireyler de vergi uyumsuzluğu 

davranışlarına girme eğiliminde olmaktadırlar. 

• Bir toplumda sosyal bağlar, bağlılık duygusu artarsa yani 

sosyal uyum (social cohesion) artarsa, vergiye gönüllü olarak 

uyum düzeyi de artış göstermektedir. 

Yapılan araştırmalara göre, ahlaki değerlerin topluma katkısının 

oldukça büyük olduğu söylenebilir. Bireysel ahlak düzeyi, toplumsal 

ahlakı etkilemekte, sosyal bağların yükselmesiyle birlikte vergiye 
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gönüllü uyumu sağlamaktadır. Bunun yanında sosyal çevrede yüksek 

oranda vergi uyumsuzluğu, kayıp ve kaçaklar görülüyorsa zamanla 

toplumda bu durumdan olumsuz etkilenerek, vergiye uymama davranışı 

içerisine girecek ve toplumun vergiye uyma davranışı yeniden 

şekillenecektir. 

Suçluluk ve Utanç Duygusu 

Bireylerin normlara neden uyduklarının açıklanmasında önemli bir yere 

sahip olan durum da suçluluk ve utanç duygusudur. Bireylerin kurallara 

uymadıkları davranışlar neticesinde hissettikleri manevi baskı suçluluk 

duygusu oluşturur. Bu davranışları tespit edilip cezalandırılırlarsa, 

kurallara uyan bireylere karşı hissettikleri duygu utanç olarak 

tanımlanabilir. 

Grasmick ve Bursik, bireylerin vergi kaçırdıklarında hissetmiş olduğu 

suçluluk ve kaybettiği saygınlığın bireysel maliyetler olduğunu ve bu 

durumun vergi uyumsuzluğunu azaltıcı etkide olduğunu söylemişlerdir. 

Grasmik ve Bursik’e göre vergi kaçırma davranışı sonucu hissedilen 

suçluluk duygusu, yasal tehditlerden çok daha caydırıcı olabilmektedir 

( Yurdakul, 2013, s. 55). 

Suçlulukla utanma hislerinin vergi yükümlülerini etkileme dereceleri 

farklılık gösterebilir. Kişilerin dünya görüşü de bu konuda etkin rol 

oynar. Bireyci dünya görüşüne sahip insanlarda suçluluk ve utanma 

duygusu içselleşmemiş olabilirken, kolektivist görüşteki insanlarda 

suçlulukla utanma hissi daha önde şekilde görülür (Kornhauser, 2008, 

s.146). 



153 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

  

Suçlulukla utanma hissinin vergi yükümlüleri üstünde etkileri olsa da 

bu duyguların doğrudan doğruya gözlemlenebilme imkanı yoktur. Bu 

nedenle suçluluk ve utanç modeli bazı noktalarda eleştiri almaktadır. 

Kamu Otoritesinin Vergi Ahlakına Psikolojik Etkileri  

Vatandaş ve devlet arasında ilişkiler, devletin hukuki gücünden 

kaynaklı olarak kesin anlamda belirlenmiş olsa bile bu ilişkinin sağlıklı 

ilerlemesi, taraflar arasında güven ilişkisine dayanır. Bahsedilen bu 

münasebet her iki taraf bakımından da iyi oluşturulabildiği zaman, 

sosyal fayda en üst seviyelere çıkacaktır. Bunun sonucu olarak, 

yükselen toplumsal fayda ile beraber iki tarafın ahlaki tutumlarla 

davranışları birbirlerini besleyen prosesler biçiminde işler. Devletle kişi 

arasında güven ilişkisi kurulması bu bakımdan çok önem arz eder 

(Kitapçı, 2015, s. 194). 

Vergi yükümlülerinin motivasyonel tutumlarını direnç ve sorumluluk 

olarak sınıflandıran Braithwaite’ e göre; sorumluluk duygusu ile 

hareket eden bireyler, devlete güvenlerinin de yükselmesi neticesinde, 

vergi ödemenin ahlaki bir sorumluluk olduğunu düşünerek iyi niyetli 

davranabilir. Devlete güvenin düşük olması halinde ise karşılıklı 

güvensizliğe bağlı bir direnç gerçekleşebilir (Wahl, Kastlunger, 

Kirchler, 2010, s. 388). 

Devletin mükelleflere, pozitif davranışlar göstermesi vergiye uyumu 

arttıracaktır. Bireyler ödedikleri vergilerin, kamu hizmetlerini 

sağlamakta adil olduğuna inanırlarsa yasalara uyma konusunda daha 

istekli olurlar. Bunun yanında cezaların ve caydırıcı faktörlerin 
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arttırılması dürüst mükellefler açısından dengeleri bozabilecektir. 

Dürüst mükellefler, diğer mükelleflerin vergi yasalarına uymadıklarını 

ve buna rağmen cezalandırılmadıklarını farkederlerse bu denge daha da 

bozulacaktır (Torgler, 2007, s.74). Devlet, yüksek vergi ahlakı bulunan 

bireyleri, artan cezalar ile tehdit ettiği zaman, vergi yükümlüleri bu 

durumu, kamunun vergi uyumunu özendirmedi olarak algılar ve vergi 

ahlakı dolayısıyla vergi uyumu olumsuz yönde etkilenir. Vergisel 

süreçlerin etkinsizliği, sık sık vergi aflarının yapılması, otoritenin sert 

tedbirler alması gibi durumlar neticesinde, bireyler idarenin kendisini 

iyi temsil etmediğini düşünür. Bu olumsuz algının toplumda 

yayılmasıyla vergi gelirlerinde zamanla azalma meydana 

gelebilecektir. 

Vatandaş ile siyasal iktidar arasındaki ilişkinin en önemli 

belirleyenlerinden biri ise mükelleflerin katlanmak mecburiyetinde 

oldukları vergi yüküdür. İktidarın tercih kaygısı ile kamusal 

harcamaları manipüle etmesi vergileri manipüle etmesinden daha 

kolaydır. Bu durum vergilerin manipüle edilemeyeceği anlamı 

taşımamaktadır. Vergi manipülasyonları temelde vergi yüküne dayanır. 

Vergi yüküne ilişkin olan düzenlemeler vergi oranları artışı, yeni 

vergiler koyulması, mevcuttaki vergilerin kaldırılması, muafiyet ve 

istisnaların kapsam ve miktarlarının değiştirilmesi şeklinde olmaktadır. 

Bu durumlara ek olarak seçimler varken, vergi yükünü düşürmek 

seçimler yokken vergi yükünü artırmak, vergi yükünün daha ziyade 

hissedildiği endirekt vergilerden , daha az hissedilen endirekt vergilere 

aktarmak vb. yollara başvurulması da gerçekleştirilen düzenlemeler 
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arasındadır (Berksoy, Demir, 2004, s.520). 

Söz konusu düzenlemelerin sonucunda mükelleflerin vergi yükünde 

artış olması, vergiye karşı tepki düzeyini de artırmaktadır. Siyasal 

iktidarın vergilendirmeye ilişkin kararı, mükellef tercihlerine uyumlu, 

vergi yüklerini azaltıcı nitelikte ise, vergi karşısındaki tepkiler 

azalmaktadır. İktidarın mükellefler tarafından desteklenip 

desteklenmemesi toplumdaki vergi ahlakını etkileyen temel 

faktörlerden biridir (Şenyüz, 1995, s. 39- 40). 

Dinin ve Vergi Ahlakına Psikolojik Etkileri 

Din ve ahlak arasında yakın bir ilişki vardır ve ahlaki normların bir 

kısmının kaynağı dindir. Toplumlarda ahlaki değerlerin gelişmesini, 

toplumsal kurallara uymayı sağlayan din, vergi ahlakı üzerinde de etkili 

olmaktadır. İnsanlık tarihine bakıldığında pek çok dini inanca sahip 

toplumlar yaşamış, bu toplumlar dürüstlük, adalet, yardımseverlik, 

ahlaki ögeleri destekleyen dini kurallara sahip olmuştur. Bunun yanında 

kötü ve ahlak dışı davranışlar, haksızlıklar, yalan ve hile gibi olumsuz 

davranışlardan uzak durulması gerektiği de benimsenmiştir. 

North (1981), kurumsal faktörleri belirlerken, ahlaki değerler üzerinde 

fazlasıyla durmuş, ahlaki değerlerin büyük bir kısmının ise dini 

ideolojiler tarafından belirlendiğini öne sürmüştür. North‘a göre hem 

kurallar hem de cezalar üzerinde dini kurallar etkili olmaktadır. Adam 

Smith “ Ahlaki Duygular Teorisi” eserinde de bu duruma dikkat çeker. 

Smith’ e göre dini inançlar, bireyin iç motivasyonuna etki eder, onları 

ahlaki davranışlara yönlendirir. Anderson ve Tollison (1992) ise dinsel 
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örgütlerin bir topluma ahlaksal anayasalar sağladığıyla ahlak 

kurallarının kabul edilmesinde polis görevine sahip olduğunu 

belirtmektedir (Tosuner, Demir, 2009, s. 8). 

Vergi ahlakı ile dini inançlar arasındaki güçlü bağlantı pek çok 

çalışmaya konu edilmiştir. Vergi ahlakı sahasında ana çalışma şeklinde 

görülen Benno Torgler (2003)’ın doktora teziyle bu çalışmadan 

türetilen çok sayıda uluslararası yayınla Torgler’ın referans gösterdiği 

yayınların büyük çoğunluğunda, vergi ahlakını saptayan en mühim 

etkenlerden birisinin dinsel inançlar olduğu belirtilmiştir. Torgler’ın 

(2006) yılında yaptığı anket verilerini temel aldığı ve 32 ülkeyi içine 

alan çalışmalarında dinsel inançların, vergi ahlakını artıran çok mühim 

bir etken olduğunu ortaya koyar. Torgler Katolik, Ortodoks, Protestan, 

Yahudilik, İslam, Budist ve Hindu olarak 7 farklı dinsel inanç üzerine 

analiz çalışmaları yapmış ve vergi ahlakı ve dini inanışlar arasında 

anlamlı bir istatistiki münasebet kurmuştur. Yapmış olduğu bu 

çalışmada Katolik, Hindu ve Budist inanışlarda vergi ahlakının yüksek, 

Protestan ve Ortadokslarda vergi ahlakı düşük düzeyde belirlenmiştir. 

Bu çalışmaya katılanlardan Müslüman ve Yahudilerinin sayısının az 

olması neticesinde, bu dini inançlar hakkında anlamlı bir sonuç elde 

edilememiştir. 

McGee (1998) Müslümanların vergi ahlakının verginin konusuna 

dayalı olarak farklılaştığını belirler. Müslümanların emlak vergisine 

karşı daha yüksek bir vergi ahlakına sahip olduğunu, fiyatları artıran 

vergiler karşısındaysa görece daha düşük vergi ahlakına sahip 

olduklarını belirtir (Tosuner, Demir, 2009, s. 8). Ghazanfer ve Murtaza, 
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Müslümanlarda yoksullara yardımın , Allah’ a karşı bir görev 

olduğundan bahseder. İslam’da ihtiyaç fazlası kavramının olması, 

nakdi sermayenin atıl tutulmasının hoş görülmemesi bunlardan zekat 

(vergi) alınıp yatırımla harcama dönüştürülmesi özendirilmiştir (Mutlu, 

2009, s. 20-21). İslam ekonomisinde mal ve ekonomik değer vergisi 

vardır. Yani İslam ekonomisinde gelirden vergi alma usulü, dolaylı 

vergi usulü yoktur. Tüm vergiler vergi yükümlüsü tarafından ödenmeli, 

vergiler yansıtılmamalıdır (Falay, 1996, s. 32). İslam’ da verginin 

yansıtılmayıp vergi yükümlüsünce ödenmesi, dolaylı vergiye yer 

verilmediğini ve vergi ahlakına değer verildiğini gösterir. Vergilerin 

nihai tüketiciye yansıtılması İslam ekonomisine aykırı bir durumdur 

(Mutlu, 2009, 20-21). 

Din faktörünün ekonomi üzerindeki etkisi, Max Weber’in 1904 

senesinde yayımlanan “Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu” 

çalışmasından sonra daha çok araştırılmıştır. Bu çalışmasında Weber, 

kapitalizmin başarısını Protestan çalışma etiği ile ilişkilendirir. Weber’ 

e göre ekonomi, dini inançlardan sürekli olarak etkilenmektedir. Dini 

inançlara dayalı olan bir vergi mükellefi, dinsel kurallar çerçevesinde 

alınmakta olan vergilere itibar eder (Şenyüz, 1995, s. 47-48). 

Vergi ahlakının dini inançlarla olan ilişkisi neticesinde, mükellefler 

mevcut vergileri dini inançlarının bir gereği olarak gördüklerinde vergi 

uyumları yüksektir. Ancak vergi ile din ilişkisi her zaman vergi 

uyumunda belirgin bir etken değildir. Dini inançları yüksek olan 

bireylerin, dini inançlarına ters gelse de vergi kaçırması söz konusu 

olabilmektedir. 
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Vergi Kültürünün Vergi Ahlakına Psikolojik Etkileri 

Kültür, bir millete kişilik kazandıran, onu diğer milletlerden ayıran 

farkları oluşturan, tarihi gelişim içerisinde çeşitli birimler tarafından 

oluşmuş, o topluma özgü maddi ve manevi değerlerin toplamından 

oluşur (Bilgiç, 1977, s. 2-3).  Bu bilgiler kişilerin fikirleri, değer ve 

yargıları, inançları olarak düşünülebilir ( Işık, 2009, s. 854). 

Vergi kültürü ise toplumu oluşturan kişilerin vicdanlarında vergi ödeme 

gereği duymalarıdır. Her toplumun kültürel değerleriyle şekillenen 

kendine özgü vergi kültürü vardır. Vergi kültürü kavramını ilk kez 

Schumpeter (1929), “Gelir Vergisinin Ekonomiği ve Sosyolojisi” adlı 

makalesinde kullanmıştır. Schumpeter’ın vergi kültürü anlayışında 

vergi sistemi bir sanat olarak ele alınır ve bu sanatı icra eden vergi 

ekonomistyenleri vergi bürokratları ve diğer aktörler üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Spitaler ise vergi kültürünün, sosyal, kültürel, 

ekonomik, coğrafik, tarihi, psikolojik ve bireysel ilkelerden 

etkilendiğini ifade eder. Nerre vergi kültürünü, bir ülkedeki vergi 

uygulamaları ve vergi sistemi ile resmi ve gayriresmi kurumların 

tamamını kapsayan ve bir bütün olarak ele alan, ülkenin kültürel tarihi 

içerisinde yer alan diğer etkenler ile iletişim halinde olan kavram olarak 

nitelendirir ( Gencel, Kuru, 2012, s.31). 

Vergi kültürü ile vergi ahlakın arasındaki ilişkiyi belirleyen modellerin 

belirlenmesindeki kültür farklılıkları, vergi türü, idare yapısı, vergi 

ödeme şekilleri, vergi kanun ve cezaları, demografik unsurlar, cinsiyet, 

eğitim, medeni durum, iş durumu, milliyetçilik duygusu, yolsuzluklar, 
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gelir düzeyi, gelir dağılımı , büyüme ve kalkınma gibi etkenlerden 

yararlanılır (Işık, 2009, s. 860). Bu etkenlerden yararlanılarak Kore ve 

Japonya için vergi kültürü araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucuna 

göre Japonya vergi kültürü Kore’den yüksek belirlenmiştir. Hyun 

burada cezalar, yasal sistem, vergi yapısı, kültürel faktörler gibi birçok 

değişkeni karşılaştırmıştır. 

Hofstede kültürel belirleyicileri dört temel başlık altında toplamıştır. 

Hofstede‘e göre bu dört faktör şunlardır (Kitapcı, 2015, s.208); 

• Güç mesafesi 

• Belirsizlikten kaçınma 

• Bireyselcilik/Toplulukçuluk 

• Ata-erkillik/Ana-erkillik 

Bu faktörlerden güç mesafesi, kişiler arasındaki eşitlik ve eşitsizlik 

derecesine odaklanır. Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda 

ülkede güç ve refah eşitsizliğinin olduğunu, güç mesafesinin düşük 

olduğu toplumlarda ise bir herkes için eşitlik ve fırsat ortamının 

bulunduğunu gösterir (Richardson, 2008, s.69). Güç mesafesindeki 

artış genellikle vergi kaçakçılığının yüksek olmasıyla, vergi ahlakı 

düşük toplumlarla ilişkilendirilir. 

Belirsizlikten kaçınma faktöründe ise, belirsizliğin az olduğu 

toplumlarda farklı düşüncelere karşı daha toleranslı olunmakta ve 

bireylerin riske girme ihtimalleri daha yüksek olmaktadır. Belirsizlikten 

kaçınmanın yüksek oluşu vergi kaçırma oranlarında artışa sebep 

olmaktadır (Richardson, 2008, s.75). 
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Bireyselcilik/Toplulukçuluk faktörüne göre, bireyselciliğin yüksek 

oluşu ile toplumda karşılıklı çıkarlar ana faktör olmaktadır. 

Bireyselciliğin düşük toplulukçu (kollektivist) anlayışın yüksek olduğu 

kültürlerde ise işbirliği, uzlaşma ve sosyal bağlar kuvvetlidir 

(Richardson, 2008, s.69). Bireyci kültürlerde, birey çıkarları toplum 

çıkarlarından daha önemli olduğu için bireyselcilik vergi kaçaklarının 

artmasın da etkilidir. 

Ata-erkillik/Ana-erkillik faktörüne göre, ataerkilliğin yüksek oluşu o 

toplumda maddi başarıların ve devamlı olarak gelişmenin önemli 

olduğunu göstermektedir. Anaerkilliğin yüksek olduğu durumda ise 

herkesin alçak gönüllü olduğu düşünülür ve zayıflara sempati ile 

bakılır. 

SONUÇ 

Vergi yükümlülerinin, vergi ödevlerini yerine getirirken sergilemiş 

olduğu davranışları analiz etmek için psikolojiden yararlanılabilir. 

Vergilerin nasıl algılandığı konusu daha iyi anlaşılırsa vergi 

politikalarının etkinliği de faydalı sonuç doğurabilir. Devletin vergi 

toplamak için aldığı kararlar ve çeşitli yasal düzenlemeler mükelleflerin 

vergiye uyumunu etkilemektedir. Mükelleflerin vergiyi algılama biçimi 

yani vergi psikolojisi her mükellef için aynı olmamakta ve sonuç olarak 

vergiye karşı bazı tepkiler oluşturmaktadır. Bireylerin bu tepkileri 

bazen yasal sınırlar dahilinde olmakla birlikte bazen de yasa dışı olarak 

suça sebep vermektedir. 
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Psikolojinin en önemli konuları arasında yer alan çoğulcu bilgisizlik ve 

bilişsel çelişki kavramları vergiye uyum açısından analiz edilirse, 

genellikle vergi kaçıran vergi yükümlüleri diğer vergi yükümlülerinin 

her zaman kendilerinden daha çok vergi kaçırdığına inanarak çoğulcu 

bilgisizlik algısına kapılırlar. Kendisinin diğer vergi yükümlülerine 

kıyasla daha çok vergi ödediği hissine kapılırlar. Bu gibi durumlar 

mükelleflerin vergiden kaçınma veya vergi kaçırma gibi yollara 

başvurmasına sebep olur. 

Vergi yükümlülerinin içinde bulunduğu bu bilişsel çelişki durumu, 

vergi adaletsizliği algısı, toplumun genelinde vergi kaçırıldığı 

düşüncesi, devlete olan güvenin azalması ve mali sömürü hissi gibi 

durumlar, mükellef davranışlarının değişmesine sebep olur. 

Mali olaylara ilişkin değerlendirmelerde hukuki, ekonomik ve siyasal 

yaklaşımların yanı sıra olayların psikolojik açıdan da incelenmesi 

gereklidir. Bireylerin iç ve dış etkenler karşısında göstermiş olduğu 

tepkileri inceleyen bir bilim dalı olan psikoloji, vergilemeye karşı birey 

tepkilerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Vergi 

yükümlülerinin zihinsel süreçlerinin incelenmesi, vergi ödeme 

kararlarında nasıl bir etkinin ortaya çıktığının tespiti vergiye uyumun 

arttırılmasını sağlayacaktır. 

Modern devletlerin toplumun ihtiyaçlarını karşılamada yaptıkları 

giderlerin kaynakları içerisinde vergi gelirleri önemli bir kaynak olduğu 

için vergi idaresi ve vergi mükellefleri için vergilemenin psikolojik 

yönü ele alınmalıdır. Vergilendirme sonucu bireylerin elde ettiği 
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gelirlerin bir kısmının devlete aktarılması sebebiyle bireylerde oluşan 

psikolojik baskının vergi ahlakı ve vergi psikolojisi üzerinde etkilerinin 

araştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda mükelleflerin vergiye karşı 

tutum ve davranışlarını etkileyen ekonomik, sosyal, kültürel vb. 

faktörler bulunmalıdır. Verginin konusu, bireylerin ödeme güçleri, 

mükelleflerin vergi yükünü hissetme dereceleri, mükelleflerin adalet ve 

eşitlik algısı, vergilerin nereye harcandığına dair algıları, kamu 

hizmetlerinden yararlanma düzeyleri vb. faktörler vergi psikolojisi 

üzerinde etkili olarak mükelleflerin vergiyi ödeme veya ödememe 

kararlarına etki etmektedir. 
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1. Giriş 

Kamu özel işbirlikleri (KÖİ) bir örgüt tipi olarak operasyonel düzeyde 

pratiklerini sürdürürken farklı kurumsal mantıkların kesiştiği bir 

ortamda faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki KÖİ’lerin hangi 

kurumsal mantıklardan etkilendikleri ve bu kurumsal mantıklar 

arasındaki ilişkilerin ne şekilde olduğu önemli bir araştırma konusudur. 

Bu konuya bağlı olarak KÖİ’lerin meşruiyet kavramı açısından 

sorgulanması da çalışmanın bir alt konusunu oluşturmaktadır.  

Daha önce Türkiye’de faaliyet gösteren KÖİ’ler ile ilgili hazırlanmış 

birçok tez, çalışma ve rapor bulunmaktadır. Literatürde KÖİ’ler çoğu 

zaman finansal açıdan incelenmiş ve yine iktisadi perspektiften 

çalışılmıştır. KÖİ’lerin yönetim ve organizasyon açısından makro 

boyutta ve sosyolojik anlamda çalışıldığı, kurumsal mantıklar açısından 

da analiz edildiği yayınlar çok fazla değildir. KÖİ’lerin kurumsal 

mantıklarını ve bu mantıkların bir arada faaliyet göstermesini irdelemek 

bu alandaki boşluğu doldurmakla birlikte bu gibi kurumların yapısal 

dönüşümleri ile ilgili gelecekteki çalışmalara da ışık tutacaktır. 

Tabii, farklı kurumsal mantıkların bir arada bulunmaları KÖİ’lerin 

hukuki yapısında ve uygulamalarında bazı sorunlara yol açmaktadır. 

Yönetim modelinde, yönetim uygulamalarında ve uygulanan birçok 

politikadaki bu sorunlar KÖİ’lerin etkin ve etkili bir şekilde 

yönetilmesini de zorlaştırmaktadır. En önemli hususlardan biri bu 

yapıların farklı kurumsal mantıkları içermesidir. KÖİ’lerdeki hâkim 

kurumsal mantıklar bu yapıların uygulamalarında ve stratejik 

kararlarında çeşitli şekillerde etkili olmaktadır. Farklı kurumsal 
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mantıkların birlikte var olmasının yarattığı karmaşayı ve bunun 

pratiklere yansımasını irdelemek bu alanda yürütülen araştırmalara 

katkı sağlayacaktır. 

Araştırma sorusu şu şekildedir: “Bir örgütlenme biçimi olan KÖİ’lerde 

rakip kurumsal mantıklar bir arada nasıl yaşamakta ve bu kurumsal 

mantıklar uygulamaları nasıl etkilemektedir?”  

Çalışmada, öncelikle KÖİ kavramı ve temel özellikleri hakkında geniş 

bir literatür hazırlanmış, KÖİ’lere yöneltilen bazı eleştirilere değinilmiş 

ve son olarak kurumsal mantıklar ve meşruiyet kavramları temelinde 

bazı değerlendirmeler yapılmıştır. 

2. Kamu Özel İşbirlikleri 

 

Devletler her sene çeşitli altyapı projeleri konusunda bütçeler tahsis 

etmekte fakat kaynaklar konusundaki kısıtlar nedeniyle bu yatırımların 

tamamını kendi başlarına gerçekleştirememektedirler. Kamu sektörü bu 

problemi çözmek amacıyla çoğu zaman özel sektörle bir işbirliğine 

ihtiyaç duymaktadır. Çünkü, kamu sektörü projelerin yürütülmesi 

sırasında, operasyonel anlamda yaşadığı verimsizlikler nedeniyle özel 

sektörün yeteneklerinden de yararlanmak istemektedir. Bu amaçla özel 

sektörü altyapı projelerine dâhil etmek için çeşitli yöntemler 

uygulamaya konulmuştur. Bunların en önemlilerinden biri KÖİ’lerdir 

(Budayan, 2018, s. 1031). Bu noktada karşımıza şöyle bir soru 

çıkmaktadır; “Kamu; altyapı, köprü, otoyol, hastane projeleri gibi 

konularda neden özel sektörle işbirliğine gitmektedir?”  Sharma ve 

Bindal (2014, s. 1270), altyapının geliştirilmesi ve temel hizmetlerin 
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sağlanması konusunda kamuyu özel sektörle işbirliğine iten nedenleri 

şu şekilde sıralamışlardır; 

a. Altyapının geliştirilmesi, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve 

yoksulluğu azaltmada hayati bir rol oynamaktadır. 

b. “Kamu yararı” nedeniyle, hükûmetler, piyasa koşullarından 

bağımsız olarak temel yurttaşlık hizmetlerinin mevcudiyetini 

sağlamaya çalışır. 

c. Bir dizi ekonomik, sosyal ve politik nedenden dolayı, bu 

önemli alanlarda özel sektör katılımının gelişmesi yavaş ve 

düzensizdir. Vatandaşlara kamu hizmetlerinin ve gerekli 

altyapının sunulması genel olarak kamu sektörünün ilgi 

alanına girmektedir. Bununla beraber, nüfusun ve 

kentleşmenin artması gibi nedenlerle hükûmetlerin kamu 

ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilme kabiliyeti daha zor bir 

hâle gelmiştir. Bu durum, dünyanın dört bir yanındaki 

hükûmetlerin, kamu yatırımlarını desteklemek ve KÖİ’ler 

aracılığıyla kamu hizmetlerini sağlamak için özel sektörle 

giderek daha fazla yakınlaşmasına neden olmuştur. 

Tabii, KÖİ’lerde kamu sektörü ve özel sektörün temel amaçlar, 

değerler, öncelikli stratejiler ve beklenen sonuçlar gibi konularda farklı 

bakış açıları söz konusudur. Klijn ve Teisman, bu farklılıkları şu şekilde 

özetlemişlerdir (2003, s. 143); 
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Tablo 2.1. Kamu Sektörü ve Özel Sektörün Çeşitli Açılardan Sınıflandırılması 

 Kamu Sektörü Özel sektör 
Temel amaç Kamu yararı Kâr 

Değerler Kontrol ve riskten 
kaçınma 

Rekabet 

Öncelikli stratejiler Maliyetleri düşük 
seviyede tutmak 

Politik riskleri düşük 
seviyede tutmak 

KÖİ konusunda 
sonuçlar 

Risklerin 
sınırlandırılmasına, 
üzerinde anlaşmaya 
varılan prosedürlere ve 
kamu sektörünün 
hâkimiyetine yer veren 
anlaşma maddelerine 
vurgu 

Pazar payının ve 
kârın kesinliğine yer 
veren anlaşma 
maddelerine vurgu 

Kaynak: Klijn, E. H. ve Teisman, G. R. (2003). Institutional and Strategic Barriers to 

Public—Private Partnership: An Analysis of Dutch Cases, Public Money and 

Management, 23 (3), s. 143’ten uyarlanmıştır. 

KÖİ yatırımlarının katkılarına dikkat çeken Tang ve Cheng ise, kamu 

özel işbirliği projelerinin avantajlarından bazılarını şu şekilde ifade 

etmişlerdir (2010, s. 684); 

• Kamu sektörü ve özel sektör arasında geliştirilmiş ortaklık 

• Daha iyi risk yönetimi 

• Daha net hükûmet politikaları 

• Açıklanmış kritik başarı faktörleri 

• Daha uygun finansal analiz    

Şimdi de KÖİ’lere giden yolda özel sermayenin öne çıkması ve yabancı 

sermayenin ülkemize transferi konusundaki bazı önemli gelişmelere 

bakalım;  
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• 1970'lerde dünya ekonomisi zorlu bir süreçle karşı karşıya 

kalmıştır. Vietnam Savaşı'nın oluşturduğu ekonomik 

problemler ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber ortaya 

çıkan enflasyona karşı ekonomiye devlet müdahalesinin 

gerekli olduğu temeline dayanan Keynes'ci politikalar yetersiz 

kalmıştır. Sırasıyla İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bu 

durumdan kurtulmak maksadıyla ulusal ve uluslararası 

düzeyde ekonomi politikalarında değişikliğe gitmiş ve 

Keynes'ci politikalar yerine piyasa mekanizmalarını öne 

çıkaran politikaların uygulanmasına karar vermişlerdir. Bu 

amaçla, kamu bütçelerinde kısıtlamalara gidilmiş, refah 

devleti politikalarından vazgeçilmiş, birçok kamu iktisadi 

kuruluşu özelleştirilmiş ve kamu, piyasada faaliyet gösteren 

çeşitli sektörler üzerindeki denetimini azaltma yoluna 

gitmiştir. Uluslararası arenada da neoliberal iktisat politikaları 

hayata geçirilerek; ticaret üzerindeki engeller azaltılmış ve 

yine aynı şekilde kamu denetimleri hafifletilmiştir (Pamuk, 

2012, s. 263).  

• Türkiye Ekonomisi de bu süreçte ülke içi ve dışında meydana 

gelen ekonomik ve politik nedenlerden dolayı (1973 petrol 

krizi, Kıbrıs olayı, ithal ikameci sanayi politikası, korumacı dış 

ticaret politikası vs.) dış borçlarını ödeme noktasında 

problemlerle karşı karşıya kalmış ve yüksek fiyat artışlarıyla 

beraber ağır bir ekonomik krize girmiştir. Krizin giderek 

derinleşmesi sonrası, küresel anlamda etkili olan Neoliberal 
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politikalara uyum sağlamak amacıyla 24 Ocak 1980'den 

itibaren yeni ekonomik politikalar hayata geçirilmiştir 

(Kepenek, 2012, s. 191-192; Şahin H. , 2016, s. 168-169). Tüm 

bunların yanında küreselleşmenin bir sonucu olarak ulaşım ve 

iletişim alanlarındaki gelişmeler de Türkiye'yi dışa açık 

politikalar üretmeye sevk etmiştir.  

• Madeni Eşya Sanayiciler Sendikası (MESS) ve Sabancı 

Holding'in yöneticisi olarak görev almış olan Turgut Özal, bu 

tarihten itibaren 1990’lı yıllara kadar ekonomi politikalarının 

oluşturulmasında önemli bir rol oynamış ve yine özel sektörün 

gelişiminde önemli bir çaba sarf etmiştir  (Boratav, 2003, s. 

148-149).  

• İstikrar önlemleri; döviz piyasaları dâhil iç ve dış piyasaların 

giderek daha da serbestleşmesini, ithalat ve ihracatın 

kolaylaştırılmasını, kamu sanayi yatırımlarından tümüyle 

vazgeçilmesini ve devletin ekonomideki yerinin 

sınırlandırılmasını içermiştir (Kepenek, 2012, s. 191). 

Programın hayata geçirilmesiyle birlikte, yabancı sermayeyi 

teşvik etmek maksadıyla hukuk ve yönetim gibi alanlarda bazı 

düzenlemelere gidilmiştir. Örneğin, Yabancı Sermaye 

Çerçeve Kararnamesi ile bu konudaki mevcut bürokrasi 

azaltmak istenmiş ve yeni bir kurumsal yapı önerilmiştir 

(Kepenek, 2012, s. 206). Bu dönemde ayrıca, IMF ile stand-by 

anlaşması imzalanmış ve bu yolla yabancı sermaye 

çevrelerinden kredi desteği alınmıştır (Şahin H. , 2016, s. 168).  
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• Liberalleşme ve dışa açılma yönündeki politikalara dönük 

olarak gümrük tarifeleri indirilmiş ve rekabet teşvik edilerek 

serbest ticaretle birlikte ülkemizdeki yabancı sermaye 

yatırımları hızla artmıştır (Pamuk, 2012, s. 267).  

Yukarıda belirtilen süreçler Türkiye’de KÖİ’lere giden yolda temel 

oluşturmuş ve bu yapıların oluşumunu hızlandırmıştır. Tabii, bu yapılar 

yeni olmalarına rağmen tarihi süreç içerisinde bu modele benzer bazı 

işbirliği örneklerine rastlamak mümkündür. Örneğin; bu yöntemin ilk 

olarak Roma İmparatorluğu’nda uygulandığı ileri sürülmektedir. Bu 

süreç, Osmanlı İmparatorluğu’nda ise 1910 yılında kabul edilen 

“Menafii Umumiyeye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” ile 

başlamıştır. Cumhuriyetin kurulması ve sonraki süreçte özel sektörün 

sermaye konusundaki yetersizliği, Keynezyen politikaların 

uygulanması, uluslararası alanda yaşanan problemler ve savaşlar gibi 

birçok sebepten dolayı özel sektör kamu hizmetlerine yeteri kadar dâhil 

edilememiştir. Ancak, -bahsedildiği üzere- 1980’lerden sonra 

Neoliberal ekonomik politikaların hayata geçirilmesiyle birlikte 

devletin ekonomik alandaki rolü azaltılmış ve başta özelleştirme olmak 

üzere çeşitli yöntemlere başvurulmuştur (Uysal, 2019, s. 877). Bu tarz 

politikaların uygulamaya konulmasıyla birlikte kamunun ekonomik 

alandaki rolü sınırlandırılarak başta İngiltere’de olmak üzere birçok 

ülkede KÖİ modelleri uygulanmaya başlanmıştır (Çınar, Türkoğlu ve 

Tütünsatar, 2017, s. 215). 
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KÖİ’ler özelleştirme uygulamalarından çeşitli açılardan 

farklılaşmaktadır. Özelleştirme; KÖİ modellerine en yakın 

kavramlardan biri olsa da süreç içerisinde uygulamalar dikkate 

alındığında her iki modelin de net bir biçimde gözlemlenebilecek 

birbirinden ayrı prensiplere sahip oldukları ifade edilebilir. Tabii, bu 

konuda karşılaştırmalı analiz yapılırken kavramsal çelişkilerden ziyade 

her iki işleyişin içeriğine odaklanmak ve uygulamaların kimliğini 

oluşturan ve onları niteleyen yönlere yoğunlaşmak gerekmektedir 

(Küçük, 2020, s. 14-16). Tablo 2.2’de özelleştirme uygulamasının 

KÖİ’lerden farkları ele alınmıştır; 

Tablo 2.2. Özelleştirme Faaliyeti ve KÖİ Uygulamalarının Karşılaştırılması 

Özelleştirme Faaliyeti KÖİ Uygulamaları 

İdare hizmetten tümüyle çekilir İdare hizmetten tamamen ayrılmaz 

Risk paylaşımı yoktur Risk paylaşımı vardır 

Satım işlemi vardır Hizmet alımı ve kiralama vardır 

Kitlere ilişkindir Temel kamu hizmetlerine ilişkindir 

Temel amaç maddi kaynak 

yaratmaktır 

Temel amaç hizmeti finanse 

etmektir 

Müşteri garantisi yoktur (Tekel 

durumu hariç) 

Müşteri garantisi vardır (İdare 

tarafından ödenir) 

Kaynak: Küçük, Ü. (2017). Kamu Özel Ortaklıklarının Kamu Yönetimindeki 

Dönüştürücü Etkisi. Bursa: Ekin Yayınevi: s. 26’dan aktarılmıştır. 
 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda esnek bir çalışma 

ortamının varlığından dolayı KÖİ’ler bir çeşit özelleştirme yöntemi 

şeklinde görülebilir. Fakat, özelleştirme kavramı KÖİ kavramından 

birçok konuda ayrışmaktadır. Örneğin, KÖİ uygulama sözleşmeleri ile 

hizmetlerin yürütülmesi konusunda nihai sorumluluk özel hukuk 
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kişisine geçmemekte ve kamu, asli yürütücü olma özelliğini 

korumaktadır (Dağlı, 2020, s. 422). 

KÖİ modelleri zamanla Birleşik Krallık dışına da taşınarak Avrupa 

Birliği’ne bağlı diğer ülkelerde de uygulamaya geçmiştir. Özellikle, 

1993 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması, Avrupa Birliği’ne bağlı 

devletlerin bütçe açığı ve borçlanma konularına sınırlama getirdiği için 

söz konusu ülkeler kamu yatırımlarını özel sektör vasıtasıyla finanse 

etmeye yönelmişlerdir (Tokatlıoğlu ve Şen, 2019, s. 210). 

Türkiye’deki KÖİ uygulamaları da uluslararası arenadaki gelişmelere 

paralel bir yönde ilerlemiş ve 1990’lı yıllardan sonra enerji ve ulaştırma 

gibi birçok alanda uygulanmıştır. KÖİ modeli, kamu sektörünün 

ekonomideki rolünü azaltmak ve kamu yatırımlarının bütçe üzerindeki 

baskısını en aza indirmek maksadıyla 1980’lerden itibaren uygulanan 

“yap işlet devret” modeline dayandırılabilir. Bu modelin gelişmiş bir 

versiyonu olan KÖİ’ler ise 2000 yılından itibaren uygulamaya 

konmuştur (Tokatlıoğlu ve Şen, 2019, s. 210).  

Son yirmi yıldır, çok sayıda ülke KÖİ’leri araştırmakta ve teşvik 

etmektedir (Klijn ve Teisman, 2003, s. 137). Özellikle, 2007-2008 

küresel mali krizlerin ardından, hükûmetler tarafından kamu özel 

ortaklığı politikasının benimsenmesine artan bir ilgi olmuştur. 

Dünyanın dört bir yanındaki birçok hükûmet, altyapı açıklarını en aza 

indirmek için özel sektörün uzmanlığından ve sermayesinden 

yararlanmaya çalışmıştır (Osei-Kyei ve Chan, 2015, s. 1335). Örneğin; 

Birleşik Krallık, Avustralya, Portekiz, İspanya ve diğer gelişmiş 

ülkeler, KÖİ projelerinin sayısında istikrarlı bir artışa tanık olmuştur. 
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Gelişmekte olan ülkeler de kendi altyapılarını inşa etmek ve işletmek 

için bu projeleri kullanmaktadır. Örneğin, 30 Eylül 2016'ya kadar Çin, 

en az 10.471 KÖİ projesini hayata geçirmiştir. Bu projelere yapılan 

toplam yatırım 12.46 trilyon Yuan'a ulaşmıştır (Wang vd., 2018, s. 

293). 

Literatürde “Public Private Partnership” olarak bilinen KÖİ modelinin 

Birleşik Krallık’taki karşılığı “Private Finance Initiative“, yani Özel 

Finansman Girişimi’dir. Bu yöntemin finansman kaynağı, sermaye 

yatırımı ve borçlanmaya dayanmaktadır. Gerçekleştirilen yatırım, vergi 

mükellefleri tarafından kullanılabilir hâle geldiğinde sözleşme şartları 

gereği özel şirkete belirli bir süre boyunca ödeme yapılmaktadır 

(Ünalan, 2020, s. 458). 

KÖİ’ler, günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede kamu 

faaliyetlerini daha iyi yönetmek için bir araç olarak bulunmaktadır. 

Enerji (elektrik, gaz), su ve kanalizasyon, telekomünikasyon, eğitim, 

sağlık ve en yaygın olarak ulaşım altyapısı (havaalanları, limanlar, 

yollar, köprüler, demiryolları vb.) gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak 

uygulanmaktadır. (Sfakianakis ve Van De Laar 2013, s. 181). 

KÖİ’ler; kamu sektörü ve özel sektörün bir araya gelip ortaklık kurması 

sonucu oluşmaktadır. Bu ortaklar finansman, yürütme ya da denetim 

gibi rollerden bazılarını üstlenmektedir. Kamu özel ortaklığı, 

araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından her biri birbirinden biraz 

farklı olan çeşitli şekillerde tanımlanmıştır (Osei-Kyei ve Chan, 2015, 

s. 1336). Farklı kaynaklarda KÖİ’ler konusunda yapılmış bazı 

tanımlamalara bakacak olursak; 
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• Schneider (2012, s. 6), KÖİ’leri, “kentsel ve bölgesel 

kalkınmada hiçbir aktörün kendi başına çözemeyeceği 

karmaşık sorunların ortak çözümü için özel sektörün ve kamu 

sektörünün çok farklı alanlarından kişi ve kurumların 

oluşturduğu organize işbirliği” olarak tanımlamaktadır.  

• Budayan’a göre (2018, s. 1030) KÖİ’ler, “yeterli altyapısı 

olmayan ve bu altyapılar için gerekli olan yatırımların ihtiyaç 

duyduğu finansal kaynaklara sahip olmayan ülkeler 

tarafından tercih edilen bir işbirliği yöntemidir.” 

• Karasu ise (2011, s. 217), KÖİ kavramını, “yönetim ilişkisini 

kuşatan ve dönüştüren sözleşme temelinde bir örgütlenme 

modeli olarak” tanımlamıştır. 

• Son olarak Uysal’a göre (2020, s. 940) KÖİ’ler, “altyapı 

yatırımlarının planlanması, finansmanı, yapılması, işletilmesi 

ve kamu hizmetinin sunulması süreçlerinde kamu kurumları ile 

özel sektör girişimcilerinin bir sözleşme çerçevesinde 

yetkileri, sorumlulukları ve riskleri paylaşmak suretiyle 

işbirliği yapmaları esasına dayanan kamu hizmeti yürütme, 

satın alma ve finansman modelidir.” 

Görüldüğü üzere, bir KÖİ projesi, (en az) bir devlet/kamu kuruluşu ile 

bir özel sektör kuruluşu arasında, tarafların önceden belirlenmiş proje 

sonuçlarını sağlamak için hem kaynaklara katkıda bulunduğu hem de 

projeyle ilgili önemli sorumluluklar ve riskleri üstlendiği bir ortaklığı 

içermektedir. Ayrıca, taraflar arasındaki ortaklık sözleşmeye dayalıdır 
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ve bu sözleşme sözleşmeye giren taraflar için riskleri, sorumlulukları 

ve getirileri tanımlayan bir sözleşmedir (Das, 2012, s. 19).  

KÖİ’ler, kamu hizmetlerinin kamu kaynakları vasıtasıyla görüldüğü 

emanet yöntemi ile bir kamu kuruluşunun özel sektöre tamamen 

devredilmesi olarak tanımlanan özelleştirme yönteminden farklılaşarak 

bu iki kavram arasında yer almaktadır. Kamu sektörü, özelleştirmeden 

sonra özelleştirilen kuruluşlar üzerindeki kontrolünü kaybederken KÖİ 

modelinde bu durum söz konusu olmayıp faaliyetler özel sektör 

yatırımcısı ile birlikte yürütülmektedir (Uysal, 2019, s. 878). 

KÖİ modelini, kamu yatırımı ve hizmetlerinin özel sektör vasıtasıyla 

gerçekleştirildiği diğer modellerden ayıran en önemli özellik, yatırımın 

gerçekleştirilmesi aşamasında ve sonraki süreçlerde karşılaşılan 

risklerin, kamu ve özel sektör arasında paylaştırılması ve geniş 

kapsamlı sözleşmelerin oluşturulmasıdır (Usta ve Bilgiç, 2016, s. 250).  

Günümüzde farklı gelişmişlik düzeylerine sahip çoğu ülkede yaygın bir 

şekilde kullanılan KÖİ modeli, çeşitli etkenlere bağlı olarak birbirinden 

farklılaşan birçok alt modelle uygulanan bir çatı kavramdır (Uysal, 

2019, s. 879). KÖİ’ler; yatırım projelerinin niteliğine, kamu ve özel 

sektörün projedeki ağırlığına ve risk paylaşımına bağlı olarak çok farklı 

şekillerde uygulanabilmektedir. Durucasu ve Acar (2015, s. 299), KÖİ 

modellerinin başlıca örneklerini; “Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet 

(Yİ), İşletme Hakkı Devri (İHD), Yap-Kirala-Devret (YKD) ve Yap-

Kirala (YK), Yönetim Anlaşmaları, Yap-Kirala-İşlet-Devret, Tasarla-

Yap-Finanse Et-İşlet, Ortak Girişimler, Kısmi Özelleştirme, Tasarla-

Yap” şeklinde ifade etmişlerdir. 
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Literatürde KÖİ modelinin isimlendirilmesi hususunda ise farklı 

yaklaşımlar mevcuttur. KÖİ modeli için, İngiltere’de “Özel Finansman 

Girişimi”, Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kamu Özel Ortaklığı”, 

Türkiye’de ise “Kamu Özel Sektör Ortaklığı”, “Kamu Özel Sektör 

İşbirliği”, “Kamu Özel Sektör Ortak Girişimciliği” ve “Kamu Özel 

İşbirliği” gibi çeşitli kavramlar kullanılmaktadır (Tokatlıoğlu ve Şen, 

2019, s. 215). 

KÖİ modelleri konusunda yürütülen çalışmalar, genellikle 

sözleşmelerin nitelikleri, sözleşme şartları, satın alma, inşaat süreci, 

işletme dönemi, proje maliyeti ve elde edilecek gelir ile talep risk 

analizleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Yürütülen bazı araştırmalar bu 

yatırımları kamu yatırımları ile karşılaştırırken, diğer bazı çalışmalarda 

KÖİ yatırımlarının rekabete etkisi ve hükûmetlerin bu konuda 

üstlendiği roller mercek altına alınmıştır (Alagöz ve Yokuş, 2017, s. 

871; Osei-Kyei ve Chan, 2015, s. 1335). Literatürde, ayrıca, KÖİ 

modelinin özellikleri, artı ve eksileri, hukuki yönleri, finansmanı, 

dünyadaki gelişimi ve uygulamaları ve uluslararası alanda faaliyet 

gösteren iktisadi kuruluşların yaklaşımları üzerinde durulmaktadır 

(Tokatlıoğlu ve Şen, 2019, s. 206). Ayrıca, söz konusu yapının riskleri 

ve kamu özel ortaklıklarındaki ilişkiler de çalışma konuları arasında yer 

almaktadır (Tang ve Cheng, 2010, s. 687). Bu konuda; Wang vd.’nin 

araştırması önem arz etmektedir. Yazarlar kamu özel işbirliği 

konusunda kamu yönetimi alanında yayınlanmış 186 makaleyi analiz 

etmiş ve bu alanda yürütülen çalışmaları dört ana konu altında 
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gruplandırmışlardır. Bu konular şu şekilde sıralanmıştır (Wang vd., 

2018, s. 310-311):  

(1) Kamu özel işbirliği, kamu sektörü ve özel sektör arasında karmaşık 

yapıda ve kalıcı bir işbirliği olarak görülebilir.  

(2) Kamu özel işbirliğindeki riskler proje seviyesinden, piyasa 

seviyesinden ve ülke seviyesinden kaynaklanabilir. Ayrıca, kurumsal 

çevre, düzenleme mekanizmaları ve proje türleri de bu işbirliği 

projelerinde önemli konular arasında yer almaktadır. 

(3) Kamu özel işbirliği konusunda gelişmiş ülkeler mali baskıya, 

verimliliğe ve siyasi ortama odaklanırken, gelişmekte olan ülkeler ise 

daha çok hükûmetlerin baskısına ve bu projelerin makro boyutta ele 

alınmasına odaklanır.  

(4) Kamu özel işbirliği performansı bir ağ performansı olarak 

görülmelidir. 

Ülkeler, kendi yapılarına ve KÖİ modelinin uygulamaya konulacağı 

sektörlere uygun olarak KÖİ’ler konusunda farklı alt modeller 

geliştirmişlerdir. Bu modelin Türkiye’de özellikle sağlık sektöründe 

uygulandığı görülmektedir. Buna göre, 2003 yılından itibaren 8’i 

faaliyete geçmiş olmak üzere 21 şehir hastanesi projesi bu model 

uygulanarak kurulmaya başlanmıştır (Uysal, 2019, s. 878). Dolayısıyla, 

KÖİ’ler, Türkiye’de birçok altyapı projesinde yoğun olarak başvurulan 

bir yöntem iken zamanla sağlık alanında da uygulanmaya başlanmış ve 

şehir hastaneleri olarak adlandırılan devasa sağlık kompleksleri bu 

yöntem uygulanarak kurulmuştur. Proje ortağı işletmeler, 25 yıl 
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boyunca bu hakka sahip olmakla birlikte temel sağlık hizmetleri devlet 

tarafından sunulmaktadır (Çınar, Türkoğlu ve Tütünsatar, 2017, s. 229). 

Dünya bankasının 2015 yılı verilerine göre, dünyada toplam finansal 

değer ve sayı anlamında en çok KÖİ projesine sahip ülke Türkiye 

olmuştur. Bununla birlikte, Dünya Bankasının KÖİ işbirliği veri 

tabanına girmiş en büyük KÖİ projesi de 35,6 milyar dolar yatırım 

değerine sahip olan ve Türkiye’de kurulan 3. Havalimanı projesidir 

(Budayan, 2018, s. 1031).  

Türkiye’de 1986-2016 yılları arasında uygulanan KÖİ projeleri sektörel 

olarak incelendiğinde, bu modelin neredeyse bütün sektörlerde hayata 

geçirildiği görülmektedir. Ancak, KÖİ projeleri özellikle ulaşım 

altyapıları ve sağlık alanlarında yoğunlaşmaktadır (Alagöz ve Yokuş, 

2017, s. 119). 

Ülkemizde 1986 yılından itibaren, KÖİ yatırımları konusunda Yap-

İşlet-Devret (YİD), Yap-Kirala-Devret (YKD), Yap-İşlet (Yİ) ve 

İşletme Hakkı Devri (İHD) gibi birçok model uygulanmaktadır. 1986-

2016 döneminde toplam 122 Milyar dolarlık sözleşme bedeline ulaşan 

211 KÖİ projesi uygulamaya konulmuştur (Alagöz ve Yokuş, 2017, s. 

119). 

3. Kamu Özel İşbirliklerine Yönelik Eleştiriler 

KÖİ yapıları sinerji oluşturan yeni bir örgütlenme biçimi olması yanı 

sıra çeşitli açılardan eleştiriler de almışlardır. KÖİ modelinin olumsuz 

yönleri akademik çalışmalarda da önemli ölçüde yer etmiştir. Örneğin, 

2017 yılında yayımlanan bir rapora (Jubilee Debt Campaign, 2017) atıf 
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yapan Ünalan (2020, s. 457), KÖİ modelini ilk olarak uygulayan ve şu 

ana kadarki süreçte önemli tecrübeler kazanan Birleşik Krallık’ta bu 

konuda çeşitli tartışmaların yaşandığını, yüksek maliyetler ve riskler 

konusunda yöneltilen eleştiriler nedeniyle 2012 yılında bazı reformların 

gerçekleştirildiğini ve hâlen birçok KÖİ projesinin ertelendiğini veya 

iptal edildiğini ifade etmiştir. Ayrıca, rapora göre, Birleşik Krallık bu 

konuda yaşadığı problemlere rağmen birçok ülkede KÖİ modelini 

desteklemektedir. Çünkü, Birleşik Krallık’taki büyük şirketler KÖİ 

projelerinin uygulandığı ülkelerde proje ortağı işletme olarak faaliyet 

göstermekte ve büyük kazançlar elde etmektedir. Dolayısıyla, Birleşik 

Krallık’ın bu konudaki önerilerinden ziyade yaşadığı tecrübeleri göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir (Ünalan, 2020, s. 457-459). 

Bir başka eleştiri konusu imzalanan sözleşmeler hususundadır. KÖİ 

sözleşmelerinin uzun vadeli oluşu kamu sektörü için uzun vadede 

problemler oluşturmakta, sözleşmelerin şeffaf bir şekilde 

açıklanmaması nedeniyle yolsuzluk ve rant gibi faaliyetler de ortaya 

çıkabilmektedir (Ünalan, 2020, s. 461). Dolayısıyla, proje ortağı 

işletmeler kendilerini korumaya alırken, devletin aldığı tedbirler ve bu 

konuda yürütülen politikalar maalesef yetersiz kalmaktadır. 

Türkiye’de, son yıllarda kurulan KÖİ projelerinin anlaşma şartlarının; 

maliyet, risk ve getiriler gibi birçok konuda kamu ve özel sektör 

arasında orantılı bir biçimde oluşturulmadığı ileri sürülmektedir 

(Alagöz ve Yokuş, 2017, s. 121). Bu nedenle, Türkiye’de kurulan 

KÖİ’ler, tarafların yükümlülükleri açısından da incelenmelidir 

(Tokatlıoğlu ve Şen, 2019, s. 231). Yasal açıdan yapılacak olan bazı 



183 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

düzenlemeler bu durumun iyileştirilmesi açısından yararlı olabilir. 

Dolayısıyla, sözleşmelerdeki ve uygulama süreçlerindeki aksaklıklar 

nedeniyle KÖİ modelinin birçok problemi beraberinde getirebileceği ve 

olası bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda hizmetten faydalanan 

kişilerin olumsuz bir şekilde etkileneceği ihtimali göz önünde 

bulundurularak ayrıntılı bir KÖİ kanununun oluşturulması 

gerekmektedir (Boz, 2013, s. 323). Ayrıca, kamu yönetimi 

çalışmalarında, politika tasarımlarının birçok aktörün etkileşimini 

içerdiği durumları ifade etmek için hibrit kavramı kullanılmaktadır. 

Fakat bu kavram hibrit ve hibrit olmayan yapıların ne şekilde ayırt 

edilebileceği konusuna tatmin edici bir açıklama getirememektedir. 

Kavram; bağlam ve boyutlar, ortaklık türü, ortaklığın amacı, mülkiyet, 

vb. birçok konuda açıklanmaya muhtaçtır (Uzunali ve Görmez, 2019, 

s. 1133). 

KÖİ projelerinde kredilerin döviz cinsinden kullanımı da büyük 

sorunlara neden olmaktadır. Örneğin, 2003-2016 döneminde 

uygulamaya konulan KÖİ projelerindeki anlaşma şartları genellikle 

yabancı paralar cinsinden ifade edilmiştir. Çünkü proje ortağı 

işletmeler, kredileri döviz olarak çekmiş ve gelirler için yine döviz 

üzerinden garanti imtiyazları sağlamışlardır. Bu nedenle 2003-2016 

yılları arasında KÖİ yatırımları artarken, kamu ve özel sektör dış borcu 

yaklaşık %300 artmıştır (Alagöz ve Yokuş, 2018, s. 872). 

Klijn ve Teisman’a göre (2003, s. 138); KÖİ'ler, her biri kendi geçmişi 

ve uygulamaları olan farklı ağlardan aktörleri içermekte ve diğer 

alanlarda alınan kararlardan sürekli olarak etkilenmektedirler. Buna 
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göre, bir KÖİ projesi, birden fazla arena (örneğin, merkezi ve yerel 

yönetim) ve birden fazla ağ (örneğin, bir trafik ve ulaşım ağı ve bir toplu 

konut ağı) içerebilmektedir. Bu durum, KÖİ'lerde karar vermeyi son 

derece karmaşık hale getirebilmektedir. Çünkü, kararlar yalnızca 

kurumsal bir karmaşıklıkla değil, aynı zamanda stratejik bir 

karmaşıklıkla da karşı karşıya kalmaktadır. 

Bir başka eleştiri sözleşmelerin çok uzun bir zamana yayılması 

konusundadır. Uzun vadeye yayılan KÖİ sözleşmeleri, sözleşmeye 

imza atan hükûmetlerden sonra gelen birçok hükûmetin politikalarını 

kısıtlamaktadır. Çünkü KÖİ projeleri en az 25 yıllık olmak kaydıyla 49 

yıla kadar uzatılabilecek sözleşmelerle yürütülmektedir. Dolayısıyla, 

sözleşmelerin çok uzun süreli olması ve söz konusu modelin uygulama 

sonuçları ile ilgili siyasi sorumluluğu üstlenmeyebildikleri için KÖİ 

modeli hükûmetlerce çoğu defa tercih edilmektedir (Karasu, 2011, s. 

255-256). 

Son olarak; KÖİ projelerine; proje seçimi, fizibilite çalışmaları ve diğer 

proje öncesi hazırlıklar konusunda önemli miktarda proje geliştirme 

fonu aktarılması gerektiği de ifade edilmiştir (Delmon, 2017, s. 12). 

4. Kamu Özel İşbirliklerinin Kurumsal Mantık ve Meşruiyet 

Kavramları Temelinde Değerlendirilmesi 

Kurumsal mantık kavramı, bir örgütsel alanda aktörlerin kararlarını ve 

davranışlarını etkileyen sistemler olarak tanımlanmaktadır (Friedland, 

1991). Örneğin; kapitalist piyasanın kurumsal mantığı mal ve hizmet 

değişimi, serbest piyasa ve sermaye birikimi gibi özelliklerden 

oluşurken, bürokrasinin mantığı ekonomide devletin rolünün 
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fazlalığına işaret etmektedir. Toplumda veya örgütlerde birden çok, 

birbiri ile çelişen ve birbirine rakip kurumsal mantıkların var 

olabileceği durumlar söz konusu olabilir. Örgütler bu farklı kurumsal 

mantıklar ile karşılaştıklarında bu kurumsal mantıklara uygun bir 

biçimde farklı şekillerde tepki gösterebilirler. Bir örgütte çelişen 

kurumsal mantıkların birlikte bulunması çatışma ile de 

sonuçlanabilmektedir.   

Türkiye’de genel olarak bürokratik mantığa dayanan kamu sektörü, 

serbest piyasa mantığına dayanan özel sektör ve özerklik mantığına 

dayanan bağımsız yapılara sahip TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası 

Düzenleme Kurumu), EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) gibi 

bağımsız kurullar bulunmaktadır. KÖİ’ler ise özel sektör ve kamu 

sektörünün oluşturduğu iki farklı kurumsal mantığın bir arada faaliyet 

gösterdiği hibrit bir örgütsel yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Günümüzde, Türkiye’de KÖİ’ler konusunda genel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadan ve 

tartışmalı birçok hükme sahip bir yönetmeliğe dayanarak büyük 

yatırımların gerçekleştirildiği bu alanın potansiyel bir çatışma alanı 

olduğu ileri sürülebilir (Karasu, 2011, s. 225-226). Örneğin, konu 

hukuki boyut açısından ele alınırsa; Türkiye’de bu konudaki hukuki 

altyapının oldukça dağınık olduğu görülebilir. Dolayısıyla, Türkiye’de 

KÖİ’lerin hukuki altyapı ve koşullu yükümlülükler açısından 

(Tokatlıoğlu ve Şen, 2019, s. 231) özel sektör ve kamu sektörü 

temelinde iki ayrı kurumsal mantığın çatışma alanı olduğu söylenebilir.  
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Belirli bir örgütsel alanı etkileyen kurumsal mantıkların 

çözümlenebilmesi için örgütsel pratiklerde veya süreçlerde şahit olunan 

farklılıklara bakılabilir (Blatter, 2003). Örneğin, herhangi bir hastane 

projesinin KÖİ şekliyle oluşturulmasında projenin inşa edilmesi ve 

sonraki süreçte diğer yapısal faktörlerin yürütülmesinde özel sektör 

mantığı baskınken, hastane kadrosunun bürokrasi mantığı ile faaliyet 

göstermesi bu iki kurumsal mantığın bir arada bulunması açısından 

önemli bir örnektir. Çünkü; kamu kesimi ile özel sektörün farklı 

öncelikler doğrultusunda hareket ettiği bir gerçektir. Bu öncelik özel 

kesim için daha net ve belirgindir. Kendi kâr ve etkinliklerini 

maksimum düzeyde tutmak, gönüllü kuruluşlar hariç özel girişimlerin 

birincil amacıdır. Oysa kamu kesiminin bu hedeflerle hareket etmesi 

beklenemez (Küçük, 2020, s. 5). Kamusal mantığın amacı vatandaşlara 

kamu hizmetlerini yeterli ve sağlıklı bir biçimde sürdürülebilir olarak 

sunmaktır. 

KÖİ’lerin toplum nazarında düşük bir meşruiyete sahip olduğu izlenimi 

de mevcuttur. Bunda -tabii ki- bu yapıların yeni bir oluşum olmasının 

etkisi bulunmaktadır fakat KÖİ’ler ile yaklaşık olarak aynı dönemde 

kurulmuş diğer bazı kurumların bu konuda çok daha ileride olduğu 

açıktır. Bunun sebebi olarak da farklı kurumsal mantıkların varlığı ve 

KÖİ’lerin yapısı ve hukuki konular açısından net kararların 

bulunmaması ve buna yönelik adımların atılmaması gösterilebilir.  

KÖİ projeleri çoğu defa önemli derecede eleştirilmekte ve bu yapıların 

ne derece başarılı oldukları çoğu defa sorgulanmaktadır (Budayan, 

2018, s. 1031). Özellikle, medyada vatandaşların bu konudaki bazı 
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ortak eleştirileri görülebilmektedir. Örneğin, köprü projelerinde geçiş 

garantisi verilmesi ve uzun yıllar boyunca -yeterli geçiş sağlanmasa 

dahi- geri ödeme yapılması bazı itirazlara konu olmaktadır. 

5. Sonuç 

Kamu özel işbirliği projeleri kamu sektörünün ve özel sektörün bir 

araya gelerek tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanabilecekleri büyük 

ölçekli projelerin hayata geçirilmesine fırsat veren önemli örgütsel 

yapılardır. Tabii, bu projelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi 

konusundaki motivasyonun kamu gücünden kaynaklı olduğu 

söylenebilir. Çünkü, ulaşım ve altyapı gibi büyük ölçekli projelerde 

özel sektörden ziyade kamu sektörünün öncü olduğu bir gerçektir. 

Fakat projelerin oluşturulması ve yürütülmesi sırasında proje 

maliyetlerinin etkin bir şekilde planlanmaması, kamuya olan uzun 

vadeli etkilerin yeterli derecede öngörülmemesi ve proje 

sözleşmelerinin kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunulmaması bu yapılara 

karşı olumsuz bir izlenim oluşmasına neden olmaktadır. 

Bir diğer husus KÖİ projelerinde iki ayrı kurumsal mantığın aynı anda 

faaliyet göstermesi ve bazı noktalarda çatışması konusudur. Kontrol, 

vatandaşa hizmet, devamlılık ve garanti gibi kavramlar etrafında 

şekillenen kamu sektörü; rekabet, kâr ve büyüme gibi kavramların odak 

noktası olan özel sektörle bu tür projelerde birlikte faaliyet 

göstermektedir. Ne var ki, farklı öncelikleri ve beklentileri olan bu iki 

yapı çoğu defa bir çatışma alanı haline gelmekte ve iki yapıdan birinin 

üstünlük gösterdiği bir alan haline gelmektedir.  
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Ülkemizde çoğu KÖİ projesinde özel sektörün baskın olduğu ve 

sözleşme ortağı işletmelerin taleplerinin birçoğunun yerine getirildiği 

konusunda genel bir izlenimin var olduğundan bahsedilebilir. Bu 

durumun ortaya çıkmasının önemli nedenlerinden biri kamunun proje 

ortağı işletmelere uzun vadeli borçlanmasıdır. Dolayısıyla, ülkemizde 

hayata geçirilen KÖİ’lerde kamu sektörü kurumsal mantığından ziyade 

özel sektör kurumsal mantığının baskın olduğu ve kazanım konusunda 

da yine özel sektörün önde görüldüğü söylenebilir. Ayrıca, bu yapıların 

meşruiyeti sağlama konusunda yeteri kadar başarılı olamadıkları da bir 

gerçektir. Bu durumun iyileştirilmesi ancak KÖİ proje sözleşmelerinin 

şeffaf bir şekilde paylaşılması, işbirliği konusunda muğlak alanların 

netleştirilmesi, bu örgütlenme biçimi ve koşullarının kamuoyuna açık 

bir şekilde anlatılması yoluyla mümkün olabilir. 
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GİRİŞ 

Blok zincir teknolojisi, her bloğun bir önceki blok içerisinde tutulan 

verinin özet tablosu ile ilişkilendirilmesi ile artarda eklenmesi olarak 

tanımlanabilir. Bir blok, kendi içerisinde tuttuğu verinin kriptografik 

işlemlerden geçirilmesi sonucunda elde edilen özet bilgisinin zaman 

damgası ile birleştirilmesi ve bir önceki bloğun ilişkilendirilmesinden 

oluşmaktadır. Blok zincir, işlemlerin ve veri kayıtlarının bloklar 

halinde tutulduğu ve her düğümün kayıtların bir kopyasını eşlerden 

oluşan bir ağ üzerinde yayılmış olarak tutulduğu defter sistemidir.  

Kriptoğrafik özet ve dağıtılmış defter teknolojisinin değeri son derece 

güvenli olması ve uzlaşma protokollerinin etkinliği ile diğer 

teknolojilerden ayrışmasına neden olmaktadır. Her düğümün veya 

katılımcının sakladığı verinin şeffaf olması, verinin değiştirilemezlik 

ilkesi, veri ile ilgili sahtekârlık ihtimallerinin düşürmesi yönüyle Blok 

zincir teknolojisine olan güveni arttırmaktadır. Blok zincir, eşler arası 

bir ağ üzerine kurulmuş olması ve çalışması üçüncü bir taraf veya 

merkezi bir otoritenin katılımına ihtiyaç duymamaktadır. Bununla 

beraber organizasyonları daha şeffaf, demokratik, verimli, 

merkeziyetsiz ve güvenli hale getirmektedir.  

Şifreleme Blok zincir konseptinin temelini oluşturmaktadır. Bununla 

beraber dağıtılmış şekilde saklanan verinin değiştirilemezliği de 

eklenebilir. Blok zincir teknolojisinin temelleri oluşturan şifreleme 

teknolojisinin ana öğelerinden biri olan Merkle ağacı tarihi 1970’lere 

dayanmaktadır. Merkle ağacı diğer ismi ile Hash ağacı her yaprak 

düğümü kendi altında bulunan blokun özet değerini bulundurmaktadır. 
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Merkle ağacı büyük veri yapılarında doğrulamada etkin bir yöntemdir. 

Bu kavramsal model Ralph Merkle tarafından geliştirilmiştir (Merkle, 

1987). Blok zincir benzeri ilk teknoloji Stuart Haber ve W. Scott 

Stornetta tarafından tanımlanmış olup daha sonra Merkle ağaçlarını 

tasarım modeline eklemişlerdir (Haber ve Stornetta, 1991; Narayanan, 

Bonneau, Felten, Miller ve Goldfeder, 2017). Merkle ağaç yapısı ilk 

olarak tekli blok yapısında büyük çaplı verinin hızlı bir biçimde 

doğrulanabilir olmasını sağlamıştır. Günümüzdeki kullanım şekli ilk 

olarak Satashi Nakamoto tarafından 2008 yılında yayınlanan bir 

makalede kavram olarak tanıtılmıştır. Daha sonra 2009 yılında bu 

kavramsal yapı eşler arası (peer-to-peer) dijital para sistemi olarak 

hayata geçirilmiştir (Brito ve Castillo, 2013; Nakamoto, 2008).  

Hayata geçirilen dijital paraya Bitcoin ismi verilmiş olup ilk Bitcoin’i 

üreten Satoshi Nakomoto olmuştur. Bu sistem üzerinden ilk transferi 

karşılayan kişi ve aynı zamanda Bitcoin’de programcısı olan Hal 

Finney’dir. Satoshi Nakamoto tarafından 10 Bitcoin gönderilmiştir.  

Bitcoin 2009 yılından 2014 yılına kadar dar kapsamlı bir topluluk 

tarafından benimsenmiştir. Ancak Ethereum projesinin ortaya çıkışı 

merkezi olmayan uygulamalara yönelik ilgiyi arttırmıştır. Ethereum 

projesi açık kaynak kodlu olup ve akıllı sözleşmelerin öneminin 

ortaya koyulmasını sağlamıştır. Ethereum projesi kendisine ait Ether 

ismi verilen dijital para birimine sahiptir. Ethereum’u eşsiz kılan akıllı 

sözleşmeler katmanına sahip olması ve bu katmanın eşler arası 

işlemlerde değişik seviyelerde etkileşimi sağlıyor olmasıdır.  
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Ethereum ile başlayan akıllı sözleşme teknoloji aracılığı ile artık 

dijital değer ya da para transfer işlemlerinin tetiklenmesi kendi içinde 

belirtilen şartların oluşması ile gerçekleşmeye başlamıştır. Akıllı 

sözleşmelerin sağladığı merkezi olmayan ve insan gücüne ihtiyaç 

duymadan süreçlerin yönetilmesi imkânı değişik alanlarda kendine yer 

bulmuştur. Akıllı sözleşmelerin ilk kullanıldığı alanlardan biri tedarik 

zinciri alanındadır. Tedarik zinciri sürecinde verilerin merkezi 

olmayan yerlerde depolanması ve kayıtların güvenle saklanması 

maliyet ve işçiliğin en aza indirilmesini sağlamaktadır. Tedarik 

zincirinde Blok zincir teknolojisinin adaptasyonu ile ilgili olarak ilk 

çalışmaları Provenance, Fluent, Skuchain ve Blockverify firmaları 

gerçekleştirmiştir (Allison, 2016; Jamil, Hang, Kim ve Kim, 2019). 

Sigorta sektörünün temelinde yatan güven öğesi Blok zincir 

teknolojisi ile aşılmaya çalışılmıştır. Blok zincir ile kişinin kimliğinin 

garantilenmesi ve sözleşmedeki bir çok veri türünün doğrulanması 

gerçekleştirilebiliyor olmuştur. Blok zincir akıllı sözleşmeleri gerçek 

verilerin kullanıldığı yazılımlar ile etkileşime girebilmektedir. Bu 

etkileşim sigortacılık sektöründe kullanımın yolunu açmıştır. İlk örnek 

kullanım Aeternity projesidir. Araç paylaşım alanında Lazoos ve 

Arcade City, merkezi olmayan bulut depolama alanında Storj projeleri 

ortaya çıkmıştır. Blok zincir ve akıllı sözleşmeler günümüzde oy 

verme, sağlık, anarji yönetimi, müzik, perakende gibi birçok alanda 

adaptasyonu gerçekleştirmekte olup sürekli olarak yeni kullanım 

alanlarında kendine yer bulmaktadır. Blok zincir teknolojisi, belgelere 

olan ihtiyacın minimuma indirilmesi ve sahipliğin doğrulanması ve 

süreçlerin hızlandırılmasına yardımcı olmaktadır. 
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1. SOSYAL MEDYADA BLOK ZİNCİR 

Sosyal medya, iletişim araçlarının sağladığı kolaylık ile gelen 

haberleşmenin artması sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır. İletişim 

araçlarının başlangıcında var olan bir noktadan diğer bir noktaya bilgi 

aktarımı yöntemi değişmeye başlamıştır. Bunun sonucunda bir 

noktadan birden fazla noktaya ve çoğu zaman genel bir yayın şeklinde 

gerçekleşen bir iletişim yönelimi gerçekleşmiştir. Sosyal medya 

kavram olarak son kullanıcı ve dijital imkanların bulunduğu iki temel 

kavram üzerinde yükselmektedir. Dijital imkanların sağladığı 

olanaklar arttıkça web 2.0 olarak anılan ve kullanıcıların içerik 

oluşturup paylaşabildiği, sosyal medya platformlarında diğer 

katılımcılar ile etkileşimini arttırdığı bir ortam gerçekleşmiştir. Sosyal 

medyanın platformlarının kullanım amacı katılımcı tarafına göre 

değişiklik göstermektedir. İşletmeler açısından bakıldığında pazarlama 

aracı olarak görülmektedir. Bireyler tarafında ise etkileşim alanının 

genişletilmesi, kimi zaman yeni bir karakter inşası olabilmektedir. 

Sosyal medyayı ayakta tutan temel unsur veridir. Verinin sağladığı 

ekonomik faydalar onun sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Sosyal 

medya platformlarının kullanımının ücretsiz olması yani hizmet 

sunarken maddi olarak bir karşılık talep etmemesi doğal olarak 

karşılık beklenen ürünün kullanıcılar olduğu sonucunu doğurmaktadır. 

Sosyal medya kullanıcılarının platformları kullanırken karşılaştığı 

reklam veya reklam amaçlı içerikler söz konusu olan platformların 

gelir kaynağını oluşturmaktadır. Gelir kaynağını kısaca 

oluşturduğumuz veriler olarak tanımlayabiliriz. Verilerin işlenmesinde 

sosyal medya platformlarına güven dışında fazla bir seçenek 
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bulunmamaktadır. Kimi zaman verilerin ihmal edildiği durumlar 

tabiki de olmuştur. Bu nedenle kimi zaman kullanıcıları aydınlatma 

konusunda eleştirilere maruz kalmışlardır. Sosyal medya 

platformlarında paylaşılan içeriklerin doğruluğu ilk zamanlarda 

üzerinde durulan bir problem değildi. Ancak günümüzde içeriklerin 

toplum üzerindeki etkisi ve maddi olarak getirisi göz önünde 

bulundurulduğunda içeriğin sahipliği ve doğrulanması konusunda 

çalışmalar başlamıştır.  

Blok zincir teknolojisinin veri sahipliği ve şeffaflığı konusunda 

ürettiği çözüm sosyal medyada var olan veri sahipliği ve doğruluğu 

konusuna farklı bir bakış açısı ile yaklaşımı sağlamaktadır. Çünkü 

Blok zincir teknolojisinde üçüncü bir tarafın müdahalesine ihtiyaç 

duymadan içeriğin sahipliliği konuşanda hak iddia edinilebilmektedir 

ya da sorumluluk alınabilmektedir. Merkezi olmayan uygulamaların 

sosyal medyaya entegrasyou ve kullanıcılar tarafından oluşturulan 

gönderilerin doğrulanması süreci gerçekleşecektir. Sosyal medya Blok 

zincir teknolojisini temel taşlarında biri olan dağıtık konsensüs 

sürecini deneyimleyecektir (Sharma, 2018).  

Sosyal medyanın Blok zincir teknolojisi ile değişimini etkileyen 

faktörlerden biri kimlik doğrulanmasıdır. Özellikle akıllı 

sözleşmelerin süreç içerisinde etkin kullanımı aracılığı ile kimlik 

dolandırıcılığı kaynaklı problemler azaltılabilecektir. Benzer kimlik 

doğrulama süreci pazarlama alanının sosyal medyada faaliyetlerine 

etki edecektir. Pazarlama süreçlerinde bilindiği üzere hedeflemenin 
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doğruluğu ile başarı ve işletmenin büyümesi arasında ciddi ilişki 

bulunmaktadır. Blok zincir ile kimlik doğrulamanın daha etkin olması 

ile pazarlamada hedeflenen potansiyel büyüme ve bu alanda yapılan 

yatırımların dönüşü yönünde pozitif bir etki yaratacaktır.  

Blok zincir sadece kimlik doğrulama veya veri sahipliği alanında 

gelecek vaat etmemektedir. Bu imkânların yanı sıra dijital para ve 

onun sağladığı ödeme kolaylıkları yönüyle de potansiyele sahiptir. Bu 

potansiyel sosyal medyada kendi içinde oluşturulacak bir ödeme 

ekosisteminde anlık ödemelerin yolunu açacaktır. Örneğin bir içeriğin 

oluşturulması, beğenilmesi ya da yorum yapılması gibi etkileşimlerde 

küçük dahi olsa ödemelerin yapılabiliyor olması önemlidir. 

 

2. BLOK ZİNCİR TEMELLİ SOSYAL MEDYA 

 

Ortaya çıkan sınırlı dahi olsa da çeşitli girişimler bulunmaktadır. Blok 

zincir teknolojisinin sosyal medyada uyum kabulü söz konusu 

platformların bu teknolojiden ne oranda maddi dönüş elde edecekleri 

ile ilgilidir. Bu teknoloji ile oluşturulacak uygulamalar merkezi otorite 

olmaksızın çalışmakta ve şeffaflık içermektedir. Sosyal medya 

platformlarında Blok zincir teknolojisi aşağıda bulunan birkaç 

probleme sunduğu çözümler şu şekildedir: 

2.1. Sahte haber ve içerik 

Sosyal medyada önemli problemlerden biri gerçek dışı içeriklerin 

paylaşılmasıdır. Sahte haber konusunda sosyal medya platformları 

çeşitli önlemler almaktadır. Örnek olarak WhatsApp bir içeriğin 
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başkalarına tek seferde iletimini kimi ülkelerde 5 kişi ile 

sınırlandırmıştır. Gerçek dışı içerikler kimi zaman tahmin edilmesi zor 

olan sayıda paylaşıma ya da kişiye ulaşmaktadır. Örnek olarak 2016 

yılında Papa Francis Donald Trump’ın adaylığını onayladığı 

yönündeki bir içerik bir kara mizah amaçlı kurulmuş web sitesi 

tarafından yayınlanmıştır. Bu içerik sosyal medya kullanıcıları 

tarafında gerçek olarak algılanmış ve 1 milyondan fazla defa 

Facebook üzerinde paylaşılmıştır. Sahte haber ve içerikler ve etkisi 

yeni değildir. New York Sun 1895 yılında ayda hayat olduğu yönüyle 

haber serisi yapmıştır. Günümüzde içeriği üretmenin ve dağıtımının 

kolaylaşması problemin önemini arttırmaktadır. İçeriğin aitliği ve 

kaynağının doğrulanabilir olması bu problemin çözümünde büyük bir 

etkiye sahip olacaktır. Blok zincir teknolojisinin sağladığı kimlik 

doğrulanma imkânı ve aitliğin ret edilemezliği bu alandaki probleme 

yardımcı olacaktır. 

2.2. Reklamcılık:  

Sosyal medya kullanıcıların bakış açısına göre tanımı 

değişebilmektedir. Kimi kullanıcılar için etkinliklerin duyurulabildiği 

bir platform iken kimi kullanıcılar için haber iletişimin sağlandığı bir 

platform olarak görülmektedir. Birden fazla bireyin bir arada olduğu 

her alan pazarlamanın hedefi olmaktadır. İletmek istedikleri mesaj ile 

bireylerde fikir değişikliği sağlanması, ilgili konuda davranış 

değişikliğinin gerçekleştirilmesi sosyal medya araçları ile 

sağlanmaktadır (Shareef, Mukerji, Dwivedi, Rana ve Islam, 2019). 
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Tam bu noktada pazarlama amaçlı reklam gösterimleri bir probleme 

dönüşmektedir. Doğru kişilere reklamın gösterilmesi, kişilerin reklam 

görmek isteyip istemedikleri gibi konular problemin özünü 

oluşturmaktadır. Blok zincir akıllı sözleşmeleri aracılığı ile bireyler 

reklam görüp görmemek istediklerini belirleyebileceklerdir. Hatta 

hangi tür reklam ile ilgilendiklerini belirleyerek reklamcılık 

faaliyetinin daha verimli olarak sürdürülmesine katkıda 

bulanabileceklerdir. Kullanıcılar reklam görmek istedikleri durumda 

dijital para ile ödüllendirilebilirler.  

2.3. Ödül:  

Blok zincir teknolojisinde önemli bir mihenk taşı akıllı sözleşmelerdir. 

Akıllı sözleşmeler aracılığı ile belli şartların gerçekleşmesi 

durumunda belli kod betiklerinin tetiklenmesini sağlanabilmektedir. 

Ayrıca dijital para birimleri mikro ödemeler konusunda etkili bir rol 

oynamaktadır. Sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler ve 

bunlardan alınan reaksiyonlar akıllı sözleşmeler aracılığı ile 

ödüllendirilme sürecini başlatabilir. Dijital para aracılığı ile çok küçük 

miktardaki ödemeler bile dikkate alınmayacak miktardaki komisyon 

kesintisi sonrası içerik üreticilere aktarılabilir. Üstelik bu değer 

aktarımı ülkeler arası para aktarımı mevzuatlarından bağımsız ve hızlı 

olarak gerçekleştirilebilir. Bankalar bir ödeme işleminin 

gerçekleştirilmesi sürecinde günümüz teknolojisinde yavaş 

kalmaktadır. Bununla beraber mikro ödemelerde verimli değildir. Bu 

problemler Youtube ve Google gibi içeriklere ödeme yapan firmalarda 

minimum bakiye birikmesi şartının bulundurulmasına neden 
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olmaktadır. Birçok içerik geliştirici yeterli miktarda bakiye birimini 

sağlayamadığından dolayı motivasyon kaybına uğramaktadır.  

2.4. Mahremiyet:  

İnsanların birden fazla olduğu her ortamda mahremiyetten bahsetmek 

gerekmektedir. Kimi bireyler kişisel sebeplerden anonim olarak sosyal 

ağları kullanmak isterken kimi kullanıcılar baskıcı ülkelerin sansür ve 

takip mekanizmaları nedeniyle bunu tercih etmektedir. Sosyal medya 

Blok zincir teknolojisi aracılığı ile bireylerin mahremiyetinin 

sağlanmasını akıllı sözleşmeler aracılığı ile garanti alabilecektir.  

Sosyal medya birçok bireyi bir araya getirmesi bakımında birçok fırsat 

barındıran bir alandır. İnternet kullanıcı olan bireylerin neredeyse 

tamamının bir sosyal medya hesabı bulunmaktadır. 18-29 yaş 

aralığında bulunan internet kullanıcılarının %88’i, 30-49 yaş 

aralığındakilerin %78 en az bir sosyal medya hesabı bulunmaktadır 

(Rainie, 2018). Sosyal medya platformlarında en önemli 

problemlerden biri oluşturulan içerikleri pazarlama firmaları 

tarafından belirtilen minimum sayıda kişiye ulaşmadan ödeme 

yapmamasıdır. İstatistikleri üçüncü bir tarafa güven temelli olması, 

minimum ödeme tutarının olması gibi problemler merkezi sosyal 

medya platformlarının dezavantajlarından biridir. Bu problemlerin 

çözümü merkezi olmayan ve veri gizliliği konusunda daha şeffaflık 

sağlayabilecek olan Blok zincir tabanlı sosyal medya platformları 

olabilir. Blok zincir tabanlı sosyal medya platformları kullanıcılarını 

motive etmek için dijital para birimlerinden faydalanabilir. Bu imkan 
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alışılagelmiş sosyal medya platformlarına uygun bir alternatif olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

2.5. Blok Zincir Teknolojisini Kullanan Soyal Medya 

Platformları 

Aşağıda Blok zincir teknolojisi ile oluşturulmuş sosyal medya 

platformları tanıtılmıştır. 

2.5.1. Steemit:   

Blok zincir destekli ilk sosyal medya platformu olarak kabul 

edilmektedir.  Kullanıcılar içerik oluşturabilmekte ve bu içerikleri 

kendi bloglarında paylaşabilmektedirler. Oluşturulan içerikler sadece 

bir kere oluşturulabilmektedir ve diğer kullanıcılar tarafından 

cevaplanabilir, yeniden paylaşılabilir ya da puanlanabilir. Elde edilen 

puanlara göre bir içerik ana sayfada görünüp görünmeyeceği otomatik 

bir biçimde belirlenmektedir. Süreç içerisinde oluşan tüm veriler Blok 

zincir üzerinde dağıtık bir bir biçimde saklanmaktadır. Reddit ve 

Quora platformlarına alternatif olarak ortaya çıkmıştır   (Chohan, 

2020; Li ve Palanisamy, 2019). Kullanıcılarına kendisine ait olan 

Steem isimli coin ile ödül vermektedir. temel olarak üç tür 

kullanıcısına ödül vermektedir. Bunlar üretici, yazar ve küratör 

kullanıcı türleridir. Steem isimli coin piyasa değeri 287 milyon 

Amerikan dolarıdır (Avşar, 2020; CoinMarketCap, 2021; Steemit, 

2021).  Steem coin Delegated Proff of Stake (DPoS) konsensüs 

yöntemi ile blok doğrulamasını gerçekleştirmektedir. Stem ağı, 



203 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

 

BitShare’e tarafından kullanılan Graphene teknolojisi üzerine 

kurulmuştur. Saniyede işlem kapasitesi 10000 ve üstüne 

ölçeklenebilmektedir. Alternatifi olarak çıktığı Reddit’in 2015 yılında 

ortalama olarak dakikada 23 yorum, 220 oy kullanımı istatistikleri göz 

önünde bulundurulduğunda Steem ağının dakikadaki işlem sayısı 

ölçeklendirilmesi yeterli gelmektedir (Steemit, 2017). Steem Blok 

zincir ağı sağladığı platform aracılı ile kendisi dışında başka 

uygulamalara da ev sahipliği yapmaktadır. Bilinen en başarılı 

uygulama fotoğraf paylaşım uygulaması olan Steepshot’tır. Daha 

önceden ağ üzerinde başarı göstermiş ancak şuanda faal olmayan 

Utapian, busy, mapala, zappl, dsound projeleri bulunmuştur. Ayrıca 

daha önceden steem ağında olup daha sonra Ethereum ve BSC ağına 

taşınan suretiyle ayrılan Dtube projesi bulunmaktadır.  

2.5.2. SocialX (SOCX)   

Temel olarak fonksiyonelliği Instagram ve Facebook benzeri bir 

sosyal medya platformudur. Kullanıcıların fotoğraf ve video 

içeriklerinin yayınlamasını sağlayan ve tamamen topluluk odağında 

çalışan bir sosyal medya platformudur.  Kullanıcılar yaptıkları 

paylaşım ve aldıkları beğeniler aracılığı ile ödül kazanılmaktadır. 

SocialX, kullanıcıların SOCX isimli token verilerek 

ödüllendirilmektedir. Singapur merkezli olan bu girişim Ethereum ağı 

üzerinde çalışmaktadır (SocialX, 2018).   
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2.5.3. SocialX (SOSX) 

Instagram alternatifi olarak geliştirilmiş olan bir başka platformdur. 

Platform kullanıcıları arkadaşlarını davet etme karşılığında ödül 

verilmektedir. Ayrıca günlük olarak ücretsiz token dağıtmaktadır. Bu 

platform SOSX token ile ödüllendirme yapmaktadır (SocialX, 2021). 

2.5.4. Mastodon  

Blok zincir temelinde sosyal medya platformlarının geliştirilmesi için 

temel kod ve sistem altyapısı sağlayan bir projedir. Bireyle kendi 

platformlarını ve uygulamalarını geliştirebilmektedir. Mastodon 

altyapısı kullanan uygulamalar birbiri ile iletişim kurabilmekte ve 

kimlik paylaşımı gerçekleştirebilmektedir. Bu altyapı imkanı 

geliştircilerin ya da girişimcilerin kendilerine has bir topluluğu bir 

arada toplamasını sağlamaktadır. Bu altyapı  ile oluşturulmuş 20’den 

fazla proje bulunmaktadır. En bilinen projeler Tusky, Amaroq, 

Whalebird’tür (Mastodon, 2017). 

2.5.5. Society2  

Blok zincir üzerinde uygulama geliştirmek isteyenler için içerik, 

kimlik ve ödeme bilgilerinin saklandığı bir çerçeve oluşturulan bir 

projedir. Temel özelliklerin tanıtıldığı bir anlık mesajlaşma 

uygulamaları bulunmaktadır. Proje IOTA ağı üzerinde çalışmaktadır 

(Society2, 2020).  
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2.5.6. Voice on EOS  

EOS tabanlı olarak oluşturulmuş sosyal medya platformudur. 

Kullanıcıların içerik paylaşımında popüler olmasına bağlı olarak 

Voice Token kazanabildikleri bir platformdur. Ancak platformun 

sahibi ve geliştiricisi olan block.one firması tarafından politika 

değişikliğine gidilmiştir. NFT popüler olması nedeniyle block.one 

firması tarafından Voice platformu NFT tabanlı bir sosyal medya 

platformuna dünüştürülmüştür (Ateşler, 2021; Thomson, 2020; Voice, 

2020). 

2.5.7. Hive ve Peakd  

Steem ağından ayrılan birkaç node tarafından kurulan ve temel 

özellikleri Steem ile aynı olan bir Blok zincir üzerinde çalışan sosyal 

medya platformudur. Kullanıcılar platform üzerinde yaptıkları 

paylaşım ve aldıkları etkileşimler için HIVE token ile 

ödüllendirilmektedirler. Hizmetin sunulduğu platform adı Peakd’dir. 

HIVE token ile ödüllendirilen yani aynı ekosisteme sahip diğer sosyal 

medya platformları hive.blog, 3Speak, Ecency, LeoFinance, D.Buzz, 

Engage, TravelFeed, Truvvl, Exxp, Actifit, Engrave, STEMGeeks ve 

Vimm’dir (PeakD, 2019). 

2.5.8. BitClout  

Ethereum tabanlı çalışan bir sosyal medya platformudur. Kurucusu 

anonim bir kodlama ekibidir. Kullanıcıların kendi itibari değeri gelir 

elde etmesini amaçlamaktadır. Piyasaya hızlı bir giriş yapmak için 
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15000 civarında ünlünün bilgileri kullanılarak otomatik olarak hesap 

oluşturulmuştur. Ancak platformun yeterince rağbet görmemesinden 

dolayı ünlü kişiler kendi adlarına oluşturulmuş profilleri henüz 

sahiplenmemişlerdir. Bu sosyal medya platformunda diğer 

platformlardan farklı olarak her profil ayrıca kendisine ait bir kripto 

paraya sahiptir. Bu kripto para aracılığı ile kendilerine ait pazarlama 

veya tutundurma faaliyetlerine yönelik çalışma yapmaları 

beklenmektedir (BitClout, 2021; İçözü, 2021). 

2.5.9. SoMee Social 

Eski ismi ile Ong.social olarak bilinen proje Web, Android ve IOS 

platformlarında faaliyet göstermektedir. Ethereum altyapısını 

kullanmaktadır. Kullanıcıların paylaşım ve beğeni gibi 

faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kripto para ödülleri Somee token 

ile direkt kendisine ait cüzdana ödenmektedir. Kullanıcılar içerik 

paylaştıklarında kendilerine ait diğer sosyal medya platformlarında 

paylaşma imkânı bulunmaktadır  (SoMee, 2020).  

2.5.10. Mind 

Katılımcıların içerik kalitesine göre ödüllendirildiği sosyal medya 

platformudur. Sloganlarında kendilerini anti-Facebook olarak 

değerlendirmektedirler. Video, içerik, blog, resim ve durum paylaşımı 

yapılabilen platform hastag desteğine sahiptir. Kullanıcılar günlük 

katılım ve katkılarına göre Minds token kazanmaktadırlar. Ayrıca elde 

ettikleri tokenları içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlı 



207 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

 

harcamada kullanabilmektedir. Kullanıcılar diğer kullanıcıları USD, 

Bitcoin ve Ether ile destekleyebilmektedir. Platform üzerinde web 

sitesine sahip olacak şekilde kullanıcı seviyesi yükseltmesi yapılması 

durumunda elde edilen trafik oranında ödeme alma imkânı 

bulunmaktadır (Minds, 2021; Minds WhitePaper, 2021). 

2.5.11. APPICS  

Kategori bazlı sosyal medya platformudur.  Spor, sanat, moda ve 

benzeri kategorilerden oluşan toplamda 16 kategoriyi barındıran bir 

yapıdadır. Kullanıcılar diğer platformlarda olduğu gibi paylaşım ve 

beğenilerden ödül kazanmasını sağlamaktadır. Ayrıca platformun 

toplam gelirinden pay da verilmektedir. Appics platformunda 

kullanıcılar için pazaryeri bölümü bulunmaktadır. İşletme sahibi ve 

onaylanmış kullanıcılar kendilerine ait işletmeyi bu platforma 

taşıyabilmektedir. Ödüller APX kısaltmasına sahip token ile 

ödenmektedir. Telos Blok zincirinde çalışmaktadır (Appics, 2021; 

Stateofthedapps, 2018). 

2.5.12. Peepeth 

Twitter benzeri bir platform olma amacı ile kurulmuş merkezi 

olmayan sosyal medya platformudur. Ethereum blockzincirinde 

çalışmaktadır. Kullanıcılar bir paylaşım gerçekleştirdiklerinde ödeme 

yapmaktadırlar. Toplu gönderimlerde ücret azalmaktadır ve 

platformda iyi bir sosyal statüye sahip iseniz ücret ödemeden muaf 

tutulma imkânınız bulunmaktadır. Gönderimlerde ücret alınması spam 
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mesajların azalmasına neden olacağı ön görülmektedir. Platform 

kullanıcıları birbirlerine bahşiş yollayabilmektedirler. Platformu diğer 

sosyal medya platformlarından ayıran özellik reklam 

barındırmamasıdır (Peepeth, 2018). 

2.5.13. DTube 

Youtube alternatifi olarak ortaya çıkan bir sosyal medya platformudur. 

YouTube gibi kullanıcılar kanal oluşturabilir ve kanal takibi 

gerçekleştirebilmektedir. Platformda reklam bulunmamaktadır ancak 

kullanıcılar eğer isterler ise videolarına reklam koymakta serbesttir. 

İlk olarak Steem ağında kurulmuş olan platform daha sonra politika 

değişikliği nedeniyle Ethereum ve BSC ağına taşınmıştır. Kullanıcılar 

video yüklemesi gerçekleştirdiğinde kripto para kazanmaktadırlar. 

Ancak videolardan yüklenmenin ilk 7 gün sonrasına kadar gelir elde 

edilebilmektedir (DTube, 2021). 

3. BLOK ZİNCİR VE SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDA 

GELECEK 

 

Blok zincir sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından 

oluşturulmuş içeriğin güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı 

olmaktadır. Sosyal medya platformlarında güvenlik kaygısı ile uzak 

duran kitlenin bu konuda oluşan kaygıları; Blok zincir teknolojisinin 

şimdiye kadar güvenlik zafiyeti nedeniyle hiç istismar edilmemiş 

olması nedeniyle bir miktar azaltılabilmektedir. Blok zincir teknolojisi 

ile gerçekleştirilen birçok uygulama hayata geçebilmek amacı ile ICO 

ve IDO yöntemi ile kendine kaynak bulmaktadır. Bu yöntem 
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kalabalığın katkıları ile ihtiyaç olunan başlangıç sermeyesinin 

oluşumunu sağlamaktadır. Bu yöntem yeni kurulan girişimlerin 

kaynak bulmak için fon sahibi merkezi kişi veya kuruluşların özel 

isteklerine boyun eğmeyi engellemektedir. Sosyal medya platformları 

kavram olarak genellikle ücretsiz üyeliğe sahiptir. Gelir kaynakları ise 

üyelerinin sağladığı veridir ve bu veriler pazarlama firmaları için 

büyük bir öneme sahiptir. Ancak kuruluş ve işletme kaynağı kalabalık 

tarafından sağlandığında sosyal medya platformları üyelerinin 

verilerini ekonomik olarak değerlendirme ihtiyacı duymamaktadırlar. 

İkinci bir nokta sansürdür. Sosyal medya platformları her ne kadar 

görece birçok ülkeden daha demokratik ve özgür bir ortam sağlama 

yönünde başarılı olsa da merkezi yapıları nedeniyle ülkeler tarafından 

sansürlenebilmektedir. Ancak merkezi olmayan dağıtık sistemler 

sansür ve engellemeye karşı daha dayanıklıdır. Bu Blok zincir 

teknolojisinin özünde bulunan dağıtık defter teknolojisi sansür ve 

engellemeyi etkisiz hale getirmektedir. Blok zincir teknolojisi ile 

oluşturulmuş sosyal medya platformlarında genellikle kullanıcı 

tarafından oluşturulmuş içerik ve aldığı aksiyonlar kripto para ile 

ödüllendirilmektedir. Bu durum sosyal medya pazarlama alanında 

faaliyet gösteren firmalar için potansiyel taşıyan yeni bir mecra 

olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum ileride pazarlama firmaları 

tarafından içerik paylaşımı ve işbirlikleri için yeni bir alan olacaktır 

(Dutta ve Saini, 2020; Guidi, Conti, Passarella ve Ricci, 2018; 

Rajbhar, 2021; Soni, 2021). 
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze kadar önemini koruyan vergilendirme konusunun 

gelecekte de önemli bir yere sahip olacağı beklenmektedir. Vergi, 

devletin kamusal hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için cebren ve 

karşılıksız olarak topladığı en önemli gelir kaynağıdır. Verginin 

devletin egemenlik gücüne dayalı olarak toplanması verginin ne kadar 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda vergi, toplumların 

gelişmesi ve teknolojik olarak değişimlere ayak uydurması bakımından 

sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam alanları içerisinde önemli bir rol 

oynamaktadır.  

Günümüzde verginin devletler için önemi düşünüldüğünde, vergiyi 

doğuran olaydan başlayarak verginin tahsiline kadar her aşamanın tam 

olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Mükellefin ise üzerine düşen 

vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir. Hem 

mükellefin hem de vergi idaresinin istediği, toplumsal refahı arttıracak, 

dinamik, eşit ve adil bir vergi sistemi oluşturmaktır. Ancak bu durum, 

vergi sisteminin temelini oluşturan vergi mevzuatında ilkelere tam 

anlamıyla odaklanıldığı zaman mümkün olabilecektir.  

Mükellefin mevzuata uygun bir şekilde vergi yükümlülüğünü yerine 

getirmesi ise içsel motivasyonla şekillenmektedir. Kişileri vergi 

kurallarına uymaya zorlayan içsel motivasyon olarak ifade ettiğimiz 

“vergi ahlakı” ise verginin ödenmesi konusunda vergi idaresinin 

uyguladığı caydırma politikalarından daha çok etkiye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle vergi ahlakını etkileyen faktörleri 

kavramak hem mükellef hem de vergi idaresi açısından büyük önem arz 
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etmektedir. Bu faktörler demografik, ekonomik, sosyo-kültürel, ahlaki, 

psikolojik ve diğer faktörler şeklinde ifade edilebilmektedir. Bireylerin 

vergi ahlakını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde vergiye karşı olan 

tutum ve davranışları ele alınmaktadır. Devletlerin, kamu hizmetlerini 

gerçekleştirmesi için geleceğin potansiyel mükelleflerinin eğitimli 

olması toplumun gelişimi ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Bu 

sebeple vergi ahlakının oluşmasında eğitimin önemli bir yere sahip 

olduğu görülmektedir. 

VERGİ AHLAKI VE VERGİ AHLAKINA ETKİ EDEN 
DEMOGRAFİK VE EKONOMİK FAKTÖRLER 

Vergi Ahlakının Tanımı 

Mükelleflerin vergi kanunlarından doğan yükümlülükleri, gerçeğe 

uygun olarak yerine getirmesi hususundaki davranış ve tutum seviyeleri 

vergi ahlakı olarak ifade edilmektedir (Akdoğan, 2019:193). Ahlak 

kavramı tüm toplumlarda kişilerin yaşamlarını düzenleyen en önemli 

müesseselerden biri olmaktadır. Ahlak, hukuksal kıyasladığımızda 

kanunlarla hiçbir yaptırım gücüne sahip olmayan bir takım toplumsal 

kurallarından meydana geldiği görülmektedir (Kaynar, 2010: 65). Türk 

Dil Kurumu tarafından ahlak kavramı; bir toplumun içinde yer alan 

insanların uymak zorunda oldukları davranış şekilleri ve kuralları 

olarak tanımlanmaktadır (htpp://www. tdk.org.tr, 10.06.2022). 

Vergi ahlakı ise esas olarak vergi ödemeleri için motivasyon kaynağı 

olarak tanımlanabilmektedir. Bireylerin vergi ödemeye razı olması 

durumu vergi ahlakının temelini oluşturmaktadır. Vergi kaçakçılığının 
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tersine vergi ahlakı bireyin davranışları ile değil, bireyin tutumunu ve 

davranışlarını ölçerek değerlendirme yapmaktadır (Torgler, 2003:4). 

Literatürde, vergi ahlakının, vergi uyumuna yönelik bireysel 

davranışları ne kadar etkilediği araştırma konusu olsa da aslında 

şimdiye kadar vergilere uyum konusunda bireylerin davranışlarını 

neyin etkilediğine daha çok odaklanılmıştır (Leonardo, 2011:24). Vergi 

uyumu incelemesi, geleneksel uygulamalardan uzaklaştığı ölçüde 

ahlaki boyut kazanmaya ve dikkat çekmeye başlamaktadır. Bu sebeple, 

vergi ahlakı kavramını benimsetebilmek için evvela geleneksel vergi 

uyumu yaklaşımının keşfedilmesi gerekmektedir (Doğan, 2019:8). 

Literatürde vergi ahlakı ile ilgili farklı tanımlamaların yapıldığı 

görülmektedir: Schmölders (1960) vergi ahlakını “içsel motivasyon” 

olarak mükelleflerin vergi ile ilgili sorumluklarını zamanında tam 

olarak yerine getirmesi ya da hiçbir şekilde bu yükümlülükleri yerine 

getirmemesi olarak tanımlamaktadır (Alm, Kirchler ve Muhehlbacher, 

2012:143). İçsel motivasyon düşüncesi önemli ölçüde psikolojik ruh 

haline dayanmaktadır (Frey ve Feld, 2007:5). Psikoloji ve sosyoloji gibi 

diğer ana bilim dallarının da ahlaki ve etik düşünceleri temel alan tutum 

ve davranışın önemi üzerinde durmaktadırlar. Özellikle Hirschman 

(1965) ve Sen (1977) iktisatçılar tarafından içsel motivasyon ve dışsal 

motivasyon arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurmuşlar. Vergiye 

uyum açısından içsel ve dışsal motivasyonun önemli olduğuna ve vergi 

ahlakına içsel motivasyon özel bir şekli olarak görülmektedir (Kaynar 

Bilgin, 2011:269). 

 



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 218 

 

Song ve Yarboug (1978) ise vergi ahlakını hükümet ile vergi mükellefi 

arasındaki ilişkiye yön veren tutum ve davranışları kapsayan bir norm 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlama vergi ahlakı ile vergi uyumu 

arasındaki ilişkiyi açıklayan bir model geliştirmiştir. Bu modele göre, 

vergi yükümlülüklerin yerine getirilmesinde vergi uyumu gönüllü 

olarak yapılmasını üç ana faktör tarafından belirlenmekte ve bunlar; 

yasal çerçeve, vatandaşın vergi etiği ve belirli bir zamanda ve yer yerde 

işleyen diğer durumsal faktörlerden oluşmaktadır (Song ve Yarbrough, 

1978:444). 

Vergi Ahlakının Önemi 

Vergi ahlakı soyut bir olay olması sebebiyle incelenmesi ve 

ölçülmesinde çeşitli zorlukları barındıran bir kavramdır. Çünkü vergi 

yükümlülerinin vergi karşısında gösterdikleri içsel motivasyonu 

saptamak nispeten daha zordur. Bu nedenle mükellefin vergi ahlakı 

belirlemeye çalışılırken gerekli dikkat ve özeni gösterilmesi 

gerekmektedir (Tosuner ve Demir, 2008:356). İnsanlar neden vergi 

öder? Bu soruyla beraber vergi uyumu literatüründe vergi ahlakı 

kavramı son zamanlarda ilgi odağı haline gelmesini sağlamıştır 

(Torgler, 2003:3). 

Vergi ahlakının belirlenebilmesi için toplumun genel anlamda vergi 

konusunda bilgilendirilmesi ve vergi düzenlemeleri hususunda yeterli 

eğitimi almaları gerekmektedir. Bunun yanında mükellefin vergi ile 

alakalı vazifelerini yapabilmesi için gerekli uygulama şartlarının en 

aktif seviyede gerçekleştirilmesi de bir diğer zorunluluk olmaktadır. Bu 
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gereklilik ve zorunlulukların ortaya çıkmış olmasına karşın, vergiye 

karşı mükelleflerden kaynaklanan olumsuz davranışlar ortaya çıkıyor 

ise; vergi konusunda devam eden bilgilendirme ve eğitim 

faaliyetlerinin, yükümlülere ulaşma hususunda gösterilen 

çalışmalardaki etkinliğin, vergi kanunlarında basitliğin sağlanması ve 

karışıklığın önlenmesi konusundaki çabaların, vergi dairesinin hizmet 

sunum şartlarındaki yeterliliğin gözden geçirilmesi gerekmektedir 

(Akdoğan, 2019:193). 

Vergi ahlakı, bir toplumun demografik, sosyal ve ekonomik faktörler 

gibi birtakım değişkenlerinden etkilenmektedir. Bir toplumun vergi 

ahlakı seviyesinin yetersiz olması vergileme sürecinde rastlanılan 

sıkıntıların en önemli sebeplerinden biri olmaktadır. Böylelikle, 

Türkiye’nin de önemli bir sorunu olan vergi kaçakçılığının önüne 

geçebilmek için çeşitli önlemlerle kalıcı çözümler sağlamak için 

topluma vergi ahlakı kavramının aşılanması bilinçli mükelleflerin 

yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir (Yücel, 2017:233). 

Bundan dolayı, vergi ahlakının iyi dizayn edilmiş olması, vergi gibi 

sistemleştirilmesi son derece önemlidir (Ayas ve Saruç, 2015:178). 

Genel anlamda vergi ahlakı seviyesinin artması ile birlikte sağlanacak 

faydaları aşağıdaki gibi sıralamamız mümkün olacaktır: 

-Kamusal gelirlerin artması sebebiyle devletin sunacağı kamu 

hizmetlerinin kalitesi yükselme olacak ve toplumun refah 

seviyesi de aynı oranda artacaktır. 

-Devlet vergilemeye bağlı olan amaçlarına daha çabuk 
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ulaşacaktır. 

-Vergilemenin maliyeti azalacaktır. 

-Vergi dairesinin iş yükü azalacaktır. 

-Toplumun vergi ahlakı düzeyi yüksekse vergi kaçakçılığına 

meyilli olan mükellefler üzerinde toplumsal baskının 

oluşmasını sağlayacaktır. 

-Vergi ahlakı seviyesi ülkelerin gelişmişlik seviyelerini 

gösterdiğinden ötürü vergi ahlakı arttıkça o ülkedeki gelişme 

hızında da aynı yönde artış olacaktır (Ergün, 2016:32). 

Vergi Ahlakının Gelişimi 

Mükelleflerin vergi ile ilgili tutum ve davranışları ilk olarak Alman 

Maliyeci Günter Schmölders tarafından incelenmiştir. Vergi ahlakına 

ait önemli bulgular ilk olarak 1960 ve 1970 yıllarında “Köln vergi 

psikolojisi okulu (Cologne school of tax psychology)” tarafından 

yürütüldüğü bilinmektedir (Torgler, 2003:5). Vergi 

Psikolojisi Okulu, geleneksel neoklasik bakış açısıyla sadece analizin 

yapılmasına vurgulayarak ekonomik ve sosyal psikolojik olguları 

arasında kuvvetli bir köprünün kurulmasını sağlamaktadır. Aslında bu 

okulda ilk amaç ekonomik ve sosyal psikolojik olguların birbiriyle 

özdeşleşmesini sağlamaktır. (Alm ve Torgler, 2006:228). 1990 

yıllarından sonra vergi ahlakı ekonomist ve psikologlar tarafından 

dikkat çekmeye başlamış ve 2000 yıllardan sonra ise büyük ilgi 

görmüştür (Rodriguez ve Theilen, 2018:19). Feld ve Frey (2002) birçok 

çalışmada, vergi ahlakı bir kara kutu olarak tanımlamaktadır. Vergi 
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ahlakının nasıl şekillendiğini ve nerede ortaya çıktığına dair bir fikrine 

sahip değillerdir. 

Vergi ahlakı kavramının yerleştirilmesi bir eğitim, bilinçlenme ve 

ilerleme konusu olarak algılanmalıdır. Bununla beraber, vergi 

kaçakçılığının önlenmesi için çeşitli önlemlerin alınması, kanunlardaki 

boşlukların doldurulması ve etkin bir denetim faaliyetinin yürütülmesi 

devletin vazifeleri içerisinde yer almaktadır. Devlet vergi ahlakı 

konusunu da vergi bilinci gibi mükellef ve kamu kurumları bakımından 

iki yönlü değerlendirilerek vergi ahlakı bilincinin oluşmasını 

sağlamalıdır (Teyyare ve Kumbaşlı, 2016:5). Vergi sistemi, vergi 

kanunlarını uygulamaya koyan devlet ve vergi mükellefleri olmak 

üzere ikili yapıdan oluşmaktadır. Vergi yasaları ne kadar arzu edilen 

seviyede olursa olsun, uygulayıcılar vergi yasalarını ne kadar doğru 

gerçekleştirirse gerçekleştirsin; eğer kişinin vergi ahlakı düzeyi 

düşükse devamlı olarak vergi kaçırmaya eğilimli davranışlarda 

bulunacaktır. Sistemde gerçekleşen bu hareketlerde bulunan 

mükellefler başka mükelleflerin de vergi ahlakını olumsuz olarak 

etkileyecektir. Vergi ahlakının gelişmişlik düzeyi, vergi sisteminden 

arzu edilen başarı, vergi ahlakı seviyesi yüksek mükelleflerin 

sayılarıyla doğru orantılı olmaktadır. Aynı biçimde vergi ahlakı düzeyi 

düşük mükellef sayısı yükseldikçe vergilemede istenilen amaçlara 

ulaşma konusunda da aynı oranda azalma meydana gelmektedir 

(Tosuner ve Demir, 2007:12). 
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Vergi Ahlakını Etkileyen Faktörler 

Hükümetler vergiden elde edilen gelir ile istenilen amaçlara 

ulaşabilmesi için vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili sorumluluklarını 

vaktinde ve noksansız olarak yapmaları gerekmektedir. Bu sebeple, 

verginin ifa edilmesine yönelik algının içsel motivasyon kaynağı olarak 

görülmesi vergi ahlakını etkileyen faktörler açısından oldukça büyük 

öneme sahiptir. Bir toplumda vergi ahlakı düzeyinin yüksek olması 

vergiye gönüllü uyum seviyesinin artmasına neden olacaktır. Bundan 

dolayı toplumda vergi ahlakını arttırmak için vergi ahlakını etkileyen 

faktörleri belirlenmesi gerekmektedir (Çiçek ve Uygun 2019). Vergi 

ahlakını etkileyen bu faktörleri demografik, ekonomik ve sosyal 

faktörler olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkün olacaktır. 

Demografik Faktörler 

Vergi ahlakını etkileyen demografik faktörler; yaş, cinsiyet, eğitim 

düzeyi, mesleki durum ve medeni durum şeklinde sıralanabilir. 

Yaş 

Yaş faktörü ile vergi ahlakı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların 

genelinde kabul edilen görüş yaşlı olan mükelleflerin genç olanlara göre 

vergi ahlakı düzeylerinin daha yüksek olduğu yönündedir. Vergi 

mükellefleri olarak vergi ödevlerini yerine getiren kişilerin yaşı 

ilerledikçe vergi ahlakına etkisi de olumlu yönde olmaktadır. Böylelikle 

16 ile 29 yaş aralığında bulunan kişilerin 30 ile 64 yaş aralığında 

bulunan kişilere göre vergi ahlakı seviyeleri daha düşük olmaktadır. 

Yani, yaş faktörünün vergi ahlakı üzerinde oldukça farklı bir etkiye 



223 | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

sahip olduğu görülmektedir (Torgler, 2003:440). Tittle (1980), yaşı 

daha ileri olan kişilerin, cezai yaptırım tehdidine karşı daha hassas 

olduklarını ve bu kişilerin, yıllar geçtikçe yaşadıkları topluma olan 

aidiyet hislerinin arttığını tespit etmiştir. Genç olan kişilerin ait 

oldukları topluma daha güçsüz bağlarla bağlı olduklarını ve risk alma 

konusunda ise yaşlı kişilere nazaran daha cesaretli ve istekli 

davrandıklarını ifade etmiştir (Doğan, 2019:23). 

Genel anlamda toplumdaki yaşlı insanların gençlere göre devlete 

bağlılık ve hukuk kurallarının üstünlüğünü benimseme konusunda daha 

duyarlı oldukları görülmektedir. Yurdakul (2013), yaptığı çalışmada 

1990, 2001 ve 2007 Dünya Değerler Anketi verilerine dayanarak her üç 

dönemi kapsayan çalışması sonucunda ülkemizde kişilerin yaşında artış 

oldukça, vergi ahlakında da artma olduğunu gözlemlemiştir. Özellikle, 

Türkiye’de 2007 yılına ait verilerde en yaşlı ile en genç yaş grupları 

arasında açık bir farkın olduğu tespit edilmiştir. 

Cinsiyet 

Demografik faktörler arasında cinsiyet değişkeni büyük bir önem arz 

etmektedir. Cinsiyet faktörü, kişilerin toplum içerisindeki tutum ve 

davranışlarını etki edebilmektedir. Cinsiyet, kişinin topluma, toplumun 

ise kişiye olan görüşünü değiştirebilmekte ve böylelikle, toplumun 

kişilere cinsiyetleri nedeniyle farklı roller yüklediği 

gözlemlenmektedir. Bu davranış şekli kişilerin vergi ahlakı seviyelerini 

de etkisi altına alabilmektedir (Güney, 2018:59). 
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Sosyo-psikolojik inceleme sonuçlarına baktığımızda kadınların 

erkeklere nazaran daha uysal, itaatkâr ve özgüvenlerinin daha az olduğu 

gözlemlenmektedir. Fakat, sosyal psikolojide bu görüşler hakkında hala 

ciddi sıkıntıların olduğu görülmektedir. Geleneksel kadın figürü ile 

günümüzdeki hür kadın figürü arasında farklılık olduğu için 

günümüzdeki kadın tipi bağımsız olgusuyla bağdaştığında vergi 

ahlakında azalma olabilmektedir. Ancak vergi ahlakı üzerinde cinsiyet 

faktörünün etkisine bakılarak net olarak tahminlerin yapılması da 

güçleşmiştir (Sandalcı, 2015:59). 

Eğitim Düzeyi 

Mükellefin vergi ahlakına etki eden bir başka demografik faktör ise 

eğitim düzeyidir. Eğitim, vergi mükelleflerinin vergi yasaları 

hakkındaki bilgi seviyeleri ile ilgili bir mevzudur ve kişilerin veya 

toplumun genelini kapsayan bir takım olumlu tutum ve davranışların 

kazandırılması açısından bir faaliyetler bütünü olarak açıklanmaktadır 

(Yurdakul, 2013:23). Eğitimli olan vergi mükelleflerinin eğitimsiz olan 

vergi mükelleflerine göre vergi kanunları hakkında ve mali konularda 

daha fazla bilgiye sahip olduğu için devletin vatandaşlara sağladığı 

imkanlardan ve yapılan kamu hizmetlerinden daha bilinçli bir şekilde 

yararlanabilmektedirler. Başka bir deyişle, eğitimli olan mükellefler 

vergi kaçaklığı ve vergiden kaçınma fırsatlarını iyi bildikleri ve devletin 

vergi gelirlerini ne yönde ve nasıl kullandığını konusunda daha bilinçli 

olduğu için vergi ödeme konusunda daha esnek bir tutum 

sergilemektedirler (Torgler ve Murphy, 2004:12). Bu nedenle eğitim 
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düzeyi yüksek olan kişilerin daha düşük vergi ahlakı düzeyine sahip 

oldukları söylenebilmektedir (Torgler, 2003:438). 

Vergi gelirlerinin etkili ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla 

vergi ahlakı ile eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit etmek önem arz 

etmektedir. Eğitim düzeyi güçlü olan bir toplumun vergi gelirlerinin 

verimli ve etkin bir şekilde milletin ihtiyaçları doğrultusunda 

kullanılması, o toplumun eğitim düzeyinde yükselme sağlayacak ve 

eğitimli olan kişilerin bu yapılan harcamaları sorgulamaları neticesinde 

ikna olmaları vergi ahlakı düzeylerinde artış yaşanmasına neden 

olacaktır. Bu durumun aksi düşünüldüğünde ise eğitim düzeyi yüksek 

olan ülkelerde kamu harcamalarında müsriflik yapılıyorsa o zaman 

eğitimli kişiler tarafından vergiye tepki gösterilecek ve o ülkedeki vergi 

ahlak düzeyinin düşmesine yol açacaktır. Böylelikle, bir toplumun 

vergi ahlakı düzeyini arttırmayı hedefleyen devletler bir taraftan kamu 

giderlerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmalı diğer taraftan ise 

kişilerin bu giderlerin doğru yerlerde kullanıldığına ikna etme 

konusunda programlar geliştirmelidir (Sandalcı, 2015:57). 

Mesleki Durumu 

Demografik faktörlerden bir diğeri olan mesleki durum faktörü, vergi 

ahlakının bireylerin sahip oldukları mesleklerle olan ilişkisi açısından 

önem arz etmektedir. Mükelleflerin hangi meslek grubuna dahil 

oldukları da vergiye karşı olan davranışların belirlemesinde büyük rol 

oynamaktadır (Çataloluk, 2008:221). Mesleki durum, kişilerin toplum 

içindeki sosyal sınıfının saptanmasını sağlayan ve kişilerin ekonomik 
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şartları şekillendirmesi sebebiyle önemli bir yere sahiptir. Bireylerin 

vergi ile ilgili olan sorumlulukları karşısındaki tutum ve davranışları 

kişinin vergi ahlakı bakımından mesleki durumun önemini ortaya 

koymakta ve özellikle de seçilen meslek için katlanılan sübjektif ve 

objektif vergi yükünde önemli ölçüde kendini göstermektedir. 

Böylelikle, farklı meslek gruplarına sahip olan vergi mükelleflerinin 

vergi tazyikinin de aynı olmadığını için her bir meslek grubunun gelir 

elde etme elastikiyeti ve vergi matrahına uygulanacak oranlarda yapılan 

indirim, muafiyet ya da istisna miktarlarında farklılık 

görülebilmektedir. Bundan dolayı meslek gruplarının vergi yükünü 

hissetme seviyeleri birbiriyle aynı olmamaktadır. Bu da kişilerin vergi 

ahlakını farklı şekillerde etkileyebilmektedir (Demir, 2008:126). 

Medeni Durumu 

Bir mükellefin evli ya da bekar olmasının vergi karşısında sergilediği 

tutum ve davranışlarına etki etmesini iki farklı boyutta ele almak 

mümkün olacaktır. Ekonomik bakımdan incelendiğinde evli olanların 

ekonomik sorumluluklarının bekar olanlara nazaran daha çok olması bu 

bireylerde daha fazla gelire sahip olma arzusu uyandırmaktadır. 

Gelirini fazlalaştırma içgüdüsüne sahip olan evli mükellefler, vergilerin 

gelir üzerindeki azaltıcı etkisi nedeniyle yükümlülüklerini tam 

anlamıyla yerine getirmek istemeyebilir. Konu ile ilgili yapılan 

çalışmalarda evli olan kişilerin ekonomik endişeleri sebebiyle bekar 

olan kişilere nazaran vergiyi daha olumsuz olarak algıladıkları 

gözlemlenmiştir. Clotfelter (1983)’e göre evli olanlar bekarlara nazaran 
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vergi yükünü daha çok hissetmekte ve vergiye karşı bekarlara göre daha 

olumsuz bir yaklaşım sergilemektedir. Slemrod (1985) tarafından 

yapılan çalışmada da benzer şekilde evli olanların daha çok vergi 

kaçırma eğiliminde oldukları belirlenmiş ve buna sebep olarak da 

ekonomik endişeleri gösterilmiştir (Demir, 2008:125). 

Ekonomik Faktörler 

Ekonomik faktörler; Gelir düzeyi, vergi yükü ve adaleti, kamu 

harcamalarının algılanma düzeyi, vergi yasaları, vergi afları, vergi 

denetimleri cezaları ve muhasebe meslek mensuplarının etkisi gibi 

faktörlerden oluşmaktadır. 

Gelir Düzeyi 

Gelir düzeyi, bireyin ekonomik durumunu ölçen bir değişken olarak 

kullanılmaktadır. Bireylerin gelir ve servet düzeyleri birbirinden farklı 

olduğu için gelirin vergi ahlakı üzerindeki etkisini belirlemek ve 

değerlendirmek zor olmaktadır. Bu anlamda, vergileme konusunda esas 

alınacak mevzulardan birisi de vergi borçlarının bireylerin vergi 

kapasitesini geçmeyecek şekilde ayarlanması hususudur. Mükelleflerin 

vergiye karşı olan olumsuz algıları, toplumsal yaşamda başka grupların 

algılarını da etkileyecek ve vergi ahlakının azalmasına neden olacaktır 

(Demir, 2008:73). 

Bireylerin gelir düzeyleri ile vergiye karşı tutum ve davranışları 

arasındaki inceleyen çalışmalara bakıldığı zaman genel olarak 

mükelleflerin gelir düzeyi arttıkça daha fazla vergi kaçırma eğiliminde 
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olduğu görülmektedir. Çünkü geliri artan mükellefin ödeyeceği vergi 

tutarı artacak ve bu durumda düşük gelirli mükelleflere oranla daha 

fazla vergi kaçırma eğiliminde olabilecektir. Böylelikle, düşük gelir 

düzeyine sahip olan mükellefler vergi kaçakçılığı yaptıklarında 

ödeyecekleri cezanın fazla olması sebebiyle maddi olarak zor durumda 

olacaklarını düşünmektedirler. Bu nedenle, gelir düzeyi ile vergiye 

karşı olan tavırları arasında olumsuz bir ilişki olduğundan 

bahsedilmektedir (Buyrukluoğlu ve Erasa, 2012.124). 

Vergi Yükü 

Kamu gelirlerin büyük bir kısmı oluşturan vergiler hem kamuyu hem 

de bireyi ilgilendirmesi sebebiyle vergi uygulamalarının sosyal ve 

ekonomik yapı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılması 

gerekmektedir. Kamu mâliyesinin sosyoekonomik alanda başarıyı 

yakalayabilmesi için sahip olunan enstrümanların etkin ve dengeli bir 

şekilde kullanılması büyük bir önem arz etmektedir (Akdoğan, 

2019:508-509). 

Vergi yükü, vergi mükelleflerinin gelirleri, servetleri ya da harcamaları 

üzerinden alınmaktadır. Kişisel planda vergi yükü, vergi 

mükelleflerinin ödeme yaptıkları vergilerin gelirlerine oranı olarak 

açıklamaktadır. Vergi yükünü milli ekonomi açısından ele aldığımızda 

ise; vergi ve vergi benzeri kamu gelirlerin gayrisafi milli hasılaya oranı 

olarak ifade edilmektedir (Türk, 2015:214). Bu nedenle vergi oranları, 

vergi yükünün hissedilmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü 
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uygulanacak vergi oranları mükellefin kullanabileceği gelirinde düşüşe 

sebep olacak ve vergiye karşı tepki göstermesine yol açacaktır (Ergün, 

2016:37). 

Vergi Adaleti 

Vergi adaleti, vergi mükellefleri arasında önemli derecede bir tartışma 

konusunu haline gelmiştir. Ancak, devletin uyguladığı bir vergi 

sisteminin ne kadar adaletli olduğuna dair temelde somut olarak bir 

ölçeğin varlığından söz etmek imkansızdır. Bundan dolayı, vergi adaleti 

ile ilgili olarak genel geçer bir tanımlama yapmak da zor olacaktır. 

Buna karşın genel anlamda bir tanımlama yaptığımızda; eşit şatlarda 

olan mükelleflere eşit muamelede bulunan, kişilerin iktisadi kararlarına 

asgari düzeyde etki eden, gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikleri 

ortadan kaldıran bir sistemin olması vergi adaleti kavramı olarak 

açıklanmaktadır (Armut, 2019:30). 

Adalet bir algı konusudur (Reuben ve Widen, 2010:909). Adalet algısı, 

hükümet ve vergi mükellefleri arasındaki mali değişim neticesinde 

vergi ahlakının etkilenme olasılığının oldukça yüksek olduğu 

savunulmaktadır (Alm ve Torgler, 2006:28). Vergi mükelleflerinin 

adalet algısı, aynı durumda bulunan diğer mükellefler ile kıyaslama 

yaptığımız zaman ortaya çıkmaktadır. Vergi kaçakçılığı yapan kişilerin 

ortaya çıkarılıp ceza almaması ve vergi ödemesi yapmayanların sürekli 

olarak af kanunlarının çıkarılmasıyla affedilmesi, vergi ödemesini 

düzenli olarak yapan vergi mükelleflerine haksızlık olarak kabul 
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edilmektedir. Yapılan haksızlık vergi mükelleflerine düşüncelerini 

olumsuz yönde etkilemekte ve ahlaklı vergi mükellefinin 

cezalandırılmış olması gibi bir algı oluşturmaktadır (Tosuner ve Demir, 

2007. 15). Bu algı mükellefin vergi sisteminin adil olmadığını 

düşünmekte ve vergi ödemesi yapmayan mükellefin daha çok vergi 

kaçırmasına fırsatlar sunacaktır (Vogel, 1974:501). 

Kamu Harcamalarının Algılanma Düzeyi 

Bir toplumun genel olarak devletten beklentisi; vergi oranlarının düşük 

olması verginin adil olması, uygun dönemde toplanması ve toplanan 

verginin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması yönündedir. 

Vergilendirmeyle ilgili günümüzde yapılan tanımların önemli ortak 

özelliklerinden bir tanesi de verginin “karşılıksız” olma özelliğine sahip 

olmasıdır. 1982 Anayasasında Siyasi Haklar ve Ödevler başlığı altında 

bulunan vergi ödevi 73. maddesinde, “Herkes, kamu giderlerini 

karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” 

şeklinde hüküm yer almaktadır. Özellikle bu fıkrada bulunan kamu 

giderlerini karşılamak üzere kavramı vergilerin meşruiyeti, vergiyi 

kamu ihtiyaçlarının karşılanması olarak gören mükelleflerin vergi 

ahlakına ve vergi ile ilgili konularda bakış açısını önemli derecede 

etkilemektedir (Demir, 2008:76). 

Mükellefin vergiye uyumu, ödeme yaptığı vergilerin bir karşılığı olarak 

aldığı kamu hizmetlerin uygunluğuna bağlı olmaktadır. Eğer yükümlü 

tarafından ödenen vergilerin kamu hizmeti olarak geri dönüşü düşük 
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seviyelerde ise, devletin vergileri etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmadığını algısı oluşacak ve vergiye karşı olan tutum 

davranışlarda birtakım bozulmalara neden olacaktır. Bu nedenle vergi 

uyumunda devlet eliyle sunulan kamusal mal ve hizmetlerinin miktarı 

ile kalitesi mükellefler açısından önem arz etmektedir (Şahin, 

2011:103). 

Yapılan ampirik çalışmalarda hükümetin makul bir bedel karşılığında 

mükelleflerin tercihlerine göre kamu hizmeti sunduğu müddetçe vergi 

mükelleflerinin daha fazla vergi kanunlarına uyum sağladığı 

gözlemlenmiştir. Bir diğer ifade ile, mükelleflerin tercihlerinin göz 

önünde bulundurulması vergi ahlakı üzerinde olumlu yönde bir etki 

oluşturmaktadır (Feld ve Frey, 2007:111). 

Vergi Yasaları ve Vergi Afları 

Vergilendirme yetkisi, kanunsuz vergi olmayacağı prensibinin gereği 

olarak yasama organları eliyle yürütülmektedir. Devlet, yasama ve 

yürütme organları eliyle vergi ile ilgili konularda kanunları hazırlar ve 

yürürlüğe girmesini sağlar. Bu uygulamaları ise sorumlu vergi 

makamlarıyla gerçekleştirmektedir. Vergi kanunlarının vergileme ile 

ilgili konuların tümünü içermesi, eksik kalan konuları gidermesi ve 

kanunda boşlukların olmaması gerekmektedir. Yani, vergi kanunlarının 

lâfzi ve ruhunun birbiriyle örtüşmesi ve her vergi mükellefi tarafından 

anlaşılabilir olması gerekmektedir. 
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Vergi affı kavramı ise, genel olarak vergi mükelleflerinin vergi 

kanunlarına aykırı hareket etmesi sonucu uygulanan idari ve hukuki 

cezai yaptırımların ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir (Güneş, 

2007:173). Devletin vergisel ihlallere karşı uyguladığı cezai 

yaptırımlarından vazgeçmesi durumunda vergisini ödemeyen 

mükelleflerin lehine ve vergiyi zamanında tam ödeyen mükelleflerinde 

aleyhine mali sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Şenyüz, 2014:92). Vergi 

kaçakçılığı yapan kişiler, caydırıcı bir ceza almadıkları veya belirli 

dönemlerde çıkarılan vergi aflarından faydalandıklarından dolayı 

toplumdaki vergi ahlakının oluşmasında güçlüklerle karşılaşılacaktır. 

Bir toplumda vergi ahlaksızlığının normalleştirilmesi o toplumunun 

vergi ahlakı düzeyinin de geriye gitmesine neden olmaktadır (Demir, 

2008:86). Suça eğilimli olan birey çıkacak olan af kanunuyla cezadan 

kurtulacağını düşündüğü için vergi suçu işlemekten çekinmeyecektir. 

Bunun yanında vergisini zamanında ödeyen mükelleflerin aksine 

vergisini zamanında ödemeyen vergi kaçıran mükelleflere yapılan vergi 

afları sonrasında vergisini zamanında ödeyen mükellef 

sömürüldüklerini düşünerek vergilendirilmeye karşı tepki 

göstereceklerdir (Güneş, 2007:176). 

Vergi Denetimleri ve Vergi Cezaları 

Vergi denetimleri ve vergi cezaları vergi ahlakını etkileyen faktörler 

arasında yer almaktadır. Vergi denetimlerinin aktif olarak yapılması ve 

vergi kaçıran mükelleflerin cezalandırılması bir toplumda vergi 

uygulamalarının adil bir şekilde gerçekleştiği izlenimi uyandıracaktır. 
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Böylelikle vergi kaçıran mükelleflerin aktif olarak denetlendiği ve vergi 

kaçakçılığı yapan mükelleflerin cezalandırıldığını hisseden dürüst 

mükelleflerin vergiye bakış açısını ve vergi ahlaklarını olumlu yönde 

etkileyecektir (İzgi, 2011:80). 

Denetim ve cezalar, kişiler tarafından güven eksikliği olarak 

algılanabilmekte ve vergi mükellefleri üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturmaktadır. Böylece vergi mükelleflerinin güvensiz olmasına 

katkı sağlar ve bencil davranışların hâkim olmasıyla maliyet 

değerlendirmelerinde kasıtlı kararlar alınmasına teşvik etmektedir. 

Alınan kararlar aynı zamanda iş birliği için içsel motivasyonun dışta 

kalmasına neden olmakta ve kendiliğinden gelişen uyum isteğini 

olumsuz etkilemektedir. Özellikle vergi cezalarının orantısız ve 

uygunsuz olarak görülen cezalar, vergi mükelleflerinin vergiye karşı 

olan tutum ve davranışlarına olumsuz yönde etkiyebilir (Alm, Kirchıer 

ve Muehıbacher, 2012:139). Mükelleflerin vergilemeye ilişkin suç olan 

tutum ve davranışları ortaya koyma derecesi, vergi kanunlarında yer 

alan vergi cezalarına bağlı olmaktadır. Mükellef, vergi denetiminin 

etkinliğine bağlı olarak meydana gelen yakalanma ihtimalini ve 

cezaların etkinliğini göz önünde bulundurarak, vergiye tabi olan 

getirinin ne kadarını idareye beyan edeceğini belirleyecektir (Aktan ve 

Çoban, 2006:211). 
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Vergi İdaresi 

Vergi ahlakını etkileyen bir diğer faktör ise mükellefler ve vergi idaresi 

arasındaki ilişkidir. Vergi idaresi çalışanlarının mükelleflerle bire bir 

iletişim halinde olması vergi ahlakı düzeyi açısından büyük öneme 

sahiptir. Çünkü mükelleflerine karşı takındıkları tutum ve davranışların 

negatif olması vergi ödemesi yapan vergi mükelleflerinin vergiye karşı 

olan içsel motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca 

lüzumsuz formaliteler ve biçimsel yükümlülüklerin çokluğu, vergi 

denetimi yapan kişilerin gereken dikkat ve özeni göstermemesi gibi 

nedenler de mükelleflerinin vergi algısını olumsuz yönde bir 

etkileyecektir (Tosuner ve Demir, 2007:16). Bu nedenle gelir 

idaresinde çalışan kişilerin eğitimini tamamlamış bilgili, deneyimli ve 

uzman kişilerden oluşması gerekmektedir. Bir ülkedeki gelir idareleri o 

ülkede yaşayan vatandaşların talep duyarlılıklarına önem vermeli ve 

güvenlerini kazanmak için çok büyük çabalar göstermelidir (Kaynar 

Bilgin, 2011:273). 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etkisi 

Günümüzde vergi sistemlerinin en önemli yapı taşlarından bir tanesi de 

muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Vergi kanunların 

karmaşık bir yapıya sahip olması mükelleflerin vergi beyanı konusunda 

uzman kişilere gereksinim duyulmasına neden olmaktadır. Mükellefler 

vergi ile ilgili işlemlerini muhasebe meslek mensupları vasıtasıyla 

gerçekleştiriyor olması, vergi dairesi ile mükellef arasında bir köprü 
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görevi üstlenmektedir. Bu görevi yerine getirdiği esnada vergi dairesi 

ve vergi mükellefleri tarafından baskı altında kalmaktadırlar. Vergi 

dairesi muhasebe meslek mensuplarının vergi ile işlemleri tarafsız bir 

şekilde, etik kurallara uyarak ve kanun çerçevesinde yerine getirmesini 

beklerken, mükellefin ise muhasebe meslek mensuplarının kendi 

çıkarlarına göre hareket etmesini talep etmektedir (Aktaş Güzel, 

2020:6). 

Konuya ilişkin yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular muhasebe 

meslek mensuplarının mükelleflerin vergi ahlakını farklı boyutlarda 

etkilediğini göstermiştir. Mükellefin işlerini birlikte yürüttüğü meslek 

mensubunun iyi eğitim almış, vergi ile ilgili mevzuatta bilinçli, vergi 

kanunlarını ve uygulamalarını iyi bilen, meslek etiğin gerekliliklerine 

sahip olarak tarafsız davranabilen, mükelleflerin vergi konusunda 

akıllarına takılan sorularda uygun açıklamayı yapma yeteneğine sahip 

olan mükellef, muhasebe meslek mensubunun takınmış olduğu tavır ve 

davranışlar olumlu yönde etkilenerek vergi hususunda daha bilinçli 

olmasını sağlar ve vergi ödemesi yapmasında daha istekli bir tutum 

sergiler. Bir de bu durumun tersinin gerçekleştiği göz önünde 

bulundurulursa, mükellefin işlerini yürüten muhasebe meslek 

mensubunun meslek etiğine uygun olarak davranmamasıyla mükellefin 

vergi konusundaki düşüncelerini olumsuz yönde gelişmesini 

sağlayacaktır. Muhasebe meslek mensubu mükellefin kendisini 

dinlediği takdirde bu işlemden daha az miktarda vergi ödemesi 

yapacağı hususunda tavsiyelerde bulunarak yol göstermektedir. 

Mükellef işin içinde bulunan ve güvene dayanan bir bağdan dolayı 
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muhasebe meslek mensubunun söylediklerini önemli olduklarını 

düşünür. Bundan dolayı, muhasebe meslek mensubunun söylediklerine 

güvenerek kendisini yönlendirmesine izin vermektedir. Vergi ile ilgili 

konularda olağan değil de olağandışı yönlendirilmelerin yapılması 

mükellefin vergi ahlakı seviyesinin düşük olmasını sağlar ve vergiye 

karşı günden güne direnç göstererek vergi kaçakçılığını sürekli bir hal 

almasını sağlayacaktır (Organ ve Yeğen, 2013:55). 

SONUÇ 

Vergi, tarihsel süreç boyunca insan toplulukları ve devletlerinin var 

olmasında önemli rol oynamıştır. Verginin cebren ve karşılıksız olarak 

alınması çoğunlukla mükellefler tarafından hoş karşılanmamakta ve bu 

durum mükelleflerin vergiden kaçınma ile vergi kaçırma gibi 

istenmeyen tutum ve davranışlar sergilemesine neden olabilmektedir. 

Verginin devletler açısından önemi düşünüldüğünde, vergi sürecinin 

başarılı bir şekilde yürütülmesi için mükelleflerin vergi ile ilgili 

yükümlülükleri yerine getirmesinde vergiye yönelik tutum ve 

davranışlarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Mevcut vergi 

uyum seviyesini açıklamak ve vergiye dayalı kamu gelirlerinin elde 

edilmesini sağlamak amacıyla vergi ahlakı kavramı son yıllarda hem 

politikacılar hem de akademisyenler tarafından üzerinde önemle 

durulan bir konudur. 

Bu çalışmanın amacı, vergi ahlakını etkileyen faktörlerin neler 

olduğunun tespit edilmesidir. Ayrıca vergi ahlakı düzeyinin bazı 
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demografik özellikler (Cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, aile aylık ortalama, 

baba ve annenin mesleği, baba ve annenin eğitim düzeyi, aylık tahmini 

harcama) bakımından farklılık gösterip göstermediği incelenmektedir 

Vergiler her dönem devletlerin en önemli gelir kaynağı olmuştur. 

Devletler kamu hizmetlerini bu gelir kaynaklarına göre 

şekillendirmektedirler. Bu yüzden devlet için vergi vazgeçilmez bir 

gelir kaynağıdır. Vazgeçilmez gelir kaynağı olan vergileri devlet 

egemenlik gücünü kullanarak toplamaktadır. Bu yüzden vergilerin 

etkin şekilde toplanması gerekmektedir. Vergilerin toplanmasında 

hedeflenen başarıların sağlanabilmesi için devletin topladığı vergiler 

kadar toplaması gerektiği halde toplayamadığı vergilerin sebeplerini ve 

kişilerin vergi ödememelerine neden olan olumlu ya da olumsuz 

faktörleri tespit etmesi ve bu yapılan tespitler neticesinde gerekli 

politikaları geliştirmesi gereklidir. Günümüze kadar vergi toplamada 

etkinliğin arttırılması için kişileri vergi ödemeye yönlendirecek ya da 

vergiden kaçınmalarını engelleyecek yaptırımlar tercih edilmekteydi. 

Bireylerin denetlenme, yakalanma ve ceza alma riskini göze alamayıp 

vergi ödeyecekleri varsayılmaktaydı. Son zamanlarda yapılan ampirik 

çalışmalarda ise vergi ödemeye zorlayıcı yasal ve ekonomik 

yaptırımların yanında içsel motivasyonların da çok önemli olduğu 

ortaya konmuştur. Çalışmalarda vergisel denetim ve cezaların kişileri 

vergilerini düzenli ödemeye zorlayacak yeterlilikte olmadığı tespitine 

varılmıştır. Çünkü vergi denetimi geçirmeyen ve ceza almayan birçok 

mükellefin vergisini düzenli ödediği görülmektedir. Bu yüzden vergi 

mükelleflerinin ne tür güdülerle vergi ödedikleri sorusu önem 



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 238 

 

kazanmıştır. Günümüzde, mükellef davranışlarını açıklamak için yasal 

ve ekonomik faktörlerin tek başına yeterli olmadıkları bilinmektedir. 

Kişiler vergi görevlerini yerine getirip getirmeme konusunda içsel 

motivasyonlarına göre davrandıklarında vergi ahlakı gündeme 

gelmektedir. Kişilerin vergi ahlakı seviyeleri yüksek ise vergi 

karşısında olumlu, vergi ahlakı seviyeleri düşükse olumsuz tutum ve 

davranış sergileyeceklerdir. Bu nedenle devletin vergide hedeflediği 

başarıya ulaşması için kişilerin ve toplumun vergi ahlakı seviyesini 

yükseltmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmesi için kişilerin vergi 

ahlakını hangi faktörlerin belirlediğini doğru tespit etmesi 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Tüm ülkelerde olduğu gibi devletimizinde en önemli gelir kaynağı 

vergilerdir. Vergiler bir ülkede devletin kamusal yatırım ve giderlerini 

karşılamaktadır. Bundan dolayıdır ki bireylerden verginin zamanında 

alınması gerekmektedir. Zamanında alınmayan vergiler ülke 

ekonomisine zarar vermekte ve kamusal giderlerin yerinde ve 

zamanında yönlendirilmesini aksatmaktadır. 

Vergi ödevinin zamanında yerine getirilmemesinden dolayı vergi ödevi 

ile yükümlü bulunanların çeşitli nedenlerle vergi ödemekten yasal veya 

yasa dışı yollarla kaçmak istemesi nedeniyle hükümetler çeşitli 

önlemler almaktadır. Bu önlemlerin başında kolay ve hızlı elde 

edilebilirliği yönünden vergi afları gelmektedir. 

1.Vergi Affının Tanımı 

Vergi affının kesin bir tanımı yoktur. Kendimiz bir tanım yapacak 

olursak devletin asli ve fer’i borçlarından kanun yoluyla vergi ödevini 

yerine getirmekle yükümlü mükellefler lehine, devlet alacaklarından 

vazgeçmesinden dolayı aleyhine yapılan işlem olarak nitelendirebiliriz. 

2.Vergi ve Vergi Affı 

Krallıklar döneminde kralların ve hâkimiyet sahibi ailelerin kendi vergi 

koyma yetkisini ellerinde bulundurmaktaydılar. Kralları ve iktidar 

sahiplerinin yetkilerini sınırlandırma, ilk olarak keyfi vergilerden 

bıktıkları için halk tarafından vergilendirmeler üzerinde olmuştur. 

Vergilendirme sınırlamasıyla kalmamış sonrasında halk kendini temsil 

edecek meclisler veya danışmanlık yapacak kurullar kurmuşlardır. 
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İktidarı elinde bulunduran mutlak iktidar sahipleri bu yetkilerinden 

vazgeçmek istemeseler de sonuçta halkın istediği anayasal düzenler 

kurulmaya başlamıştır.  

Bu doğrultuda Batı Avrupa ülkelerinde mutlak otoriteye karşı kralın 

yetkilerini kısıtlayan Büyük Özgürlükler Sözleşmesi (Magna Carta 

Libertatum) ilk belge olarak İngiltere de imzalanmıştır. Günümüzdeki 

anayasal düzene ulaşmada en önemli adımların ilkidir. Bu sözleşmeye 

uyum gerçekleşmemiştir. 1628 yılında yayımlanan İngiliz Haklar 

Dilekçesi (Petition of Rights) ve bu dilekçenin sonucu olarak imzalanan 

İngiliz Haklar Bildirgesi (Bill of Rights) ile İngiltere de tahta çıkan 

krallar yetkilerinin birçoğunu parlemantoya devretmiştir. 

Parlemantonun onayı olmadan vergi koymak, parlemantonun onayı 

olmadan taht için para toplamak yasaktır ibaresi en önemli 

maddelerinden biridir. 1776 yılında Amerika Birleşik Devletlerin’de 

imzalanan Bağımsızlık Bildirisinde temsilsiz vergi olmaz ilkesine yer 

verilmiştir. 1789 yılında gerçekleşen  Fransız Devrimi sonrasında 

Vatandaş Hakları Demeci yasallık, eşitlik ve adalet ilkeleri 

vergilendirme konusunda yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesinde geçen maddeye göre kimse mal ve mülkünden keyfi 

olarak yoksun bırakılamaz ibaresi yer almaktadır. 1952 tarihinde 

yayımlanan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 

Sözleşmeye Ek Protokole göre devletler vergi ve mali yükümlülükler 

koyabilir ancak insanların haklarına keyfi müdahale yapılamayacağı 

hükümlerine yer verilmiştir(Öncel vb, 1997).   
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Osmanlı Devleti’nde Padişah sınırsız yetkilere sahiptir. Ancak 

merkeziyetçi bir vergi sistemi kuramamış tımar sisteminin 

bozulmasıyla ekonomisinde ciddi bozulmalar yaşamıştır. 1808 yılında 

Sened-i İttifak belgesi ile padişahın yetkileri kısıtlanmıştır. Halkın 

Padişah üzerindeki etkinliği artmıştır. Ancak bu belgeyede uyum söz 

konusu olmamıştır. Bu sebeple de Büyük Özgürlükler Sözleşmesi ile 

benzerlik göstermektedir. 

1839 yılında Gülhane Parkı’nda okunan Tanzimat Fermanı(Gülhanı 

Hatt-ı Hümayunu) ile padişahın vergilendirme gücü sınırlandırılmıştır. 

Vergi adaleti kavramıda burada yer almaktadır. 1956 yılında avrupalı 

ülkelerden destek almak ve vergilendirme konusunda yabancı ülkelerin 

baskısından dolayı Islahat Fermanı(Islahat Hatt-ı Humayunu) 

çıkarılmıştır. Bu fermana göre vergi ve vergilendirmeler konusunda dış 

devletlerin baskısına ve kurallarına uymayı kabullenilmiştir. Ancak 

herhangi bir yaptırımdan yoksun olması sebebi ile fermanın etkisi 

vergilendirme konusunda padişaha sınırlandırma getirememiştir. 1876 

yılında Kanun-u Esasi ile parlemanto kurulmuş ve yasaya dayanmayan 

vergi koyulamaz ibaresi ile padişahın şahsi vergilendirme gücü elinden 

alınmıştır. Ancak bu meclis vergilendirme yetkisini padişah ile 

paylaşmıştır. Çünkü danışma niteliğindedir. 

Cumhuriyetin ilanıyla vergi hukuku Türkiye’de gerçek anlamda yerini 

almıştır. Avrupa yasaları alınmış çağdaş kanunlar getirilmiştir. En 

önemli reformlar olarak 1961 yılında vergi usul kanunu ve gelir vergisi 

kanunu kabul edilmiştir. 1924 ve 1961 Anayasaları kabul edildi. 

Vergilerin yasallığı, genelliği ve eşitlik hükümleri bu anayasalarda 



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 246 

 

kabul edilmiştir. 1982 anayasası ile vergi kanunlarında çok ciddi 

değişiklikler meydana gelmiştir. 

1982 Anayasasasının Vergi ödevi başlığı altında Madde 73’e göre 

herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi adaletli ve dengeli olmalı, 

kanunun belirlediği sınırlar çerçevesinde değişiklik yapabilme yetkisi 

Cumhurbaşkanı’na verilmiştir.  

Anayada belirtildiği gibi vergi ödemek ödevdir. Vergi ödemekten yasal 

olmayan şekilde kaçanlar ve gelirlerinden vazgeçemeyen, vergi ödeme 

yükümlülülerini vergi ödeme sistemine dahil etmek için ve devlet 

gelirlerine kısa sürede kaynak sağlamak için hükümetler genelde vergi 

affına başvurmaktadırlar. 

Çeşitli görüşler olmasıyla birlikte af ve vergi afları konusunda net tanım 

bulunmamakta ve ibare yer almamaktadır (Şenlik 2008: 7, Aktaran: 

Şanver 2018:37). Kamu alacağının, mükelleflerin borçlarının, çeşitli 

alacaklarının ve sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklı 

olarak devletin alacaklarından tamamen veya bir kısmından 

vazgeçmesi veya ortadan kaldırması olarak tanımlanabilir (Kargı 2011: 

3, Aktaran: Şanver 2018: 38). Kendimiz tanım yapmamız gerekirse 

vergi affı; vergi ödevi ile yükümlü olan herkes için verginin ödenmesini 

sağlamak,  bireyleri vergi ödeme sürecine dahil etmek, devletin 

ekonomisine hızlı şekilde kaynak sağlamak ve kaçakçılık gibi yasadışı 

yollara yönelmelerin azalmasını önlemek için devlet yöneticilerinin 

başvurduğu bir yöntemdir. Vergi aflarına has bazı özellikler; kanunla 

düzenlenmesi, devletin alacaklarından vazgeçmesi, geçmiş üzerinden 

hareket etmesi ve geçmişe yönelik olması ve devletin kendi yetkisi olan 
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cezalandırma yetkisinden isteğiyle vazgeçmesi olarak sıralayabiliriz 

(Şenyurt, 2008, Aktaran: Edizdoğan, vb, 2013: 100). 

3. Vergi Affına Sebep Olan Nedenler 

Vergi aflarına çeşitli nedenlerle gidilebilmektedir. Her ne kadar siyasi 

nedenler doğrultusunda çıkarılsada tek neden olarak değerlendirmek 

yanlış olabilir (Dönmez, 1992:48 ktaran: Doğan ve Besen, 2008:25). 

Vergi affına sebep olan diğer nedenleri de değerlendirmeliyiz. Bu 

nedenler ekonomik, idari ve teknik nedenlerdir. Bu nedenler genel 

olarak ele alınmıştır.  

3.1. Siyasi Nedenler  

Ülkelerin yönetimini elinde bulunduran yöneticiler yani hükümetler 

kriz dönemlerinde özellikle ekonomik bozulmalarda gelir sağlamak ve 

piyasaları canlı tutmak için vergi affını kullanabilir. Gelişmekte olan, 

gelişmeye açık olan ve gelişmemiş olan ülkelerde asker kaynaklı 

darbelerin, askeri kaynaklı devrimlerin veya toplum tarafından 

gerçekleştirilen devrimlerin, kendinden önce kararlar almış olan, 

kendisini olumsuz etkileyen veya kararlarına meşrutiyet kazandırmak 

için kendinden önce yönetimde bulunan hükümetlerin devre dışı 

kalması için vergi aflarına başvurulabilmektedir(Çetin, 2007: 173). 

Krizlerden ve bunalımlardan sonra krizlerin yaşanması sonucu aflar 

ilan edilmekte, bu durum toplumu ve krizi yaşayanları sakinleştirme 

etkisine sahip olan bir uygulama olabilmektedir. Gelecek konusunda 

kaygısı bulunanlar hareket ve eylemselliğe iten olayların durulmasını, 

şahıs ve kurumların sakinleşmesini, gelecek konusunda kaygıların 
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bitmesini sağlayabilmektedir(Bülbül, 2003a:207 Aktaran: Doğan ve 

Besen, 2008:25). 

Ülkemizde yönetime gelen hükümetler 1980 sonrası dönemde birçok 

kez vergi affında bulunmuşlardır. Bu durum vergi ödemekle yükümlü 

bulunan şahıs, mükellef vb için sürekli olarak af çıkar beklentisine 

yöneltmektedir. Bunun sonucu olarak vergi ödemekle yükümlü şahıs ve 

kurumların denetim ve cezalarda etkileri azalmaktadır. Azalan etkiler 

silsile yoluyla devam etmekte vergi ödemekle yükümlü şahıs ve 

kurumların gelirlerinden vazgeçmesinde ve ödeme yapmalarında 

kaçınmaya sebep olmakta ayrıca ödeyen ve ödevlerini zamanında ve 

düzenli yapan şahıs ve kurumlarda vergi ödeyenlerin üzerlerinde 

olumsuzluklara sebep olabilmektedir (Edizdoğan, Gümüş, 2013: 100). 

3.2. Ekonomik Nedenler 

Devlet olarak kamunun belli ihtiyaçlarının maliyetleri ortaya 

çıkmaktadır. Vergilere gönüllü katılımlarında azalması, gelirlerin 

zamanında ve yetersiz alınması kamunun artan maliyetlerini 

karşılamada yetersiz kalabilmektedir (Gökbel, 2003, Aktaran: Çetin, 

2007:173).  

Ülkelerin ekonomileri hele ki gelişmekte olan ve gelişmemiş ülke 

ekonomileri zaman zaman krizlere girebilmektedir. Kriz dönemine 

giren bir ülke maliyetlerini karşılamak, hızlı gelir kazanmak için vergi 

aflarına sık sık başvurabilmektedir. Sadece kriz dönemlerinde değil 

bazen de hükümetler veya yönetimler, piyasalar durgunluk dönemine 

girdiğinde canlılık sağlamak için af yasalarıyla kaynak sağlamaya ve 
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düzenlemeler yapma yollarına gitmektedir. Kara para olarak bilinen 

kaynağı belli olmayan gelirlerin aklanması ve ekonomiye 

kazandırılması, kaynak sağlanması için de vergi affı yöntemleri 

kullanılabilmektedir.  

Vergilerde af yoluna gidilmesi mükelleflerin beyan etmiş oldukları 

kendilerine has gizli diyebileceğimiz varlıklarına küçük oranlarda vergi 

oranları uygulandığından dolayı kendilerine ayrılan varlıkların ortaya 

çıkmasına da neden olabilmektedir (Çetin, 2007: 173).  

Türkiye gelişmekte olan bir ülke statüsünde yer almaktadır. Bu 

sebepten dolayı kısa vadede artan kamusal giderleri karşılamak ve gelir 

elde etmek için vergi affı uygulamalarına çok sık başvurabilmektedir.  

3.3. İdari ve Teknik Nedenler 

Devletin veya kamunun alacaklarının tahsil edilmesi veya takipte 

olması ihtilaflı alacaklar dediğimiz alacakların uzun sürelerde tahsil 

edilebilmesi veya edilememesi teknik nedenler olarak bahsedilebilir. 

Bu aksak sistemin veya karışık düzenlerin giderilmesi amacıyla 

sistemin aksayan yönlerini düzeltebilmek, temelden değişiklikler 

yapabilmek veya kendine has yeni bir yöntem getirmek, geliştirmek 

veya iyi bir yöntemi sisteme dahil etmek için vergi aflarına 

başvurulabilmektedir. Açıklanan bu sistemler ve aflar başlığımıza 

temel oluşturmaktadır(Çetin, 2007: 173).  

Küresel dünyada hızlı gelişmeler yaşanması, vergilendirilecek yeni 

alanların oluşması ve vergilendirmeye gerek kalmayan alanlarda 

yöneticiler yeni yöntemler geliştirmekte, bundan dolayı sistemi tasfiye 
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etmek istemekte ve mükellefleri yeni sisteme direk ve hızlı şekilde 

adapte etmek için vergi affı yöntemine başvurabilmektedir. 

4.Türkiye’de Uygulanan Vergi Afları 

Türkiyede cumhuriyetten günümüze birçok vergi affı çıkarılmıştır. 

Ancak incelememizi 1980 sonrası çıkarılan vergi afları başlığı altında 

sınırlandırdığımzdan dolayı 1980 sonrası çıkarılan vergi afları 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1. 1980 Sonrası Çıkarılan Vergi Afları 

1 20.03.1981 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması ve Beyan Dışı 

Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına 

İlişkin Yasa 

2 02.03.1982 2431 Sayılı Yasaya Ek 

3 22.02.1983 2801 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu 

ile Tahsili Hakkında Yasa 

4 04.02.1985 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 

3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi 

5 03.12.1988 3505 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde) 

6 28.12.1988 3512 Sayılı Yasa 

7 15.12.1990 3689 Sayılı Yasa (Geçici Birinci Madde) 

8 21.02.1992 3787 Sayılı Yasa 

9 05.09.1997 400 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

10 22.07.1998 4369 Sayılı Yasa 

11 06.02.2001 414 Sayılı Tahsilat Genel Tebliği 

12 07.03.2002 4746 Sayılı Yasa İle Emlak Vergisi İle İlgili Af 

Düzenlemesi (Emlak Vergisi Yasasının Geçici Madde 21) 

13 27.02.2003 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 

14 22.11.2008 
 

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye 

Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı) 

15 13.02.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve 

Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
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16 10.09.2014 

 

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 

17 19.08.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 

Kanun 

18 18.05.2017 

 

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 

Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

19 11.05.2018 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

Hakkında Kanun 

20 11.11.2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

21 09.06.2021 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Kaynak: Göde, 2021:828-829, Çetin, (2007): 177 ve GİB verileriyle 

oluşturulmuştur.2021 tarafımdan dahil edilmiştir. 

1981 yılından günümüze kadar çıkarılan tüm af kanunlarının ortak 

amacı vergi tabanını genişletme çalışması, kayıt altına alınamayan kayıt 

dışı ekonominin kayıt altına alınması, vergi sisteminin daha basit hale 

getirilmesi, vergide adalet kavramının sağlanması ve güven 

oluşturulması, ekonomik düzene uyum çabası, vergi gelirlerinin 

artırılmak istenmesi ve hızlı gelir sağlanmak istenmesidir.   

Vergi aflarının çok sık olduğu tablo 1 de görülmektedir. İncelememizin 

temelini oluşturan 1980 sonrasından günümüze kadar 21 af yasası 

çıkarılmıştır. Bu aflar çeşitli nedenlerle çıkmış bulunmakta olsa da 

gelişmekte olan ülkemiz için kısa sürede ve hızlı şekilde para kaynağı 

oluşturmasından dolayı sürekli başvurulan bir yöntem olmaktadır. 

Ancak alt başlıklarda açıklanacak olmasına rağmen vergi aflarının 

Türkiye ekonomisinde katkısı istenilen başarı seviyesinde olmamıştır. 

Sık çıkarılması da vergi yükümlülerinin bir daha çıkar düşüncesinin 

olmasına sebep olabilmektedir. 
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5. 1980 SONRASI TÜRKİYE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ VE 

VERGİ GELİRLERİ  

Aşağıdaki tabloda Türkiye’de vergi afları ve sonrasında genel bütçe 

gelirleri ile vergi afları sonrası ele geçen gelirler toplu şekilde 

verilmiştir. 

Tablo 2. 1980-2020 Yılları Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri 

Yıllar Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri % Değişim % 

1981(+) 1 420 850 1 190 204 84 +3 

1982(+) 1 461 533 1 304 866 89 +5 

1983(+) 2 313 957 1 934 492 84 -5 

1984 3 298 051 2 372 211 72 -12 

1985(+) 4 578 420 3 829 117 84 +12 

1986 6 629 710 5 972 034 90 +6 

1987 9 894 322 9 051 003 91 +1 

1988(+)(+) 16 813 270 14 231 761 85 -6 

1989 30 209 733 25 550 320 85 0 

1990(+) 55 066 933 45 399 534 82 -3 

1991 96 372 525 78 642 770 82 0 

1992(+) 174 150 046 141 602 094 81 -1 

1993 350 845 430 264 272 936 75 -6 

1994 742 499 135 587 760 248 79 +4 

1995 1 387 759 990 1 084 350 504 78 -1 

1996 2 684 968 310 2 244 093 830 84 +6 

1997(+) 5 726 931 736 4 745 484 021 83 -1 

1998(+) 11 635 610 868 9 228 596 187 79 -4 

1999 18 657 677 076 14 802 279 916 79 0 

2000 33 040 902 853 26 503 698 413 80 +1 

2001(+) 50 890 481 078 39 735 928 150 78 -2 

2002(+) 74 603 699 065 59 631 867 852 80 +2 

2003(+) 98 558 732 547 84 316 168 756 86 +6 

2004 120 089 244 000 101 038 904 000 84 -2 

2005 148 237 974 000 119 250 807 000 80 -4 

2006 182 577 918 000 151 271 701 000 83 +3 

2007 203 349 268 000 171 098 466 000 84 +1 

2008(+) 225 496 339 000 189 980 827 000 84 0 

2009 232 930 317 000 196 313 308 000 84 0 
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2010 271 957 407 000 235 714 637 000 87 +3 

2011(+) 319 512 928 000 284 490 017 000 89 +2 

2012 362 654 794 000 317 218 619 000 87 -2 

2013 419 653 762 000 367 517 727 000 88 +1 

2014(+) 461 450 539 000 401 683 956 000 87 -1 

2015 525 045 891 000 465 229 389 397 89 +2 

2016(+) 608 336 187 441 529 607 900 959 87 -2 

2017(+) 700 697 988 690 625 512 314 176 89 +2 

2018(+) 850 728 172 000 738 180 401 147 87 -2 

2019 1 002 011 368 000 819 603 098 822 82 -5 

2020(+) 1 158 932 165 000 983 069 869 000 85 +3 

2021(+) 1 611 044 094 000 
1 395 545 673 

000 
87 +2 

Kaynak: (Göde,2021:835-836-837) ve GİB vergi gelirleri istatistikleri. 2021 yılı 

tarafımdan eklenmiştir. 

 

1980 sonrasında çıkarılan vergi aflarının genel bütçe gelirleri içerisinde 

önemli bir artışa sebep olmamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının 

verilerini incelediğimizde af dönemlerinde vergi gelirlerinde istenilen 

başarı söz konusu değildir. Gelirler sabit kalma ve düşlme 

eğilimindedir. 2020 ve 2021 yılında çıkarılmış olan af yasalarına 

özellikle Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların 

etkileri hafifletilmeye çalışılmış fakat yeniden af uygulamasına 

başvurulması vergi kültürünü ve vergi uyumunu olumsuz şekilde 

etkilemektedir (Göde, 2021:838). 

Vergi affı çıkarılan ve çıkarılmayan yıllar karşılaştırıldığında vergi 

gelirlerinde artış oranları benzerlik göstermektedir. Vergi gelirlerinde 

artışların olmaması beklenilen gelirlere ulaşılamadığı ve vergi 

aflarından istenilen başarıların elde edilemediğini göstermektedir. 

Vergi aflarına sık başvurulması vergi ödeme uyumunu ve vergilemede 

adaleti zedelediğini görmekteyiz. Vergi affına bu kadar sık 

başvurulması vergi ödeme uyumunu azaltmaktadır.  
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6. Vergi Kaçakçılığı 

Çeşitli tanımlar bulunduran vergi kaçakçılığının birden çok tanımı 

bulunmaktadır (Nadaroglu 1992:287-288). Kurtulma yöntemi olarak 

çeşitli sebeplerle ödemelerden kaçmak ve ödememe yöntemi olarak 

tanımlanabilmektedir (Kapusuzoğlu, 2008:125). Devlete karşı yükümlü 

olunan vergi ödeme yükümlülüğünün ve yasalarla ödeme zorunlulu 

olan vergilerin yasalara karşı gelerek ödenmemesi ve yasaya aykırı 

gelme olarak işlenen suç yöntemidir (Kuruca, 1968:277). Bu tanımla 

birlikte kaçakçılığın kasıtla işlenen bir suç olduğu üzerinde 

durulmaktadır. Diger bir tanımda da kaçakçılık yükümlü bulunanların 

bu yükümlülükten kaçmak uğruna hilelere ve aldatma yollarına 

gitmesidir (Herber, 1979:126, Aktaran: Kapusuzoğlu, 2008:125).  

Kendimiz de bir tanım yapacak olursak vergi kaçakçılığı; anayasada 

vergi ödevi olan ve herkesin ödemesi gereken vergiyi ödemekten 

kaçınma, yasal olmayan yollara başvurma ve devleti ödemediği vergi 

yüzünden zarara uğratma ve tespit edildiği takdirde cezası bulunan bir 

suç olarak tanımlayabiliriz. 

7. Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Cezaları 

Vergi kaçakçılığı suçları ve cezalarını Vergi Usul Kanunu madde 359 

da yer alan suç ve cezalardan almaktayız.  

Kanunlara göre tutulması, saklanması, düzenlenmesi ve ibraz edilmesi 

gerekli olan; 

Tutulan kayıt ve defterlerde hileler yapan, ilgisiz kişiler için hesaplar 

açılması veya matrahlarda azalmaya neden olabilecek kayıtlar yapanlar, 
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Tutulması zorunlu evrak ve kayıtların gizlenmesi, yanıltıcı olması ve 

içerik olarak olması gerekenden farklı şekilde düzenleme yapanlar veya 

kullananlar adına 18 ay ile 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir. 

Yetkililere tutulan evrak, kayıt ve defterlerin gösterilmemesi gizleme 

yerine geçer. Bu şekilde olması gerekirken gerçeğe aykırı yansıtılan 

belge yanıltıcı durumundadır. 

Tutulması gereken evrak, kayıt ve belgelerin imha edilmesi, 

sayfalarında eksiklikler bulunması veya yerine başka sayfalar 

koyulması, asıl suretlerinin bulunmaması veya sahte evraklar veya 

kayıtlar düzenlenmesi durumunda 3 yıl ile 5 yıl arası hapis cezası 

verilebilir. Düzenlenme gereksinimi olmadığı halde varmış gibi 

düzenleme yapılan evrak veya defterler sahte niteliğindedir. 

Basılmasına sadece Maliye Bakanlığı’nın yetki verdiklerinin 

basabileceği halde yetkisi bulunmayanların basması ve bunları bilerek 

kullananlar 2 yıldan ile 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkisi olmadan cihazlara müdahale 

edilmesi, yazılımlarının değiştirilmesi, donanımlarının oynanması veya 

değiştirilmesi, kontrol ve denetim yapan sistemlerine müdahele 

edilmesi ayrıca sistem üzerinden bakanlığa iletilmesi gereken verilerin 

gerçek dışı iletilmesi 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Eğer 

pişmalık şartları doğrultusunda bildirimi ilgili makama kendileri 

yapanlar için bu cezalar uygulanmaz. Eğer kaçakçılık suçu işlenmiş ise 

gene aynı cezalar uygulanır ve vergi ziyaı cezasıda uygulanmasına 

herhangi bir engel teşkil etmemektedir. 
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Görüldüğü üzere Vergi Usul Kanunu madde 359 da düzenlenen suç ve 

cezalar hapis cezasıyla ağırlaştırılmıştır. Caydırıcılık etkisinin olmasını 

sağlayan cezaların varlığı kaçakçılıkla mücadelede devletin elini 

güçlendirmektedir.  

8. Vergi Kaçakçılığı Nedenleri 

Vergi kaçakçılığına neden olan birden fazla neden vardır. Biz genel 

nedenler üzerinde durmaktayız.  Bu nedenler ekonomik, tarihi ve sosyal 

nedenlerdir.  

8.1 Ekonomik Nedenler  

Vergi kaçakçılığına neden olan en önemli sebeplerin başında ekonomi 

gelmektedir. Vergi ödemekle yükümlü olan herkes kendi mali 

kaynaklarının azalacağını düşünmesi, verdiği vergilerin kendisine 

kamu hizmeti olarak dönmeyeceği düşüncesi, kendi çıkarına göre 

kullanamaması ve vergi ödemeyerek yeni kaynaklar sahibi olma ve 

zenginleşme isteğinde olması ekonomik nedenlerle vergi kaçırmaya 

iten faktörler arasında yer almaktadır. 

Ekonomiler ve denetimleri vergi kaçırmada en öenmli sebepler arasında 

yer almaktadır. Dünya üzerinde bulunan gelişmiş ülkelerin 

ekonomilerini incelediğimizde vergi kaçakçılığının zor olduğunu buna 

da denetim mekanizmasının iyi olmasının neden olduğunu 

gözlemleyebiliriz. Ekonomisi bozulmuş ve denetim mekanizması iyi 

olmayan ülkelerde vergi kaçakçılığının yoğun olduğunu görmekteyiz.   
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8.2 Tarihi Nedenler 

Vergi uygulamaları devletler kurulmaya başlandığından beri kamu 

harcamalarının finansmanı için zorunlukluktur. Ancak tarih boyunca 

bile devletin vergi kalemlerinde güncellemeler meydana gelmiş ve bu 

güncellemeleri yansıtan ekonomik politikalar uygulanmıştır. 

Uygulanan bu politikalarda dönem dönem değişiklikler meydana 

gelmiş sistemli ve uzun süreler kullanılabilen ekonomi politikaları 

uygulanamamıştır. Bu durumda vergi politikalarında istikrarsızlıklar 

meydana geldiği için vergi ödeyen herkes istikrarsızlıklara direnme 

yoluna başvurabilir.  

Hükümdarlar veya yöneticilerin zenginleşme arzusu da bir etken olarak 

karşımıza çıkabilmektedir. Halkına fazla vergi uygulayan 

hükümdarlara tepki olarak kendi geçimini sağlamak isteyen halk 

vergileri ödememe gayreti içerisine girebilmektedir. Bu durumda vergi 

kaçakçılığına etken oluşturabilir. 

8.3 Sosyal Nedenler 

Vergilerini toplayan devletin toplanan bu vergileri etkili ve kullanılması 

gereken alanlarda kullanmaması sonucu olarak yolsuzluk, rüşvet gibi 

kamuda toplanan halkın kaynaklarının çıkar doğrultusunda belli 

kişilere gitmesi veya çalınması ve halkın bunu bilmesi, vergi 

ödeyenlerin vergi ödeme bilinci ve ahlaki tutumlarında zayıflamalara 

neden olabilmektedir. Bu doğrultuda vergi ödemekle yükümlü 

bulunanlar güzensizlik nedeniyle yolsuzluklara ve vergi kaçakçılığına 

artarak yönelebilmektedir. Bu para bana yol, su, elektirik veya kamusal 
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hizmetler olarak dönmeyecek diyen halk bu yollara sık sık başvurma 

eğiliminde olabilmektedir(Sarılı, 2002:42).  

Güvensizlik ortamının oluşması halkın kitlesel yönden vergiden 

kaçınmasına yol açabilir.  Devlet ve hükümet ile halk arasında 

uzaklaşmaya neden olabilir. Bu durumlarda halk vergi ödemekten 

kaçınma, bireysel zenginleşme çabası içerisinde olma ve kendi yönetim 

anlayışını bulunduğu yere göre uygulama çabası gösterebilir.   

9.SONUÇ 

Devletin en önemli gelir kaynaklarından birisi olan vergiler, vergileme 

ilkeleri çerçevesinde toplanırsa etkin ve adil bir finansman aracı olarak 

kullanılabilir. Böylece ekonominin genel dengesini bozmadan devletin 

harcamalarını finanse edebilir. Ancak, Türkiye’de vergi sistemi ve 

uygulamasında ekonomik, sosyal ve özellikle siyasal nedenlerle 

vergileme ilkelerini bozan uygulamalara yer verilebilmektedir. Sıkça 

çıkarılan vergi af yasaları, istisna ve muafiyetlerin çokluğu, dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüksekliği örnek 

olarak gösterilebilir. Aflar, vergi sisteminde bulunan eksikliklere ve 

uygulamadaki sıkıntılara bazen katkı sağlamakta, bazen de bu eksiklik 

ve sıkıntıların azaltılmasında araç olarak kullanılabilmektedir. Aflara 

başvurma sıklığı bakımından Türkiye’nin lider ülke konumunda olduğu 

söylenebilir. Bu durum, af uygulamalarının temel amacı olan kamuya 

kaynak sağlama düşüncesini ikinci plana iterek temel amacı mali 

olmaktan çok, siyasi olduğu kanısını yaratmaktadır. 
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Vergi kaçakcılığı ise, vergi gelirlerinin düşmesine, kayıt dışı 

ekonominin artmasına, gelir dağılımının bozulmasına, vergi 

kanunlarındaki istikrarlı yapının bozulmasına, mükellef ile idare 

arasındaki güven duygusunun azalmasına, vergi oranlarının artmasına, 

vergi adaletinin bozulmasına, haksız rekabetin ortaya çıkmasına, resmi 

verilerin gerçekte olduğundan farklı görünmesine, yeni vergilerin 

konulmasına, ekonomik büyümenin yavaşlamasına, sosyal barışın 

azalmasına, devlet yönetimine olan güvenin azalmasına vb. daha birçok 

alanı olumsuz etkilemiştir. 

Vergi aflarının sık çıkarılmasında beklenilen sonuç gelirlerin 

artmasıdır. Ancak bu sonuca ulaşılamadığı gelirlerden anlaşılmaktadır. 

Toplum üzerinde rehavete yol açmış ve af çıkar düşüncesi 

oluşturmuştur. Bu durumda vergi ödemekle yükümlü bulunan mükellef 

ödeme yükümlülüğüne katılmamaktadır. Tablolarda görmüş 

olduğumuz 21 af ve sonucunda elde edilen gelirler Türkiye 

ekonomisinin vergi gelirlerinde af uygulamasının sorgulanması 

gerektiğini göstermektedir. Hükümetlerin daha kalıcı yöntemler 

geliştirmesi gerekmektedir. Vergi kaçakçılığının önüne geçebilmek için 

vergi affı uygulaması değil denetleme ve kalıcı politikalar uygulanması 

gerekmektedir.  
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de ve dünyada sporun toplum hayatındaki yerinin önem 

kazanmasıyla birlikte, ekonomiye olan etkisi de görülmeye başlamıştır. 

Önceleri eğlence ve sosyal aktivite olarak görülen spor, 20. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren, para kazanmak için geçerli bir yol olarak 

görülmeye başlanmış ve ekonomik olarak toplum hayatındaki yeri 

önem kazanmıştır. Küreselleşme ile birlikte spora olan ilgi, beraberinde 

yeni bir ekonomik sektör olan sporun ticarileşmesini, para getiren bir 

faaliyete dönüşmesini ve ülke ekonomileri için de hatırı sayılır bir 

noktaya taşımasına katkı sağlamıştır.  

Bakanlık düzeyinde teşkilatlanacak kadar önemli ve büyük bir 

ekonomik güç olan spor, istihdam olanağı yüksek bir insan kaynağına 

da sahiptir. Bu geniş yelpaze, spor endüstrisini de içerisinde barındıran, 

kamu ve özel sektöre hitap eden geniş ve karmaşık bir yapıya sahiptir. 

Son yıllarda Türkiye’de bulunan üniversitelerin birçoğunda spor 

bilimleri fakültesi ve spor ile ilgili yüksekokulların açılması, sporun 

bilimin önemli bir unsuru haline geldiği ve hitap ettiği hedef kitle 

açısından bilimsel anlamda önemli bir ivme kazandığı 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda; yetişmiş personel gücüyle birlikte 

hem kamuya istihdam sağlanmış, hem de özel spor faaliyet yerlerinin 

artışlarında etkili olmuştur.  

Bu çalışma; genelde dünyada ve özelde Türkiye’de spor ekonomisinin 

gelişimi dikkate alınarak, tarihsel süreç içerisinde nasıl bir gelişme 

seyrettiği hususu ekonomik boyutu ile dikkate alan bir derleme 

çalışmasıdır. Bu çerçevede, sporun kendi içindeki farklı endüstri 
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kollarındaki detayları dikkate almadan, bilimsel olarak yapılan 

çalışmalarda, resmi kurumların bu konu ile ilgili yayımlanan verileri ile 

küresel düzeyde yayımlanan rapor ve verilerden faydalanılmıştır.  Bu 

bağlamda, gerek devlet desteği ile gerekse devlet desteği haricinde 

spordaki ekonomik gelişimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sporun 

küresel olarak ekonomik boyutuna spesifik olarak değinirken, 

Türkiye’de kamunun spor ekonomisi giderleri içindeki payı da 

irdelenmeye çalışılmıştır.  Bu vesileyle yapılan çalışmada, sportif 

faaliyetlerin sonucunun spor endüstrisine olan etkisi, spor 

ekonomisinin mali unsurları hakkında literatüre makul seviyede katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

2. SPOR EKONOMİSİ 

Spor ekonomisi, gözleme dayalı olduğu gibi, kurumsallaşmış nitelikte 

bilimsel özelliği olan bir kavramdır. Dünyanın hemen hemen her 

ülkesinde, sporun farklı dallarının hitap ettiği hedef kitle açısından 

önemli bir ekonomik refahı sağlarken, farklı spor dallarının ihtiyacı 

olan mal ve hizmetler için çeşitli üretim faktörlerini de ortaya 

çıkarmıştır. 

Sporun ekonomi üzerindeki etkisi, spor dayalı farklı endüstri kollarının 

gelişmesini ve büyümesini sağlamıştır. Bu büyümeyle birlikte gelişen 

hizmetlere bağlı olarak, üretilen mal ve hizmetler da spora dayalı ayrı 

bir sektör halini almıştır. Sektöre olan ilgi, bu yöndeki arz unsuruna 

olan talebi artırmış, bu ekonomik döngünün yüksek tutardaki parasal 

miktarlara ulaşmasına vesile olmuştur. Spora dayalı mal ve hizmet 

üretimi, kendi tüketici kitlesini oluşturmuştur. Oluşun büyük tüketici 
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kitlesi spor ekonomisini bilimsel bir araştırmanın unsuru haline 

getirmiştir. 

2.1. Dünyada Spor Ekonomisinin Gelişimi 

Ekonomi bilimsel anlamda, sınırlı kaynaklarla mal ve hizmetlerin, 

bireylerin sınırsız ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, arz ve talep 

dengesi çerçevesinde tüketici ihtiyaçlarının neler olduğunu ve bu 

ihtiyaçların kimler tarafından ne dair sorulara yanıt arayan, bu yanıtları 

ararken, belli bir değer unsurunu da içine alan bir kavram olarak 

karşımıza çıkmıştır (Dura, 1994: 69). 

İngiltere’de 19.yüzyılda teknolojik gelişmelerle birlikte buhar gücünün 

sanayide kullanılması ile sanayi devrimine geçiş süreci gerçekleşmiştir. 

Sanayi devrimi ile birlikte aile içerisinde iş gücüne sahip olan fertlerin 

sürece dâhil olacağı imkânların oluşması, fabrikalarda aileleriyle 

birlikte çalışan çok sayıda işçi guruplarının büyük kalabalıklara 

dönüşmesine olanak sağlamıştır. Büyük kalabalıklar aile fertlerini de 

içine alınca, iş ortamı aynı zamanda sosyal faaliyetlerin de meydana 

gelmesine ışık tutmuştur. Büyük kitlelerin etkisiyle oluşan bu faaliyetler 

genel olarak; futbol, kriket, beyzbol ve benzeri sporlardan teşekkül 

oluyordu. İngiltere’de başlayan sanayi devrimi, teknolojik imkânların 

da devreye girmesi ile daha az emekle çalışan işçilerin ücret 

gelirlerinden de büyük artışların gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. 

Ücret gelirlerindeki artışlar, İngiltere’nin o dönemde sömürgecilik 

faaliyetlerini devam ettirdiği Hindistan, Pakistan ve diğer Asya 

ülkelerinde de örnek oluşturmuş ve kısa sürede bu ülkelerde de 

uygulanmaya başlandı. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonrası 
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yaşanan ekonomik buhranların küreselleşme ile birlikte ABD’nin 

teknolojik ve ekonomiye hâkim olan diğer ülkelerle siyasi ilişkinin yanı 

sıra sosyal ve sportif faaliyetler noktasında ilişkiler geliştirmesi, yeni 

gelişim ve dönüşümleri beraberinde getirdi (Halıcıoğlu, 2018). 

Dünyada 20. yüzyılın başlarında yaşanan buhranların da etkisiyle ucuz 

işgücü hâkim olurken, sporun endüstrileşmesi ve ekonomik dönüşümü 

önemli yatırım araçlarından biri oldu. Bu süreçte spor ekonomisinin 

gelişimi, endüstriyel anlamda mal ve hizmetlerin toplum hayatına aktif 

olarak girmesi, şirketleşmeyi de beraberinde getirirken, profesyonel 

anlamda spor organizasyonları da gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu 

doğrultuda spor faaliyetleri büyük organizasyonlara dönüşürken; futbol 

şampiyonaları, Avrupa’da hatta dünya çapında olimpiyat şampiyonaları 

gerçekleşmiştir (Özer, 2017: 2,3). Söz konusu organizasyonlar için 

daha büyük ve ileri teknolojiye sahip stadyumlara duyulan ihtiyaç 

zorunlu hale geldi. Gerçekleşen sportif faaliyetler beraberinde yeni 

pazarlama alanlarına öncülük etmiş, bu alanın hitap ettiği yeni tüketici 

anlayışı, kendine özgü ürünleri sunacak mal ve hizmet alanlarını 

ekonomiye kazandırmıştır. Sporun bu denli popüler duruma gelmesi, 

aktivite, müsabaka ve şampiyonaların artması, spordaki iş ve hizmet 

alanlarının gelişmesine bağlı olarak yeni hizmet alanlarını 

oluşturmuştur. Küreselleşme dediğimiz bu kavram, kendine özgü faaliyet 

ve hizmet alanlarını meydana getirirken aynı zamanda; spor 

endüstrisini, spor sanayisini ve spor ekonomisini hem bir bilim dalı 

olarak hem de önemli bir ekonomik aktör olarak global hale gelen 

dünya ekonomisine sunmuştur (Halıcıoğlu, 2018). 
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Spor ekonomik anlamda ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmış ve varoluş 

serüveni iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönemi olarak kabul 

edilen 17. ve 18. yüzyıllarda kriket, avlanma, at yarışı ve boks 

sporlarının gelişmiş bir şekilde düzenlendiği belirtilmektedir. İkinci 

dönem ise 19. yüzyılın ikinci yarısında futbol, ragbi, tenis ve atletizm 

gibi sporlar ön plana çıkmış ve zamanla bu sporlar daha profesyonel 

hale gelmiştir. 19. ve 20. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkıp bu yönde 

gelişim gösteren zamanla küresel bir özelliğe erişen spor 

organizasyonları, sonraları daha modern hale gelen olimpiyat 

oyunlarına dönüşmüştür. Yoğun ilgi ve talebin artmasıyla, sporun 

ekonomik anlamda küresel bazda kazanç sağlayan, bu faaliyetlerin 

farklı alanları ile iştigal edenlerin sporu ekonomik olarak meslek haline 

getirmelerine vesile olmuştur (Malcolm, 2008). 

Spor ekonomisinde farklı alanları bünyesinde barındıran spor 

endüstrisi, sürekli bir şekilde gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir. 

Bu büyüme ve gelişmenin temelinde, farklı türlerde mal ve hizmet 

üretimi yapan spor endüstrisi, küresel sektöre dönüşen ekonomik yapı 

konumundadır. Spor ekonomisi kendine özgü yapısı, hitap ettiği üretici 

ve tüketici kitlesi, bu üretici ve tüketici kitlesi ile üretim ve tüketim 

yönüyle araştırma konusu olabilecek düzeyde önemli bir bilim haline 

gelmiştir (Cerrahoğlu, 2016; 310). 

Spor endüstrisindeki önemli gelişmeler, 20. yüzyılda spor ekonomisi 

açısından kitlesel sonuçların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu anlamda 

profesyonel takım sporlarına dayalı spor yayınlarında artışlar görülmüş, 

bu artışlar beraberinde yayın haklarının fiyatlarını da artırmıştır. ABD 
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ve Avrupa’da profesyonel sporlar için 21. yüzyılın başında, takım 

sporları kaynaklı yayın için elde edilen gelirler ile hakların satışından 

elde edilen gelirler çok yüksek turalara ulaşmıştır (Özer, 2017). 

Spor eksenli küreselleşme kavramı, mevcut koşullarda ekonomik ve 

sosyal faaliyetler ile etkileşiminin bir sonucu olarak, serbest pazar 

ekonomisine ilişkin faaliyetler etrafında düşünülmeye başlanmış ve bu 

bağlamda sporun daha çok ekonomik ve politik özelliğini ortaya 

çıkaran küresel spor ekonomisi, uluslararası sporcu transferine hız 

kazandırmıştır (Bulmuş, 2018). 

Birçok spor tarihçisi, sporun insan ve insanlığın yaşam tarzına olan 

eksende kendini konumlandırmış, 1970 ve 1980’lerde sporu sosyal 

hayatın ayrılmaz bir parçası olarak kavramsallaşmıştır. Bu husus sporu 

genel olarak sosyal, ekonomik ve politik bir perspektif bağlamında inşa 

ederek yapısal-işlevselci varsayımları bir araya getirmiş ve spor 

tarihçilerinin spor ile toplum arasındaki ilişkiyi destekleyen bir kavram 

geliştirmesini sağlamıştır (Booth’a 2010: 12- 13). 

Tarihsel çerçevede bakıldığında, stadyumlara maç seyretmeye gelen 

seyirciler için önce 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde daha 

sonra Avrupa’da 1990'larda bilet satışlarına başlanmıştır. İlk olarak 

1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel takım 

sporu maçları canlı olarak yayınlanmış, 1980'li yıllarda büyük beyzbol 

takım ligi yayın hakları için sadece 80 dolar kazanmıştır. Ancak 1990’lı 

yıllara gelindiğinde bu miktarın 612 milyon dolara ulaşmıştır. Buna 

benzer şekilde Amerikan Futbolu Ligi (NFL), 1980'de yayın 

haklarından dolayı 167 milyon dolarlık yayın geliri elde ederken, bu 
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meblağ 1990'lı yıllarda yüzde 600 civarında bir artışla 948 milyon 

dolara yükseldiğine ilişkin veriler elde edilmiştir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yayın hakları açısından takım sporları da önemli gelir 

kaynakları haline gelmiştir. Bu bağlamda, 1980’li yıllardan sonra 

sporun ticari olarak bir karşılık bulduğu, bu dönemle birlikte spora karşı 

artan ilginin küresel anlamda sporu pazar haline getirdiği 

değerlendirilmektedir. Ekonomi olarak önem kazanan spor, yayın 

faaliyetleri kapsamında özellikle radyo ve televizyonların ilgi odağı 

haline gelmiştir (Gratton and Solberg-2012). 

2.2. Türkiye’de Spor Ekonomisinin Gelişimi 

Türkiye’de Spor teşkilatları cumhuriyetinin kurulma süreci öncesinde 

genel olarak futboldan oluşmaktaydı. Bu teşkilatlar 1903-1922 

tarihlerinde İstanbul merkezli olarak kuruldu ve spordaki modern 

anlamda teşkilatlanma bu döneme dayandığı varsayılmaktadır. 1938'de 

3530 sayılı Yasa ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak 

teşkilatlanmış, 1938’den günümüze farklı bakanlıklara bağlansa da 

sporun toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik olarak bağımsız bir 

teşkilat yapısı olarak teşkilatlandığı söylenemez. 1986'da 3289 sayılı 

kanun ile gençlik ve spor ilçe müdürlüklerinin kurulması ile 

teşkilatlanma bakımından önemli mesafeler kat edilmiştir (Ekinci ve 

Serarsalan,1997: 79, 80). 

Türkiye’de bulunan spor kulüpleri özellikle 2010 yılından sonra dünya 

çapında kariyere sahip sporcuları transfer etmek için geçmişe kıyasla 

daha yüksek tutarlarda kaynak kullandığı görülmektedir. Bu bağlamda 

son yıllarda gerek kamu, gerekse özel sektörde tarafından spora 
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yatırımın önemli derecede arttığı bilinmektedir. Özellikle 2000’li 

yıllardan itibaren devlet eliyle yapılan yatırım, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren yapılan yatırımlara kıyasla çok 

daha büyük oranlarda ve boyutlarda olduğu söylenebilir. Dünya 

Şampiyonalarında, Avrupa Şampiyonalarında, Akdeniz Oyunları ve 

Üniversiyad Oyunları gibi sportif organizasyonlara yüksek miktarlarda 

bütçe ayırdığı görülmektedir. Devlet desteğiyle birlikte, özel sektörden 

de son yıllarda sportif yatırımlara önemli derecede yönelim olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda, özel sektör daha çok kış turizmi ve 

fitness tarzındaki sporlara yatırım yaptığı bilinmektedir. Türkiye’de 

spor, bilimsel anlamda ve eğitim faaliyetleri kapsamında; lisans, 

yüksek lisans ve doktora programları da eğitim-öğretim faaliyetleri 

içerisindeki yerini almıştır. Spor ekonomisi ile ilgili olarak kongreler 

sık yapılmasa da son yıllarda sayısında artış olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu anlamda “2006 yılında Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü, 2011 yılında Ege Üniversitesi spor ekonomisi ana 

temalı kongreler düzenlemiştir. Ayrıca 2005 ve 2013 yolları arasında 

spor ekonomisi alanında kitaplar yayımlanmıştır” (Cerrahoğlu, 2016; 

324). 

3. SPOR ENDÜSTRİSİ VE SPORUN EKONOMİK BOYUTLARI 

3.1. Spor Endüstrisi 

Gelişmiş ülkeler diğer alanlarda olduğu gibi spor endüstrisinde de öncü 

rol oynamaktadırlar. Spor endüstrisi küresel olarak hemen hemen 

dünyadaki tüm ülkeler için karmaşık bir yapıda olduğu söylenebilir. 
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Sporun bu yönetsel yapısı içerisinde yer alan bölümlerinin pazarlama 

açısından da spor endüstrisinin çok sayıda alt alanları ve örnekleri 

olduğu varsayılmıştır. Bu bağlamda spor endüstrisi; insanlar için 

etkinlik, mal ve hizmet üretimi, fitness, rekreasyon, zaman 

değerlendirme faaliyetine yönelik pazar olarak değerlendirilebilir. Spor 

endüstrisi ile ilgili bu faaliyetler üç farklı kategoriye ayırmaktadır. Bu 

kategorileri aşağıdaki şekilde sınıflandırmak ve değerlendirmek 

mümkündür (Pitts, Fielding ve Miller, 1994). 

Sportif Performans Bölümü: Sportif performans bölümünde 

işletmeler, spor tüketicinin de katılımını sağlayarak görsel olarak ürün 

ve hizmet faaliyetini gerçekleştir. 

Sportif Üretim Bölümü: Faaliyet alanı içerisinde bulunan işletmeler, 

kendi ürettikleri sportif ürünleri de dikkate alarak performans kalitesini 

artırmak için gayret sabretmektedirler. 

Sportif Tutundurma Bölümü: İşletmeler bu bölümde spor pazarında 

kullanılmak üzere, promosyon niteliğindeki spor ürünlerinin teminini, 

tutundurmaya yönelik etkinlikler, basın yayın ve reklam ile ilgili 

faaliyetler, destek olmak için sponsor bulmaya yönelik hizmetleri 

sağlar (Park ve ark, 1998). Aşağıdaki tablo 1’de sınıflandırmaya dair 

ürün ve hizmetler bölümler halinde sıralanmıştır. 
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Tablo 1. Spor Endüstrisinde Bölümlendirme – Üç Sektör Modeli 

Spor Endüstrisi Bölümlendirme 

Ürün ve alıcı tipine bağlı olarak 
Sportif Performans 

Bölümü Sportif Üretim Bölümü Sportif Tutundurma Bölümü 

1. Spor 

a. Amatör spor 

b. Profesyonel spor  

1. Teçhizat ve ürünler 

a. Araç-gereç 

b. Giyim  

1. Tutundurmaya yönelik 

ürünler 
2. Tutundurmaya yönelik 

etkinlikler 

3. Medya  

2. Özel şirket sporu 

3. Vergi destekli spor 

4. Üye destekli spor 
Organizasyonları 

5. Kar amacı gütmeyen 

spor Organizasyonları  

6. Spor eğitimi 
7. Fitness ve spor şirketleri 

 

2. Performans üretim 
ürünleri 

a. Fitness çalıştırıcısı 

b. Tıbbi bakım 

c. Spor tesisleri 
d. Yönetsel yapılar ve 

birlikler 

 

 
 

  

4. Sponsorluk 

a. Tek etkinlik sponsorluğu 
b. Çok etkinlik sponsorluğu 

c. Tek takım sponsorluğu 

d. Bireysel sponsorluk 

e. Lig yada dairesel sponsorluk 
 

  

 

5. Devir  

a. Bireysel devir 
b. Takım devri 

c. Tüm Organizasyon devri 

d. Özgül olmayan spor 

kullanımı 

  

Kaynak: Pitss, Fielding ve Miller, 1994:17;  Li, Hofacre ve Mahony, 2001:5. 

Yukarıda tablo 1’de spor endüstrisi sektörel olarak üç bölüm şeklinde 

değerlendirilmiştir. Bu bölümlendirme hitap ettiği hizmet alanı 

açısından performans, üretim ve tutundurma şeklinde alt faaliyet 

alanlarına ayrılmıştır. Sportif performans alanında spor faaliyetleri ve 

ilgili tüketici faaliyet alanı ağırlıktayken, Sportif üretim bölümünde, 

spor performans kalitesini artıran ürünlerin ve buna ilişkin talepler ön 

plandadır. Spor tutundurma bölümü ise, spor promosyon bölümü olarak 

da nitelendireceğimiz bu bölüm, farklı spor sahalarına ilişkin faaliyet 

alanlarının ihtiyacı olan promosyon niteliğindeki ürünlerin teminini 

sağlayan bölüm olarak değerlendirilmektedir. 
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3.2. Sporun Ekonomik Boyutları 

Spora olan yoğun ilgiye bağlı olarak spor konulu gazete, dergi vb. 

yayınlar geniş bir okuyucusu kitlesine sahiptir. Geniş bir yayın kitlesi 

tarafından tercih edilmek reklam ve tanıtım açısından başka ürün 

sektörleri tarafından da tercih edilmesine olanak sağlamaktadır 

(Öztürk, 1998). 

Spor ekonomisi sektörel anlamda; “bünyesinde spor medyasını, spor ile 

ilişkili kamu ve özel nitelikli spor teşkilatlarını, sportif faaliyetlere 

yönelik organizasyonları, spor pazarlamasına ilişkin süreçleri, spor ve 

teknoloji ilişkisini, sportif faaliyetler ile ilişkili tüm ürün, hizmet, 

materyal ve tesisleri içerisinde barındıran geniş kapsamlı bir disiplin” 

olarak tanımlanmıştır (Sivrikaya ve Demir, 2019). 

Küreselleşen dünyada spor, endüstriyel anlamda da milyarlarca kişiye 

yüksek miktarda kaynağın elde edilmesinde aracılık etmiştir. Bu 

minvalde yayıncı kuruluşlar da spor faaliyetlerine yönelik 

organizasyonlardan çok önemli miktarlarda gelirler elde etmektedirler. 

Teknolojik imkânların da sürece dâhil olmasıyla son yıllarda elde 

edilen gelirler iyice artmıştır. Bu verilere bakıldığında; TV yayın 

hakları için 1948 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi oyunlarına 

yönelik olarak, ilk şirket olan BBC 30 milyon dolar ücret ödemesi 

gerçekleştirmiştir. Bu rakam 1960 Roma Olimpiyatlarında 1,2 milyon 

dolara çıkmıştır. Los Angeles 1984’te 287 milyon dolar olan rakam, 

tarihsel süreç içesinde 2000 yılında Sydney’de düzenlenen 

Olimpiyatlarda ise 1,3 milyar dolara yükselmiştir. Teknolojik 

gelişmelerin etkisiyle Atina 2004’te 1,5 milyar dolara çıkan yayın 
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haklarına ilişkin gelirler, 2008 Pekin’de düzenlenen ve HD olarak yayın 

yapılan sistemle Olimpiyatlardaki gelir 1,737 milyar dolara ulaşmıştır 

(IOC, 2010). 

Spor ekonomisinin vergi gelirlerindeki içindeki payı da hatırı 

sayılabilecek miktardadır. Söz gelimi; İngiltere 2000 yılında spor 

endüstrisinden elde ettiği gelirlerle devlete 5,5 milyar pound vergi 

ödemiş, 401800 kişiye iş imkânı sağlanmıştır. Ayrıca 9,4 milyar pound 

gelir sağladığı söylenmektedir. Hane halklarına yönelik ise İngiltere’de 

yaklaşık olarak 11 milyar pound harcamayı sporla ilgili ürünler ve 

aktiviteler için yapılmıştır. (Cambridge Econometrics, 2003). 

Sporun diğer sektörlerle de bir kıyaslaması yapıldığında ciro büyüklüğü 

olarak otomotiv sektörünün önünde yer almakta ve dünya da 22. sektör 

konumundadır. Spor endüstrisi sadece ABD’de 5.5 milyon kişi 

istihdam edecek bir faaliyet alanı kapasitesine sahip olup bu rakamlara 

aktif sporcular dâhil değildir. Spor medya olarak, televizyon yayın 

faaliyetlerinde en çok izlenen program sıralamasında birinci sırada yer 

almaktadır. Bu konuda Formula 1’i 2003 yılında 5 milyar kişilik izleme 

trendiyle 2.nci sıradaki dünya kupasının önünde yer almıştır” (Saros ve 

Gökduman; 2006). 

Spor ürünlerine yönelik olarak Kanada, Japonya, ABD ve İngiltere ve 

benzeri ülkelerin genel olarak sportif ürünleri dâhil, sportif faaliyetlere 

yıllık olarak yaptıkları harcamaların istikrarlı ve hızlı bir şekilde 

yükselişinin spor endüstrisinin ne denli hızlı geliştiğini göstermektedir. 

Bu hususta ABD gibi savunma sanayisi güçlü bir ülkede bile savunma 

sanayisinden sonra ikinci sırada spor endüstrisi gelmektedir 
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(Karahüseyinoğlu ve arkadaşları, 2005). 

Spor ekonomisi geniş bir hedef kitleden teşekkül olması, toplumun geniş 

kesiminde karşılık bulan bu ekonomik yapı, spor endüstrisinin küresel 

olarak ülkelerin GSMH’ye olan katma değeri son derece yüksek olan 

meblağ ve oranlara ulaşmıştır. Bu durumu özetleyen ve özellikle 

Avrupa kıtası ülkeleri baz alan veriler aşağıda Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Avrupa Birliği Ülkelerin GSMH İçindeki Sporun Payı 

Ülke (AB)-Sporun GSMH'deki Payı (%) 

Avusturya 2,7 

İtalya 2,5 

Slovenya 2,4 

Hollanda 1,8 

Fransa 1,7 

Yunanistan 1,7 

İngiltere 1,5 

Almanya 1,4 

Polanya 0,6 

Finlandiya 0,57 

Macaristan 0,32 

(AB) Ortalaması 1,56 

Kaynak: Vocasport Research Grup, 2006: 39. 

Yukarıda yer alan tablo 2’de, Avrupa birliğine üye ülkelerin spor 

gelirlerinin GSMH’deki ortalama oranı 1,56 olarak gösterilmiştir. Bu 

veriler tablo 2’de yer alan ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve gelir 

durumları dikkate alındığında, sporun ekonomilerindeki payının çok 

yüksek olduğu görülmektedir. Dünya ekonomileri içinde hatırı sayılır 

ekonomik güç olan bu ülkelerin, spor ekonomisinin küresel ekonomi 

içindeki yerini gösterme bakımından da önemli bir referans olma 

niteliğindedir. 
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3.2.1. Spor Ekonomisinde Futbol Pazarı  

Küresel olarak spor faaliyetleri içerisinde şüphesiz ki, olimpiyatlardan 

sonra futboldaki şampiyonluk müsabakaları gelmektedir. Bu yönde 

parasal akışın başını Avrupa futbol şampiyonaları çekmektedir. Bu 

nakit akışı çok yüksek boyutlarda olup, gün geçtikçe istikrarlı olarak 

yükselişini sürdürmektedir.  Güvenilir olmasıyla dünyada adından söz 

ettirmiş Deloitte firması spor grubu hak sahipleri yayıncı kuruluşlara, 

ajanslara spor yatırımcılarına dair veriler aşağıda “futbol küresi” 

üzerinde çeşitli organizasyonlardaki ekonomik döngüyle ilgili 

varsayımları gösterilmiştir.  

Şekil 1. Futbol Küresi Spor Yatırımcılarına Dair Varsayımlar 

                                            
Kaynak: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-

businessgroup/deloitte-uk-arff-2015-highlights.pdf. Erişim tarihi: 30.05.2022 

Yukarıda şekil 1’de bulunan futbol küresinin üzerinde, 2016-2017 

yıllarında yapılacak gelir ve harcamalarla ilgili varsayımlarda 
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bulunulmuştur. Bu çerçevede; 2016-2017 sezonunda Avrupa futbol 

piyasasının 25 milyar Euro’yu aşacağı öngörülmektedir. Birleşik 

Küresel yayın hakları beş büyük ligde 7.5 milyar Euro’yu, 92 kulübün 

geliri 2016-2017 sonuna kadar 5 milyar Sterlini aşacağı tahmin 

edilmiştir. Uluslararası yayın hakları ücreti premier ligine 2016-2017 

için 1 milyar Sterlini, premier liginde kulüplerin faaliyet kârının 1 

milyar Sterlini aşacağı varsayımında bulunmuştur. Premier liginde yer 

alan kulüplere 2019-2020 sonuna kadar toplam katılımın 15 milyon 

kişiyi aşacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Ayrıca La Liga’nın 

2016-2017 yılına kadar Bundesligayı en yüksek ikinci gelir getirici lig 

olacağı belirtilmiştir. 

Futbol pazarlamasının en önemli çekim merkezi elbette ki seyircinin 

kendisidir. Çünkü seyircisiz bir futbol müşterisi olmayan ürün 

durumundadır. O halde seyirci ve taraftar futbol ve diğer sporlar içinde 

pazarlamanın asıl unsurunu oluşturan tüketici konumundadır. Bu 

zaviyede bakıldığında, seyirci ve taraftar sayısının artması bu pazarın 

daha canlı hale gelmesi anlamına gelmektedir. Canlı hale gelen bu pazar 

ortamı ise beraberinde diğer spor ürünlerinin de hem alıcı bulmasına 

hem de sporun ekonomik anlamda daha geniş bir endüstri yelpazesine 

dönüşmesine zemin hazırlamaktadır. Spor endüstrisindeki ürün 

çeşitlemesinin pazar payı arttıkça bu kez isim hakkı, lisanslı ürün, 

stadyum, sponsorluk, yayın hakkı gibi pazarlama unsurları ortaya 

çıkmaktadır. Bu kavramların hepsine bakıldığında, aslında spor 

pazarının tüm ürünlerinin birbirinin tamamlayıcısı olarak 

değerlendirmek mümkünüdür (Serarslan, 2009: 11). Aşağıda tablo 3’te 

futbol pazarlamasının boyutları ve tüketici grupları belirtilmiştir. 
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Tablo 3. Futbol Pazarlamasının Boyutları ve Tüketicileri 

Futbol Pazarlamasının Boyutları Tüketicileri 

Futbol seyrinin pazarlanması 

İsim hakkı pazarlaması 

Lisanslı ürün pazarlaması 
Sponsorluk 

Yayın hakkı pazarlaması 

Taraftar kart 

Stadyum pazarlaması 
Gençlik geliştirme programı 

  

Seyirciler/Taraftarlar 

Spor işletmesi, cafe, lokanta vb. yatırımcısı 

Logolu ürün tüketicileri 
Futbol yoluyla pazarlama yapan firmalar 

Medya örgütleri 

Seyirciler/Taraftarlar 

Stadyum hizmetleri tüketicileri 
Spor işletmesi, kulüpler 

  
Kaynak: Serarslan 2009: 11 

Tablo 3’te futbol pazarlamasının boyutları ve tüketici kitlesinin 

gösterilmiştir. Futbol pazarlamasının boyutları; seyirci, isim hakkı, 

ürün pazarlaması, yayın hakkı stadyum pazarlaması ile sponsorluk ve 

gençlik geliştirme programları yer almaktadır. Futbolun tüketicileri ise; 

seyirci/taraftar, spor işletmeleri, logolu ürün tüketicileri, pazarlama 

yapan firmalar, medya örgütleri, stadyum hizmetleri ve kulüpler 

şeklinde devam etmektedir. Bu durum futbol ve tüketici grubunun 

tamamlayıcısı olmaları açısından önemlidir.  

3.2.2. Son 10 Yılda Küresel Olarak Futbol Transfer 

Harcamaları  

Spor branşları içinde şüphesiz ki, en yüksek ekonomik döngüyü 

sağlayan organizasyonların ve transfer harcamalarının başında futbol 

gelmektedir. Milyar dolarları bulan transfer harcamaları uluslararası 

kuruluşlar tarafından da istatistiksel olarak paylaşılmaktadır.  

Uluslararası Futbol Birliği Federasyonu (FIFA) raporuna göre 

dünyadaki futbol kulüpleri, 2011’den 2020’nin sonuna kadar 48,5 

milyar dolarlık transfer harcaması gerçekleştiği belirtilmiştir. FIFA'nın 

yayımladığı "On Yıllık Uluslararası Transfer Raporu"na göre futbola 
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ilişkin faaliyetler kapsamında 2011'yılında 11 bin 890 transfer 

gerçekleştiği, bu rakamların 2019 yılına gelindiğinde ise 18 bin 79'a 

kadar yükseldiği belirtilmektedir. Küresel olarak takımlar arası oyuncu 

değişikliği ile 66 bin 789 oyuncu takımlarını değiştirmiş, bonservis 

alma veya kiralama yöntemiyle 133 bin 225 transfer gerçekleşmiştir. 

2011 yılında 3167 kulüp transfer faaliyetini gerçekleştirirken, bu kulüp 

sayıları 2019'da 4139'a yükselmiştir. Mali anlamda en yüksek transfer 

ücretleri bakımından Avrupa ülkeleri dünyada birinci olurken, bu 

anlamda en yüksek transfer ücreti sıralamasında 30 kulüp de Avrupa 

ligi takımlarından çıkmıştır (fifa.com, 2021).  

3.3. Türkiye’de Futbol Ekonomisi 

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de spor ekonomisinin mali 

değeri yüksek meblağlardan teşekkül etmektedir. Bu mali verilerin 

boyutu yaklaşık olarak 2 milyar $’lık bir yekûnu bulmaktadır. Bu 

rakamın yarısından fazlası futbol ekonomisine ait olduğu söylenebilir. 

Bu gelirler; sponsorluk anlaşmaları, yayın haklarından elde edilen 

gelirler, maç organizasyonlarından elde edilen gelirler ve transfer 

gelirlerinden oluşmaktadır. Süper Lig’in 2021 yılı itibariyle toplam 

mali değeri yaklaşık olarak 925 milyon €’dur. Bu tutar 2020 yılında 720 

milyon € civarındaydı. Kulüpler 2020-2021 yıllarında yaklaşık olarak 

40 milyon €’yu aşan tutarda harcama gerçekleştirirken, 2021-2022 

sezonu öncesi 75 milyon € transfer harcaması gerçekleşmiştir. Kulüp 

gelirleri ise 2020 yılında yaklaşık olarak 31 milyon € iken, 2021 yılında 

bu tutar 47 milyon € olarak gerçekleşmiştir (Şen, 2021). 
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4. TÜRKİYE’DE SPORA YÖNELİK KAMU GİDERLERİ 

4.1. Yıllara Göre Sporcu, Madalya ve Bütçe Durumu 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Gençlik 

ve Spor Bakanlığına spor faaliyetleri için yıllara göre tahsis edilen bütçe 

ödeneği, toplam sporcu sayısı ve madalya durumu aşağıda tablo 4’te 

derlenmiştir (Elmas, 2016: 41-42). 

Tablo 4. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yıllara Göre Sporcu Sayısı, Madalya ve Bütçe 

Verileri 

Yıllar 
Sporcu 

Sayısı 

Artış 

Oranı 
Madalya Sayısı Spor Bütçesi Artış Oranı 

1998 150486   1114 204.755.857   

1999 176906 17,56 976 202.766.135 -0,97 

2000 145634 -17,68 1111 231.289.272 14,07 

2001 350635 140,76 1420 154.765.926 -33,09 

2002 278046 -20,70 1481 372.445.089 140,65 

2003 403103 44,98 1555 323.599.395 -13,11 

2004 607893 50,80 1245 341.625.595 5,57 

2005 776683 27,77 1340 572.822.756 67,68 

2006 1123042 44,59 1328 398.893.089 -30,36 

2007 1262891 12,45 1921 502.499.732 25,97 

2008 1469352 16,35 2075 553.234.954 10,10 

2009 1621349 10,34 2637 715.322.478 29,30 

2010 1764756 8,84 2607 1.113.836.005 55,71 

2011 3024468 71,38 2868 1.184.682.070 6,36 

2012 3468508 14,68 2620 1.184.753.471 0,01 

2013 4794017 38,22 3205 1.444.218.066 21,90 

2014 5541665 15,60 3752 1.356.259.734 -6,09 

2015 5995783 8,19 5256 1.477.415.255 8,93 

Kaynak: https://shgm.gsb.gov.tr/Sayfalar/175/105/Istatistikler. Erişim tarihi: 

30.05.2022 

Tablo 4’teki veriler dikkate alındığında, Türkiye’yi küreselleşen 

spordan ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığı düşünülmektedir. 

1998-2015 yılları arasında küresel olarak madalya ve sporcu sayısının 

istikrarlı bir şekilde artış gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 4’teki 

sporcu sayısına Türkiye de dâhil olduğundan, ilgili yıllarda spora 
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ayrılan bütçe de yukarıdaki madalya ve sporcu sayısına paralellik 

göstermiştir. 1998 yılında 150486 olan sporcu sayısı, 2015 yılında 

5995783’e ulaşmıştır. Tablo 5’e göre artışta en yüksek sıçrama 2011 

yılında olmuştur. Bu artış, sporcuların elde ettiği madalya sayısına da 

yansımıştır.  

4.2.  Sportif Amaç ve Hedefler İçin Öngörülen Maliyetler 

Türkiye’de devlet eliyle spora yapılan yatırımlar, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejik plan ile bu planın açıklayıcı 

durumdaki faaliyet raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

Spora yönelik olarak beş yıllık zaman dilimini belirleyen amaç ve bu 

amaçlara bağlı hedefler belirlenmektedir. Bu bağlamda; Tablo 5’te 

yıllara göre öngörülen sportif amaç ve hedefler ile bunların maliyetleri 

gösterilmiştir.    

Tablo 5. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Amaç ve Hedef Maliyetleri 
(1000 TL) 

Sportif Amaç ve Hedefler  2019 2020 2021 2022 2023 

 

Amaç3 

Uluslararası alanda sportif 

başarıların artırılmasını 

sağlamak 

 

236.000 

 

272.308 

 

368.750 

 

402.272 

 

490.669 

 

Hedef3.1 

Vatandaşların spor tesislerinden 

daha fazla yararlanmasını 

sağlamak. 

 

80.000 

 

92.308 

 

125.000 

 

136.364 

 

166.329 

 

Hedef3.2 
Öğrencilerin en az bir spor 

branşında lisanslı olarak spor 

yapmasını sağlamak 

 

66.667 

 

76.923 

 

104.167 

 

113.636 

 

138.607 

Hedef3.3 
Engellilerin sportif faaliyetlere 

aktif katılımını artırmak 13.333 15.385 20.833 22.727 27.721 

Hedef3.4 
Spor kulüplerinin yapısını 

güçlendirmek, 73.333 84.615 114.583 125.000 152.468 

 

Hedef3.5 

Yetenekli sporcuları tespit etmek ve 

spora yönlendirilmelerini sağlamak. 

 

2.667 

 

3.077 

 

4.167 

 

4.545 

 

5.544 

 

 

Amaç4 

Gençlik ve spor alanında yapılacak 

araştırmalar doğrultusunda projeler 

ile çalışmaları düzenlemek ve 

desteklemek 

 

 

64.666 

 

 

74.616 

 

 

101.041 

 

 

110.227 

 

 

134.449 

 

Hedef4.1 
Gençlik ve spor alanına ilişkin 

katılımcı ve faydalanıcı genç 

 

31.333 

 

36.154 

 

48.958 

 

53.409 

 

65.145 
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sayısını artırmak. 

 

 

Hedef4.2 

Gençlik ve spor alanına ilişkin 

paydaşlar tarafından sunulan 

projeleri desteklemek ve etkinliğini 

artırmaya yönelik çalışmalar 

yürütmek. 

 

 

33.333 

 

 

38.462 

 

 

52.083 

 

 

56.818 

 

 

69.304 

Amaç5 
Yurtlar ile gençlik ve spor tesisleri 

yapmak 368.252 1.153.846 1.562.50

0 

1.704.545 2.710.856 

Hedef5.1 
Yeni yurtlar, gençlik merkezleri 

ve spor tesisleri yapmak. 368.252 1.153.846 1.562.50

0 

1.704.545 2.710.856 

 

Amaç6 
Gençlik ve spor alanlarında; yurt 

içi ve yurt dışındaki uluslararası 

organizasyonları yürütmek, 

 

14.667 

 

16.923 

 

22.917 

 

25.000 

 

30.494 

 

Hedef6.1 

İç ve dış paydaşlarla uluslararası 

organizasyonların ülkemizde 

yapılması ve sayısının 

artırılması, 

 

14.667 

 

16.923 

 

22.917 

 

25.000 

 

30.494 

Toplam 683.585 1.517.693 2.055.208 2.242.044 3.366.468 

Genel 

Toplam 
9.864.998.000 

Kaynak: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan, s. 81-101. 

Erişim Tarihi: 30.05.2022                

Tablo 5’te uluslararası sportif başarıyı artırmak, dış paydaşlara yönelik 

sportif faaliyetlere katılımı artırmak, öğrenci ve engellilere yönelik 

sportif faaliyet ve spora aktif katılımlarını sağlamak, yetenekli sporcuları 

tespit edip spora yönlendirmek, spor alanında katılımcı genç sayısını 

artırmak için hedefler belirlenmiştir. Ayrıca uluslararası spor 

organizasyonlarını yürütmek, spor tesislerini yaptırmak, sportif 

faaliyetlere yönelik araştırma projeleri yine amaç ve hedefler arasındaki 

yer almıştır.  

Stratejik planda yer alan diğer bir stratejik amaç da “sportif başarıyı 

arttırmak” olarak belirlenmiş ve alt hedeflere bakıldığında bu hedefler 

doğrudan sportif başarıyı arttırmak amacıyla ilişkilendirildiği 

görülmektedir. Sportif başarının arttırılması ile birlikte Türk sporunun 

uluslararası alanda saygınlığı artacak, spor aktivitelerinin izlenme 

oranları artacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca, “uluslararası 
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standartlara uygun tesis yapımı ve işletilmesi anlayışını geliştirilmesi” 

konusunda da hedefler belirlenmiştir. Sportif faaliyetlerle 

ilişkilendirilen 2019-2023 yıllara ilişkin amaç ve hedefler için 

öngörülen maliyetler yıllara göre katlanarak artış gösterdiği görülse de 

bu maliyetlerin, aşağıda tablo 7 ve tablo 8’de bütçeye yönelik olarak 

derlenen bütçe ödeneğinin gerisinde kaldığı rakamsal verilere 

yansımıştır. 

Tablo 5’te belirlenen amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerin 

gerçekleşmesi spor için olduğu kadar spor ekonomisi içinde önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda, devlet tarafından öngörülen amaç ve 

hedeflerin sonucu spor ve spor ekonomisini hem kamu hem de özel 

sektör yönüyle etkilemektedir. Ayrıca belirlenen misyonun 

gerçekleşmesi spor endüstrisinden bağımsız olarak pek mümkün gibi 

görülmemektedir. Bu nedenle tablo 5’te belirlenen amaç ve hedeflerin 

spor endüstrisiyle ilişkilendirilmesiyle asıl amacına daha rahat 

ulaşılacaktır (Sivrikaya ve Demir, 2019: 131). 

4.3. Spora Dayalı Plan, Bütçe ve Harcamalar 

Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlemiş olduğu plan dâhilinde, 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yayımlanan 2021 ve 2022 yıllarına 

ait bütçe ödenek verileri tablo 6 ve tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 6. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek 

Cetveli 

Programlar 2021-Ödenek 2022-Tahmin 2023 Tahmin 

Sporun Geliştirilmesi ve 

Desteklenmesi 2.826.121.000 2.968.340.000 3.196.948.000 

Kaynak: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/2d-2021-

2023-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/2d-2021-2023-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-Dagilimi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/2d-2021-2023-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-Dagilimi.pdf
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Dagilimi.pdf. Erişim tarihi: 30.05.2022 

 

 

Tablo 6’da Gençlik ve Spor Bakanlığının “sporun geliştirilmesi ve 

desteklenmesi” programı kapsamında 2021 yılı için 2.826.121.000 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılı için belirlenen bütçe ödeneğinin, 

Bakanlığın stratejik planında sportif faaliyetlere yönelik olarak 2021 

yılı için öngörülen 2.055.208.000 TL tutarını aştığı görülmektedir.  

Tablo 7. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek 

Cetveli 

Programlar 2022-Ödenek 2023-Tahmin 2024 Tahmin 

Sporun Geliştirilmesi ve 

Desteklenmesi 3.701.843.000 4.029.014.000 4.345.507.000 

Kaynak: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/01/2d-2022-

2024-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-

Dagilimi.pdf. Erişim tarihi: 30.05.2022 

Tablo 7’de ise Gençlik ve Spor Bakanlığının; “sporun geliştirilmesi ve 

desteklenmesi” programı kapsamında tahsis edilen 3.701.843.000 TL 

olan 2022 yılı bütçe ödeneğinin, bakanlığın stratejik planında sportif 

faaliyetlere dayalı olarak 2022 yılı için öngördüğü 2.242.044.000 TL 

tutarını aştığı görülmektedir. Tablo 6 ve Tablo 7’de 2021 ve 2022 yılları 

için planda öngörülen tutarın bütçe kanunu ile aşılması, sportif 

faaliyetlere dayalı olarak sunulan ya da planda öngörülmeyen giderlerin 

bütçe teklif aşaması ile birlikte kabul gördüğü ya da artan maliyetlere 

bağlı olarak ödenek artışından kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. 

Ancak nihayetinde sportif faaliyetlere yönelik ödeneklerin, tahminlerin 

çok daha üstünde kabul gördüğü bütçe verilerinden anlaşılmaktadır.    

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 faaliyet raporunda “sporun 

geliştirilmesi ve desteklenmesi” programına dayalı bütçe ödenek ve 

gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aşağıdaki tablo ile 

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/01/2d-2021-2023-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-Dagilimi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/01/2d-2022-2024-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-Dagilimi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/01/2d-2022-2024-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-Dagilimi.pdf
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/01/2d-2022-2024-Donemi-Merkezi-Yonetim-Butce-Odeneklerinin-Programlara-Gore-Dagilimi.pdf
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ilgili olarak dikkat edilmesi gereken husus ise, stratejik plan amaç ve 

hedef maliyetleri ile bunlara bağlı ve ilave olarak sonradan eklenen 

proje ve faaliyetlere dair ödenek sonuç raporu niteliğindedir. 

Tablo 8. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu Bütçe 

Verileri 

Faaliyetler Düzeyinde Ödenek ve Harcama Verileri  

Program Sınıflandırması Ödenek TL 
Yılsonu Toplam 

Ödenek TL 

Gerçekleşen 

Harcama TL  
Sporun Geliştirilmesi ve 

Desteklenmesi 2.797.583.000 5.297.129.642 4.384.497.259  
Spor Alt Yapısının Geliştirilmesi 2.129.024.000 4.471.917.198 3.574.177.938  
Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi 2.129.024.000 4.471.917.198 3.574.177.938  
Sporun ve Sporcuların 

Desteklenmesi 668.559.000 825.212.444 810.319.320  
Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve 

Federasyonların 

Desteklenmesi 644.916.000 784.256.732 771.688.071  

Uluslararası Spor Organizasyonları 23.643.000 40.955.713 38.631.249  
Kaynak:https://sgb.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGB/012014/2021%20Fa

aliyet%20Raporu.pdf. Erişim Tarihi: 30.05.2022 

Tablo 8’de 2021 yılı için 2.797.583.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Ancak ödeneğin yetersizi kaldığı, eklenen ya da aktarılan ilave ödenek 

ile yılsonunda 4.384.497.259 harcama gerçekleştiği görülmektedir. 

Yıllık olarak 4.4 milyar TL gibi yüksek tutardaki giderin, devlet eliyle 

spora dayalı faaliyetlere yatırım yapıldığı görülmektedir. Bu giderden 

3.574.177.938 TL’nin “spor tesisi yapımı ve işletilmesi” için 

gerçekleştirilirken, “sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonların 

desteklenmesi” için 810.319.320 TL ve “uluslararası spor 

organizasyonları” programı için 38.631.249 TL harcama 

gerçekleşmiştir. Sportif harcamalara yönelik olarak, toplamda 2021 yılı 

için tahsis edilen ödeneğe ilave olarak %55’lik bir harcamanın 

gerçekleştiği görülmektedir. Spora yönelik yatırımlar için bu veriler 

https://sgb.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGB/012014/2021%20Faaliyet%20Raporu.pdf
https://sgb.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/SGB/012014/2021%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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olumlu olarak değerlendirilmektedir.  Gerçekleşen giderlerin spora 

dayalı yeni projelerin sürece dâhil olması ya da artan maliyetlerin ayrıca 

etkisinin olduğu düşünülmektedir.      

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Spor ekonomik bir faaliyet olarak 17. ve 18. yüzyıllarda İngiltere’de 

ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kriket, avlanma, at yarışı ve boks 

sporlarının gelişmiş bir şekilde düzenlendiği belirtilmektedir. 19. 

yüzyılın ikinci yarısında futbol, ragbi, tenis ve atletizm gibi sporlar ön 

plana çıkmış ve zamanla bu sporlar daha profesyonel hale gelmiştir. 19. 

ve 20. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkıp bu yönde gelişim gösteren 

zamanla küresel bir özelliğe erişen spor organizasyonları, sonraları 

daha modern hale gelen olimpiyat oyunlarına dönüşmüştür. 

Toplumsal hayatla içselleşen spor, oluşturduğu üretici ve tüketici 

kitlesiyle zamanla spor endüstrisi ve spor ekonomisinin temelini 

oluşturmuştur. 1980’li yıllarda ABD’de ve 1990 yıllarda ise Avrupa 

ülkelerinde stadyumlara maç seyretmeye gelen seyircilere bilet 

satışlarının gerçekleşmesiyle ekonomik anlamda yeni bir döneme 

girildiğini söylemek mümkündür. Spor endüstrisinin en önemli 

kollarından bir tanesi de yayıncı kuruluşlardır. Bu bağlamda olimpiyat 

ve spor organizasyonlarının en önemli ayaklarını yayın kuruluşları 

oluşturduğu söylenebilir. 

Küresel olarak 2011-2020 yılları arası futbola yönelik olarak 48,5 

milyar dolar transfer harcaması gerçekleşmiştir. FIFA'nın yayımladığı 

"On Yıllık Uluslararası Transfer Raporu”na 2011 yılında 11 bin 890 
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olan transfer sayısı, 18 bin 79’a yükselmiştir. Yine aynı rapora göre 

2011 yılında transfer faaliyeti gerçekleştiren kulüp sayısı 3167 iken be 

rakam 2019 yılında 4139’ulaşmıştır. 

Spora yönelik TV yayın hakları için, 1948 yılında Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi 30 milyon dolar, 1960 Roma Olimpiyatları 1.2 

Milyon dolar, 1984 Los Angeles 287 milyon dolar, 2000 Sydney 

Olimpiyatları 1.3 milyar dolar, 2004 Atina Olimpiyatları 1.5 milyar 

dolar ve 2008 Pekin Olimpiyatları’nda gelir elde edilmiştir.  

Spordan endüstrisinde sadece ABD’de 5.5 milyon kişi istihdam edilmiş 

ve bu rakama aktif sporcular dâhil değildir. İngiltere’de ise 2000 yılında 

401.800 kişiye spor endüstrisine yönelik olarak iş imkânı sağlanmıştır. 

Avrupa birliğine üye ülkelerin spordan kaynaklı elde ettikleri gelirler 

GSMH’deki ortalama oranı % 1.56 olarak görülmektedir (Tablo 2). 

Gelişmişlik seviyeleri göz önüne aldığından bu oranın yüksek tutarlara 

tekabül ettiği söylenebilir. 

Türkiye’de genel anlamda spora dayalı teşkilatlanma 1903-1922 

yıllarında futbol sektöründe gerçekleşmiştir. Spor teşkilat olarak, 

1922’den 1986’ya kadar farklı bakanlıklara bağlansa da günümüzde 

bakanlık düzeyinde teşkilatlanmıştır.  

Devlet eliyle 2000’li yıllardan itibaren spora yapılan yatırım 

Cumhuriyet tarihinin toplam spor bütçesi kadar olduğu söylenebilir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının stratejik planında 2019-2023 yılları 

sportif faaliyet ve yatırımlara yönelik yaklaşık olarak 10 Milyar TL 

ödenek öngörmüştür (Tablo 5). Gençlik ve Spor Bakanlığının “sporun 
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geliştirilmesi ve desteklenmesi” programı kapsamında 2021 yılı için 

2.826.121.000 TL, 2022 yılı için 3.701.843.000 TL bütçe tahsis 

edilmiştir. Bakanlığın 2021 yılı faaliyet raporuna göre “sporun 

geliştirilmesi ve desteklenmesi” programı kapsamında; 4.384.497.259 

TL gider gerçekleşmiştir (Tablo 8). 2021 yılı ödenek ve harcama 

gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, harcamaların tahsis edilen bütçeyi 

%55 oranında aştığı görülmektedir.  Devlet desteği ile spora yönelik 

olarak 2021-2022 yılları için tahsis edilen bütçe karşılaştırıldığında 

2022 yılında tahsis edilen bütçenin 2021 yılına oranla %31 artış 

göstermiştir. Bu veriler dikkate alındığında son yıllarda devlet 

tarafından spora yapılan yatırım ve harcamaların katlanarak 

gerçekleştiği görülmektedir. Spor ve spor ekonomisi adına bu husus 

olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  

Spora yönelimin bir sonucu olarak son yıllarda spora dayalı çok sayıda 

yüksekokul ve spor bilimleri fakültesi açılmış olması olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. Yetişen kalifiye insan gücünden daha iyi 

faydalanılması ve iş imkânı bulunması için kamu ve özel sektör iş 

birliği ile istihdam imkânları arttırılmasına yönelik çalışmalar önem arz 

etmektedir. 

Sporun ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve istihdam 

olanağının artırılması, kamu özel sektör işbirliğinin yapılması için 

stratejilerin geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.   

Tüm bu değerlendirmelerle birlikte; sporun her geçen gün küresel 

anlamda önem kazandığını spor ekonomisindeki yerinin de aynı şekilde 

ön plana çıktığı değerlendirilmektedir. Spor endüstrisi özel ve kamu 
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desteği ile gün geçtikçe daha da büyürken, bu durum aynı zaman da 

karmaşıklaşan bir endüstriyel yapıyı da beraberinde meydana 

getirmektedir. Birden fazla endüstri kolunu bünyesinde barındıran 

sporun, devlet tarafından yapılan gider ve bu anlamda gerçekleşen 

gelirleri kayıt altına almak mümkün iken, ancak bu hususu özel sektör 

için söylemek pek mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.  
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GİRİŞ 

Blockchain (Blok zinciri)  kavramı 2008 yılında Satoshi Nakatamo 

(Nakamoto, 2008) tarafından kripto para sisteminin önerilmesi ile 

kendisini ilgi odağı olmaya başlamıştır. Özellikle Bitcoin sistemin 2017 

yıllarında aşırı değerlenmesi ile daha da popüler hale gelmiştir. 

Dağıtılmış defter yapısı ile birlikte değiştirilemezlik ve merkeziyetsiz 

yapının başka sistemler içinde kullanım fırsatları sunabileceği 

değerlendirilmiş ve araştırmacılar tarafından bu konularda çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır. 

Blok zinciri, her bloğun kriptografik karması ile tanımlanmış sıralı bir 

blok listesidir (Şekil 1). Her blok, kendisinden önce gelen bloğu 

referans almaktadır. Bu şekilde oluşturulan veri zincirlerin den 

oluşmaktadır. Bir blok oluşturulduktan ve blok zincirine eklendikten 

sonra, bu bloktaki işlemler değiştirilemez ve geri alınamaz duruma 

gelmektedir. Bu da, işlemlerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak 

için kullanılmaktadır (Alharby ve van Moorsel 2017).  

 

Şekil 1 Blok zinciri yapısı 
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Ağda başlatılan işlemler, madenciler tarafından doğrulanmaktadır. 

Madenciler, bir işlemi doğrulamak, göndericiyi ve işlemin içeriğini 

kontrol etmeye yardım etmektedir. Veri madencileri, blok zincirini 

oluşturan blokları üretmek için her işlemde sunulan verileri doğrulamak 

için sürekli olarak kaynaklarını paylaştıklarından blok zinciri ağının 

hayati bir parçası olarak çalışmaktadır. Madenciler yaptıkları başarılı 

işlemler neticesinde kullanılan blok zinciri türüne eşdeğer bir para 

birimine ile ödüllendirilmektedir. 

Her işlemin blok zincirine tanıtılmadan önce doğrulanması 

gerekmektedir. Böylece kötü niyetli kullanıcıların sistemi kötüye 

kullanması ve bozması engellenmektedir. Genel olarak madenciler 

matematiksel bir bulmacayı çözdükten sonra işlem bloğunu oluşturup 

ardından bu bloğu ağa iletmektedir. Ağdaki diğer düğümler, üretilen 

bloğun doğruluğunu kolayca onaylayarak sisteme dâhil edilmesine izin 

vermektedir (Pilkington 2015). 

Blok zinciri sistemleri de zaman içinde gelişim göstermeye başlamıştır. 

Bunlar 3 kategoride ele alınabilmektedir (Bashir ve Safari 2017). 

a) Blockchain 1.0; Bitcoin ‘in icadıyla tanıtılmıştır. Temelde 

kripto para birimleri için kullanılmaktadır. Ayrıca, daha sonra 

ortaya çıkan diğer alternatif madeni paralar da bu kategoriye 

girmektedir. Sistem ödeme programları gibi temel 

uygulamaları içermektedir. 

b) Blockchain 2.0; finansal hizmetler tarafından 

kullanılmaktadır. Bu nesilde sözleşmeler sunulmuştur.  Çeşitli 
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finansal varlıkları, takasları ve tahvilleri gibi uygulamaların 

geliştirilmesine katkı sağlamıştır.  

c) Blockchain 3.0; finansal hizmetler endüstrisinin ötesindeki 

uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır. Sağlık, medya, 

sanat ve adalet gibi daha genel amaçlı alanlarda 

kullanılabilmektedir (Cheng vd. 2018) . 

Blok Zinciri Teknolojisi Nasıl Çalışır? 

Bitcoin protokolünün icadından sonra, blok zinciri her türlü elektronik 

işlem verilerini depolamak için çok güvenli, dağıtık bir veri tabanı 

altyapısı sağlayan dünyadaki en güçlü bilgi işlem ağı haline gelmiştir 

(Noizat, 2015). Bir çeşit dağıtık kütük teknolojisi olan blok zinciri son 

yıllarda alternatif sistemlerinde katılımıyla daha da gelişmektedir. Blok 

zinciri tasarımı, kriptografik olarak bağlı olan sürekli büyüyen kayıt 

listesi nedeniyle kurcalamaya karşı dayanıklı veriler sunmayı vaat 

etmektedir.  

Sistem merkezi bir kayıt defterindeki, sistemin düğümleri arasında 

dağıtılmış verilere dayanmaktadır. Bir blok zinciri düğümü, bloğa 

girişlerdeki verileri ekleyerek ilerler ve deftere eklenen veriler daha 

sonra güncellenemez veya silinemez olarak ifade edilmektedir. İşlemler 

düğümler arasında dağıtılarak çoğaltılmaktadır. Ayrıca, sıralı olarak 

oluşturulan bloklar şifrelenir, bir özet fonksiyonu kullanılarak imzalanır 

ve bloğa zincirler halinde eklenerek oluşturulmaktadır. Blok zinciri 

teknolojisinde kullanılan bir diğer önemli kavram ise fikir birliği 

kavramıdır. Blok zinciri üzerindeki fikir birliği algoritması, tüm 

işlemlerin geçerli ve orijinal olmasını sağlamak için kullanılmaktadır. 
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Her düğüm bir işlemi doğruladıktan ve işlemin yürütülebileceği 

sonucuna vardıktan sonra, tüm düğümler arasında fikir birliği içinde 

olduğu bildirilmektedir. Şayet, bir kullanıcı geçersiz veya bozuk bir 

işlem göndermeye çalışırsa da, düğümler bir fikir birliğine varmaz ve 

işlem blok zincirine dâhil edilmemektedir. Böyle bir sistemde, hem 

kullanıcılar hem de bilgisayar işlemleri blok zinciri ağında olduğu için 

yedekleme hizmetleri oluşturmaya da gerek kalmamaktadır. İş kanıtı  

(Proof of Work-PoW) veya Teminat kanıtı  (Proof of State-PoS) 

modelleri, blok zinciri altyapılarında fikir birliği mekanizmaları olarak 

sıklıkla tercih edilmektedir (Pawlak ve Poniszewska-Marańda, 2021). 

Blok zinciri teknolojisinin gelecekteki internet sistemlerinin inşası için 

büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen, bir takım teknik 

zorluklarla karşı karşıya olduğu da birçok araştırma neticesinde ortaya 

konulmaktadır. Birincisi, ölçeklenebilirlik büyük bir sorun olarak 

gösterilmektedir. Bitcoin blok boyutu şu anda 1 MB ile sınırlıdır ve 

yaklaşık olarak 10 dakikada bir blok oluşturulmaktadır. Bitcoin ağı, 

yüksek frekanslı işlemler (kredi kartı işlemleri gibi) söz konusu 

olduğunda yetersiz kalabilmektedir(Zheng, Xie, Dai, Chen ve Wang, 

2018). Blok büyüklüğünde değişiklikler yapılarak işlem süreleri 

değiştirebilmektedir. 

Blok zinciri altyapısı farklı katmanlardan oluşmaktadır. Katman yapısı 

veri, ağ, fikir birliği, teşvik, akıllı sözleşme ve uygulama katmanından 

oluşmaktadır(Ferdous, Chowdhury, Hoque ve Colman, 2020; Ismail ve 

Materwala, 2020; Mohanta, Jena, Panda ve Sobhanayak, 2019; Wang, 

Wang, Cao, Li ve Xiong, 2019; Yan, Wu ve Sun, 2020)  (Çizelge 1). 
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Veri katmanının işlevi, verileri blokta depolamaktır. Değişken boyutlu 

verilerin sabit uzunlukta bir çıktısını üretmek için bir karma işlevi 

uygulanmaktadır. Geri dönüşü olmayan tek yönlü bir fonksiyon 

olduğundan işlenen veriler hesaplanan özet değerinden geri 

alınamamaktadır. Böylece, blok zincirinin bütünlüğü sağlanmış 

olmaktadır.  

Blok zincirinin ağ katmanı, eşler arası  (P2P) bir ağ yapısı üzerinde 

çalışmaktadır. Eşler arası uygulamalar genellikle güvenilir bir yetkiye 

sahip olmayan eşler arasında görevleri bölen dağıtılmış mimariler 

tarafından yönetilmektedir. İki veya daha fazla makine arasında iletişim 

kurmak, işlemek ve blok zincirini çoğaltmak için bir ağ programı 

protokolü olarak kullanılmaktadır(He ve diğerleri, 2018). Ağdaki her 

düğüm kaynaklarından sorumludur ve hem sunucu hem de istemci 

olarak hizmet verebilmektedir. 

Çizelge 1 Blok zinciri katmanları 

Katmanlar Özellikler 

Altyapı Katmanı Akıllı Sözleşmeler, Script Kodlar, 

Düğümler  

Uzlaşma/Platform Katmanı Replikasyonlar, İşlemler, Özet 

Fonksiyonları, Uzlaşma Modelleri 

Ağ Katmanı P2P ağ, Transmisyon ve doğrulama 

mekanizması 

Veri Katmanı Blok yapısı, zincir yapısı,    

 

Uzlaşma katmanı, blokların sırasını yöneten dağıtılmış konsensüs 

mekanizmasını yönetmektedir. Teşvik katmanının amacı ise 

düğümlerin blok zincirinin güvenlik doğrulamasına katılması için 
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sağlamaktadır. Sözleşme katmanı, akıllı sözleşme yardımı ile kurallara 

göre işlemler başlatmaktadır(Ferdous ve diğerleri, 2020; Wang ve 

diğerleri, 2019). 

Blok Zinciri Kullanım Alanları 

Blok zinciri tabanlı yaklaşım, geleneksel istemci sunucu mimarisi 

yaklaşımında kullanılan diğer sistemlerden bazı farklılıklar 

göstermektedir. Blok zinciri aslında doğrudan sistemdeki tüketiciler ve 

sağlayıcılar arasında gerçekleştirilen tüm işlemlerin dağıtılmış bir 

defter üzerinden takibi olarak görülmektedir. Genel çalışma prensibi 

olarak blok zinciri, somut bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan karşılıklı 

güven oluşturulmasına izin vermektedir. Blok zinciri, kripto para 

birimleri bağlamında yaygın olarak bilinmesine rağmen, potansiyeli 

dijital paranın çok ötesine farklı kullanım alanlarında da uygulamaların 

geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır (Abdelwahab, 2017). Bir çeşit dağıtık 

kütük teknolojisi olan blok zinciri, dünya çapında dağıtılan açık ve 

güvenli bir veri tabanına benzer şekilde de görülebilmektedir. Bu 

nedenle, bu altyapı sadece kripto para birimi ve finans sektörlerinde 

değil, birçok farklı alanda da kullanılabileceği görülmüştür. Başta tarım 

(Osmanoglu, Tugrul, Dogantuna ve Bostanci, 2020), sağlık hizmeti 

(Ismail ve Materwala, 2020), akıllı şehir (Sharma ve Park, 2018), inşaat 

sektörü (Turk ve Klinc, 2017) gibi birçok alanda kullanım fırsatları 

araştırılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda firmaların farklı alanlarda 

blok zinciri uygulamalarını işletmelerine entegre etmeye başladıkları 

görülmektedir. Bu sayede işletmeler süreçlerin yönetimini daha şeffaf 

hale getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle kimlik ve sahtekârlık ile ilgili 
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konular olmak üzere çeşitli güvenlik endişelerini gidermeye yardımcı 

olduğu düşünülmektedir.  

Blok zincirinin uygulanabilir bir diğer alanı ise lojistik yönetimi ve B2B 

ticaretinin sürdürülebilir operasyonları olarak görülmektedir. 

Tüketiciler ve üreticiler arasındaki işbirliğini teşvik ederek, şirketlerin 

kaynaklarını ve yeniden kullanım süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı 

olarak yükselen bir alan oluşturmaktadır. Blok zinciri bu süreçlerin 

ihtiyaç duyduğu güvenlik, şeffaflık ve izlenebilirlik özelliklerin 

sunmaktadır. Tedarik zinciri yönetimi üzerinde uçtan – uca tedarik 

zincirindeki tüm süreçlerin izlenebilmesini sağlamaktadır. Bu tür 

kullanımlarda teslimat aşaması tamamlandıktan sonra ödemeler 

otomatik olarak yapılabilmektedir. İşlemler taraflarca izlendiğinden 

ürünlerin uçtan uca takibinde büyük ölçüde süreç iyileştirmelerine 

yardımcı olması beklenmektedir. Böylelikle tüketiciye ürünü satın 

almadan önceki süreçlerdeki durumları hakkında da detaylı ve doğru 

bilgi verilebilmesi hedeflenmiştir (Tan, Wang, Liu, Kang ve Costa, 

2020).  

Blok zincirinin finans ve tedarik zinciri yönetimindeki potansiyel 

faydaların yanı sıra hizmet sektöründe ve internet tabanlı 

uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Bu alanlardan biri olan enerji 

sektörü blok zincirinin kullanım alanları arasında araştırmalara konu 

olmaktadır. Yerel enerji ticareti ve elektrikli araçların şarj işletmeleri 

alanlarında da projeler önerilmiştir (Yahaya ve diğerleri, 2020). 

Araçların önceden tanımlanmış IoT  (Internet of Thing) cihazları 

üzerinden haberleşme yapması veya enerji alıp satması mümkün 
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olabilmektedir (Gupta vd. 2018). Gerçek zamanlı olarak IoT cihazları 

üzerinden toplanan verilerin blok zincirine kaydedilerek, büyük veri 

analizinde kullanılması da farklı bir araştırma konusu olmuştur (Javed 

vd. 2020, Villegas-Ch vd. 2020) 

Sigorta endüstrisi, blok zinciri kullanan yeni bir örnektir. Günümüzde 

sigorta sektörü karşılıklı güven ilişkisine dayanarak çalışmaktadır. Ara 

sıra oluşan hata veya gecikmelerin gelecekte, karşılıklı güven ortamının 

tesis edilmesiyle hızlı bir şekilde çözümler sunabileceği 

değerlendirilmiştir  (Raikwar vd. 2018). Sağlık sektörü de blok zinciri 

teknolojisini kullanan sektörler arasındaki yerini almaya başlamıştır. 

Bu sektörde sağlık hizmeti sağlayıcıları, klinik araştırmalar, eczacılar 

ve hastalar gibi kilit paydaşların elektronik tıbbi kayıtlara güvenli, daha 

hızlı ve güvenilir erişim sağlamasında yararlı bir araç görevi 

görebileceği belirtilmiştir (Hölbl vd. 2018, Raikwar vd. 2018).  

Yakın gelecekte bulut depolama  (Li vd. 2017), ulaşım sistemleri  (Yuan 

ve Wang, 2016), siber güvenlik (Yazdinejad vd. 2020), kimlik yönetimi  

(DeCusatis vd. 2018), emlak ve tarım izlenebilirliği  (Demestichas vd. 

2020, Osmanoglu vd. 2020) alanlarında blok zinciri entegrasyonu 

yapılmış çözümlerden faydalanılacağı araştırmacıların ilgilendiği 

başlıklar arasında yer almaktadır. E-oylama sistemlerinde 

kullanılabilirliği de umut verici bir alan olmakla birlikte öne 

çıkmaktadır (Zhao ve Chan 2016). 
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Blok zinciri ağ türleri 

Blok zinciri çalışma prensibi olarak üç türe ayrılmaktadır, farklı 

güvenlik ve işlevsellik ihtiyaçlarına göre genel, özel ve konsorsiyum 

blok zincirleri olarak tanımlanabilmektedir. Farklı uygulamalar, 

ihtiyaca göre farklı mimari türlerine göre tasarlanması 

gerekebilmektedir. Çizelge 2'de, sistem tasarımında dikkate alınacak 

yönetim, katılımcı türü, merkezileştirme, fikir birliği ve işlem süresine 

özelliklerine göre sınıflandırması verilmiştir. Herkese açık blok 

zincirinde doğrulama, blok zincirindeki tüm düğümlere dağıtıldığı için 

merkezi bir otorite bulunmamaktadır. Bu tür blok zincirindeki ağ 

yapısında, tüm bilgilerin ağdaki herkesin okuyabileceği ve fikir 

birliğine katkıda bulunabilecek tüm eşlere açık olarak tasarlanması 

gerekmektedir. Özel blok zinciri ise, yalnızca belirli sayıda katılımcı 

tarafından kullanılmaktadır. İzne dayalı olarak da bilinen özel blok 

zincirinde, yalnızca belirli haklara sahip belirlenmiş düğümler, 

bilgilerin işlenmesine ve fikir birliği mekanizmasına katkıda 

bulunabilmektedir. Özel blok zincirinde ağdaki yazma izinlerinin tek 

bir grupta merkezileştirilmiş olarak yapılandırıldığından herkese açık 

olarak çalışmamaktadır. Özel blok zincirindeki kısıtlı sayıda kullanıcı 

erişimi ile gerçekleştirildiğinden bu tür yapıda işlem doğrulaması için 

daha az hesaplama gücüne ihtiyaç duyulmaktadır (Dinh vd. 2017). Bu 

sayede halka açık blok zincirinin aksine düşük miktarda sınırlı kaynakla 

kontrollü erişim sağlandığı için ağ içinde daha az güvenlik olacağı 

anlamına gelebilmektedir. Öte yandan, işlemlerin doğrulanmasının 

daha az zaman alması, sistemin daha verimli kullanılmasını sağlayan 

hızlı işlem doğrulaması ile sonuçlanması beklenmektedir (Lin ve Liao 
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2017).  Son olarak, konsorsiyum blok zinciri ise önceden belirlenmiş 

belirli düğümlerin ve farklı bireylerin de dâhil edildiği bir yapı ile 

oluşturularak çalışması sağlanmaktadır. Bu nedenle, mutabakat 

prosedürünün önceden seçilmiş düğümler tarafından kontrol edildiği 

halka açık blok zincirine göre daha fazla güvenlik özelliği içerdiği 

belirtilmektedir (Hanifatunnisa ve Rahardjo 2017). 

Çizelge 2 Blok zinciri çeşitleri 

Özellik Açık Özel Konsorsiyum 

Yönetim Merkezi Yönetim 

Yok 

Tek Organizasyon Çoklu Organizasyon 

Katılım İzinsiz İzne Bağlı İzne Bağlı 

Merkeziyetçilik Yok Var Kısmi 

Verimlilik Düşük Yüksek Yüksek 

Uzlaşma Tayini Tüm Madenciler Organizasyona 

Katılanlar 

Seçilmiş Madenciler 

 

İşlem Süresi Uzun Kısa Kısa 

 

Özel blok zincirlerinin popülaritesinin artmasına rağmen, halka açık 

blok zincirleri en çok kullanılan blok zinciri türü olarak ön planda 

kalmaya devam etmektedir. Açık ağda fikir birliğinin oluşturulması, 

daha fazla düğüm olduğu için daha uzun sürmektedir. Bu nedenle halka 

açık bir blok zinciri, işlemleri yürütmek için daha fazla elektrik tüketimi 

yapmaktadır. Konsorsiyum yapısındaki sistemler özel veya halka açık 

blok zinciri arasında bir yerde konumlanmaktadır. Konsorsiyum blok 

zincirinde, fikir birliği yalnızca önceden seçilmiş bir dizi düğüme bağlı 

olarak çalışmaktadır. Bu tür zincirde yer alan düğümler sistemdeki 
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bilgilerin saklanmasına ve işlemlerin başlatılmasına yardımcı olmak 

için kullanılabilmektedir (Zhang vd. 2018, Tang vd. 2019). Ağ içindeki 

verileri okumak için okuma hakları halka açık tasarlanabilmektedir 

veya katılımcılarla sınırlı izinler verilebilmektedir. Bu nedenle söz 

konusu blok zincirinin cüzdanına sahip olmayan kişilerin işlemleri 

görüntülemesine izin verilmemektedir. Özel blok zinciri ile hibrid blok 

zinciri arasındaki ayrım; özel blok zincirinin bir dereceye kadar 

kendisine bağlı kriptografik denetlenebilirlilik derecesine sahip 

merkezi bir sistem olması, buna karşılık konsorsiyum blok zincirinin 

halka açık bir blok zincirine daha çok benzemesi ve bu nedenle 

merkeziyetçilik açısından daha merkezi olmamasıdır. Özel blok 

zincirleri, halka açık blok zincirleri kadar popüler olmasa da birkaç 

avantajı bulunmaktadır. Halka kapalı blok zincirine sahip olma fikri, 

blok zincirinin fikir birliği mekanizmasını etkileyen herhangi bir dış 

erişimin olmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, ağ üzerinden 

işlemlerin yürütülmesi için gereken daha düşük donanım gereksinimleri 

nedeniyle işlem maliyeti büyük ölçüde azalmaktadır. Ayrıca işlem hızı 

her zaman halka açık blok zincirinden daha yüksek olmaktadır. Bu 

nedenle, özel blok zincirlerinin küçük ve orta ölçekli ağlarda daha 

uygun olduğu belirtilmektedir (Sabry vd. 2019). 

Nesnelerin İnterneti  (IOT) 

Nesnelerin İnterneti (IoT),  akıllı fiziksel nesnelerin her yerde bulunan 

bir internet ile birlikte bağlantı ve iletişim kurması ile topladığı verilerle 

bilgi sistemlerinin bir parçası olmaktadır. Bulut Bilişim ve Makine 

Öğrenimi, Veri Analizi ve Bilgi Modelleme gibi çeşitli teknolojiler ile 
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birlikte hızla bir bütünün parçası haline gelmeye başlamıştır. IoT, yeni 

iş yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlayarak, Bilgi teknolojileri 

pazarındaki büyümeyi etkileyecek veri geliştirmede imkânlar 

oluşturması ile önem katmaktadır. 

 

Ancak, IoT nesnelerinin giderek artan varlığı ve bunların İnternet'ten 

görünürlüğü ile güvenlik, yani meşru kullanıcıların kaynaklara erişimi, 

kullanıcılar için endişe kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. 

Özellikle hassas verilerin bilgisayar korsanlarının erişime izin 

verebilme imkanı bir problem olarak göz önünde bulundurulmaktadır. 

Her cihaz internet üzerinde veri üreterek sisteme göndermektedir. Bu 

nedenle, bu devasa sayıdaki cihaz dikkate alındığında, kapsamlı ve 

sürekli bir veri üretiminden bahsedilmektedir. Bu cihazlar saldırganlar 

için yeni hedef haline gelmektedir. 

 

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) gibi siber saldırıları başlatmak için 

kullanılabilecek olası bir başarısızlık noktası oluşturulabilmektedir. 

Sistemlerin çalışmaması sonucunda; geri dönülemez farklı kararların 

alınmasına sebep olabilecek problemler ortayaçıkabilecektir. 

 

Merkezi yapıdaki verilere erişimde ise verilerin manipülasyonları ile 

olası müdahalelerle karşılaşılabilmektir. Karar destek sistemleri için 

kullanılan verilerin değiştirilmez olduğundan emin olunması 

gerekmektedir. Veri güvenliğinin olmadığı durumlarda, IoT verileri 

kötüye kullanılabilir ve uygunsuz şekilde kullanılabilir (Panarello, 

Tapas, Merlino, Longo ve Puliafito, 2018). 
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Blockchain ve IoT için Kullanım Örnekleri 

 

Tedarik Zinciri (Supply chain) : Tedarik zincirinde kalite güvencesi 

için IoT ve blok zincirinin birleştirilmesi ile özellikle bozulabilir 

malların üreticiden perakendeciye yolculuğu yakalanabilecektir. 

Konum, sıcaklık verileri, kasa veya palet düzeyinde toplanarak blok 

zincirine eklenebilmektedir. Bu da tedarik zincirinden geçerken ürünün 

geçmişini kontrol etme ve ürünün şartlarına göre üretim, dağıtım 

süreçlerini inceleyerek kabul veya reddetme imkânı 

sağlanabilmektedir. 

 

Örneğin sıcaklık sensörleri gibi IoT cihazları, paketlerin sıcaklığını 

sürekli olarak izleyebilir ve çalışan bir akıllı sözleşmeye veri 

gönderebilir, bu da gerçek zamanlı olarak tüm paydaşların herhangi 

ciddi bir sıcaklık değişimi hakkında bilgi sahibi olmalırını 

sağlayabilmektedir.  

 

Araç Takibi; Araçlara yerleştirilen IoT sensörler sayesinde, filonun 

nerede olduğunu ve geri dönüşlerini yönetmeye yardımcı 

olunabilmektedir. Ayrıca daha anlamlı faturalandırma uygulamalarını 

desteklemek içinde buradaki bir blok zincirindeki önemli olayları 

kaydedebilir (Xing, Su, Xu ve Benslimane, 2021). 

 

Akıllı şehirler; Bir şehir, ekonomik yönleri, hareketliliği, vatandaş 

ilişkilerini, çevresel kaynakları vb. akıllıca yönetebiliyorsa Akıllı Şehir 

olarak anılmaktadır. Altyapı açısından bakıldığında, Akıllı Şehir 

vatandaşlara ve işletmelere iletişim yoluyla hizmet sağlamak üzere 

tasarlanması gerekmektedir. Teknolojik bakış açısından, bu, tipik 
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olarak, çevredeki ortamdan veri yakalayabilen ve şehrin optimal ve 

gerçek zamanlı yönetimi için vatandaşlara ve yetkililere sunabilen bir 

sensör ağına veya genel olarak “akıllı cihazlara” sahip olmak anlamına 

gelmektedir. Akıllı enerji sayaçları, güvenlik cihazları, ev aletleri ve 

akıllı arabalar veya video gözetim sistemleri gibi altyapıların ve 

cihazların birbirine bağlanmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Akıllı 

Şehir yönetimi, vatandaşlardan ve çevreden bu tür verileri toplayan 

akıllı cihazlar arasında sürekli bir veri alışverişine dayanmaktadır. Bu 

kadar geniş bir kitleyi etkileyen bir alt yapının en üst seviyede güvenlik 

önlemlerinin alınmış olması önemlidir (Sharma ve Park, 2018). 

 

Dorri ve ark. (Dorri, Kanhere, Jurdak ve Gauravaram, 2017), IoT 

gereksinimlerine uygun olarak bir IoT ortamına güvenlik ve gizlilik 

sağlamak istemişlerdir. Blok zinciri ile geleneksel güvenlik ve gizlilik 

yaklaşımlarının sınırlarını aşmak için çok katmanlı bir mimari 

tasarlamışlardır. Hesaplama açısından yoğun olan PoW (Proof of 

Work) 'yi ve kaldırmışlardır. Üç katmana dayalı bir sistem 

tasarlamışlardır: akıllı ev, yer paylaşımlı ağ ve bulut depolama. Akıllı 

Ev, cihazlardan ve yalnızca bir madenciden oluşmaktadır. Madenci, 

veriler üzerindeki blok zincirini ve erişim politikalarını yönetmektedir. 

Bir akıllı eve bir cihaz eklendiğinde, madenci o düğümün bir bloğunu 

oluşturarak, veriyi  bulut blok zincirine kaydetmektedir. 

 

Bunlara ek olarak; akıllı enerji (Brousmiche, Menegazzi, Boudeville ve 

Fantino, 2020), akıllı ev (Saquib, Bakir, Krintz ve Wolski, 2021), hasta 

takibi (Wadud, Amir-Ul-Haque Bhuiyan, Uddin ve Rahman, 2020), 
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tarım (Vangala, Das, Kumar ve Alazab, 2021)  gibi birçok alanda 

uygulama örnekleri önerilmeye başlanmıştır (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2 Blok zinciri yapısı 

Blockchain ve IoT'nin Faydaları 

 

Blockchain'in dağıtılmış defterinin kurcalanmaya karşı dayanıklılık 

sağlamakta ve ilgili tarafların birbirine güvenme ihtiyacını ortadan 

kaldırmaktadır. Bu nedenle, hiçbir tarafın IoT cihazlarının ürettiği 

büyük miktarda veri üzerinde kontrolü olmamaktadır. Blok zinciri 

şifrelemesi ile, herkesin mevcut veri kayıtlarının üzerine yazmasını 

neredeyse imkansız hale getirmektedir.. Ve IoT verilerini depolamak 

için blok zinciri kullanmak, kötü niyetli saldırganların ağa erişmesini 

önlemek için başka bir güvenlik katmanı eklemektedir (Atzori, 2017). 

 

IoT oyuncuları için birincil zorluğun tüm IoT ekosistemindeki bilgileri 

korumak olduğunu bilinmektedir. Güvenlik açıkları, IoT cihazlarını 
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dağıtılmış hizmet reddi saldırıları, kötü niyetli saldırganlar ve veri 

ihlalleri için kolay bir hedef haline getirmektedir. 

 

IoT ve blok zincirinin entegrasyonunun, doğal olarak verimsizlikleri 

azaltan, güvenliği artıran ve ilgili tüm taraflar için şeffaflığı artıran ve 

makineden makineye güvenli işlemlere imkân sağlamaktadır. Bu 

teknolojilerin birleştirilmesi, örneğin hammaddelerin çıkarıldığı andan 

itibaren ve son tüketiciye ulaşana kadar tedarik zincirinin her adımında 

fiziksel bir varlığın izlenebilmesine yardımcı olabilmektedir. 

Blockchain ve IoT'yi entegre etmenin faydalarını şu şeklide 

özetleyebiliriz. 

 

• Arttırılmış güvenlik. Blok zinciri teknolojisi, veri iletilirken 

ve depolanırken şifrelemenin yanı sıra güvenilir bir taraf 

tarafından oluşturulan işlemleri doğrulama ve izin verme 

yeteneği ile güvenliği birleştirmektedir. Blockchain 

teknolojisi, kimin erişimi olduğu, kimin işlem yaptığı ve tüm 

etkileşimlerin kaydı hakkında şeffaflık sağlamaktadır. Ayrıca 

blockchain, şifreleme, tek hata noktasının kaldırılması ve tüm 

ağdaki zayıf bağlantıyı hızlı bir şekilde belirleme yeteneği 

açısından bir güvenlik katmanı eklemektedir. 

• Azaltılmış maliyetler. Blok zincirindeki işlem doğrulama ve 

işleme adımlarını otomatikleştirerek, tüm ekosistem daha 

düşük bir maliyetle proaktif hale getirilebilmektedir. 

• İşlemlerin hızı. Bu, özellikle birden fazla tedarikçi, üretici, 

dağıtıcı ve tüketiciyle yapılan tedarik zinciri işlemleri için 
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geçerli olmaktadır. Bir dereceye kadar paylaşılan bir defter 

görevi gören blok zinciri sayesinde, güvenilmeyen taraflar 

birbirleriyle doğrudan veri alışverişi yapabilmekte, manuel 

süreçleri ortadan kaldırarak, işlemlerin hızını 

artırabilmektedir. 

 

Değerlendirme: 

 

Son zamanlarda birçok alanda uygulama alanı bulan blok zinciri alt 

yapısının, IoT cihazları içinde alternatif kullanım imkânının olduğu 

görülmektedir. Ancak IoT sistemlerinde kullanılan cihazların 

kapasitelerinin, blok zincirini kullanan diğer sistemlere göre düşük 

kapasitelerde olacağının da göz önüne alınması gerekmektedir. Geri 

dönüş imkânı olmayan otomatik olarak veri gönderimi yapan 

sistemlerde ki tasarımlarda bu tür ihtiyaçlara uygun tasarım ve koruma 

seçeneklerin dikkate alınması önemlidir. Bu konuda oluşmayan 

standartlar, uzman personel eksiliği gibi problemler yüzünden 

uygulanabilirlik konusunda bazı riskler barındırmaktadır. 
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GİRİŞ 

Uluslararası hukuk düzeyinde henüz tanımlanmamış ise de Kamu Özel 

İş birliği kavramı (Public Private Partnership) kamu ve özel sektörün 

müştereken dahil oldukları, kamu hizmetlerinin görülmesi esnasında 

finansman, yatırımların gerçekleştirilmesi, işletilmesi, yenilenmesi ve 

korunması amacı güden sözleşmelere dayanan iş birliğidir.  

Akademide kavramın İngiltere menşeili hali olan ‘’Public-Private-

Partership(PPP)’’ ifadesinin yanı sıra ‘’Kamu Özel İş Birliği’’,  ‘’Kamu 

Özel Sektör İş birliği’’ (Keşli, 2016) vb. kavramların da tercih edildiği 

görülmektedir. Ülkemiz hukuk sisteminde olduğu gibi kaynak ülke olan 

İngiltere’de de farklı isimlerin kullanıldığı, dolayısı ile mutlak anlamda 

bir kavram konsensüsü oluştuğunu söylemek mümkün değildir. 

Ülkemiz de Kamu Özel İşbirliği kavramının yargı kararları ile 

aydınlatıldığı sabittir, Anayasa Mahkemesi 2015 yılında 

değerlendirdiği bir uyuşmazlık esnasında kavramı; ‘’ KÖİ, idare ile bir 

özel hukuk kişisi arasında uzun süreliğine akdedilen, özel hukuk kişisi 

tarafından bir kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli olan tesisin 

inşası, bakımı, onarımı ve hizmete elverişli halde bulundurulmasını 

konu edinen ve bunun karşılığında kamu tüzel kişisinin sözleşme 

süresince özel kişiye her yıl kira karşılığı belli bir miktar paranın 

ödenmesi taahhüdünü içeren bir sözleşmeyi ifade etmektedir.’’ demek 

sureti ile kavramı yerel mevzuatımıza kazandırmıştır. (Anayasa 

Mahkemesi, 2015) 

Kamu özel İş birliği modelini Türkiye’nin gelişiminde bir fırsat 

olarak değerlendiren kesim, bu uygulamalarda siyasal ve ekonomik 
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anlamda uygun bir ortamın tanzim edilmesinin yanı sıra aynı zamanda 

gerek yabancı gerek yerli özel sektörün buna yönelmesini teşvik edecek 

yasal altyapı ve hukuki çerçevenin gerçekleştirilmesini öncelikli olarak 

talep etmektedir. 

Kamu Özel İş Birliği projeleri sağlık, enerji, altyapı ve otoyollar gibi 

birçok sektörde ve farklı modellerde uygulanmaktadır. T.C. Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı verilerine göre; Türkiye’de şu ana kadar uygulanan 

Kamu Özel İş birliği Projeleri içerisinde sektörel bazda en çok proje 

enerji alanında gerçekleştirilmiştir. Enerji sektöründe 2022 yılı itibari 

ile 98 adet proje geliştirilmiştir. Onu 43 proje yatırımı ile Karayolları 

izlemektedir. En düşük proje sayısının sektörel dağılımına bakıldığında 

ise Kültür ve Turizm ile Demiryolu proje sayısının yalnızca 1 adet 

olduğunu görülmektedir. Nitekim söz konusu sektörlerde kamu-özel İş 

birliği projeleri kapsamında yüksek bütçe gerektiren uygulamaların 

geliştirilme politikasının bulunmadığını söylemek doğru olacaktır.  

Mega projeler olarak anılan ve yüksek finansmanla meydana getirilen 

şehir hastaneleri, otoyollar, köprüler evveliyatında kamu ile özel sektör 

arasında bir özel hukuk sözleşmesi muhteviyatı taşıyan anlaşma ile 

oluşturulmaktadır. Bu sözleşmeler aynı zamanda ticari sır olarak kabul 

edildikleri için, içeriği ile ilgili kamuoyuna bilgi paylaşımı 

yapılmamaktadır. Bu durum anayasal ilkeler olan şeffaflık, 

denetlenebilirlik ilkelerine aykırılık teşkil etse de mevcut durumda 

mecliste soru önergelerine verilen yanıtlar ile muhteviyat 

şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Ticari sır sonucu sınırlı bilgi 

kapasitemizin bulunduğu mega projelerinde en çok tartışmalı konu ise 
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taahhüt edilen koşulların gerçekleştirilmemesi ya da yeteri kadar 

gerçekleşmemesi durumunda bakiye farkın ekonomik değerinin kamu 

bütçesinden karşılanması anlamına gelen devlet garantileridir.  

Birçok kamu özel iş birliği sözleşmesinde hüküm olarak yer alan ve 

yolcu garantisi, trafik garantisi, hasta garantisi gibi görünüm modelleri 

bulunan devlet garantilerinin, kamu tarafından karşılanmasının kamu 

bütçesine getireceği etki ve bu olumsuz etkinin hangi hukuki çareler ile 

giderileceği soruları yanıtsız kalmaktadır. Çalışmamızda kamu özel 

işbirliği modellerine uygun olarak gerçekleştirilen sözleşmelerde, 

kamunun özel sektör paydaşı lehine üstlendiği risklerin görünüm 

şekilleri ve olası sonuçları değerlendirme konusu yapılmıştır. 

1. ‘DEVLET GARANTİSİ’ KAVRAMI VE HUKUKİ 

ÇERÇEVESİ 

Mevzuatımız içerisinde ‘devlet garantisi’ kavramı tanımlanmamakla 

beraber, çalışma konumuzun kamu özel iş birliği projeleri kapsamında 

devlet garantileri olması hasebiyle kavramın özel hukuk terminolojisi 

içerisinde değerlendirilmesi doğru olacaktır. Bu meyanda özel hukuk 

sözleşmelerinin kaynağını aldığı Türk Borçlar Kanunu’nun garanti 

sözleşmelerine ilişkin hükümleri irdelenmelidir.  

Esasen garanti sözleşmeleri ilk kez Alman Hukukçu Stammler 

tarafından; garanti verenin, garanti alanın girişeceği iş sonucu meydana 

gelen riskleri üzerine aldığı sözleşmeler olarak tarif edilmiştir. Türk 

yazılı mevzuatında yer almayan bu sözleşme türü daha çok doktrinsel 

görüşler ve yargı içtihatları ile şekillenmiştir.  



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR | 322 

 

Çalışmamızın ana eksenini kamu özel iş birliği projeleri oluşturduğu 

için garanti sözleşmelerinin idare hukuku bağlamında 

değerlendirilmesinden ziyade özel hukuk sınırları içerisinde 

değerlendirilmesi uygun olacaktır.  Bu meyanda devlet garantileri; 

devletin garanti alana teminat verme saiki ile hareket ederek menfi ya 

da müspet bir edimin gerçekleşip gerçekleşmeme riskini bağımsız 

olarak üzerine aldığı mali külfet olarak ifade edilebilir.  

Kamu hizmetinin özel sektör-kamu iş birliği ile yürütüldüğü 

uygulamalarda özel sektör, finansmanı üstlenmektedir. Büyük 

finansman ihtiyacının doğduğu bu uygulamalarda özel sektör risk 

paylaşımında yer almak istememekte ve bu sebeple kamu; özel sektör 

paydaşının hizmetin gördürülme aşamasındaki gelirini garanti altına 

almak durumunda kalmaktadır. Devlet garantileri bu aşamada 

karşımıza çıkmaktadır.  

Öte yandan 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanuna 21.02.2013 tarihinde Sağlık 

Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, 

Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile eklenen 

‘borç üstlenimi’ kavramı da esasen sağlıkta değişim programı ile 

gündeme gelen şehir hastaneleri projelerine kaynaklık eden kamu özel 

işbirliği projelerinde yer alan bir çeşit devlet garantisidir.  

Ülkemizde kamu özel iş birliği projesi kapsamında yapımı tamamlanan 

ve farklı KÖİ modelinin esas alındığı birçok sözleşme özel sektör 

paydaşının gelirini garanti eden hükümler ihtiva etmektedir. Kamu bu 
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sözleşmelerde yer alan hükümler gereğince köprülerde araç geçiş 

sayısını, otoyollarda araç sayısını, havalimanlarında yolcu sayısını 

garanti vererek özel sektörün gelire ilişkin riskini üstlenmektedir. 

Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde koşullu yükümlülüklerin 

ekseriyetle döviz endeksli gerçekleştirilmesi hazine üzerinde önü 

alınmaz mali külfetler meydana getirme potansiyeline sahiptir. Hülasa 

sözleşmelerin uzun vadeli taahhütler içermesi müstakbel ağır mali 

külfetlerin peşinen kabulü anlamı taşımaktadır.  

2. DEVLET GARANTİSİ HÜKMÜ İHTİVA EDEN KAMU 

ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ, DEVLET GARANTİLERİNİN 

GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ VE UYGULAMADAN ÖRNEKLER  

Dünyada KÖİ uygulama modelleri çeşitli olsa da Türkiye’de yaygın 

olarak tercih edilen modeller sınırlıdır. Yap-İşlet-Devret, Yap- İşlet, 

İşletme Hakkı Devri ve Yap-Kirala-Devret modelleri 2022 yılı itibari 

ile uygulanan 257 adet proje modelini oluşturmaktadır. Proje içerisinde 

özel sektörün konumu ve finansman payı, modelin oluşma şeklini de 

meydana getiren başat etmendir. Bunun yanı sıra tarafların üstlendikleri 

risk, işin kapsam ve niteliği, hizmet bedelinin ya da yatırımın sözleşme 

taraflarından hangisince karşılanacağı da belirttiğimiz dört modelin 

farkını ortaya koymaktadır.  

2.1. Trafik Garantisi Taahhüt Edilen KÖİ Projelerinin 

İncelenmesi 

Ülkemizde gerçekleştirilen projelerin ekseriyeti Yap-İşlet-Devret 

modeli ile hayata geçirilmiştir. Otoyol, liman, tünel, köprü, tabiat parkı 
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gibi birçok uygulama alanı bulunduğu gibi; İstanbul Yeni Havalimanı, 

Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale 

Köprüsü de ülkemizde yap-işlet-devret modelinin kullanıldığı, büyük 

bütçeli yatırımlardır.  

Yap-İşlet-Devret modelinde yüklenici şirket, edime konu olan tesisin 

dizaynı, gerçekleştirilmesi, finansmanı ve yaklaşık 25-30 yıl kadar bir 

süre ile işletilmesinden mesuldür. Bu yöntemde ücret tümüyle ya da 

ekseriyetle kullanıcıların mesuliyetindendir. Trafik ve garantilerinde 

özel sektör,  kamu ile gerçekleştirilen sözleşme hükümlerine dayanarak 

gelirini garanti altına almak istemekte ve geçiş garantisi talebinde 

bulunmaktadır. İdare ise araç ya da yolcu garantisi taahhüdüne uygun 

davranmakla beraber, taahhüt edilen sayılar ile gerçek sayılar arasında 

meydana gelen fark kamu bütçesinden sağlanmaktadır. Böylece özel 

sektörün gelir riski kalmamaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen 

otoyollar ve köprüler her ne kadar birbirinin devamı olarak 

değerlendirilse de ücrete tabiiyet bakımından farklılık arz etmektedir. 

Nitekim bu durumun sebepleri arasında her iki işletmenin farklı özel 

sektör paydaşlarına akdedilmiş olması ve dolayısı ile hizmet açısından 

farklı ücrete tabi tutulmuş olması gelmektedir.  

Kamuoyunda geçiş garantileri olarak eleştiri konusu yapılan husus ise 

tam olarak modelin bu özelliğinden ileri gelmektedir; zira kamu 

tarafından bu sözleşmeler duyurulurken genel bütçeden harcama 

yapılmayacağı ekseriyetle özel sektör tarafından finanse edileceği 

duyurulmaktadır, fakat fizibilitelerde öngörülen geçiş ve kullanımların 

gerçekleşmemesi durumunda bakiye fark genel bütçeden ve kuvvetle 
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muhtemel döviz olarak yüklenicilere ödenmektedir. Devlet garantisi 

yani koşullu yükümlülük olarak kavramlaştırılan bu durum ise 

projelerin varoluş amacına aykırı olarak genel bütçe üzerinde maddi 

külfete sebebiyet vermektedir. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü 

verilerine göre Mart 2022 yılında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü 

projesinin Türk-Güney Kore Konsorsiyumu ile yapılan sözleşmeye 

göre köprüden yıllık geçiş için hazine garantisi verilen araç sayısı 16 

Milyon 425 olarak kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye göre günlük 45 Bin 

aracın geçiş yapması icap etmektedir. Beklenen araç geçiş sayısına 

ulaşılamaması nedeniyle hazine garantisinin devreye sokulması ve 

farkın bütçeden karşılanması gerekecektir.  

Yüklenicisi Yapı Merkezi ve Güney Kore Menşeili SKEC firması 

tarafından üstlenen ve işletmesi 24 Yıl 5 Ay süre ile bu konsorsiyuma 

devredilen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) için 

garanti edilen yıllık araç geçiş sayısı 25 Milyon olarak belirlenmiştir 

(Yusufoğlu, 2018). Konsorsiyum ile kamu arasında 25.02.2011 

tarihinde uygulama sözleşmesi imza edilmiş ve proje 2016 yılında 

faaliyete geçmiştir.  

Her ne kadar İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli) 

projesine ilişkin Uygulama Sözleşmesi, ticari sır olarak kabul edilerek 

kamuoyu ile paylaşılmasa da Sayıştay Başkanlığı’nın yayınladığı 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda 

bir takım nicel istatistiklere ulaşmak mümkün olmuştur. Bu raporun 

“Garanti Edilen Araç Sayısı” başlıklı 23’üncü maddesinde, özel sektör 

paydaşı şirkete, işletme döneminin ilk yılında çift yönde yıllık 
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25.000.000 araç geçiş garantisi verildiği ve bu sayının takip eden 

yıllarda %0,5 artış katsayısı ile hesaplanacağı düzenlenmiştir (Sayıştay 

Başkanlığı, 2021). 

Sayıştay Başkanlığının verilerine göre 2021 yılı katsayı uygulaması 

sonucu bu sayı tam olarak 25 Milyon 376 bin 878 olarak belirlenmiştir. 

Öte yandan aynı raporda kurumun Sayıştay Başkanlığı’na verdiği yazılı 

cevapta; 2026 yılından itibaren garanti edilen araç sayısına ulaşılacağı 

ve 2019-2025 dönemi için toplam 963.167.225,00 TL garanti 

ödemesinin yapılacağı belirtilmiştir.  

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi (Avrasya Tüneli ve benzer şekilde 

yer alan diğer mega projeler için külfet haline gelen bir diğer devlet 

garantisi ödemesi de kaçak geçişlerin de bu kapsama alınarak, tespit 

edilen kaçak geçiş ücretlerinin de ilgili yükleniciye taahhüt edilmiş 

olmasıdır.  

Tablo 1: Kaçak Geçişlerden Kaynaklanan Talep Garantisi Ödemeleri 

Yıl Ücreti Ödenmeyen 

Kaçak Geçişler 

(Adet) 

Tünel Geçiş 

Ücreti 

(KDV Hariç) 

Kaçak Geçişlerden 

Kaynaklanan Garanti 

Ödemesi (TL) 

2016 4.667  12,71 59.317,57 

2017 260.617 14,07 3.666.881,19 

2018 266.609 21,57 5.750.756,13 

2019 311.678 21,57 6.722.894,46 

2020 274.020 38,70  10.604.574,00 

Toplam 1.117.591  26.804.423,35 

Kaynak: Sayıştay Başkanlığı’nın yayınladığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2021 

Yılı Sayıştay Denetim Raporundaki veriler ışığında tanzim edilmiştir.  
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Tablodaki veriler analiz edildiğinde kamunun görevli şirkete, Avrasya 

Tüneli projesinin faaliyete başladığı 2016 yılından itibaren 

26.804.423,35 TL garanti ödemesi yaptığı görülmektedir.  

Kanaatimizce geçiş ücretleri üzerinden verilen devlet garantilerinin 

dolar endeksli olması ayrıca Dolar/TL kurunda 2020 yılı ekim ayında 

başlayan kriz ve Türk lirasının sert bir hızda değerini yitirmesi, bu tarz 

mega projelerin bir kamu hizmeti amacı görmesinden ziyade kamu 

üzerinde fecaat miktarda külfete sebebiyet verdiği sabittir. 

2.2. Yolcu Garantisi Taahhüt Edilen KÖİ Projelerinin 

İncelenmesi 

İdare ile özel sektör arasında imzalanan kamu özel iş birliği projelerinde 

idare belirli bir süre için kara, hava ve deniz liman projesinden 

yararlanacak yolcu sayısını sözleşmenin imzalandığı tarih itibari ile 

garantilemek durumunda kalırsa; taahhüt içeren bu hükümler yolcu 

garantisi olarak ifade edilmektedir. Uygulamada daha çok kamu özel iş 

birliği projelerinin havalimanları uygulamasında gördüğümüz bu 

taahhüt; devlet garantilerinin bir görünüm şekli olarak karşımıza 

çıkmakta olup, ülkemizde de faaliyete geçen birçok mega projede 

mevcuttur.  

Yüklenici şirket için temel girdilerden biri olarak kabul edilen yolcu 

servis ücreti ekseriyetle yabancı para cinsinden taahhüt edilmekte ve 

sunulan hizmete göre farklılık arz etmektedir (Durmaz, 2017). Yolcu 

garantisi içeren uygulamalarda garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekte 
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seyahat eden yolcu sayısı arasında meydana gelebilecek menfi farkı 

idare üstlenmektedir.  

Yap işlet devret modeli ile yapılması kararlaştırılan İstanbul Yeni 

Havalimanı 3 Mayıs 2013 tarihinde ihaleye açılmış, Cengiz, Mapa, 

Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG)’nin ihaleyi 

kazanması ile beraber yapım aşaması başlamış ve 29 Ekim 2018 

tarihinde faaliyete başlamıştır. 25 yıl süresince havalimanının 

işletmeciliği özel sektöre devredilmiş ve idare ile imzalanan 

sözleşmeye göre yolcu garantisi verilmiştir. İşletme süresinin ilk 12 

yıllık süreci için özel sektör paydaşına 6.3 Milyar avro gelir garanti 

edilmiştir (Gürsel & Toru Delibaşı, 2013).  

Yap-işlet-devret modeliyle 2011 yılında inşaatına başlanan ve IC 

İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde yapılan, 2044 yılına 

kadar bu firmanın işleteceği Zafer Havalimanı, Kütahya ilinde 2012 

yılında faaliyete başlayan uluslararası havalimanımızdır.  Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılı itibari 

ile 640 iç hat 48 dış hat olmak üzere toplamda 688 adet uçak havaalanını 

kullanmıştır. (DHMİ, 2021).  Şirket ile yapılan uygulama sözleşmesinin 

28. Maddesine göre iç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2, dış hat 

giden yolcu servis ücreti olarak ise 10 avro garanti edilmiştir (Sayıştay 

Başkanlığı, 2018). 2021 yılı ilk dokuz ay için gerçekleştirilen devlet 

garantisi ödemesi ise 5.202.156 Avro olarak belirlenmiştir. 2022 yılı 

için garanti edilen iç hat yolcu sayısı 775 bin 137 kişi, garanti edilen dış 

hat yolcu sayısının da 542 bin 596 kişi olarak belirtilmesi sonucunda bu 

nicel ifadeler ile gerçekleştirilen projenin geçiş garantisi açsısından 
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değerlendirilmesi durumunda hata payının çok yüksek oranda olduğu, 

kamu hizmeti amacı güden KÖİ projelerinin bu veriler ışığında büyük 

mali külfetlere sebep olduğu sabittir.  

İdarenin üstlendiği bu risk özel sektörün kamu özel iş birliği 

finansmanına paydaş olarak çekilmesi amacı ile gerçekleştirilmeye 

çalışılsa da öncesinde fizibilite çalışmaları ile hesaplamaların 

yapılmaması, uzun soluklu projelerin büyük mali külfetler içermesi, 

ekonomik enflasyon süreçleri gibi olası ve gerçek risklerin göz önünde 

bulundurulmadan taahhüt verilmesi kamu hizmetinin kamuya külfet 

olması gibi zararlı sonuçlara yol açmaktadır.  

2.3. Hasta Garantisi Taahhüt Edilen KÖİ Projelerinin 

İncelenmesi 

Yap-Kirala-Devret modeli ülkemizde daha çok sağlık sektöründe tercih 

edilen bir yöntemdir. Bu modele göre kamu ile özel sektör arasında 

imzalanan sözleşmelerin hükmü, özel sektör niteliğindeki firmanın 

tesisi inşa etmesi, donanımlarını tedarik etmesi ve işletmesine karşılık, 

kamunun ise yıllık kira ödemesi yapma edimini ifa etmesidir. Sözleşme 

sonunda tesisin mülkiyeti kamuya devredilmektedir.  

Özellikle sağlık, konut ve hükümet binalarının yapımı gibi kamuya ait 

tesislerin inşası için tercih edilen bu model, inşa edilen tesiste asli kamu 

hizmetinin kamu görevlilerince, destek hizmetlerinin ise özel sektör ile 

yürütüldüğü bir uygulamaya sahiptir.  

Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programının taahhüdü olarak başlatılan 

Şehir Hastaneleri projeleri Yap-Kirala-Devret modeli ile 2011 yılında 
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ihaleye çıkarılmış ve şu ana kadar 13 tanesi hizmete girmiş durumdadır. 

Açıklanan veriler ışığında hizmete giren hastanelerin Sağlık Bakanlığı 

bütçesinin yaklaşık 1/5’ini oluşturduğu sabittir. Bu durum kanaatimizce 

Sağlık Bakanlığı bütçesine yük oluşturduğu gibi aynı zamanda 

koruyucu sağlık hizmetlerine tedarik edilecek mali bütçe üzerinde de 

risk oluşturacaktır. Nitekim Sağlık Bakanlığı 2021 yılı içerisinde 

faaliyete giren 13 Şehir Hastanesi hariç olmak üzere kalan projelerin 

kamu finansmanı ile gerçekleştirileceğini, Yap-Kirala-Devret 

yönteminin kalan projelerde tercih edilmeyeceğini açıklamıştır.  

SONUÇ  

Kamu Özel İş birliği sözleşmelerinde kamunun yüklenici firmaya 

taahhüdü olarak vücut bulan ve kamuoyunda sıklıkla ‘garanti ya da 

hazine garantisi’ olarak bilinen kavramın hukuki karşılığı koşullu 

yükümlülüklerdir.  Koşullu Yükümlülükler: gerçekleşmesi gelecekte 

bir olayın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesine bağlı olan 

yükümlülüklerdir. Bu kapsamda tam şeffaflığı engellediği için, bütçeye 

etkileri gelecekte ortaya çıkan ve ekseriyetle olumsuz yansımaları 

görülen gizli mali risklerdir. 

Günümüz dünyasında kamu mali yönetiminde miktarı ve kapsamı 

giderek artan mali risklerin yönetilmesi her başarılı uygulamanın 

aranan ilk özelliğidir. Gizli mali risk olarak adlandırılan koşullu 

yükümlülüklerin idaresi de ülke bütçeleri üzerinde meydana 

gelebilecek olumsuz tabloların önlenmesinde önemli bir süreç 

durumuna gelmiştir. Kamu Özel İş birliği uygulamalarında özel 

sektörün projelere katılımını teşvik etmek amacı ile devlet 
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garantilerinin sağlanması hazine için mali risk anlamına gelmektedir.  

Hülasa bu risklerin Amerikan doları cinsinden taahhüt edilmesi ve son 

birkaç yıldır doların Türk lirası karşısındaki değeri analiz edildiğinde 

halk arasında ‘hazine garantisi’ olarak nitelendirilen fakat hukuki bir 

terim olan koşullu yükümlülüklerin bütçe üzerinde derin ve telafisi 

olmayan krizler meydana getirme ihtimali oldukça yüksektir. Koşullu 

yükümlülüklerin derinlemesine analiz edilmemesi ve fizibilite 

çalışmalarında öngörülmemesi 20-25 yıl taahhütleri bulunan KÖİ 

projeleri için birçok riski bu uzun süreç içerisinde kabullenme anlamına 

gelecektir. Bu durum hem bir kamu hizmeti olan dev projelerin başarılı 

olmasının önüne geçecek hem de mali bütçe üzerinde olumsuz etkiler 

yaratacaktır.  Uzunali, Devletlerin KÖİ kapsamında yaptıkları 

bütçelemenin klasik bütçelemeden farklı olduğunu, çünkü uzun vadede 

ve ileriye dönük gerçekleştirilmeleri hasebiyle bir belirsizlik 

içerdiklerini, dolayısı ile devletlerin dolayı ya da doğrudan koşullu 

yükümlülüklerinin kamu bütçesi üzerinde hem aşırı yük etkisi 

yaratacağını hem de risk teşkil edeceğini belirtmektedir (Kızıltaş 

Uzunali & Görmez, 2019) 

Ülkemizde yakın zamanda inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü dâhil 

olmak üzere Yeni Havalimanı, Zafer Havalimanı, Avrasya Tüneli, 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüleri yanında bir 

takım Şehir Hastaneleri sözleşmelerinde koşullu yükümlülük/devlet 

garantisi hükmünün yer aldığı Ulaştırma Bakanının mecliste verilen 

soru önergelerine ilişkin mütalaalarından anlaşılmaktadır. Taahhüt 

edilen geçişlerin gerçekleşmemesi ve geçiş ücretlerinin kur artışına 
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paralel artırılmadığı bir olasılıkta bakiye farkın bütçeden koşullu 

yükümlülük adı altında ödenmesi sözleşmelerin bir gereğidir 

(Yusufoğlu, 2018). Aynı durum bir başka KÖİ modelinin uygulandığı 

sağlık sektöründe de söz konusudur. 2013 yılında yürürlüğe giren 6428 

sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis 

Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun uyarınca şirketlerin borçlarına tam hazine garantisi getirilmiş 

durumdadır. KÖİ sözleşmelerinde yer alan ve özel sektörü gelir 

riskinden kurtaran devlet garantisi bir özel hukuk terimi olarak 

değerlendirildiğinde garanti sözleşmelerine referans gösterilebilir. 

Dolayısı ile kaldırılması ya da revize edilmesi konusunda sözleşme 

taraflarının müşterek iradesi aranacaktır.  

Çalışmada elde edilen analizlere göre kamu özel iş birliği 

sözleşmelerinde yer alan devlet garantilerinin önceden hazırlanan 

fizibilite çalışmaları ile detaylı tahlil edilmesi, kanunun cevaz verdiği 

aşırı ifa güçsüzlüğü sebebi ile sözleşmelerin uyarlanması, mücbir sebep 

gibi revizeler konusunda ısrarcı bir tutumun izlenmesi sözleşmelerin 

zararının azaltılması için kayda değer bir çaba olacaktır. Bu durumun 

aksi düşünüldüğünde kamu özel iş birliği projeleri kamu hizmetine 

amaç olmaktan ziyade kamu bütçesi üzerinde telafisi mümkün olmayan 

zararlar meydana getirecek ve adeta modern zamanın kapitülasyonları 

gibi referans ülkeyi uzun soluklu ekonomik bağımlılığa 

sürükleyecektir.  
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GİRİŞ 

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk olgusunun en fazla 

ilişkilendirildiği konulardan biri de kurumsal imaj konusudur. Halkla 

ilişkiler birimlerinin en fazla ilgilendikleri konuların başında kurum 

imajı geldiği için, sosyal sorumluluk faaliyetleri de bu araçlardan 

biridir. Bu çalışmada, teorik açıdan kurumsal anlamda sosyal 

sorumluluk olgusunun kavramsal içeriği ne ek olarak, günümüzdeki 

önemi, paydaşlara dolayısıyla işletmelere yararları incelenecektir.  

Bu yüzyılda insanlığın en büyük zorluklarından biri, sürdürülebilir, 

adil ve dengeli gelişmedir. Mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçları 

karşılanamamaktadır. Bu bağlamda, rolügiderek daha fazla kabul 

görmektedir ve iş sektörü açısından kritik öneme sahiptir. Toplumun 

bir parçası olarak, ortak sorunların ele alınmasına katkıda bulunmak iş 

dünyasının çıkarınadır. Stratejik olarak konuşursak, iş ancak faaliyet 

gösterdikleri topluluklar ve ekosistemler sağlıklı olduğunda gelişebilir. 

1.Sosyal Sorumluluk Olgusunun İşletmeler İçin Önemi ve 

Faydaları 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk  (KSS), şirketlerin sosyal ve çevresel 

kaygıları ticari operasyonlarına ve paydaşlarıyla etkileşimlerine entegre 

ettikleri bir yönetim kavramıdır. KSS, genel olarak bir şirketin 

ekonomik, çevresel ve sosyal zorunluluklar arasında bir denge (“Üç-Alt 

Çizgi-Yaklaşım”) elde ederken aynı zamanda hissedarların ve 

paydaşların beklentilerini ele alma yolu olarak anlaşılır. Bu anlamda 

stratejik bir işletme yönetimi kavramı olabilen KSS ile hayır işleri, 
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sponsorluklar veya hayırseverlik arasında bir ayrım yapmak önemlidir. 

İkincisi, yoksulluğun azaltılmasına değerli bir katkıda bulunabilse de, 

bir şirketin itibarını doğrudan artıracak ve markasını güçlendirecek olsa 

da, KSS kavramı açıkça bunun ötesine geçer. 

KOBİ'ler arasında KSS'nin benimsenmesini teşvik etmek, bu 

işletmelerin ilgili ihtiyaçlarına ve kapasitelerine uyan ve ekonomik 

sürdürülebilirliklerini olumsuz yönde etkilemeyen yaklaşımlar 

gerektirir. UNIDO, KSS programını, gelişmekte olan ülkelerdeki 

KOBİ'lerin rekabet güçlerinden ödün vermeden sosyal ve çevresel 

standartları karşılamalarına yardımcı olmak için başarılı bir araç olduğu 

kanıtlanmış olan Üçlü Sonuç (TBL) Yaklaşımına dayandırmıştır. TBL 

yaklaşımı, ekonomik, sosyal ve çevresel performansa karşı kurumsal 

performansı ölçmek ve raporlamak için bir çerçeve olarak 

kullanılmaktadır. Özel işletmeleri, yalnızca kâr sağlamaktan daha 

kapsamlı bir dizi çalışma hedefi sağlayarak sürdürülebilir küresel 

kalkınma hedefine hizalama girişimidir. Bir kuruluşun sürdürülebilir 

olması için finansal açıdan güvenli olması, olumsuz çevresel etkilerini 

en aza indirmesi (veya ideal olarak ortadan kaldırması) ve toplumsal 

beklentilere uygun hareket etmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. 

Temel KSS konuları: çevre yönetimi, eko-verimlilik, sorumlu kaynak 

kullanımı, paydaş katılımı, çalışma standartları ve çalışma koşulları, 

çalışan ve toplum ilişkileri, sosyal eşitlik, cinsiyet dengesi, insan 

hakları, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele önlemleri. 
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Düzgün bir şekilde uygulanan bir KSS konsepti, sermaye ve pazarlara 

daha fazla erişim, artan satış ve karlar, operasyonel maliyet tasarrufları, 

gelişmiş üretkenlik ve kalite, verimli insan kaynakları tabanı, 

iyileştirilmiş marka imajı ve itibarı, gelişmiş müşteri gibi çeşitli rekabet 

avantajlarını beraberinde getirebilir. sadakat, daha iyi karar verme ve 

risk yönetimi süreçleri. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları 

ticari operasyonlarına ve paydaşlarıyla etkileşimlerine entegre ettikleri 

bir yönetim kavramıdır. KSS, genel olarak bir şirketin ekonomik, 

çevresel ve sosyal zorunluluklar arasında bir denge (“Üç-Alt Çizgi-

Yaklaşım”) elde ederken aynı zamanda hissedarların ve paydaşların 

beklentilerini ele alma yolu olarak anlaşılır. Bu anlamda stratejik bir 

işletme yönetimi kavramı olabilen KSS ile hayır işleri, sponsorluklar 

veya hayırseverlik arasında bir ayrım yapmak önemlidir. İkincisi, 

yoksulluğun azaltılmasına değerli bir katkıda bulunabilse de, bir 

şirketin itibarını doğrudan artıracak ve markasını güçlendirecek olsa da, 

KSS kavramı açıkça bunun ötesine geçer. 

KOBİ'ler arasında KSS'nin benimsenmesini teşvik etmek, bu 

işletmelerin ilgili ihtiyaçlarına ve kapasitelerine uyan ve ekonomik 

sürdürülebilirliklerini olumsuz yönde etkilemeyen yaklaşımlar 

gerektirir. UNIDO, KSS programını, gelişmekte olan ülkelerdeki 

KOBİ'lerin rekabet güçlerinden ödün vermeden sosyal ve çevresel 

standartları karşılamalarına yardımcı olmak için başarılı bir araç olduğu 

kanıtlanmış olan Üçlü Sonuç (TBL) Yaklaşımına dayandırmıştır. TBL 

yaklaşımı, ekonomik, sosyal ve çevresel performansa karşı kurumsal 
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performansı ölçmek ve raporlamak için bir çerçeve olarak 

kullanılmaktadır. Özel işletmeleri, yalnızca kâr sağlamaktan daha 

kapsamlı bir dizi çalışma hedefi sağlayarak sürdürülebilir küresel 

kalkınma hedefine hizalama girişimidir. Bir kuruluşun sürdürülebilir 

olması için finansal açıdan güvenli olması, olumsuz çevresel etkilerini 

en aza indirmesi (veya ideal olarak ortadan kaldırması) ve toplumsal 

beklentilere uygun hareket etmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. 

Temel KSS konuları: çevre yönetimi, eko-verimlilik, sorumlu kaynak 

kullanımı, paydaş katılımı, çalışma standartları ve çalışma koşulları, 

çalışan ve toplum ilişkileri, sosyal eşitlik, cinsiyet dengesi, insan 

hakları, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele önlemleri. 

Düzgün bir şekilde uygulanan bir KSS konsepti, sermaye ve pazarlara 

daha fazla erişim, artan satış ve karlar, operasyonel maliyet tasarrufları, 

gelişmiş üretkenlik ve kalite, verimli insan kaynakları tabanı, 

iyileştirilmiş marka imajı ve itibarı, gelişmiş müşteri gibi çeşitli rekabet 

avantajlarını beraberinde getirebilir. sadakat, daha iyi karar verme ve 

risk yönetimi süreçleri. 

Ekonomik ve toplumsal yaşamın en önemli aktörlerinden olan 

işletmeler uzun bir dönem boyunca, mal ve hizmet üreten ve bunun 

sonucunda kar elde eden birimler olarak değerlendirilmiştir. Geleneksel 

yönetim anlayışından, modern yönetim anlayışına uzanan süreçte, 

işletmeler ve yönetim tarzları da genel anlamdaki gelişmelere paralellik 

göstermiştir (Dalyan, 2007: 45). Bu gelişmeler, kitle iletişim ve 

teknoloji alanındaki yeniliklerin ekonomik sistemdeki rekabeti 
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arttırması, üretim sistemlerindeki yenilikler, yönetim anlayışındaki yeni 

yaklaşımlar, değişen tüketici profili, küresel ekonomin dinamikleri 

şeklinde özetlenebilir. 

Sosyal sorumluluğun genel olarak faydalarına bakıldığında iyi niyet 

geliştirmek, müşteri sadakatini arttırmak, iş yapılan kurumlar için fayda 

sağlamak, çalışanların işyerine olan sadakatlerini attırmak, perakende 

satışları arttırmak ve rekabet avantajı oluşturmak gibi faydalar söz 

konusudur (Gümüş, Burcu Öksüz, 2008: 2135). 

İşletmeler toplumun birer parçasıdır. Bu nedenle sosyal sorunları göz 

ardı etmeleri söz konusu olamaz.  İşletmeler, birçok sosyal sorumluluk 

alanı ile ilişkili içindeki sosyal sorumluluk alanlarını, çevreye, 

tüketiciye, çalışanlara, topluma ve devlete karşı olarak sosyal 

sorumluluk alanlarını gruplamak mümkündür.  

Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal hesap verebilirlik ve toplum 

üzerinde olumlu bir etki yaratma amacıyla bir tür işletme öz 

düzenlemesidir. Bir şirketin KSS'yi benimsemesinin bazı yolları 

arasında çevre dostu ve çevreye duyarlı olmak; işyerinde eşitlik, 

çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmek; çalışanlara saygılı davranmak; 

topluma geri vermek; ve iş kararlarının etik olmasını sağlamak. 

KSS, bireysel şirketlerin gönüllü seçimlerinden bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeylerde zorunlu düzenlemelere doğru evrilmiştir. 

Ancak birçok şirket yasal gerekliliklerin ötesine geçmeyi ve “iyilik 

yapma” fikrini iş modellerine yerleştirmeyi tercih ediyor. 
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Bir şirketin KSS'yi benimsemesinin tek bir yolu yoktur, ancak kesin 

olan bir şey vardır - gerçek olarak algılanmak için şirketin 

uygulamalarının kültürüne ve iş operasyonlarına entegre edilmesi 

gerekir. Günümüzün sosyal açıdan bilinçli ortamında, çalışanlar ve 

müşteriler, KSS'ye öncelik veren işletmeler için çalışmaya ve 

paralarını harcamaya prim veriyor. Kurumsal ikiyüzlülüğü tespit 

edebilirler. 

KSS özgünlüğünü sağlamak için, bir şirket değerlerine, iş misyonuna 

ve temel konulara bakmalı ve hangi girişimlerin iş hedefleri ve 

kültürüyle en iyi şekilde uyumlu olduğunu belirlemelidir. İşletme 

bunu dahili olarak yapabilir veya bir değerlendirme yapması için 

üçüncü bir taraf tutabilir. 

Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini gözden 

geçirmek, başlamak için iyi bir yerdir. İyi Sağlık ve Refah veya 

Cinsiyet Eşitliği gibi hedefler çoğu işletme için geçerli olabilirken, Su 

Altındaki Yaşam veya Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji gibi belirli 

hedefler, su teknolojisi veya enerji sağlayıcıları gibi belirli sektörlerle 

ilgili olabilir. 
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Şekil 1: Sosyal Sorumluluk Piramidi 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, işletmelerin artık sadece 

ekonomik amaçları ya da faaliyet alanları söz konusu değildir. Bu 

nedenle piramidin en üst kısmında iyi bir vatandaş gibi davranma 

zorunluluğu söz konusudur. Bunun ardından ise işletme faaliyetlerinde 

ve ilişkide olduğu kesimlere karşı etik olma ilkesi yer alır. Bu ilkeleri 

yasal zorunluluklar izler. Burada daha çok vergi, çalışan hakları, sosyal 

ve iş hukukuna yönelik etik değerler yer alır. Tüm bu ilkelerle uyumlu 

olarak ise ekonomik sorumluluklar yani karlılık ilkesi yer alır. Bu 

nedenle günümüzde işletmeler yönetim süreçlerinde örgüt kültürü, 

çalışan memnuniyeti, performans geliştirilmesi yanında işyerinde 

ayrımcılığın ve mobbing gibi süreçlerin önlenmesine yönelmişlerdir. 

Tüm bu unsurlar işletmelerin sadece etik ve ahlak konusuna önem 

vermelerinden elbette ki kaynaklanmamaktadır. Geçmişte sadece kas 

gücüne indirgenen çalışan olgusunun niteliklerini geliştirerek 

performanslarını arttırma amacı söz konusudur. İşletmeler, ister kamu 
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isterse özel sektöründe ayrımında değerlendirilsin, hizmet ve mal 

üreterek, toplumun maddi ve manevi unsurlarına katkı sağlayan 

unsurlardır. Ekonomik ve toplumsal sistemin önemli aktörü olan 

işletmelerin en önemli kaynaklarından biri ise insan unsurudur.  

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirirken örgüt iklimi ve kültürü gibi 

unsurlara da önem verirler. Farklı bir anlatımla, sosyal sorumluluk 

projeleri bir biçimde örgütün ulaşmak istediği hedeflerle bağlantılı 

olduğu için, örgütün değerleri ile özdeşleşir. Aynı zamanda çalışanların 

da bu değerler sistemi içinde örgüte bağlılıklarında artış amaçlanır. Bu 

unsurları göz önünde bulunduran işletmeler aynı zamanda, potansiyel 

iş görenler tarafından daha fazla tercih edilir. Nitelikli işgücünün daha 

da önem kazandığı rekabetçi piyasada, bireyler kariyer planlarını 

sadece maddi kazançlara göre şekillendirmemektedir. Aynı zamanda 

işletmelerin yönetim ve politikalarını uygulama tarzı ve dolayısıyla 

itibarı da çalışanların gözünde önem kazanmaktadır. 

1. Müşterilerin markanıza ilişkin algısını geliştirir. 

Şirketlerin sosyal açıdan bilinçli bir imaja sahip olmaları giderek daha 

önemli hale geliyor. Tüketiciler, çalışanlar ve paydaşlar bir marka veya 

şirket seçerken KSS'ye öncelik verirler ve inançları, uygulamaları ve 

kârları ile sosyal değişimi etkilemekten şirketleri sorumlu 

tutarlar.Sosyal açıdan önemli nedenleri savunmak ve farkındalık 

yaratmak, işletmenizin akılda kalmasının ve marka değerini artırmanın 

mükemmel bir yoludur. 
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 KSS uygulamaları, satın alma kararları şirketin değerlerinden, 

itibarından ve sosyal ve çevresel aktivizminden güçlü bir şekilde 

etkilenen yeni müşterileri çekmede çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Dahası, şirketin değerlerini paylaşan ve KSS girişimleriyle ilişki 

kurabilen çalışanların şirkette kalma olasılıkları çok daha yüksek. 

Deloitte'un 2020 Küresel Pazarlama Trendleri Raporu, amaca yönelik 

şirketlerin yetenekleri rakiplerinden %40'a kadar daha fazla elinde 

tuttuğunu gösteriyor. Washington Center for Equitable Growth 

tarafından hazırlanan bir rapora göre, bir çalışanı kaybetmenin tahmini 

maliyetinin yıllık maaşlarının ortalama %40'ı olduğu düşünüldüğünde, 

ekibinize çalışmalarında bir amaç ve anlam duygusu sunmak çabaya 

değer. 

Gelişmiş bir KSS programı ve girişimleri sergileyerek, şirketiniz hem 

mevcut hem de gelecekteki yatırımcılar için daha çekici hale gelecektir. 

CECP'nin etkili 2021 Rakamlarla Verme raporu, yatırımcıların 

kurumsal sosyal sorumlulukta kilit paydaşlar olarak artan bir rol 

oynadığını gösteriyor. Ankete katılan işletmelerin neredeyse %80'i 

kendilerine veri sağlamaya ve sürdürülebilirlik konusundaki bakış 

açılarını değerlendirmeye açıktı. Tıpkı müşteriler gibi, yatırımcılar da 

sosyal sorumluluk söz konusu olduğunda işletmeleri sorumlu tutuyor. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, her firma tarafından farklı şekilde 

anlaşılan ve uygulanan çok geniş bir kavram olmasına rağmen, KSS'nin 

altında yatan fikir ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir 

bir şekilde faaliyet göstermektir. 
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Genel olarak, kurumsal sosyal sorumluluk girişimleri şu şekilde 

sınıflandırılır: 

1. Çevresel sorumluluk 

Çevresel sorumluluk girişimleri, kirliliği ve sera gazı emisyonlarını ve 

doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını azaltmayı amaçlar. 

2. İnsan hakları sorumluluğu 

İnsan hakları sorumluluğu girişimleri, adil çalışma uygulamaları 

(örneğin, eşit işe eşit ücret) ve adil ticaret uygulamaları sağlamayı ve 

çocuk işçi çalıştırmayı reddetmeyi içerir. 

3. Hayırsever sorumluluk 

Hayırsever sorumluluk, eğitim programlarını finanse etmek, sağlık 

girişimlerini desteklemek, amaçlara bağış yapmak ve topluluk 

güzelleştirme projelerini desteklemek gibi şeyleri içerebilir. 

4. Ekonomik sorumluluk 

Ekonomik sorumluluk girişimleri, sürdürülebilir uygulamalara 

katılırken, örneğin israfı en aza indirmek için yeni bir üretim süreci 

kullanmak gibi, firmanın ticari operasyonunu iyileştirmeyi içerir. 

KSS'nin Ticari Faydaları 

Bir bakıma kurumsal sosyal sorumluluk bir halkla ilişkiler çabası 

olarak görülebilir. Bununla birlikte, kurumsal sosyal sorumluluk bir 
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firmanın rekabet gücünü artırabileceğinden, bunun ötesine geçer. 

Kurumsal sosyal sorumluluğun ticari faydaları aşağıdakileri içerir: 

1. Daha güçlü marka imajı, tanınırlığı ve itibarı 

KSS, iyi bir kurumsal itibar ve/veya marka değeri oluşturarak ve 

sürdürerek firmalara değer katar. 

2. Artan müşteri sadakati ve satışlar 

KSS uygulayan bir firmanın müşterileri, firmanın iyi amaçları 

desteklemesine yardımcı olduklarını hissederler. 

3. Operasyonel maliyet tasarrufu 

Operasyonel verimliliğe yatırım yapmak, çevresel etkinin azalmasının 

yanı sıra operasyonel maliyet tasarrufu sağlar. 

4. Kilit ve yetenekli çalışanları elde tutmak 

Çalışanlar, KSS uygulayan bir işletme için çalıştıklarını bilerek 

genellikle daha uzun süre kalırlar ve firmalarına daha fazla bağlıdırlar. 

5. Finansmana daha kolay erişim 

Birçok yatırımcı, KSS uygulayan bir işletmeyi desteklemeye daha 

isteklidir. 

6. Azaltılmış düzenleyici yük 

Düzenleyici kurumlarla güçlü ilişkiler, bir firmanın düzenleyici yükünü 

azaltmaya yardımcı olabilir. 
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Çevre sorunları bağlamında küresel ısınma, doğal yaşamın yok olmaya 

başlaması ve kirlenme konuları ülkelerin ve uluslararası kamuoyunun 

gündemindedir. Çevre sorunlarının oluşmasında özellikle eleştirilen 

unsurlardan biri de işletmelerdir. Özellikle sanayi sektöründeki 

işletmeler, üretim süreçlerinde çevreye duyarlı olmadıkları ve daha da 

çok zarar verdikleri gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. 

İşletmeler bu tepkileri önlemek ya da çevreye zarar veren işletmelerden 

kendilerini toplum gözünde ayırmak için çevre odaklı sosyal 

sorumluluk projelerine yönelmektedirler.  

Çevre sorunları ile işletmelerin ilişkilendirilmesi sonucuna yönelik 

önlem amaçlı benimsenen sosyal sorumluluk politikaları yanında, 

işletmeler bu sorunlar konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla da 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Kimi zaman ülke hükümetleri ya da sivil 

toplum örgütleri ile ortak projelerde yer almakta kimi zamanda kendi 

çalışma yaşamında çevreye duyarlılığı ön plana çıkarmaktadır. 

Porter ve Kramer’e (2005) göre, “hayırseverlik söz konusu olduğunda, 

yöneticiler kendilerini gittikçe artan bir biçimde, “şirketin toplumsal 

sorumluluğu” konusunda daha yüksek bir düzey talep eden 

eleştirmenler ile kısa-dönem kârlarını çoğaltmaları için baskı yapan 

yatırımcılar arasında sıkışmış hissetmektedirler. Buna tepki olarak 

birçok şirket yaptığı bağışları daha stratejik hale getirmiş, ama stratejik 

hayırseverlik, neredeyse hiçbir zaman gerçekten stratejik olmadığı gibi 

hayırseverlik bakımından da çoğu kez özellikle etkin değildir, 

Hayırseverlik gitgide şirketin imajını yüksek profilli sponsorluklar 

yoluyla sergileyen bir halkla ilişkiler yöntemi ya da bir reklâm biçimi 
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olarak kullanılmaya başlanmıştır”  İşletmeler tüketicilere karşı olan 

sorumlulukları bağlamında son yıllarda şu olgulara daha fazla önem 

vermektedir:  

- Ürün hakkında tüketicinin bilgilendirilmesi, 

- Çevreye duyarlılık ile ürün ve hizmet sunulduğu yönünde 

tüketicilerin bilinçlendirilmesi aynı zamanda çevre bilincini 

geliştirecek uygulamalara gidilmesi (geri dönüşümü olan 

ambalaj kullanımı gibi) 

- Tüketici sağlılığı, hakları konusunda bilinçlilik oluşturma. 

İşletmeler ulusal ekonomi içindeki faaliyetleri ve amaçları ülke 

ekonomisine katkıda bulunmaktadır. O nedenle işletmenin yönetimi ve 

birimlerinin işlevleri önemlidir. İşletmeler için kar elde etmek temel bir 

amaçlardan biridir.   Ancak bunun yanında işletmelerin farklı amaçları 

da söz konusudur. Çünkü kar sadece amaç olsaydı işletmelerin 

karlılıklarını yitirdikleri hatta zarar ettikleri anda ekonomik yaşamdan 

çekilmeleri gerekmekteydi. Karlılık elbette ki önemlidir (Fonteneau, 

2003). Çünkü eğer bir karlılık varsa yatırımca sermayesini o sektöre 

yatırır ve yatırım yapar. Ancak işletme kurulup faaliyete başlayınca kar 

yanında prestij ve sosyal konular ya da amaçlar da önem kazanır. 

SONUÇ 

İşletmeler toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Bu amaçla, toplum ile 

diyalog kurabilmek için benimsediği yöntemlerden biri de kültürel 
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alandaki sosyal sorumluluk faaliyetleridir. Ülke ya da uluslararası 

toplumun kültürel, geleneksel değerlerin korunması ve geliştirilmesi 

faaliyetleri de işletmelerin kendilerini sorumlu gördükleri alan içinde 

yer almıştır.  

İşletmeler mahalli, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda toplumun 

her düzeyi ile ilişki içindedir, İlk aşamada, işletme etkin olarak mal ve 

hizmet üretmek yoluyla temel görevini yerine getirerek, direkt veya 

dolaylı olarak iş oluşturarak, adil ücret ve yardımlar sağlayarak ve 

vergilerini ödeyerek topluma hizmet eder Kültürel çevreye olan 

sorumluluklar bağlamında işletmeler, toplumsal yaşamın farklı 

aktörlerinin projelerini desteklemekte ya da sosyal sorumluluk 

süreçlerinde bu aktörlerin katılımını esas almaktadırlar.  

Bilindiği üzere, günümüzdeki tüketiciler (özellikle belli bir kesim) 

çevre ve toplumsal konulara son derece duyarlı hale gelmeye 

başlamıştır. Bu nedenle, tüketim alışkanlıklarını sadece, fiyat, reklam 

kampanyası ya da hizmetin özelliklerine göre değil, aynı zamanda ilgili 

işletmenin nitelikleri ve kendi gözündeki değerine göre vermektedir. 

Hatta bazen bu unsurlar fiyat gibi nicel konulardan bile önde 

gelebilmektedir. Bu nedenledir ki, bankalar sanat, spor, çevre ve eğitim 

gibi toplum tarafından özellikle önemsenen konulardaki sosyal 

sorumluluk projelerinin sayısını arttırmakta ve bu süreçleri süreklilik 

içinde ele almaktadırlar. 
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