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ÖNSÖZ 

         Ekonomik olayların bireylerin yaşamlarını doğrudan etkilediği bilinen 

bir gerçektir. Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerin toplum dinamiklerini 

sürekli olarak değiştirdiği, değişen dinamikler karşısında hem üreticilerin hem 

de tüketicilerin bu doğrultuda yeni hareket yöntemleri belirlediği 

bilinmektedir. Tüm bu gelişmeler bilimsel çalışmaların konusu olmaktadır. 

Bilim insanları olayların hem tarihsel sürecini hem de günümüz olaylarına 

etkisini incelemektedir. Bir takım ekonomik faaliyetler ve sosyal etkileşimler 

karşısında literatüre katkı sunmayı amaçlayan kitabımız dokuz bölümden 

meydana gelmektedir. Kitabımızın ilk bölümü Öğr. Gör. Dilek Tuğlu Dur ve 

Dr. Esra Soyu Yıldırım’ın kaleme aldığı 1923’ten Günümüze Türkiye’de 

İktisadi Anlayışın Politik Kritiği’dir. Ardından Dr. Ahmet Taşdemir’in 

yazdığı Pay Geri Alım İşlemleri ve Yatırımcı Tepkisinin Belirleyicileri 

bölümü yer almaktadır. Üçüncü bölüm, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 

Endeksine Dahil Edilmenin Hisse Senedi Getirilerine Etkilerinin  Olay 

Çalışması ile Analizi adını taşımakta ve Prof. Dr. Osman Tuğay ve Arş. Gör. 

Faruk Temel’in ortak çalışmasıdır. Dördüncü bölüm çağın dijitalleşmesi ile 

beraber oldukça önem arzeden Dijital Girişimcilik adını taşımakta olup Arş. 

Gör. Kevser Özyaşar tarafından yazılmıştır. Dini Katılımın Davranışsal 

İktisattaki Kavramsal Çerçevesi ve Tüketici Davranışları ile İlişkisi bölümü 

kitabımın beşinci bölümünü oluşturmakta ve Öğr. Gör. Dr. Zeynep Akyürek 

tarafından kaleme alınmıştır. Altıncı bölüm Öğr. Gör. Çağrı Erdemci ve Doç. 

Dr. Hakan Çelikkol’un yazdığı Davranışsal Finans Açısından Bireysel 

Emeklilik Sistemine Yönelik Tutum ve Davranışlar: Öğretmenler Üzerine Bir 

İnceleme başlığını taşımaktadır. Mehmet Arif Yılmaz ve Doç. Dr. Kazım 

Kılınç tarafından kaleme alınan yedinci bölüm ise Tüketici Bilinç Düzeyinin 

Helal Gıda Tüketimi ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 

başlığını taşımaktadır. Sekizinci bölüm Öğr. Gör. İ.Ethem Dağdeviren’ in 

kaleme aldığı Limanlarda Yaşanan Rekabetçiliğin Analizi adını taşımaktadır. 

Dokuzuncu ve son bölüm ise Dr. Şahin AY’ın Kamu Harcamaları 

İçerisinde Sosyal Yardımların Yeri adlı bölümüdür. 

Çalışmanın bilime katkı sunması ve gelecek çalışmalara referans 
olması temennisiyle… 

Dr. Şahin AY
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GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢu Türk toplumu için topyekün bir 

değiĢim öyküsüdür. Dünya imparatoru olan altı yüz yıl hüküm süren Osmanlı 

Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne zengin bir ekonomik miras 

kalmamıĢtır. Dolayısıyla Cumhuriyet’in ilk zamanlarında iktisat politikalarını 

etkileyen temel unsurlar; Osmanlı’dan kalan sosyal ve kültürel mirasa ilave 

olarak kurtuluĢ mücadelesi olmuĢtur. Cumhuriyet’le birlikte ekonomik 

geliĢmenin sağlanacağı temeller çok zayıftır; tarımsal üretim daha çok insan 

ve hayvan gücüne dayalı, ülkede sanayi sektörü oldukça zayıf, giriĢimci 

yetenek ve zihniyet geliĢmemiĢ, ekonomide ağır dıĢ borçlar hakim ve kiĢi 

baĢına milli gelir asgari geçim standartlarının altındadır. KuruluĢundan 

günümüze Türkiye’nin iktisadi yapısına çoğu zaman bir planlama ile 

sanayileĢme ya da kalkınma hedefi üzerinden yön verilmeye çalıĢılmıĢtır 

(Eroğlu, 2007: 64).  

Türkiye’nin iktisadi dönüĢüm ve değiĢimini belirli tarihsel vurgular 

ıĢığında ele almak toplumsal, siyasal ve küresel olgular içerisinde Ģekillenen 

iktisat politikalarının daha yerinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Cumhuriyet’in ilanından bu yana uygulanan ekonomi politikalarının temeli 

1923 yılında Ġzmir Ġktisat Kongresi’nde oluĢturulmuĢtur. Kongrede, ekonomik 

faaliyetlerin piyasa kurallarına göre yapılması ve devletin piyasa aktörü olarak 

rol alması gerektiği vurgulanmıĢtır (Parasız, 1998: 3). 1930 yılına kadar 

uygulanan bu düĢünce liberal düĢünceye dayanmaktadır. Türkiye’de 1923-

1929 yılları arasında ülke nüfusunun çoğunluğunun tarımsal nüfustan 

oluĢması nedeniyle liberal iktisat politikaları ile birlikte tarım ön plana 

çıkmıĢtır. Her ne kadar söz konusu dönemde kalkınma için sanayileĢmenin 

önemi vurgulansa da yarı bağımlı olan ekonominin varlığı ve sanayileĢmenin 

kalkınma için yeterli seviyede olmaması devletçiliğe dayalı bir iktisat 

politikasının ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Dünya ticaretini derinden etkileyen 

1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın meydana gelmesiyle, dünya tarım 

ürünleri piyasası durma noktasına gelirken, Türkiye ekonomisi de olumsuz 

etkilenmiĢtir. Krizden daha az hasarla kurtulmayı isteyen Türkiye, liberal 

sistemden devletçilik uygulamasına geçiĢi baĢlatmıĢtır (Eğilmez, 2018: 146). 

1930-1949 döneminde uygulanan devletçilik politikası, dıĢa bağımlı 

ekonomik yapının yerine yerli sanayiyi kurmaya yönelik bir yaklaĢımdır. 

1950 yılında iktidar değiĢikliği ile birlikte Türkiye’de iktisat politikaları 

açısından yeni bir süreç baĢlamıĢtır. 1950-1960 döneminde özel sektöre dayalı 

sanayileĢme çabaları görülse de ekonomide devletin payı artmaya devam 

etmiĢ ve liberal iktisat politikalarının tekrar öne çıktığı görülmüĢtür (Boratav, 
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2013: 361). 1961-1979 arası dönemde Türkiye’de iktisat politikalarının yeni 

bir dönüĢümü olarak ithal ikameci stratejiye dayalı planlı karma ekonomi 

modelinin uygulandığı gözlenmiĢtir (Parasız ve Eroğlu, 2017: 120; Eğilmez, 

2018: 143). 1980-2000 döneminde Türkiye’de köklü bir strateji değiĢikliğine 

gidilmiĢ, serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde dünya ile 

bütünleĢme amaçlanmıĢtır (Keskin 2012: 16-18; Karluk, 2014: 693). Sermaye 

hareketlerinin serbestleĢtirilmesi sonucu ülkeye gelen sermaye giriĢleri 

iktisadi performansı artırırken, ani sermaye çıkıĢları iktisadi dalgalanmaların 

ortaya çıkmasındaki sebeplerden biridir (Eroğlu ve Yeter, 2018: 298).  2001 

krizi sonrasında, yapısal reformlar ve yasal düzenlemelere öncelik verilmesi 

amaçlanmıĢ olup piyasaya karma ekonomik model hakim olmuĢtur. 

Bu çalıĢmada 1923’ten günümüze kadar kronolojik olarak iktisat 

politikalarının dönüĢümü ele alınmıĢ olup, iktisadın politik yönü tarihsel 

perspektifte Türkiye ekonomisi üzerinden açıklanmıĢtır. Bu bağlamda 

çalıĢmanın ikinci bölümünde Türkiye ekonomisinde temel tarihsel vurgular ve 

ekonomi politikaları dönemler itibariyle ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde ise 

sonuç kısmına yer verilmiĢtir. 

1. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TEMEL TARİHSEL 

VURGULAR VE EKONOMİ POLİTİKALARI 

Türk modernleĢmesinin öncüsü liberal akım iken Türkiye’de liberal 

modeli baĢarısız kılan baĢlıca faktörler; imparatorluğun gayri müslim halk 

için bağımsızlık talebini davet etmesi, her ne kadar ulus-devlet projesi 

liberalizmin eseri olsa da bir imparatorluk bakiyesi milletler topluluğundan 

ulus-devletin yaratılmasının liberalizm ile mümkün olmaması, müslüman halk 

için demokrasinin muhafazakar partilere ve iktidarlara teslimi ve liberalizmin 

batı kültürünün bir ürünü olması sebebiyle batı dıĢı aleme uyarlanmasının 

kuĢkulu olması Ģeklinde sayılabilmektedir (Akalın, 2010: 12).  

1.1.  1923-1929 Liberal Politikalar Dönemi 

Bu dönemde meydana gelen en önemli olaylar; Ġzmir Ġktisat 

Kongresi, Lozan ve Ekonomik-Mali hükümlerinin uygulanmaya baĢlaması ve 

ĠĢ Bankası’nın kuruluĢudur (Akalın, 2010: 45). Yeni kurulan Cumhuriyet’in 

uygulayacağı ekonomi politikaları Ġzmir Ġktisat Kongresi’nde alınan kararlarla 

biçimlenmiĢtir (Kepenek ve Yentürk, 2005: 32-33). Burada Osmanlı’dan 

kalan tahrip olmuĢ iktisadi yapının toparlanması ve yeni ekonomi 

politikalarının uygulanması amaçlanmıĢtır. Kongrede milliyetçi ve liberal 

ekonomi politikaları benimsenmiĢtir. Devlet, siyasal bağımsızlığın ekonomik 

bağımsızlıkla tamamlanması için söz konusu dönemde özel kesimi 
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desteklemiĢ ve giriĢimciliğin geliĢmesi için çabalamıĢtır (Eğilmez, 2019: 136-

137).  

Bu dönemde Türkiye ekonomisi özel giriĢime önem veren liberal ya 

da dıĢa açık bir ekonomik performans sergilemiĢtir (ġahin, 2009: 43-44). DıĢa 

açık ekonomi politikasının benimsenmesinin nedenlerinden biri Lozan BarıĢ 

AnlaĢması’nın iktisadi hükümleridir. Söz konusu hükümler gereğince 1916’da 

imzalanan Osmanlı Gümrük Tarifeleri beĢ yıl süreyle 1916 yılındaki seviyede 

kalmıĢ ve 1929’a kadar bu tarifeler artırılamamıĢtır (Uludağ ve Arıcan, 2003: 

5). Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde teĢviklerle geliĢtirilmeye çalıĢılan 

yerli sanayi sektöründe bütün çabalara rağmen istenen düzeyde bir geliĢme 

gerçekleĢmemiĢtir. Bunun temel nedeni ise altyapı, sermaye, giriĢimci ve 

teknik eleman yetersizliğidir (Eroğlu, 2007: 67).  

1.2.  1930-1949 Devletçi Politikalar Dönemi 

1929 Büyük Buhran olarak adlandırılan kriz tüm dünyayı etkisi altına 

almıĢ ve dünya ticaret hacmi daralmıĢtır. Bu süreçte küresel ekonominin 

içinde yer alan ülkeler de büyük zararlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır (Kazgan, 

2017: 46). Söz konusu dönemde batılı devletlerde korumacı iktisat 

politikalarının görülmesiyle birlikte küresel konjonktürde de serbest piyasa 

ekonomisinden devlet müdahalesine dayalı politikalara geçiĢ eğilimi artmıĢtır. 

Türkiye de 1929 buhranının iç ve dıĢ etkileri neticesinde iktisadi kalkınmayı 

sağlamak ve bunalımdan kurtulmak amacı ile devletçi politikaları uygulamaya 

baĢlamıĢtır. Bu dönemi karakterize eden önemli geliĢmeler; devletçilik, savaĢ 

ve demokrasiye geçiĢtir (Baytal, 2007: 547).  

1929 kriziyle birlikte Türkiye ekonomisinde iktisadi daralma 

görülmüĢtür. Bu daralmaya büyük ölçüde dıĢ ticaret açıkları ve yerli paranın 

değer kaybetmesi neden olmuĢtur (Boratav, 2003: 67). KuruluĢundan itibaren 

hammadde ihraç edip mamul mal ithal eden Türkiye Cumhuriyeti’nin bu 

dönemde, hammadde fiyatlarındaki düĢüĢün mamul madde fiyatlarına göre 

daha yüksek olması nedeniyle, ihracat geliri düĢerken mamul mal ithalatının 

azaldığı görülmüĢtür (YeĢilay, 2005: 122). Dolayısıyla talep daralmasından 

kaynaklanan dünya ekonomik krizi, daralan talebi geniĢletmek için 

Türkiye’de de devlet müdahalesini zorunlu hale getirmiĢtir (Erkan, 2008: 38). 

Krizin etkisiyle birlikte piyasa mekanizmasının artık kendi kendine 

iĢlemeyeceği anlaĢılmıĢ, o dönemde ‘‘korumacı/devletçi’’ görüĢ ‘‘ekonomik 

toparlanma’’ süreci olarak vurgulanmıĢtır (Salepçioğlu, 1999: 254). Dönem 

içerisinde özel sektör tamamen dıĢlanmamıĢ ancak ekonomi içerisinde rol alsa 

da iktisadi kalkınmaya yönelik büyük ölçekli yatırımlar devletin yardımıyla 
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gerçekleĢtirilmiĢtir (Türkdoğan, 2009: 437). Bu yardım sayesinde devlet 

sanayileĢme hamlesini baĢlatmıĢ ve 1934-1938 yıllarını kapsayan Birinci BeĢ 

Yıllık Sanayi Planı’nı uygulamaya koymuĢtur. Bu uygulama iki açıdan 

önemlidir. Birincisi, büyük sanayi yatırımlarına rehberlik etmektedir. Ġkincisi 

ise uygulamanın baĢarılı olmasıyla birlikte 1938 yılından itibaren hayata 

geçirilmek üzere Ġkinci Sanayi Planı hazırlanmıĢtır. Ancak Ġkinci Dünya 

SavaĢı’nın baĢlamasıyla Ġkinci Sanayi Planı uygulanamamıĢtır (Özdemir, 

Kantürk Yiğit ve Oral, 2016: 154). 

1.3.  1950-1960 Liberal Politikalara Dönüş Dönemi 

1940-1945 yılları arasında Türkiye Ġkinci Dünya SavaĢı’nda yer 

almamıĢ olsa da askeri harcamaların bütçeye önemli baskısı olmuĢtur. 

Bütçedeki artıĢlar enflasyon ve vergi olarak ekonomiye yansımıĢtır (YeĢilay, 

2005: 130). Türkiye ekonomisi savaĢın olumsuz etkileri nedeniyle 

1945’lerden itibaren planlı ekonomi modelinden uzaklaĢarak küresel 

konjonktürdeki değiĢmelerin de etkisiyle daha liberal politikalar benimsemeye 

baĢlamıĢtır.  Bu liberalleĢme politikaları çok partili hayata geçiĢ sonrasında 

iktidar değiĢikliği ile birlikte iktisadi hayatta daha belirgin olarak kendini 

göstermiĢtir (MemiĢ, 2020: 272). 

1950’den itibaren hem tarım politikalarına hem de sanayi sekötürüne 

ağırlık verilmiĢtir. 1950-1953 döneminde, yeni tarım alanlarının aktif hale 

getirilmesi, bu alanda büyük kredi olanaklarının sağlanması, tarımda 

makineleĢme ve tarımsal ürün ihracatındaki artıĢla birlikte tarım sektöründe 

önemli ilerlemeler sağlanmıĢtır (Boratav, 2003: 99). Ancak devamında dıĢ 

talebin azalmasıyla dıĢ ticarette tarım sektörünün payı azalırken, sanayi 

sektörü ülke kalkınmasında ön plana çıkmıĢtır. Sanayi sektörüne yapılan 

yatırımların olumlu sonuçlanmasıyla, GSMH içerisinde tarımın payı 

azalırken, sanayi sektörünün payı artmıĢtır (Özdemir, Kantürk Yiğit ve Oral, 

2016: 156).  

Dönemin sonuna doğru dıĢ borçlanma ve para arzındaki artıĢlar kısa 

bir zamanda etkisini göstererek, enflasyon, iĢsizlik ve dıĢ ödeme güçlüklerini 

beraberinde getirmiĢtir (Kanca, 2012: 61). Ayrıca dıĢ ticaret, liberalleĢmenin 

etkisiyle dönem içerisinde artsa da daha sonra açık vermeye devam etmiĢtir. 

Bütün bunlara rağmen, büyüme oranları 1950-1955 döneminde ortalama %7 

iken, 1955-1960 döneminde ortalama %5 seviyelerinde gerçekleĢmiĢtir 

(Erkan, 2008: 42-43).  
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1.4.  1961-1979 Planlı Karma Ekonomi Dönemi 

1960 yılında yeni bir siyasi oluĢuma gidilmesi beraberinde ekonomi 

politikalarında da değiĢikliği sağlamıĢtır (Karaer, 1987: 29). 1950’li yıllarda 

yaĢanan politika baĢarısızlıkları ve iktisadi krizler planlı kalkınma düĢüncesini 

ortaya çıkarmıĢtır. Ülkenin kalkınması için özel sektörden ziyade devletin 

ekonomik hayatta daha etkin olması gerektiği fikri yaygınlaĢmıĢtır (Albayrak, 

2004: 303). 1961 yılında kurulan Devlet Planlama TeĢkilatı hükümetin 

hedeflerini gerçekleĢtirmek üzere kısa ve uzun vadeli planların 

hazırlanmasıyla görevlendirilmiĢtir. Planlı kalkınmanın temel stratejileri 

arasında; planların makro nitelik taĢıması, kamu ve özel sektörün ekonomide 

ortak pay alması ve on beĢ yıl içinde beĢer yıllık dönemleri kapsayacak 

Ģekilde yapılması öngörülmüĢtür (ÖzĢuca, 2013: 120). Türkiye’de de bu 

yıllardan itibaren demokratik olarak kalkınmayı benimsemiĢ karma ekonomik 

planlama anlayıĢının hakim olduğu görülmüĢtür (DPT, 1991:11-13). Hem 

devlet müdahalesinin hem de serbest piyasa ekonomisinin bir arada 

yürütüldüğü sistemi ifade eden karma ekonomi modelinin benimsenmesi ile 

özel kesimin yanında, kamu kesimi de bizzat üretim faaliyetinde bulunmuĢtur.  

1963-1967 dönemini kapsayan oldukça sade bir modele dayanan 

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanmasıyla baĢarılı sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Bu planların temel amacı, yıllık ortalama %7 büyüme oranına 

ulaĢarak geliĢmiĢ ekonomilerle aradaki farkı kapatmaktır. Planda öngörülen 

hedefler hem kamu için hem de özel kesim için aydınlatıcı bir model olmuĢtur 

(Eğilmez, 2019: 144-145). Bu plan dahilinde Türkiye ekonomisinin tarıma 

bağlı olduğu göz önüne alınarak GSMH içerisinde sanayinin payının 

artırılması hedeflenmiĢtir (KılkıĢ, 1966: 41).  

1968-1972 dönemini kapsayan Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı’nın 

temel hedefleri birincisi ile aynı yönde belirlenmiĢtir. Bu kalkınma planında 

sanayi kesimi iktisadi büyüme bakımından lokomotif kesim olarak 

tanımlanmıĢtır. Bu dönemde ithal ikameci sanayi stratejisi, ihracatın teĢviki 

gibi politika önlemleri ön planda yer almıĢtır (Eğilmez, 2019: 145). Ġkinci BeĢ 

Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanma döneminde hükümetin bazı reformları 

yapmakta gecikmesi, devalüasyon ve dıĢ ticaret rejiminin liberalleĢmesi 

yönünde yapılan baskılar ve devamında Türk lirasının dolar karĢısında 

devalüe edilmesi ve bu geliĢmelere ilaveten meydana gelen siyasi ve 

toplumsal sorunlar nedeniyle plandan beklenen baĢarı gerçekleĢmemiĢtir 

(Tokgöz, 2001: 19-21).  

1973-1977 dönemini kapsayan Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı’nda öngörülen uzun dönemli kalkınma hedefleri ise öncelikle toplumsal 
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refah seviyesinin artırılması, sanayileĢme, dıĢ kaynaklara bağımlılığın 

azaltılması, istihdam probleminin çözüme kavuĢturulması ve gelir dağılımının 

iyileĢtirilmesidir (ġahin, 2009:156). 1974 yılında yaĢanan Petrol Krizi ve aynı 

dönemde yaĢanan Kıbrıs Harekatı nedeniyle Türkiye ekonomisi olumsuz 

etkilenmiĢtir. Tüm dünyada yaĢanan ekonomik durgunluk ülkemizde de 

kaçınılmaz olmuĢ ve beraberinde enflasyon oranları artıĢ göstermiĢtir 

(Eğilmez: 2019: 145). Daha sonra 1978-1979 döneminde ekonomi tıkanmıĢ, 

enflasyona karĢı alınan önlemlerin yapısal olmaması büyüme, üretim ve 

istihdam oranlarının gerilemesiyle sonuçlanmıĢtır (Oğuz ve Bayar, 2003: 19). 

1.5.  1980-2001 Piyasa Ekonomisine Geçiş Dönemi 

Cumhuriyet’in ilanından 1980’e kadar olan dönemde Türkiye’de ithal 

ikameci sanayileĢme politikası uygulanmıĢtır. Türkiye bu uygulamanın aksine 

küresel ekonomiyle bütünleĢebilme gibi amaçlar doğrultusunda ilerlemiĢtir. 

Böylece 24 Ocak 1980’de alınan Ġstikrar Kararları’yla ihracata dayalı sanayi 

stratejisi düzenlemelerini uygulamaya koymuĢtur (Kundak, 2015: 76). 

Aslında 24 Ocak kararlarının temeli hem iktisadi yapıyı hem de iktisadi 

düĢünceye yeni bir ivme kazandırmaktır. Söz konusu sanayi stratejisinin en 

önemli unsurlarından birisi minimum maliyetle kaliteli mal üreterek küresel 

alanda rekabet gücü kazanmaktır. Böylece geliĢmiĢ ekonomilerle rekabet 

edilebilecektir (Yıldırım, 2006: 3-12). Ayrıca 24 Ocak Ġstikrar Programı’nın 

bir diğer amacı ise, minimum devlet müdahalesi ile serbest piyasa 

ekonomisine iĢlerlik kazandırmaktır (ÖzĢuca, 2011:125) Her ne kadar Türkiye 

ekonomisi, 1980’den sonra dıĢa açık büyüme modeli olarak isimlendirilen 

Neo-Liberal ekonomi politikalarını benimsemiĢ olsa da planlama modelinden 

tam anlamıyla vazgeçmemiĢtir. Uzun vadeli stratejik plan dahilinde kalkınma 

planlarının hazırlanmasına devam edilmiĢtir. Bu planların amacı,  hükümetin 

yatırım ve harcamalarında doğru karar vermesi için yol göstermektedir 

(ġiriner ve Doğru, 2005: 169). 

24 Ocak Ġstikrar Kararları’nın uygulanması ile 1980-1983 döneminde 

piyasada arz-talep dengesi sağlanmıĢ, dıĢ borç açıkları azalmıĢ, döviz sorunu 

kısmen ortadan kalkmıĢtır. 1980’li yılların baĢında ihracatta umut verici 

geliĢmeler olsa da Türkiye 1980’li yılların sonlarına doğru ciddi rakamlarda 

cari açık vermiĢtir. Dolayısıyla cari iĢlemler açığı aynı zamanda dıĢ borç 

miktarının da artmasına yol açmıĢtır. Dahası büyüme ve iĢsizlik oranları 

düĢük seviyede kalmıĢ, devletin ekonomideki rolünün azaltılması 

gerçekleĢtirilememiĢ, sosyal gruplar arasındaki dengesizlikler artmıĢtır 

(Apaydın, 2013: 106-108). 
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24 Ocak modelinde piyasa ekonomisi bakımından üç önemli yapısal 

eksiklik bulunmaktadır. Birincisi KĠT’ler veya yaygın kamu sektörü 

dolayısıyla mülkiyet sorununun varlığını sürdürmesi, ikincisi DPT ve 

planlamanın kaynak tahsis mekanizması olarak mevcudiyetini koruması ile 

hatta 24 Ocak Kararları’nı yürütmeyi üstlenmesi, üçüncüsü ise 12 Eylül’den 

sonra demokratik döneme geçince seçmen çoğunluğuyla ret edilmesi 

nedeniyle mali disiplinin tesisi ve enflasyonla mücadelenin baĢarılamaması 

dolayısıyla Popülizm’in geri dönüĢü. Bir baĢka ifadeyle piyasa ekonomisine 

geçiĢ için dıĢa açılma, serbest piyasa sisteminin iĢletilmesi ve KĠT’lerin 

özelleĢtirilmesi gibi ana süreçlerin tamamlanması gerekmektedir (Akalın, 

2010: 469). 

1990’lı yıllarda iç (1994 Krizi, 1999 Marmara Depremi, 2000 ve 2001 

Krizleri) ve dıĢ (1990 Körfez Krizi, 1997 Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi) 

konjonktürde yaĢanan olumsuz geliĢmelere bağlı olarak Türkiye’nin 

ekonomik performansı olumsuz etkilenmiĢtir (Ay ve Karaçor, 2006: 71). 

1.6.  2002 ve Sonrası Piyasa Ekonomisi 

1990'lar Türkiye ekonomisi için istikrarsız dönemleri ifade 

etmektedir. 1989'daki sermaye liberalizasyonunun ardından Türkiye’de, 

GSYĠH'nın %9,3'ü ile -%5,5'i arasında gerçekleĢen yıllık büyüme oranları 

gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu dönemde ortalama büyüme oranları düĢük, yıllık 

enflasyon %60'ın üzerinde (bazen %80'in üzerinde) ve yüksek bütçe açıkları 

gerçekleĢmiĢtir (Akyüz & Boratav, 2003). Sermaye hesabı liberalizasyonu, 

hükümetin borçlanmasını kolaylaĢtırmak yerine, hükümeti, liberalleĢmenin 

ardından serbestçe elde edilebilen dolar varlıklarına göre daha yüksek marjlar 

sunmaya zorlamıĢtır. Devlet borcunun reel faiz oranları yükselmiĢ; yüksek 

faiz ve enflasyon oranları ile açık bir sermaye hesabının birleĢimi, 1994'teki 

önemli bir kriz de dahil olmak üzere, finansal piyasalardaki oynaklığı 

ĢiddetlendirmiĢtir (Ghoshal, 2006; Akyüz ve Boratav, 2003). Türkiye, 1994 

yılında Ocak ve Nisan ayları arasında liranın dolar karĢısında değerinin 

düĢmesiyle ağır bir ekonomik kriz yaĢamıĢtır. IMF destekli bir istikrar 

programı üzerinde anlaĢmaya varılmıĢ, ancak ertesi yıl terk edilmiĢ ve 

Temmuz 1998'e kadar makroekonomik istikrarı sağlamak için çok az ciddi 

çaba gösterilmiĢtir. Türkiye 2000’li yıllara girerken ekonomideki yapısal 

sorunların giderilememesi ve mali sektördeki zayıflığın bir sonucu olarak 

derin bir ekonomik kriz yaĢamıĢtır. Türkiye'deki 2000–2001 mali krizi, 

mevcut uluslararası mali sistemi karakterize eden birçok krizden biridir 
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(Eichengreen, 2001). Ġki krizin sonuçları ağır olmuĢtur. Özellikle ġubat 2001 

krizi, Türkiye'nin karĢı karĢıya olduğu en derin ekonomik krizi oluĢturdu 

(Arpac ve Bird, 2009). Bu krizin ardından ekonominin istikrarlı bir yapıya 

kavuĢmasını sağlamak için Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı uygulanmıĢtır. 

Bu program sayesinde ekonomide önemli bir dönüĢüm yaĢanmaya 

baĢlanmıĢtır. 2001'in sonlarına doğru finans ve para piyasaları gerçekten 

istikrar kazanırken, istihdam ve ekonomik aktivite baskı altında kalmaya 

devam etmiĢtir (Ghoshal, 2006). Söz konusu program ile yapısal reformlar ve 

yasal düzenlemelere öncelik verilmiĢtir. Daha sonra mali sektörde 

düzenlemelerin yapılması, devlette Ģeffaflık olgusunun vurgulanması, kamu 

finansmanının güçlendirilmesi, ekonomide hem rekabet hem de etkinlik 

düzeylerinin artması için uygulamaların yapılması gibi amaçlar ön plana 

çıkmıĢtır (Hazine MüsteĢarlığı, 2001: 13). Bunlara ilaveten, daraltıcı maliye 

politikası ve düĢük bütçe açığı, daraltıcı para politikası ve enflasyonla 

mücadele ve müdahaleli esnek döviz kuru rejiminden dalgalı döviz kur 

rejimine geçiĢ politikaları benimsenmiĢtir (Eğilmez, 2019: 152). Güçlü 

Ekonomiye GeçiĢ Programı baĢarılı sonuçlar vermiĢtir.  

 

 

Kaynak: TÜĠK 

Grafik Türkiye'nin 1923 ile 2022 yılları arasında ekonomik büyüme 

oranlarını sunmaktadır. Ekonomik büyümenin, 1923 ile 1950 yılları arasında 

sert iniĢ ve çıkıĢlar yaĢadığı görülmektedir. 1980’li yıllara kadar büyümenin 
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mümkündür. 2000-2001 krizini izleyen beĢ yıllık bir süreçte (2002 ve 2007) 

yılda ortalama %7 oranında büyüme gerçekleĢmiĢtir. 2008 yılının son 

çeyreğinden itibaren ABD’de meydana gelen küresel kriz de Türkiye 

ekonomisini olumsuz etkilemiĢtir. Türkiye ekonomisi 2008 yılında yavaĢlayan 

(%1,1), 2009’da küçülmeye geçen (%-4,7) bir dönemden sonra 2010 (%9,2) 

ve 2011 (%8,5) yıllarında yüksek büyüme oranlarına ulaĢmıĢtır. Türkiye’de 

2010 sonrasında yaĢanan gerek ekonomik gerekse politik bazı olaylar büyüme 

oranının dalgalı bir seyir izlemesine yol açmıĢtır. Özellikle son birkaç yılda 

hem tüm dünya ülkelerini derinden etkileyen Covid-19’un etkisi hem de 

Rusya-Ukrayna savaĢının yarattığı belirsizlikler ülkelerin büyümelerini 

önemli derecede etkilemiĢtir.  

SONUÇ 

Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar ekonomik-

politik kritiği yapıldığı bu çalıĢmada, ekonomik istikrarsızlığı oluĢturan asıl 

faktörün politik istikrarsızlık olduğu gözlenmiĢtir. Ekonomik ve politik 

krizlerin belli aralıklarla ama sürekli olması ülkeyi periyodik dalgalanmalara 

sürüklemiĢtir. 1923’ten günümüze kadar uygulanan iktisat politikalarının, 

liberal dönemler ile kamu müdahalesinin arttığı devletçi dönemler arasında 

gidip geldiği görülmüĢtür. Liberal dönemler ağırlıklı olarak dıĢa açılma 

dönemlerini kapsarken, devletçi dönemler daha çok içe dönük dönemlerdir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte ülkede önemli 

ekonomik sorunlar da ortaya çıkmıĢtır. Ġzmir Ġktisat Kongresi’nde alınan 

kararlar neticesinde liberal iktisat politikaları benimsenerek yasal ve kurumsal 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 1930’dan itibaren uygulanan devletçilik modeli ile 

özel kesime öncülük yaparak iktisadi kalkınmayı hızlandırmak ve ülkeyi refah 

ortamına kavuĢturmak amaçlanmıĢtır. Devlet kontrolünde altyapı ve teknoloji 

kullanılarak sanayi sektöründe geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Ancak II. Dünya 

SavaĢı’nın büyük tahribatları dünya ekonomisini derinden etkilemiĢtir. II. 

Dünya SavaĢı’nın neden olduğu çalkantılar, olası tehlikeye karĢı uygulanan 

savaĢ ekonomisi politikaları ve tek parti sisteminden çok partili yönetim 

sistemine geçme çabaları Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiĢtir. 1945-

1950 yıllarında çok partili sisteme geçiĢle birlikte tekrar liberal iktisat 

politikaları benimsenmeye baĢlamıĢtır. 1950-1960 döneminde serbest dıĢ 

ticaret rejimi benimsenerek özel teĢebbüse ağırlık verilmiĢtir. 1960’dan 

1980’li yılların baĢında ortaya çıkan dıĢa açılma dönemine kadar kalkınma 

planları ile iktisat politikaları uygulamaya koyulmuĢtur. Türkiye içinde 

bulunduğu ekonomik krizi aĢmak amacıyla 24 Ocak 1980’de iç ve dıĢ 
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geliĢmelerden dolayı ortaya çıkan ekonomik istikrarsızlığın sona ermesi için 

bir takım kararlar almıĢtır. Bu kararlar ihracata yönelik sanayileĢme 

politikasına geçiĢi kapsamaktadır. Piyasa ekonomisine geçiĢle birlikte Türkiye 

dıĢ dünyaya açılıp küresel bütünleĢmeye yönelmiĢ ve dıĢa dönük giriĢimcilik 

önem kazanmıĢtır. Ancak bu uygulamalarla ulaĢılan olumlu hava ilerleyen 

süreçte yerini tekrar istikrarsızlığa bırakmıĢtır. 1990’lı yıllarda Türkiye 

ekonomisi çok sıkıntılı bir sürece girmiĢtir. 2000’li yıllara gelindiğinde 

Türkiye iki büyük kriz ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 2000 ve 2001 krizi ile 

enflasyon çok yüksek seviyelere ulaĢmıĢ, döviz kuru ve faiz oranlarındaki 

artıĢ ekonominin küçülmesiyle sonuçlanmıĢtır. Bu dönemde IMF tarafından 

finans desteği sağlanmıĢ, TL değer kazanmaya baĢlamıĢ, enflasyon düĢme 

eğilimi göstermiĢ ve dalgalı kur rejiminin uygulanmasıyla ekonomide yeni bir 

döneme girilmiĢtir. 2008 yılında ABD’de yaĢanan mortgage krizinin etkisi de 

dünya ülkeleri tarafından derinden hissedilmiĢtir. Türkiye yaklaĢık son 10 yıl 

tarihe geçecek siyasi, sosyal ve ekonomik olaylara Ģahit olmuĢtur. Gezi parkı 

olayı, darbe giriĢimi, yolsuzluk söylemleri, Brunson olayı, ABD’nin yaptırım 

kararları, Suriye sorunu, Rusya-Ukrayna SavaĢı, Covid-19 pandemisi gibi pek 

çok olay iktisadi politikaların değiĢmesine ve yeni uygulamalar sunulmasına 

sebep olmuĢtur.  
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GİRİŞ  

Pay geri alım işlemleri ilk olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa 

Komisyonunun 1982 yılında (SEC) Kural 10b-18'i benimsemesiyle 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren uluslararası piyasalarda hızla 

yaygınlaşan pay geri alım işlemleri günümüzde farklı ülke piyasalarında 

birçok şirket tarafından tercih edilen bir kar payı dağıtım yöntemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Şirketler her yıl milyarlarca dolar değerinde pay geri 

alım programları açıklamakta ve gerçekleştirmektedir. Bu duruma; Amerikan 

şirketlerinin sadece 2018 yılı şubat ayı içerisinde gerçekleştirmiş oldukları 

158 milyar dolar değerindeki pay geri alım işlemleri örnek 

gösterilebilmektedir  (Fox, 2018). 

Firmalar farklı motivasyon unsurlarının etkisinde kalarak, piyasalarda 

dolaşımda olan kendilerine ait pay senetlerini geri alma eğilimi 

gösterebilmektedirler Firmalar pay geri alım işlemlerini genellikle; potansiyel 

değer düşüklüğünden faydalanmak, fazla sermayeyi ortaklara dağıtmak, 

kaldıraç oranını değiştirmek, potansiyel devralma işlemlerinden kaçınmak 

veya sermaye yapılarını değiştirmek amacıyla gerçekleştirebilmektedir 

(Dittmar, 2000). Ayrıca, bir pay senedinin geri alım işlemi yatırımcıların 

firmanın paylarının olası performansına ilişkin olumlu sinyaller almalarına ve 

dolayısı ile paya olan ilginin artmasına neden olabilmektedir. Bunun 

sonucunda ise pay fiyatlarında önemli ölçüde artışlar gözlemlenebilmektedir 

(Gan, Bian, Wu ve Cohen, 2017). Pay geri alım işlemlerinin, pay fiyatlarında 

artışa neden olduğuna dair bulgular ilk olarak Vermaelen, (1981); Choi ve 

Chen (1997); Stephens ve Weisbach, (1998) gibi ilk dönem çalışmaları 

neticesinde elde edilmiştir. 

Pay geri alım işlemlerinin dünya genelinde on yıllardır kullanılan bir 

yöntem olmasına karşın, ülkemizde pek uzun bir geçmişe sahip olmadığı 

görülmektedir. Türkiye'de ilk olarak 2009 yılından sonra sınırlı olarak 

uygulanmaya başlanan pay geri alım işlemleri 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe 

giren TTK ile birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Özellikle 2016 yılında 

ülkemizde geçekleştirilen pay geri alım işlemlerinde ciddi oranda bir artış 

gözlemlenmiştir.  

Türkiye pay piyasası için henüz yeni bir uygulama olan pay geri alım 

işlemleri dünya genelinde farklı pay piyasalarında yaygın bir şekilde 

kullanılmakta ve giderek daha da popüler bir hale gelmektedir. Bu yönüyle 
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araştırmacılarında dikkatini çekmiş olan pay geri alım işlemleri üzerine 

gerçekleştirilmiş birçok çalışmanın mevcut olduğu belirlenmiştir. Ancak 

uluslararası literatürde yoğun bir şekilde çalışılmış olan geri alım işlemleri 

açısından yerli literatürün sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir.  

Bu nedenle, gerçekleştirilmesi amaçlanan çalışma kapsamında pay geri 

alımları hususunda yerli literatürde tespit edilmiş olan bir eksikliği gidermek 

ve uluslararası literatüre katkı sağlamak amacıyla BIST100' de faaliyet 

gösteren şirketlerin gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım işlemleri ele 

alınmış ve firmaların gerçekleştirmiş oldukları geri alım işlemleri sonucunda 

tespit edilen anormal getirilere hangi faktörlerin etki edebileceği hususuna 

cevap aranmıştır.  

Zira, pay geri alım işlemlerinin pay fiyatlarına yönelik önemli ölçüde 

olumlu tepkiler verdiğine ilişkin bulguların elde edildiği ampirik çalışmaların 

mevcut olmasına karşın, bu durumun her zaman geçerli olamayacağına ilişkin 

kanıtlarından (Goldberg, 2018; Levine, 2018) var olduğu belirlenmiştir. 

Örneğin, en yüksek geri alım işlem oranlarına sahip ilk 100 pay senedini 

izleyen S&P 500 Geri Alım Endeksi, en büyük pay senetlerinin getirisinin 

2018'de sadece %1,3 olarak gerçekleştiğini ve S&P 500'ün %3,2‟lik 

getirisinin oldukça altında bir performans sergilediğini göstermektedir 

(Levine, 2018). Ayrıca, 2017 yılında 15 milyar dolardan fazla pay geri alım 

işlemi yapacağını duyuran Citigroup‟un pay fiyatlarının ertesi yıl %20‟den 

fazla değer kaybettiği gözlemlenmiştir (Goldberg, 2018). Elde edilen bu 

bilgiler ışığında pay geri alım işlemlerinin her zaman yöneticilerin beklentileri 

doğrultusunda sonuç veremeyeceği, bazı işlemelerin başarısızlıkla 

neticelenebileceği görülmektedir. Ancak, geri alım işlemlerinin başarısını 

etkileyen ve farklı büyüklüklerde anormal getirilerin ortaya çıkmasını 

sağlayan faktörlerin neler olabileceği hususu bir soru işareti oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin gerçekleşen 

pay geri alım işlemleri neticesinde ortaya çıkan anormal getiriler incelenecek 

olup belirlenen bu anormal getirilerin büyüklüğüne hangi faktörlerin etki 

ettiği hususu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın gerek kapsam 

gerekse uygulanılacak yöntem açısından yerli literatürde bir benzerinin tespit 

edilemediği ve bu yönüyle ilk olma özelliği taşıyacağı düşünülmektedir.   

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0044
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda dünya genelinde hızla popüler hale gelen pay geri alım 

işlemleri hakkında gerçekleştirilmiş birçok çalışmanın olduğu 

gözlemlenmektedir.   Literatürde yer alan bu çalışmaların çok büyük bir 

kısmının ise şirketleri kendi paylarını almaya yönelten temel motivasyonların 

neler olduğu sorusuna yanıt bulmak maksadıyla gerçekleştirilmiş 

çalışmalardan oluştuğu belirlenmiştir.   

Miller ve Modigliani (1961), temettü ilgisizliği teorisinde, pay geri 

alımlarının ve temettü ödemelerinin tam ikame olduğunu savunmaktadır. 

Buna göre, hissedarlara dağıtılacak fonlara ilişkin olarak, bir firma nakit 

temettü ödeme yöntemini tercih edebileceği gibi pay geri alım işlemlerini de 

tercih edebilmektedir. Dolayısıyla, belirli bir miktarda serbest nakit akışına 

sahip firmaların,  geri alım işlemine yönelmeleri halinde daha az temettü 

ödemeleri gerçekleştirmeleri olası olarak görülmektedir. (Grulon ve Michaely, 

(2002); Aivazian, Booth ve Cleary, (2006); Von Eije ve Megginson, (2008); 

Benhamouda ve Watson (2010); Jiang, Kim, Lie ve Yang (2013)) gibi bazı 

çalışmalar bu hususu destekleyen kanıtlar ortaya sunarak, firmaların fazla 

nakdin hissedarlara dağıtılması konusunda tercihlerini kademeli olarak pay 

geri alım işlemleri lehine değiştirdiklerini öne sürmüşlerdir. Bunun yanı 

sıra, Dittmar (2000), pay geri alım işlemlerinin temettülerin mükemmel bir 

ikamesi olduğuna dair kanıtların oldukça zayıf olduğunu ve pay geri alım 

işlemleri ile temettü ödemeleri arasındaki ilişkinin önemli derecede pozitif 

olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte pay geri alım işlemleri için kullanılan 

fonların temettü ödemeleri gerçekleştirmeye uygun olmadığını öne sürmüş ve 

geri alım işlemleri ile temettü ödemelerinin birbirinin tamamlayıcısı olma 

olasılığından bahsetmiştir. Allen ve Michaely (2003), ise yukarıda belirtilen 

çalışmalardan ayrılarak, üçüncü bir olasılığı gündeme getirmiş ve temettü 

ödemeleri ile pay geri alım işlemlerinin birbirinden bağımsız politikalar 

olduğunu öne sürmüştür.   

Şirketleri pay geri alımlarına yönelten ikinci bir motivasyon unsuru 

olarak ise fazla nakit mevcudiyeti gösterilmektedir. Buna göre firmaların 

sahip olduğu nakit fazlasının pay geri alım işlemleri gerçekleştirerek 

hissedarlara dağıtılması temettü ödemelerine oranla daha fazla esneklik 

sağlamaktadır (Dittmar, 2000). Ayrıca, serbest nakit akışı hipotezi, 

yöneticilerin kendi özel çıkarları için veya kârsız projelere yatırım yapma 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0029
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0029
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0052
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0032
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0012
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0035
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0040
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olasılıklarının azaltılabilmesi için fazla nakdin hissedarlara dağıtılması 

gerekliliğine işaret etmektedir. Buna göre, daha yüksek serbest nakit akışına 

sahip firmaların pay geri alım işlemi gerçekleştirme olasılıkları daha 

yüksektir. (Howe, He ve Kao (1992); Chan, Ikenberry ve Lee (2004); Jiraporn 

ve Ning (2006)) gibi çalışmalar kapsamında elde edilen bulguların bu durumu 

desteklediği görülmektedir.  

Pay geri alım işlemlerinin tercih edilmesi hususundaki başka bir etkenin 

ise kaldıraç oranı olduğu öne sürülmektedir. Buna göre optimum kaldıraç 

oranlarına sahip olan firmalar, borçlanmanın sağlayabileceği bazı avantajlar 

nedeniyle borçlanma kapasitelerini artırmayı tercih edebilirler. Teorik olarak, 

firmalar borcunu belirli bir düzeye yükselterek, pay geri alım işlemleri 

yoluyla dolaşımdaki pay miktarını azaltabilir ve optimal bir sermaye yapısı 

elde edebilirler. (Dittmar, (2000); Lee, Ejara ve Gleason (2010 )) gibi 

çalışmalarında bu teoriyi destekleyen bulgular ortaya koydukları görülürken 

Nohel ve Tarhan (1998), ise pay geri alım işlemlerinin, tamamıyla sermaye 

yapısını değiştirmeye yönelik finansal bir işlem olarak görülemeyeceğin, 

firmanın varlıklarını azaltmayı amaçlayan yeniden yapılandırma paketinin bir 

parçası olarak değerlendirilebileceğini öne sürmektedir. 

Literatürde, pay geri alım işlemlerinin tercih edilmesinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu düşünülen bir diğer unsur ise Düşük değerleme olarak 

gösterilmektedir. Düşük değerleme ifadesi, bir pay senedinin gerçek değerinin 

daha altında bir değerle fiyatlanması anlamına gelmektedir.  Düşük değerleme 

hipotezine göre; bir firma pay geri alım kararı alarak, piyasaya pay senedi 

fiyatlarının düşük değerlendiğine ilişkin bir mesaj vermeyi 

amaçlayabilmektedir. ( Lee vd., 2010 ). Julio ve Ikenberry (2004) , firmaların 

pay geri alım işlemleri gerçekleştirmelerindeki ana nedenlerden biri olarak 

düşük değerlemeyi işaret eden kanıtlar öne sürerek düşük değerleme 

hipotezini desteklemektedirler. Buna ilaveten, Warr, Elliott, Koeter-Kant ve 

Öztekin (2012) düşük değerlenmiş pay senetlerine sahip firmaların pay geri 

alım işlemleri hususunda daha agresif olabileceklerini iddia 

etmektedir. Tsetsekos, Liu ve Floros (1996 ) tarafından ankete dayalı şekilde 

gerçekleştirilen bir çalışma neticesinde de düşük değerlemenin, firmaların 

kendi pay senetlerini geri almalarında başlıca nedenlerden biri olarak öne 

çıktığı belirlenmiştir.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0047
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0036
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0053
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0051
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301268#bib0051
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Literatürde ayrıca pay geri alım tarihleri civarında oluşan anormal 

getirileri ele alan çalışmalara da rastlanılmaktadır. Örneğin, Vermaelen 

(1984); Netter ve Mitchell (1989); Stephens ve Weisbach (1998) gibi 

Amerikan piyasaları üzerine odaklanarak gerçekleştirilmiş ilk dönem 

çalışmaları pay geri alım duyuruları civarında pozitif anormal getirilerin 

oluştuğuna dair önemli bulgular elde etmişlerdir. Sonraki yıllarda, pay geri 

alım işlemlerinin dünya genelinde hızla yaygınlaşmasının bir sonucu olarak 

farklı ülke piyasalarında da benzer sonuçların tespit edildiği gözlemlenmiştir. 

Örneğin, Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen (Lasfer (2000); Rau ve 

Vermaelen (2002); Hackethal ve Zdantchouk (2006); Andriosopoulos ve 

Lasfer (2015); Manconi, Peyer ve Vermaelen (2015) gibi çalışmalarda 

Amerikan piyasasına oranla daha küçük olsa da, pay geri alım tarihleri 

civarında pozitif anormal getirilerin tespit edildiği ve bu değerin %1 

civarlarında olduğu belirlenmiştir.  Ayrıca, Hatakeda ve Isagawa (2004), Liao, 

Ke ve Yu (2005), Zhang (2005) ve McNally, Smith ve Barnes (2006) 

Japonya, Tayvan, Hong Kong, Kanada gibi farklı piyasalardaki pay geri 

alımlarının neticesinde de ABD ve Avrupa piyasalarında elde edilen bulguları 

destekleyecek bir şekilde, pay geri alım tarihleri civarında oluşan pozitif 

anormal getirilere rastlanıldığına ilişkin kanıtlar ortaya konulmuştur. 

Vermaelen (2009); Yook (2010) gibi çalışmalar ise, geri alım tarihleri 

civarında gözlemlenen anormal getirilerin etkisinin 48 aya kadar varan uzun 

dönemleri kapsayabileceğini tespit etmişlerdir.   

Yerli literatür incelendiğinde ise pay geri alımlarına ilişkin 

gerçekleştirilen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu belirlenmiş ve Pirgaip 

(2014); Karakuş, Zor ve Küçük (2017); Taşdemir ve Alsu (2019) gibi 

çalışmalar tespit edilmiş ve Borsa İstanbul‟da gerçekleşen pay geri alım işlem 

tarihleri civarında da pozitif anormal getirilerin oluştuğu görülmüştür.  
 

2. KULLANILAN VERİ VE YÖNTEMLER 

Çalışmanın bu bölümünde çalışma kapsamında kullanılan verilere, 

yönteme ve geliştirilen hipotezlere yer verilmektedir. 
   

2.1. Kullanılan Veriler 

Çalışmada Borsa İstanbul‟da işlem gören şirketlerin gerçekleştirmiş 

oldukları pay geri alım duyuruları neticesinde tespit edilen anormal getiriler 
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ele alınmış ve bu getiriler üzerinde hangi faktörlerin etkili olduğu 

incelenmiştir. Bu kapsamda 04.01.2010 ile 05.06.2020 tarihleri arasındaki 

dönem içerisinde, Borsa İstanbul‟da işlem gören halka açık şirketlerin 

gerçekleştirmiş oldukları pay geri alımları tespit edilmiş ve geri alım 

işlemlerine ilişkin olay tarihleri KAP ‟ta yayımlanan ikincil veri kaynağı 

niteliğindeki özel durum açıklamalarından elde edilmiştir. Ayrıca geri alımları 

gerçekleştiren şirketlerin pay fiyat verileri de çalışma kapsamına dahil 

edilmiştir. Çalışmada ayrıca pay geri alım işlemleri neticesinde oluşan 

anormal getirilerin büyüklüğüne etki ettiği düşünülen bazı finansal oranlar 

belirlenmiş ve bu finansal oranlara aşağıda yer verilmiştir.  

 

Tablo 1. Anormal Getirilere Etki Ettiği Düşünülen Faktörler 

Değişken Temsil Ettiği Kavram Formül 

AB Aktif Büyüklüğü Log (Varlıklar) i(t-1) 

ND Nakit Düzeyi Nakit vb. i(t-1)/Varlıklar i(t-1) 

MD Mülkiyet Düzeyi 
Sahip Olunan Pay Miktarı/ Tedavüldeki Pay 

Miktarı 

KO Kaldıraç Oranı (Finansal Borçlar/Varlıklar) i(t-1) 

KD Karlılık Düzeyi FVÖK/Top. Varlıklar  i(t-1) 

 
Yukarıda yer alan tablo 1‟de verilen finansal oranlar firmaların pay geri 

alım işlemlerini gerçekleştirdikleri yılın bir öncesindeki döneme ait finansal 

tablolardan elde edilmiştir. 
 

2.2. Kullanılan Yöntem 

Çalışma kapsamında, piyasanın pay geri alımlarına vermiş olduğu 

tepkiye diğer ifade ile gerçekleşen geri alım işlemleri sonucunda oluşan 

anormal getirilerin büyüklüğüne etki eden faktörlerin neler olabileceği 

incelenmektedir. Bu kapsamda öncelikle pay geri alım işlemlerinin, pay 

getirileri üzerindeki etkisinin yani oluşan anormal getirilerin 

hesaplanabilmesinde Olay çalışması (Event Study) yönteminden 

faydalanılmaktadır. 

Anormal getirilerin hesaplanması hususunda; arbitraj fiyatlama modeli, 

faktör modeli, piyasa modeli, ve sabit ortalama getiri modeli, gibi farklı 

modellerden faydalanılabilmektedir (Karakuş, Zor ve Küçük, 2017). 

Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında ise piyasa modelinin tercih edilmesi 

uygun görülmüş ve modele ilişkin denkleme aşağıda yer verilmiştir; 
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ARi,t = Ri,t – ( ̂  +  ̂ i Rmt)      (1) 

ARi,t : i payına ait t günü için gerçekleşen anormal getiriyi,  

Ri,t : i payına ait t günü için gerçekleşen getiriyi, 

Rmt : Market endeksine ait t günü için gerçekleşen getiriyi ifade 

etmektedir. Market getirisi olarak ise BIST 100 Endeks getirisi modele dahil 

edilmiştir. 

 ̂  ve  ̂i Değerleri ise tahmin dönemi için hesaplanan parametrelerdir.  

Belirlenen parametreler yardımıyla elde edilen anormal getiri 

değerlerinin (AR) toplanması sonucunda ise kümülatif anormal getiri (CAR) 

değerleri elde edilebilmektedir.  

Kullanılacak tahmin süresi olarak ise yaklaşık olarak olay günü 

öncesindeki bir yıllık süreci kapsadığı düşünülerek -255, -21 dönemi ele 

alınmıştır. Olay pencerelerinin belirlenmesi hususunda ise olay öncesi 20 gün 

ve olay sonrası 20 gün olmak koşuluyla toplam 41 günlük bir dönem 

belirlenmiş ve belirlenen bu dönem içerisinde farklı olay pencereleri 

açılmıştır..  

Ayrıca, çalışmada, açılan olay pencerelerine ilişkin hesaplanan anormal 

getirilerin, pay geri alım işlemlerini gerçekleştiren şirketlere ait bazı finansal 

oranlar ile ilişkili olup olmadığının çoklu doğrusal regresyon analizi ile test 

edilmesi amaçlanmıştır. Doğrusal regresyon analizi, regresyon analizlerinin 

temeli olarak nitelendirilmektedir. Basit doğrusal regresyon yardımıyla bir 

bağımlı değişken ile bir bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişki 

incelenirken çoklu doğrusal regresyonda bir bağımlı değişken ile birden fazla 

bağımsız değişkenin arasındaki doğrusal ilişki incelenmektedir (Baydemir, 

2014). Basit doğrusal regresyon modeline ait eşitlik aşağıdaki gibidir (Çil-

Yavuz, 2015). 

 

yi =  0 +  2 Xi + 𝜀                [2] 

Y: bağımlı değişken 

Xi: bağımsız değişken 

𝜀i: hata terimi olarak ifade edilmektedir. 

 0: Bağımsız değişkenin 0 değerini alması durumunda bağımlı 

değişkenin alacağı değeri ifade etmektedir. 
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 1: Bağımsız değişkende gerçekleşecek bir birimlik değişimin bağımlı 

değişken üzerinde neden olacağı değişimi ifade etmektedir. Değişkenlerin 

birlikte artması veya azalması halinde bağımsız  1 değişkenine ait katsayı 

pozitif bir değer alırken aksi durumda negatif değer alacaktır. Bu durum 

ilişkinin yönünü ifade etmektedir (Baydemir, 2014). 

Bağımlı değişkeni etkileyen m tane bağımsız değişkenin X1, X2, ..., Xm  

varlığı söz konusu olduğunda ise basit doğrusal regresyon modeli, yerini 

çoklu regresyon modeline bırakmaktadır. Çoklu regresyon modeline ilişkin 

eşitliğe ise aşağıda yer verilmektedir (Tolon, 2008) 

yi =  0 +  1 X1 +  2 X2+ …….+  m Xm + 𝜀i                    [3] 

Burada amaç, model tahmininde ε hata terimini minimum yapabilecek  

β0 ve βm katsayılarını tahmin edebilmektir. Doğrusal regresyon analizlerinin 

kullanılabilmesi için bazı varsayımların sağlanması gerekmektedir. Bu 

varsayımlar şu şekildedir (Arı ve Önder, 2013); 

• Hata terimi normal dağılım göstermektedir. 

• Birbirini izleyen hata terimler arasında oto korelasyon 

bulunmamaktadır.   

• Hata teriminin varyansı bağımlı değişkenin varyansına eşittir. 

• Çoklu regresyon analizinde ise bu varsayımlara çoklu doğrusal 

bağıntı olmaması varsayımı da eklenmektedir.  

Bu varsayımların sağlanamaması halinde farklı parametre kestirim 

yöntemlerinin tercih edilmesi önerilmektedir 
 

2.3. Geliştirilen Hipotezler 

Çalışma kapsamında firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri 

alım işlemleri neticesinde, pay geri alımların başarısına veya bir diğer deyişle 

tespit edilen anormal getirilerin büyüklüğüne, firmanın sahip olduğu finansal 

oranlarının bir etkisinin olup olmadığı hususunun belirlenmesi 

amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda belirlenen hipotezler ise aşağıdaki gibidir; 

H1. Firmaya ait bazı finansal oranlar firmaların gerçekleştirmiş 

oldukları pay geri alım işlemleri sonucunda oluşan anormal getirilere etki 

etmektedir. 

H1.1 Nakit düzeyi oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri 

alım işlemleri sonucunda oluşan anormal getirilere etki etmektedir. 

H1.2 Aktif büyüklüğü oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri 

alım işlemleri sonucunda oluşan anormal getirilere etki etmektedir. 
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H1.3 Kaldıraç oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım 

işlemleri sonucunda oluşan anormal getirilere etki etmektedir. 

H1.4 Karlılık düzeyi oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri 

alım işlemleri sonucunda elde edilen anormal getirilere etki etmektedir. 

H1.5 Mülkiyet düzeyi oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri 

alım duyusu sonucunda oluşan anormal getirilere etki etmektedir. 

3. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmada kapsamında ele alınan pay geri alım işlemlerine ilişkin 

hesaplanan kümülatif anormal getiri (CAR) oranları belirlenmiştir. Firmaların 

duyurmuş olduğu pay geri alım işlemlerinin gerçekleştiği günü ifade eden (0) 

penceresinde, işlem tarihinden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayan 

aralığı ifade eden (-1, +1) penceresinde ve son olarak işlem tarihinden bir gün 

öncesi ve iki gün sonrasını ifade eden (-1, +2) olay penceresinde oluşan 

anormal getiriler hesaplanmıştır.  

Ancak, hesaplanan bu anormal getirilerde ciddi farklılıklar olduğu 

belirlenmiştir. Bazı firmalara ait pay senetlerinde %20‟lere varan anormal 

getiriler elde edilirken, bazı firmaların pay senetlerinde ise çok düşük, hatta 

negatif anormal getirilerin elde edildiği görülmektedir. Bu nedenle, çalışmada 

bu değişkenliğe hangi faktörlerin etki ettiği sorusuna cevap aranmaktadır. Zira 

literatürde yer alan bazı çalışmalar, anormal getirilerin elde edilmesinde 

firmaların aktif büyüklüğü, kaldıraç oranı ve PD/DD gibi bir kısım finansal 

oranların belirleyici olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Bu doğrultuda 

çalışma kapsamında belirlenmiş ve firmaların pay geri alım işlemleri 

neticesinde oluşan anormal getirilere etki ettiği düşünülen finansal oranlar 

çoklu doğrusal regresyon analizi yardımıyla incelenmiştir. Belirlenen bu 

oranlar aşağıda yer verilmektedir. 
 

Nakit düzeyi (ND)  

Aktif Büyüklüğü (AB)  

Kaldıraç Oranı (KO)  

Karlılık düzeyi (KD)  

Mülkiyet düzeyi (MD)  
 

Çoklu doğrusal regresyon analizi, pay geri alım işlem tarihini ifade 

eden (0) penceresi, işlem tarihinden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını ifade 

eden (-1, +1) penceresi ve son olarak işlem tarihinden bir gün öncesi ve iki 

gün sonrasını ifade eden (-1, +2) olay penceresi için ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiştir.  



MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR| 30 

 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen regresyon analizleri neticesinde 

elde edilen sonuçların, çoklu doğrusal regresyon analizi için gerekli bazı 

varsayımları karşılamadığı belirlenmiştir. Bu nedenle veriler üzerinde 

dönüşüm yapılmasına ve verilerin birinci dereceden farklarının alınmasına 

karar verilmiştir. Birinci dereceden farkları alınan veriler kullanılarak çoklu 

doğrusal regresyon analizleri tekrar gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgulara 

aşağıda yer verilmiştir. 

Öncelikle çoklu doğrusal regresyon analizinde kullanılacak verilere 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler ele alınmıştır. Aşağıda yer alan tablo 2‟de 

regresyon analizi kapsamında modele bağımlı değişken olarak dâhil edilen üç 

farklı olay penceresine ve bağımsız değişken olarak dâhil edilen firmalara ait 

çeşitli finansal oranların tanımlayıcı istatistiklerine yer verilmektedir.  

 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ort. Med. Maks. Min. Std. Sap. Çar. Bas. 

CAR (0) -0.002 -0.008 0.199 -0.200 0.076 0.229 2.514 

CAR (-1, +1) -0.003 -0.007 0.296 -0.269 0.095 0.104 2.249 

CAR (-1, +2) -0.003 -0.004 0.237 -0.286 0.099 -0.180 2.603 

AB 0.015 -0.090 2.628 -2.490 1.120 0.120 2.809 

KD 0.033 -0.464 27.400 -30.893 11.303 -0.435 .362 

KO 0.001 0.000 0.655 -0.501 0.250 0.059 2.529 

MD 0.004 0.025 0.630 -0.620 0.271 -0.268 2.787 

ND 0.001 0.018 0.501 -0.522 0.199 -0.071 1.311 

 

Tablo 2‟ye göre göre değişkenlere ait ortalamanın genel olarak düşük 

olduğu görülürken en yüksek ortalama değerinin 0,033 ile Karlılık düzeyini 

ifade eden KD değişkeni için hesaplandığı belirlenmiştir. Verilere ilişkin 

hesaplanan standart sapma değerleri incelendiğinde ise en yüksek değerin 

11,303 ile yine KD değişkenine ait olduğu, bunu ise 1,20 değeri ile aktif 

büyüklüğünü ifade eden AB değişkeninin takip ettiği belirlenmiştir.  Bu 

durum, bu iki değişkenin volatilitesinin diğer değişkenlere göre nispeten daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. Değişkenlerin normal dağılım gösterip 

göstermediği ise çarpıklık ve basıklık değerleri incelenerek 

anlaşılabilmektedir. Buna göre değişkenlerin tamamına ait çarpıklık ve 

basıklık değerlerinin literatürde kabul gören -3 ile +3 aralığında bir değer 

aldığı görülmektedir. Bu durum ise değişkenlerin normal dağılım gösterdiğine 

işaret etmektedir.  
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Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklerin incelenmesinin ardından, 

modele dahil edilen değişkenlerin, birbiri ile olan korelasyon düzeyleri ele 

alınmıştır. Bu kapsamda modelde yer alan bağımsız değişkenlerin yani 

firmalara ait finansal oranların birbirleri ile olan korelasyon düzeyleri, 

regresyon analizi sonuçlarının tutarlılığı açısından önem arz etmektedir. 

Korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmektedir. 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Korelasyon Düzeyleri 

Değişkenler 
CAR 

(0) 

CAR   

(-1, +1) 

CAR   

(-1, +2) 
AB KD KO MD ND 

CAR (0) 1.000 
       

CAR (-1, 

+1) 
0.745 1.000 

      
CAR (-1, 

+2) 
0.548 0.829 1.000 

     
AB -0.152 -0.235 -0.273 1.000 

    
KD -0.132 -0.175 -0.215 0.203 1.000 

   
KO 0.240 0.264 0.245 0.123 -0.076 1.000 

  
MD -0.198 -0.118 -0.008 0.085 0.236 -0.121 1.000 

 
ND -0.190 -0.215 -0.192 0.049 0.323 -0.191 0.319 1.000 

 

Değişkenlere ait korelasyon düzeylerinin verildiği tablo 3 

incelendiğinde özellikle bağımlı değişken olarak belirlenen CAR (0), CAR (-

1, +1) ve CAR (-1, +2) değişkenlerinin birbirleri ile yüksek düzeyde 

korelasyon ilişkisine sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu durum bir sorun 

teşkil etmemektedir. Zira bu değişkenlerin her biri bağımlı değişken olarak 

farklı regresyon modellerinde yerlerini alacaktır. Burada önemli olan husus 

bağımlı değişkenleri açıklayacak olan bağımsız değişkenlerin birbirleri ile 

yüksek düzeyde korelasyona sahip olmamalarıdır. Tablo 3 incelendiğinde ise 

böyle bir sorunun bulunmadığı ve genel olarak bağımsız değişkenlerin 

birbirleri ile düşük düzeyde bir korelasyon ilişkisine sahip oldukları 

anlaşılmaktadır. Tablo 3‟e göre bağımsız değişkenler arasında en yüksek 

korelasyon ilişkisine sahip olan değişkenler 0,323 ile KD ve ND değişkenleri 

olarak görülmektedir. Bunu ise 0,319 değeri ile MD ve ND değişkenleri 

arasındaki korelasyon düzeyinin takip ettiği belirlenmiştir. 

Daha öncede belirtildiği üzere çoklu doğrusal regresyon analizleri, 

firmaların anormal getirileri elde ettiği belirlenen üç farklı olay penceresine 

ilişkin CAR değerlerinin birer bağımlı değişken olarak ele alınması 

sonucunda, her bir olay penceresi için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda öncelikle CAR (0) olay penceresi ele alınmış ve duyuru gününde 
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gerçekleşen kümülatif anormal getirileri ifade eden CAR (0)„ın bağımlı 

değişken olarak belirlendiği çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına 

aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 4. CAR (0) Olay Penceresine İlişkin Gerçekleştirilen Çoklu doğrusal 

Regresyon Analizi 

Değişkenler Katsayılar Std.Hata t-İstatistiği Anlamlılık (p) 

C -0.001856 0.00806 2.302575 0.0185 

AB -0.010946 0.007481 -1.463118 0.1475 

KD -0.000161 0.000781 -0.206436 0.837 

KO 0.069127 0.033511 2.062835 0.0425 

MD -0.03458 0.032 -1.080637 0.2832 

ND -0.035292 0.045215 -0.78054 0.4374 

     
R

2
 0.123422 F İstatistiği 2.396479 

Düzeltilmiş R
2
 0.067231 p (F İstatistiği) 0.042989 

Durbin-Watson 2.346131 Akaike Bilgi Kriteri -2.304634 

 

Tablo 4 incelendiğinde çoklu doğrusal regresyon analizinin açıklama 

düzeyini gösteren R2 değerinin 0,067231 olarak hesaplandığı görülmektedir. 

Bu oranın oldukça düşük olduğu ifade edilebilir. Modelin uyumluluğunu 

gösteren F istatistiği ve bu istatistiğe ait anlamlılık düzeyinin incelendiğinde 

ise F istatistiğinin anlamlı olduğu ve dolayısı ile modelin uyumu açısından bir 

sorunun bulunmadığı görülmektedir. Regresyon analizinde otokorelasyon 

sorunun olup olmadığı ise Durbin Watson istatistiği yardımı ile 

belirlenebilmektedir.  

Tablo 4‟e göre Durbin Watson değerinin 2,346131 olarak 

hesaplandığı ve modelde otokorelasyon sorunun bulunmadığı görülmektedir. 

Bağımsız değişkenlere ilişkin katsayıların incelenmesi sonucunda ise yalnızca 

kaldıraç oranını ifade eden KO değişkeninin bağımlı değişken üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. KO değişkeninin katsayısı 

0,069127 olarak hesaplanmıştır. Buna göre KO değişkeni ile duyuru gününde 

elde edilen anormal getiriler arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. 

Bu nedenle, gerçekleşen regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara 

göre sadece „’Kaldıraç Oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri 

alım işlemleri sonucunda oluşan anormal getirilere etki etmektedir’’ hipotezi 

kabul edilebilmektedir.  

Bir diğer olay penceresi olan CAR (-1, +1) olay penceresinin bağımlı 

değişken olarak ele alındığı regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ise 
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çoklu doğrusal regresyon analizinin açıklama düzeyini gösteren R2 değerinin 

0,114211 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu oran bir önceki regresyon 

analizinde hesaplanan R2 değerine göre nispeten daha yüksektir. Modelin 

uyumluluğunu gösteren F istatistiği ve bu istatistiğe ait anlamlılık düzeyinin 

incelenmesi sonucunda ise F istatistiğinin bu regresyon modeli içinde anlamlı 

olduğu ve dolayısı ile modelin uyumu açısından bir sorunun bulunmadığı 

belirlenmiştir. Ayrıca, Durbin Watson değerinin 2‟ye yakın bir değer olan 

2,346131 değerini aldığı ve regresyon analizi için otokorelasyon sorununun 

bulunmadığı belirlenmiştir.  

Tablo 5. CAR (-1, +1) Olay Penceresine İlişkin Gerçekleştirilen Çoklu doğrusal 

Regresyon Analizi 

Değişkenler Katsayılar Std.Hata t-İstatistiği Anlamlılık (p) 

C -0.002352 0.009756 -2.41067 0.0184 

AB -0.02102 0.009055 -2.321349 0.0229 

KD -0.000514 0.000945 -0.544007 0.588 

KO 0.100538 0.040561 2.478697 0.0153 

MD -0.003166 0.038732 -0.081745 0.9351 

ND -0.061899 0.054727 -1.131039 0.2615 

 
        

R2 0.167572 F İstatistiği 3.140363 

Düzeltilmiş R2 0.114211 p (F İstatistiği) 0.012343 

Durbin-Watson 2.346131 Akaike Bilgi Kriteri -1.922751 

 

CAR(-1, +1) olay penceresinin bağımlı değişken olarak belirlendiği 

çoklu doğrusal regresyon analizi neticesinde elde edilen bulgular 

incelendiğinde, modele dahil edilen bağımsız değişkenlerden aktif büyüklüğü 

AB ve kaldıraç oranı KO gibi değişkenlerin pay geri alım duyuruları 

sonucunda elde edilen anormal getiriler üzerinde bir etkiye sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Buna göre AB değişkeni -0,02102 ve KO değişkeni ise 

0,100538 olarak hesaplanan katsayı değerleri ile anormal getiriler üzerinde bir 

etkiye sahip olmaktadırlar. İlişkinin yönüne bakıldığında ise AB değişkeninin 

negatif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu KO değişkeninin ise pozitif yönlü bir 

ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir.  

Bu sonuçların ise istatistiki olarak da anlamlı olduğu görülmektedir. 

AB ve KO değişkenlerine ait anlamlılık düzeylerinin sırasıyla 0,0229 ve 

0,01523 olarak hesaplandığı ve bu sonuçların %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı oldukları belirlenmiştir. Buna göre, gerçekleşen 
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regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular ’Aktif büyüklük düzeyi 

firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım işlemleri sonucunda oluşan 

anormal getirilere etki etmektedir’’ ve „’Kaldıraç Oranı firmaların 

gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım işlemleri sonucunda oluşan anormal 

getirilere etki etmektedir’’ hipotezleri kabul edilebilmektedir.  

Son olarak ise CAR (-1, +2) olay penceresinin bağımlı değişken 

olarak ele alındığı regresyon analizi sonuçları incelenmektedir. Buna göre 

açıklama düzeyini gösteren düzeltilmiş R2 değerinin 0,139431 olarak 

hesaplandığı görülmektedir. Bu oran önceki iki regresyon analizinde 

hesaplanan R2 değerinden de yüksektir. Modelin uyumluluğunu gösteren F 

istatistiği ve bu istatistiğe ait anlamlılık düzeyinin incelenmesi sonucunda ise 

F istatistiğinin bu regresyon modeli içinde anlamlı olduğu ve dolayısı ile 

modelin uyumu açısından bir sorunun bulunmadığı belirlenmiştir. Diğer 

regresyon analizlerine benzer bir şekilde bu regresyon analizinde de Durbin 

Watson değerinin 2‟ye yakın bir değer aldığı ve regresyon analizi için 

otokorelasyon sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 6. CAR (-1, +2) Olay Penceresine İlişkin Gerçekleştirilen Çoklu doğrusal 

Regresyon Analizi 

Değişkenler Katsayılar Std.Hata t-İstatistiği Anlamlılık (p) 

C -0.002594 0.010053 -0.258006 0.0168 

AB -0.025141 0.009331 -2.694363 0.0086 

KD -0.001098 0.000974 -1.127158 0.2631 

KO 0.103882 0.041798 2.485346 0.0151 

MD 0.042828 0.039913 1.073024 0.2866 

ND -0.062398 0.056396 -1.106415 0.2719 

 
        

R2 0.191272 F İstatistiği 3.689562 

Düzeltilmiş R2  0.139431 p (F İstatistiği)  0.004754 

Durbin-Watson  2.553495 Akaike Bilgi Kriteri -1.862671 

 

CAR(-1, +2) olay penceresinin bağımlı değişken olarak belirlendiği 

çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilen bulguların verildiği 

tablo 6 incelendiğinde ise bulguların bir önceki regresyon analizi sonucunda 

elde edilen bulguları desteklediği görülmektedir. Buna göre aktif büyüklüğü 

AB ve kaldıraç oranı KO değişkenlerinin firmaların gerçekleştirmiş oldukları 

pay geri alım duyuruları sonucunda elde edilen anormal getiriler üzerinde bir 

etkiye sahip oldukları belirlenmiştir.  AB değişkeni ve KO değişkeni için 

sırasıyla -0,02514 ve 0,103882 katsayı değerlerinin hesaplandığı ve bunların 

istatistiki olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. İlişkinin yönüne 
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bakıldığında ise elde edilen anormal getiriler ile AB değişkeni arasında 

negatif yönlü ve KO değişkeni ile ise pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu durumda, CAR (-1, +2) olay penceresinin bağımlı değişken 

olarak ele alındığı regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre de 

„‟Aktif büyüklük düzeyi firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım 

işlemleri sonucunda oluşan anormal getirilere etki etmektedir’’ ve „’Kaldıraç 

Oranı firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım işlemleri sonucunda 

oluşan anormal getirilere etki etmektedir’’ hipotezleri kabul edilmektedir.  

SONUÇ 

Son yıllarda, dünya genelinde hızla yaygınlaşan ve geleneksel temettü 

ödemelerinin yerini almaya başlayan pay geri alım işlemlerine yatırımcıların 

olumlu tepki verme eğiliminde oldukları genel olarak kabul 

edilmektedir. Ancak, literatürde yatırımcıların bazı pay geri alım işlemlerine 

gereğinden daha düşük bir tepki verdiğine ilişkin kanıtlar sunan çalışmaların 

da mevcut olduğu görülmekte ve bu duruma hangi faktörlerin etki edebileceği 

hususu sorgulanmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında da Borsa İstanbul‟da işlem gören halka açık 

şirketlerin pay geri alım işlemleri ve yatırımcıların bu işlemlere vermiş olduğu 

tepkiler incelenmiştir. Bu doğrultuda, yatırımcıların pay geri alım işlemlerine 

vermiş olduğu tepkiye, bir diğer ifade ile pay geri alım işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen anormal getirilerin büyüklüğüne etki 

eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gerçekleştirilen çalışmada firmaların duyurmuş oldukları pay geri 

alım sonucunda elde ettikleri kümülatif anormal getiri (CAR) değerleri ile 

firmaların bazı finansal oranları arasındaki ilişki çoklu doğrusal regresyon 

analizi yardımı ile incelenmiştir. Bu kapsamda firmaların gerçekleştirmiş 

oldukları pay geri alım işlemleri neticesinde anormal getirilerin tespit edildiği 

üç farklı olay penceresi bağımlı değişken olarak modele dahil edilmiştir. Bu 

olay pencereleri sırasıyla  işlem tarihini ifade eden (0) penceresi, işlem 

tarihinden bir gün öncesi ve bir gün sonrasını kapsayan (-1, +1) penceresi ve 

son olarak işlem tarihinden bir gün öncesi ve iki gün sonrasını kapsayan (-1, 

+2) olay penceresidir. Çalışmada bu üç farklı olay penceresinde elde edilen 

anormal getirilerle firmaların belirlenen finansal oranları arasındaki ilişki her 

bir olay penceresi için ayrı ayrı ele alınmış ve gerçekleştirilen çoklu doğrusal 

regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Elde edilen bulgular, gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri 

sonucunda hesaplanan anormal getiriler üzerinde firmaların kaldıraç oranı KO 
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ve aktif büyüklük düzeyi AB gibi bazı finansal oranlarının etkili olduğunu 

ortaya koymaktadır. Buna göre KO değişkeni ile tespit edilen anormal 

getiriler arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülürken AB değişkeni 

ile anormal getiriler arasındaki ilişkinin yönünün ise negatif olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum literatürde yer alan diğer çalışmalarla da benzerlik 

göstermektedir. Zira literatürde gerçekleştirilen, Zhang (2005), Liao vd., 

(2005) ve Chatterje ve Dutta (2015) gibi çalışmalarda da firmaların aktif 

büyüklük düzeyinin anormal getiriler üzerinde etkili olduğuna ve daha küçük 

ölçekli firmaların gerçekleştirmiş oldukları pay geri alım işlemleri sonucunda 

daha yüksek pozitif anormal getirilerin oluştuğuna dair bulgular elde 

etmişlerdir.  

Sonuç olarak, çalışma kapsamında BIST‟ de gerçekleştirilen pay geri 

alım işlemleri sonucunda elde edilen anormal getirilere hangi faktörlerin etki 

ettiği hususları incelenmiş ve anormal getiriler ile firmaya ait bazı finansal 

oranların ilişkili olabileceğine ilişkin bazı bulgulara ulaşılmıştır.  Elde edilen 

bu sonuç, pay geri alım işlemlerinin başarı ile neticelenmesinde çeşitli 

finansal oranların etkisinin olabileceğine dair işaretler sunmaktadır.  

Çalışmada anormal getirilerin büyüklüğüne bir diğer ifade ile 

yatırımcıların pay geri alım işlemlerine vermiş olduğu tepki belirlenen 

finansal oranlarla ilişkilendirilmeye çalışılmış ve bu finansal oranların ne 

düzeyde etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Dolayısı ile çalışma 

incelenen finansal oranlar ile sınırlı kalmaktadır. Ancak, pay geri alım 

işlemlerine yatırımcıların vermiş olduğu tepkinin, belirlenen bu finansal 

oranlarla sınırlandırılamayacağı ve farklı faktörlerinde incelenmesi gerektiği 

düşünülmektedir.   

Gelecekte pay geri alım işlemleri hususunda çalışma gerçekleştirecek 

araştırmacılara, pay geri alım işlemlerinin pay fiyatlarına etkisinde yönetimin 

zamanlaması, pay geri alım kararlarında likiditenin önemi ve pay geri alım 

işlemi gerçekleştirecek firmaların içerisinde bulunduğu sektör dinamikleri 

gibi hususların incelenmesi önerilmektedir.  
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GİRİŞ 

Günümüzde artan rekabet ve küreselleĢme ortamıyla sürdürülebilirlik 

kavramının önemi giderek artmaktadır. Sürdürülebilirlik iĢletmelere itibar ve 

güven vermesinin yanında paydaĢ katılımını sağlaması, Ģirket içi ve dıĢı 

farkındalık sağlaması açısından önemlidir. 

Son yıllarda sürdürülebilirlik, iĢletmeler ve ülkeler açısından 

ekonomik göstergelerle birlikte çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerle 

ölçülen yeni bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢletmelerin 

sürdürülebilirlik performanslarını iyileĢtirmesi, üretim süreçlerinin olumsuz 

çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini azaltması artık bir zorunluluk haline 

gelmiĢtir. Bu nedenle iĢletmeler artık her faaliyetlerinde kendi hissedarları 

dıĢında kalan çevreleri de etkilediklerinin farkında olarak davranıĢlarını 

yönlendirmelidirler.  

Sürdürülebilirlik raporları Global Reporting Initiative (GRI) 

tarafından yayımlanmaktadır. Raporlama Standartları Rehber Taslağı, 1999 

yılından itibaren devamlı geliĢtirilerek, 2015 yılında dördüncü kez 

güncellenmiĢ ve G4 standartları olarak yayımlanmıĢtır. Her güncellemesinde 

sektörel olarak raporlanacak alanları standardize eden GRI, halen 

sürdürülebilirlik raporlaması alanının tek otoritesi konumundadır (ġimĢek vd. 

2020, s. 104). Türkiye‟de de 4 Kasım 2014 tarihinde Borsa Ġstanbul (BIST)‟da 

iĢlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan 

Ģirketlerin ve BIST Ģirketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki anlayıĢını, 

bilgisini ve uygulamalarını artırmak amacıyla XUSRD koduyla Borsa Ġstanbul 

Sürdürülebilirlik Endeksi oluĢturulmuĢtur. ġirketlerin dahil olabilmesi için 

belirli Ģartların yerine getirilmesi gereken söz konusu endeks, küresel ısınma, 

doğal kaynaklardaki azalma, su kaynaklarının kıtlığı, sağlık gibi hem Türkiye 

hem de dünya için önem arz eden konulara Ģirketlerin bakıĢ açısı ile ilgili 

kapsamlı bilgiler vermektedir (BIST Sürdürülebilirlik Endeksleri, 2022).  

Sürdürülebilirliğin benimsenmesiyle birlikte borsalarda 

sürdürülebilirlik endeksleri oluĢturulmaya baĢlanmıĢ ve belirli kriterleri 

sağlayan iĢletmeler bu endekse dahil edilmiĢlerdir (Orsato vd., 2015). Son 

yıllarda, iklim değiĢikliği ve buna bağlı ortaya çıkan felaketler konusundaki 

tartıĢmaların da ötesine geçilerek artık bu konuda geri dönüĢü olmayan 

noktaya ne kadar yaklaĢıldığı hakkında tartıĢmalara baĢlanmıĢtır (Tokgöz ve 

Önce, 2015). 

Toplumları etkilemeye devam eden sürdürülebilirlik kavramı, çevre, 

insan, ekonomik sektörler ve iktisadi kalkınma kavramlarına hem içerik 

olarak hem de kavramların tanımlanması açısından farklı bir bakıĢ açısı 
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sağlamaktadır (Akgül, 2010). Çok farklı alanlarda kullanılan bu kavramın en 

temel yaklaĢımı, insanlığın geleceği için gerekli olan tüm kaynakların 

korunmasıdır (YarlıkaĢ ve Öztürk, 2021).  

Devlet, toplum, sivil toplum örgütleri, iĢletmeler gibi birçok kesim 

için önem arz eden ve önemi sıklıkla vurgulanan sürdürülebilirlik 

kavramından en çok etkilenen kesimlerden birisi de iĢletmelerdir. Çünkü 

iĢletmelerin müĢteri, tedarikçi, yatırımcı gibi paydaĢları günümüzde sadece 

iĢletmelerin ekonomik performansı ile ilgilenmemekte, iĢletmenin gelecekte 

ortaya çıkabilecek fırsat ve tehlikeleri ile de ilgilenmektedirler. ĠĢletmelerin 

bu talepleri göz ardı etmesi, artan rekabet nedeniyle olumsuz etkilenmeleri ile 

sonuçlanmaktadır (Tutkavul, 2019, s. 142). 

Bu çalıĢmada yatırımcılar için önem arz edebilecek Ģirketlerin 

sürdürülebilirlik tutumlarına karĢı tepkileri ölçülmek istenmektedir. Bu 

doğrultuda BIST Sürdürülebilirlik Endeksine girmeye hak kazanan Ģirketlerin, 

endekse dahil edilme duyurularının yapıldığı günlerdeki hisse senedi 

getirilerinde meydana gelebilecek anormal getiriler, olay çalıĢması yöntemi 

ile 2019-2022 yılları için analiz edilmiĢtir.  

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Latince “sustenare” sözcüğünden gelen “sürdürülebilirlik” kavramı 

“ayakta durmak” veya “desteklemek” anlamına gelmektedir. Ġngilizce 

“sustainability” kelimesinin karĢılığı olan sürdürülebilirlik kelimesi, devamlı 

olma, sürekli olma, süreklilik arz etme vb. ifadelere karĢılık gelmektedir. 

(Aydın, 2016, s. 127). 

Sürdürülebilirlik, günümüzdeki ihtiyaçlar karĢılanırken, gelecekteki 

nesillerin ihtiyaçlarının karĢılanmasına engel olmama durumu ile ifade 

edilebilmektedir (Pitelis, 2013, s. 3). Sürdürülebilirlik kavramı, sadece var 

olan kaynakların zaman içinde etkin kullanılmasını değil, kaynakların 

günümüzdeki ve gelecekteki nesiller arasında adil olarak dağıtılmasını 

vurgularken, aynı zamanda ekolojik yaĢam destek sistemi ile ilgili bir 

ekonomik faaliyet ölçeği olarak kabul görmektedir (Gray ve Milne, 2002). 

Günümüzde sürdürülebilirlik kelimesinin neredeyse her alanda 

kullanıldığı görülmektedir. Sürdürülebilirlik; tarım, doğa, yaĢam alanları, 

turizm, teknoloji vb. birçok kavramın sürdürülebilirliği Ģeklinde çeĢitli 

örneklerle karĢımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, çok değiĢik 

alanlarda kullanılmıĢ olmasına karĢın bu farklı alanların ortak özellikleri, 

nesillerin geleceğini konu almaları ve kaynakların korunmasını amaç edinmiĢ 

olmalarıdır (Beyhan ve Ünügür, 2005). 
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Sürdürülebilirlik kavramının farklı tanımları yapılmıĢ, ancak esas 

itibarıyla; ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç unsur üzerine inĢa 

edilmiĢtir. Sürdürülebilirlik kavramını benimseyen iĢletmelerin faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan performansları sadece finansal boyutta 

değerlendirilmemekte, aynı zamanda sosyal ve çevresel performans düzeyinde 

de değerlendirilmektedir (Tutkavul, 2019, s. 142). Bu bağlamda iĢletmeler 

için önemli olan iĢletme performansının ve göstergelerinin 

sürdürülebilirliğidir. Sürdürülebilirlik; iĢletmenin içsel faktörlerinin yanı sıra, 

dıĢsal faktörleri de içine alan ve bunların değerlendirilmesini kapsayan önemli 

bir göstergedir (Sarıkaya vd., 2010,  s. 133). 

2. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Literatürde kurumsal sürdürülebilirlikle ilgili pek çok tanımın 

yapıldığı görülmektedir. Kurumsal sürdürülebilirlik, Ģirketlerin, sadece gelir 

elde ederek değil, aynı zamanda çevre ve sosyal toplumla uyumlu bir 

stratejiye sahip olduklarında sürekliliklerini sağlayabilir duruma gelebilmeleri 

Ģeklinde tanımlanabilir (Karademir, 2019, s. 13). Kurumsal sürdürülebilirlik, 

iĢletme ve ortaklarının mevcut ihtiyaçlarını karĢılarken, gelecekte gereksinim 

duyulabilecek beĢeri ve doğal kaynakları korumak, sürdürmek ve geliĢtirmek 

için iĢ stratejileri ve faaliyetlerinin kullanılması olarak da tanımlanabilir 

(Çıtak ve Ersoy, 2016, s. 44). Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı, zaman 

içerisinde bir dizi siyasi, kamusal ve akademik etkiyle birlikte Ģekillenen 

sürdürülebilirlik kavramının daha geniĢ kapsamlısıdır. Bu etkiler yirminci 

yüzyılın baĢlarındaki koruma hareketini, 1960 ve 1970‟li yıllardaki çevre ve 

karĢı teknoloji hareketlerini içermektedir. 1980‟lerde özellikle az geliĢmiĢ 

ülkelerde insan hakları, yaĢam kalitesi ve yoksulluğu içeren sosyal konular ön 

plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Yoksulluğun azaltılmasına etki edecek çevreye ve 

kalkınmaya yönelik yeni yaklaĢımlar kamuoyu baskısı ile önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu geliĢmelerle birlikte ortaya çıkan kurumsal sürdürülebilirlik 

kavramı, çevresel kaygı, bir örgütün sosyal sorumluluğu gibi kavramları 

kapsamasının yanı sıra; kurumsal ekonomik faaliyetleri, doğal ve sosyal çevre 

ile ilgili örgütsel kaygılarla bütünleĢtirecek Ģekilde geniĢ bir kapsamda da ele 

alınabilir (Linnenluecke ve Griffiths, 2010, s. 357-358.  

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (World 

Commission on Environment and Development-WCED) tarafından 

Brundtland (Ortak Geleceğimiz) adlı rapor yayımlanmıĢtır. Çevre, kalkınma 

ve yönetiĢimin öneminden bahsedilerek bu konulara önem verilmesi gerektiği 

belirtilen raporda, sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmıĢtır.  Raporda 
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sürdürülebilir kalkınma kavramı “gelecek nesillerin gereksinimlerini 

karĢılamasını tehlikeye atmadan mevcut neslin gereksinimlerinin 

karĢılanması” olarak tanımlanmaktadır (WCED, 1987). Bu doğrultuda, 

iĢletmelerin ve örgütlerin sürdürülebilir kalkınmaya karĢı tutumu ve katkı 

sağlama düzeyi kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ile açıklanabilmektedir 

(Sak ve Dalgar, 2020, s. 174).  

Kurumsal sürdürülebilirlik, Ģirketlerde uzun vadeli değer yaratmak 

için; çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile 

birlikte Ģirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına adapte edilmesi ve bu 

süreçte ortaya çıkabilecek risklerin yönetilmesidir (Koçer ve Demirdağ, 2020, 

s. 19). 

Sürdürülebilirlik; kalkınmayı, insan ihtiyaçlarının sürekli olarak 

karĢılanmasının nihai hedefi oluĢturduğu küresel bir çerçevede ele almaktadır. 

Bu düĢünce iĢletmeler için ele alındığında kurumsal sürdürülebilirlik, bir 

iĢletmenin doğrudan ve dolaylı paydaĢlarının (hissedarlar, çalıĢanlar, 

müĢteriler, topluluklar vb.) ihtiyaçları karĢılanırken, gelecekteki paydaĢların 

da ihtiyaçlarının karĢılanması gerektiğinin göz önünde bulundurularak bu 

doğrultuda eylemde bulunmalarıdır. Bu amaç neticesinde iĢletmeler siyasi 

alanda sürdürülebilirliğe aktif olarak katkıda bulunurken ekonomik, sosyal ve 

çevresel sermaye tabanlarını korumak ve büyütmek zorundadır. Buradan 

hareketle kurumsal sürdürülebilirlik, çevresel, sosyal ve ekonomik 

yaklaĢımların entegre edilmesi olarak da tanımlanabilmektedir (Dyllick ve 

Hockerts, 2002,  ss. 131-132).    

3. LİTERATÜR TARAMASI 

Sürdürülebilirlik endeksine dahil edilme duyurusunun hisse senedi 

fiyatlarına etkisini inceleyen birçok çalıĢma mevcuttur. ÇeĢitli yöntemler 

kullanılmakla birlikte, olay çalıĢması yöntemi duyuruların hisse senedi 

fiyatları üzerindeki etkisini incelemek için sıklıkla kullanılan bir yöntem 

olmuĢtur. Bu çalıĢmada literatürdeki çalıĢmalar, ilk olarak Borsa Ġstanbul 

dıĢında yapılan çalıĢmalar ve sonra Borsa Ġstanbul kapsamında yapılan 

çalıĢmalar olmak üzere iki bölümde ele alınmıĢtır. 

Consolandi vd. (2008) Dow Jones Stoxx Sustainability Index‟ine 

dahil edilen Ģirketlerin hisse senedi fiyat hareketlerini incelemiĢtir. Ele alınan 

Ģirketlerin CAR değerlerinin duyurudan önce ve sonra pozitif olduğu sonucu 

elde edilerek duyurudan önce pozitif olduğu sonucunun sebebi için piyasadaki 

bilgi sızıntısından olabileceği çıkarımı yapılmıĢtır.  
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Cheung (2011) Dow Jones Sustainability World Index‟teki duyuruları 

2002-2008 yılları için incelemiĢ ve duyurunun hisse senedi getirileri üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucunu elde etmiĢtir.  

Cheung ve Roca (2013) 2002-2010 yılları arasında Dow Jones 

Sustainability World Index‟ine dahil edilen Ģirketleri analiz etmiĢ ve endekse 

dahil edilme duyurusunun getirilerde istatistiksel olarak anlamlı bir azalıĢa 

sebep olduğu sonucunu elde etmiĢlerdir. Bu nedenle yatırımcıların endekse 

dahil edilme duyurusuna karĢı negatif bir düĢüncede olduğu çıkarımı 

yapılmıĢtır.  

Nakai vd. (2013) Morningstar Socially Responsible Investment 

Index‟e dahil edilen Ģirketleri 2003-2010 yılları arası incelemiĢ ve Ģirketlerin 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif anormal getiri elde ettikleri sonucuna 

ulaĢmıĢlardır.  

Oberndorfer vd. (2013) Dow Jones Stoxx Sustainability Index ve 

Dow Jones Sustainability World Index için 1999-2002 yılları arasını 

inceledikleri çalıĢmada ilk endeks için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

elde edilemezken, ikinci endeks için istatistiksel olarak anlamlı negatif 

getirilerin olduğu sonucu bulunmuĢtur.  

STOXX Europe Sustainability Index‟e ve RESPECT Index‟e dahil 

edilme duyurularını inceleyen Daszynska-Zygadlo vd. (2014)‟nin elde 

ettikleri bulgulara göre; CAR değerleri, duyurudan sonra STOXX Europe 

Sustainability Index için istatistiksel olarak anlamlı negatif olurken, 

RESPECT Index için anlamlı bir CAR değeri bulunamamıĢtır.  

Hayward (2018) Dow Jones North America Sustainability Index‟e 

2005-2016 yıllarında dahil edilen Ģirketleri incelemiĢ ve duyurunun hisse 

senedi fiyatlarında istatistiksel olarak anlamlı pozitif ancak geçici etkisi 

olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır.   

Borsa Ġstanbul kapsamında BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil 

edilme duyurularının hisse senetlerinde anormal getiriye sebep olup 

olmadığına yönelik olay çalıĢması yönteminin kullanıldığı çalıĢmalar 

incelendiğinde ise ilk çalıĢmaların 2016 yılında yapıldığı görülmektedir. Çıtak 

ve Ersoy (2016) 2014 yılı için yaptıkları çalıĢmada anormal getirilerin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulgusunu elde etmiĢlerdir. Bir diğer 

çalıĢmanın Erdur ve Kara (2016) tarafından yapıldığı görülmektedir. 

ÇalıĢmada 2014-2015 yıllarında 29 Ģirket incelenmiĢ ve CAAR değerlerinin 

pozitif ve negatif yönde 0‟dan farklı olması sebebiyle anormal getirilerin elde 

edilebildiği, sonuç olarak piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığı 

bulgusuna ulaĢılmıĢtır.  
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Temiz ve Acar (2018) 2014-2017 yılları arasını ele aldığı çalıĢmada 

44 Ģirketi incelemiĢ ve duyurunun yapıldığı gün anlamlı negatif getiri 

bulgusunu, Ģirketlerin sosyal sorumluluk için katlanacakları maliyetlerin 

yatırımcılar için olumsuz yorumlandığı ile açıklamıĢlardır. 

Çimen (2019) 2014-2018 yılları arası BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksine dahil edilme duyurularını olay çalıĢması yöntemi ile incelemiĢtir. 

Toplam 54 Ģirketin yer aldığı bu çalıĢmada Ģirketlerin anormal getiri elde 

ettikleri, dolayısıyla piyasanın etkin olmadığı tespit edilmiĢtir. Parlakkaya vd. 

(2019) 2014-2016 yılları için yaptığı çalıĢmada endekse dahil edilmenin hisse 

senedi getirileri üzerinde bir etkiye sahip olmadığı bulgusu elde edilmiĢtir.  

Duranay ve Yağcılar (2020) 2018 ve 2019 yıllarını ele alarak 

yaptıkları çalıĢmada endekse dahil edilme duyurularının herhangi bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Gök ve GökĢen (2020) 2014-2019 yıllarını 

kapsayan duyuruları 8 banka için incelemiĢ ve duyuruların pozitif anormal 

getiriye sebep olduğu sonucunu elde etmiĢlerdir. Yilmaz vd. (2020) 2014-

2017 yılları arasını ele aldığı çalıĢmada, duyurunun hisse senedi getirileri 

üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Literatür incelendiğinde ele alınan çalıĢmaların, sürdürülebilirlik 

endeksine dahil edilme duyurularının hisse senedi anormal getirileri üzerinde 

çeĢitli sonuçları olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, duyuru ile hisse 

senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan, istatistiksel 

olarak anlamlı pozitif veya negatif iliĢkinin olduğu görülebilmektedir. 

Ġstatistiksel olarak anlamlı pozitif ya da negatif anormal getirilerin olduğu 

çalıĢmalarda piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığına dair kanıtlar elde 

edilmiĢtir.  

4. UYGULAMA VE BULGULAR 

Bu çalıĢmada, 2019-2022 tarihleri arasında BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksine dahil edilen Ģirketlerin, duyurunun açıklandığı tarih aralığında 

anormal getiri elde edip etmediğinin olay çalıĢması yöntemiyle incelenmesi 

amaçlanmaktadır. Etkin piyasa hipotezine (EPH) göre yarı güçlü formda etkin 

bir piyasada, yatırımcılar geçmiĢ fiyat hareketleri ve kamuya açıklanmıĢ 

bilgileri kullanarak anormal getiri elde edemezler (Karan, 2018, s. 279). 

Dolayısıyla EPH‟ye göre, kamuya açıklanan BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksine dahil olma bilgisi kullanılarak yatırımcıların anormal getiri elde 

etmesi mümkün değildir. Ele alınan hisse senetlerinde meydana gelebilecek 

anormal getiri EPH ile çeliĢebilecek ve piyasanın yarı güçlü formda etkin 

olmadığı kanısına varılabilecektir.  
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Olay çalıĢması yöntemi, bir finansal varlıkla ilgili bir bilginin ya da 

olayın (hisse bölünmeleri, anlaĢmalar, kar açıklamaları vb.) açıklandığı 

tarihte, ilgili finansal varlığın anormal getiri elde edip etmediğiyle 

ilgilenmektedir. Olay çalıĢması yöntemi bir hisse senedinin gelecekteki 

fiyatının bir düzeye kadar tahmin edilebileceği varsayımına dayanmaktadır. 

Anormal getiri istatistiksel olarak anlamlı ise incelenen olay yatırımcıları ve 

dolayısıyla hisse senedi getirilerini etkilemiĢ olur. Yöntem 5 aĢamadan 

oluĢmaktadır (Tuominen, 2005, ss. 50-51): 

1. Ġncelenecek olayın ve olay periyodunun belirlenmesi, 

2. Olaydan etkilenebilecek Ģirketlerin belirlenmesi, 

3. Ġncelenecek Ģirketler için beklenen getirinin (normal getirinin) 

hesaplanması, 

4. Olay periyodu boyunca her bir Ģirketin anormal getirisinin 

hesaplanması, 

5. Anormal getirilerin istatistiksel analizi. 

Bu çalıĢma kapsamında, olay çalıĢmasının 1. aĢaması için olay, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından açıklanan BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilme duyurusu olarak belirlenmiĢtir. Olay 

çalıĢması yöntemi tahmin periyodu ve olay penceresi olmak üzere iki 

bölümden oluĢmaktadır (ġekil 1). Olayın gerçekleĢtiği zaman ġekil 1‟de 0 ile 

gösterilmektedir. Tahmin periyodu anormal getirilerin hesaplanmasında 

kullanılacak normal getirinin tahmin edildiği periyot olup bu çalıĢmada 

[T0,T1) olmak üzere 200 gün olarak belirlenmiĢtir. Olay penceresi ise olaydan 

önceki ve sonraki 10 gün olarak [T1,T2] belirlenmiĢ, ancak karĢılaĢtırma 

yapabilmek için olaydan önceki ve sonraki 1, 3 ve 5 gün de çalıĢmaya dahil 

edilmiĢtir. 

 

Şekil 1: Olay ÇalıĢması Zaman Çizelgesi 
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Yöntemin 2. AĢamasında, 2019-2022 yılları arasında BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilen Ģirketler KAP web sitesi aracılığıyla 

(kap.org.tr) incelenmiĢ ve bu kapsamda endekse dahil edilme duyurusu olan 

Ģirketler belirlenmiĢtir. Tablo 1‟de endekse dahil edilen Ģirketler ve KAP web 

sitesindeki duyuru tarihleri yer almaktadır. 2019 yılında endekse 7 Ģirket dahil 

edilmiĢ, ancak bir Ģirket Ģu an borsada kote olmadığı için analiz kapsamı 

dıĢında bırakılmıĢtır. 2019-2022 yılları arasında endekse 20 Ģirketin dahil 

edildiği Tablo 1‟de görülmektedir.  

Tablo 1: 2019-2022 Tarihleri Arası BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Dahil Edilen 

ġirketler 

Hisse Kodu Hisse Adı 
Endekse Dahil  

Edilme Tarihi 

ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası A.ġ. 25.10.2019 

ENJSA Enerjisa Enerji A.ġ. 25.10.2019 

ENKAI Enka ĠnĢaat ve Sanayi A.ġ. 25.10.2019 

ISDMR Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. 25.10.2019 

KERVT KerevitaĢ Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. 25.10.2019 

SOKM ġok Marketler Ticaret A.ġ. 25.10.2019 

AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.ġ. 26.11.2020 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.ġ. 26.11.2020 

BIZIM Bizim Toptan SatıĢ Mağazaları A.ġ. 26.11.2020 

KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ. 26.11.2020 

PGSUS Pegasus Hava TaĢımacılığı A.ġ. 26.11.2020 

ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta ġirketi 16.09.2021 

AKSGY AkiĢ Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. 17.12.2021 

BIMAS Bim BirleĢik Mağazalar A.ġ. 17.12.2021 

MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.ġ. 17.12.2021 

AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ. 22.03.2022 

KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.ġ. 22.03.2022 

PNSUT Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.ġ. 22.03.2022 

ISMEN ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 21.09.2022 

AKGRT Aksigorta A.ġ. 21.09.2022 
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Yöntemin 3. aĢamasında analize dahil edilen bu 20 Ģirketin normal 

getirisinin hesaplanması gerekmektedir. Anormal getiriyi tanımlayabilmek 

için öncelikle normal getirinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmada 

literatürde yaygın olan tek endeks modeli (single index model) kullanılarak 

normal getiri belirlenmiĢtir. Yöntemin 4. aĢamasında ise elde edilen normal 

getiri sonucu, anormal getiriler hesaplanmaktadır. EĢitlik 1‟den görüleceği 

üzere anormal getirinin hesaplanabilmesi için hisse senedinin getirisinden tek 

endeks modelinin çıkarılması gerekmektedir: 

         ( ̂   ̂    ) ( )  

EĢitlik 1‟de     ve      sırasıyla i hisse senedinin t zamanındaki 

getirisini ve anormal getirisini, tek endeks modeli olan parantez içerisindeki 

terimde ise  ̂  ve  ̂  tahmin periyodu boyunca en küçük kareler yöntemiyle 

tahmin edilen parametreleri ve     pazarın (market) t zamanındaki getirisini 

temsil etmektedir (Pacicco vd., 2018: 463). Bu çalıĢmada hisse senetlerine ve 

pazarın getirisi olarak kullanılan BIST 100 endeksine ait fiyat serileri 

finance.yahoo.com web sitesinden elde edilmiĢ ve fiyatlar        (       ) 

iĢlemi ile logaritmik getiriye dönüĢtürülmüĢtür. Bir olayın bir Ģirket için 

zaman içerisindeki kümülatif etkisini görebilmek amacıyla kümülatif anormal 

getirilerin (cumulative abnormal return-CAR) hesaplanması gerekmektedir. 

CAR EĢitlik 2 yardımıyla hesaplanabilmektedir (Tuominen, 2005, s. 55): 

     
   ∑     

  

    

 ( )  

EĢitlik 2‟de de görüleceği üzere CAR‟ın hesaplanabilmesi için olay 

penceresi (T1 ile T2 arası) içerisindeki değerlerinin toplanması gerekmektedir. 

Tek bir Ģirketin bir zaman aralığındaki değerlerinin toplanmasının yanı sıra, 

farklı Ģirketlere ait zaman serilerinin t dönemindeki anormal getirilerinin (AR) 

ortalaması alınabilir. Ortalama anormal getiri (average abnormal return-AAR) 

olarak adlandırılan bu yöntem EĢitlik 3 ile elde edilebilmektedir: 

     
 

 
∑    

 

   

 ( )  

EĢitlik 3‟te N ele alınan toplam Ģirket sayısını ifade etmekte olup bu 

çalıĢma için 20‟ye eĢittir. Son olarak elde edilen AAR değerleri belirli bir 

zaman aralığında (T1 ile T2 arası) toplandığında ise kümülatif ortalama 
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anormal getiri (cumulative average abnormal return-CAAR) elde 

edilebilmektedir: 

      
   ∑     

  

    

 ( )  

Yöntemin son aĢamasında elde edilen anormal getirilerin istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Anormal 

getiriler hem parametrik hem de parametrik olmayan yöntemlerle test edilmiĢ 

ve benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır.  

Tablo 2: Farklı Olay Pencereleri Ġçin CAR ve CAAR Değerleri 
Hisse 

Kodu 

CAR 

[-1,1] 

CAR 

[-3,3] 

CAR 

[-5,5] 

CAR 

[-10,10] 

CAR 

[0,3] 

CAR 

[0,5] 

CAR 

[0,10] 

ALBRK -1,671 -1,570 -2,781 -4,112 -0,251 -1,131 -3,431 

ENJSA 0,001 -0,733 0,835 -1,982 -1,067 -1,400 -1,464 

ENKAI 0,895 1,223 0,781 -2,036 0,840 0,824 0,244 

ISDMR -1,820 -1,466 0,433 -1,816 -1,901 -0,279 -1,487 

KERVT -1,634 0,667 1,432 3,596 0,635 1,117 -1,647 

SOKM -0,638 -2,697 -1,770 -1,873 -2,602 -0,928 0,214 

AGHOL 0,158 -1,502 2,216 0,247 0,332 1,542 2,325 

ANHYT -1,748 -2,337 -1,965 -3,997 -2,257 -2,652 -3,123 

BIZIM 0,381 1,149 1,090 0,828 0,988 1,455 -1,865 

KRDMD 1,971 0,745 3,324 10,082 -2,380 -1,714 -1,071 

PGSUS 2,885 5,751 6,931 8,375 1,673 2,014 2,725 

ANSGR -0,521 -0,925 -1,157 -0,016 -0,477 -0,419 -0,544 

AKSGY -0,875 4,371* 2,574 -0,123 8,935*** 7,483*** 7,925*** 

BIMAS -4,999*** -2,612 -3,484* -5,126* -3,782*** -5,568*** -7,749*** 

MAVI -0,419 -6,352** -6,798** -4,588 -2,743 -2,260 1,253 

AKCNS 1,197 1,646 1,905 2,706 0,685 1,255 0,688 

KARSN -0,859 6,455** 14,930*** 14,717*** 5,343** 10,381*** 9,380** 

PNSUT 0,640 2,175 2,562 -3,680 1,349 1,454 -0,796 

ISMEN -2,953* -2,531 -5,648* -2,724 -2,567 -3,398 -1,975 

AKGRT -1,032 -3,593 -5,497 2,762 -2,266 -3,106 -1,023 

CAAR -0,540* -0,055 0,568 0,689 0,440 0,282 -0,038 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.  
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Tablo 2‟de her bir Ģirketin duyuru zamanındaki CAR değerleri ve tüm 

Ģirketlerin bir arada yer aldığı CAAR değerleri verilmiĢtir. Olay penceresi [-

1,1] için 8 Ģirket pozitif, 12 Ģirket negatif getiri elde etmiĢtir. Bu getirilerden 

BIMAS istatistiksel olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olurken, ISMEN 

%10 düzeyinde anlamlıdır. Olay penceresi [-3,3] ele alındığında, 20 Ģirketten 

negatif CAR‟a sahip toplam Ģirket 11, pozitif CAR‟a sahip toplam Ģirket ise 

9‟dur. Ancak istatistiksel olarak anlamlı CAR elde eden Ģirketler %10 

anlamlılık düzeyinde AKSGY için pozitif, %5 anlamlılık düzeyinde ise 

MAVI için negatif ve KARSN için pozitif olmuĢtur. [-5,5] olay penceresi için 

8 Ģirket negatif, 12 Ģirket pozitif getiri elde ederken, BIMAS ve ISMEN %10 

anlamlılık düzeyinde negatif getiri, MAVI %5 anlamlılık düzeyinde negatif 

getiri ve KARSN %1 anlamlılık düzeyinde pozitif getiri elde etmiĢtir. Olay 

penceresi [-10,10] için incelendiğinde ise, 12 Ģirket negatif ve 8 Ģirket pozitif 

CAR elde etmiĢtir. Elde edilen bu bulgulardan istatistiksel olarak anlamlı 

olanlar, yalnızca %10 anlamlılık düzeyinde BIMAS Ģirketinde negatif ve %1 

anlamlılık düzeyinde KARSN Ģirketinde pozitiftir.  

Analize duyurudan sonraki 3, 5 ve 10 günlük olay pencereleri de dahil 

edilmiĢtir. Buna göre [0,3] olay penceresi için 11 Ģirket negatif, 9 Ģirket 

pozitif anormal getiriye sahipken AKSGY %1 anlamlılık düzeyinde %8,935 

düzeyinde yüksek CAR değerine sahip olmuĢtur. Diğer taraftan BIMAS %1 

anlamlılık düzeyinde KARSN da %5 anlamlılık düzeyinde sırasıyla negatif ve 

pozitif CAR değerine sahiptir. [0,5] olay penceresi için yine 11 Ģirket negatif, 

9 Ģirket pozitif CAR değerine sahipken, AKSGY ve KARSN %1 anlamlılık 

düzeyinde yüksek pozitif anormal getiri elde etmiĢtir. BIMAS ise %1 

anlamlılık düzeyinde -%5,568 getiriye sahip olmuĢtur. Son olarak [0,10] olay 

penceresi baz alındığında 12 Ģirketin negatif, 8 Ģirketin pozitif anormal getiri 

elde ettiğini söylemek mümkündür. Aynı Ģekilde AKSGY ve BIMAS %1 

anlamlılık düzeyinde sırasıyla pozitif ve negatif anormal getiri elde ederken, 

KARSN %5 anlamlılık düzeyinde pozitif anormal getiri elde etmiĢtir.  

KARSN Ģirketinin CAR değerlerinin diğer Ģirketlerin CAR 

değerlerine kıyasla çok yüksek olması ve istatistiksel olarak anlamlı olması 

dikkat çekmektedir. Aynı Ģekilde bir baĢka pozitif yüksek CAR değerlerine 

sahip AKSGY için de getirilerin istatistiksel olarak anlamlı olması analiz 

sonucunda elde edilen bir baĢka önemli bulgudur. MAVI için ise istatistiksel 

olarak anlamlı olan CAR değerleri, incelenen olay pencereleri içerisinde en 

düĢük değerlerdir. Genel olarak bakıldığında Ģirketlerin istatistiksel olarak 

anlamlı olan CAR değerleri, çok yüksek ya da çok düĢük CAR değerlerinin 

olduğu olay penceresi için geçerlidir.  
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Elde edilen sonuçlara göre; anormal getiriler 0‟dan farklı olmasına 

rağmen, bu anormal getirilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu AKSGY, 

BIMAS, MAVI, KARSN ve ISMEN olmak üzere 5 Ģirket mevcuttur. Aynı 

zamanda anormal getiriler arasında büyük farklılıkların olduğu 

gözlemlenebilmektedir. Buna göre PGSUS, KRDMD, AKSGY, BIMAS, 

MAVI, KARSN, ISMEN, AKGRT hisselerinin olay pencerelerine göre 

değiĢmekle birlikte yüksek anormal getiri (pozitif ya da negatif) elde ettiği 

tespit edilmiĢtir.  

Tablo 2‟de yer alan CAAR değerleri incelendiğinde getirilerin [-1,1], 

[-3,3] ve [0,10] olay pencereleri hariç pozitif olduğu gözlemlenmektedir. 

Ayrıca [-1,1] olay penceresindeki negatif getiri %10 anlamlılık düzeyinde 

anlamlıdır.  

 

Şekil 2. [-10,10] Olay Penceresi Ġçin CAAR Değerlerinin Seyri 

 

ġekil 2‟de incelenen 20 Ģirketin en geniĢ olay penceresi olan [-10,10] 

için CAAR değerleri verilmiĢtir. Verilen CAAR değerlerine göre, duyurunun 

yapıldığı tarihten önceki 10. günden itibaren anormal getirilerin yükseldiği, 

olayın açıklandığı günde ise önemli derecede düĢüĢe geçtiği, 2. günden 

itibaren ise tekrar yükseliĢe geçtiği gözlemlenebilmektedir. Ortalama anormal 

getiri, duyurudan önceki 10. günde negatif olmasına rağmen, zamanla artarak 
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pozitife dönmüĢtür. Bu aĢamadan sonra kümülatif ortalama anormal getiri 

negatif bölgeye geçmemiĢtir. KARSN, PGSUS, KRDMD gibi Ģirketlerin 

yüksek anormal getiri elde etmesi, kümülatif ortalama anormal getirilerin 

pozitif bölgede kalmasına sebep olmuĢtur. Getirilerin duyurudan önce 

yükseliĢe geçip duyuru günü düĢüĢe geçmesi, yatırımcıların duyurunun 

olduğu gün kar satıĢı yapması ile açıklanabilmektedir.  

Ġncelenen 20 Ģirket içerisinde [-1,1] olay penceresi için 2 Ģirket, [-3,3] 

olay penceresi için 3 Ģirket, [-5,5] olay penceresi için 4 Ģirket,  [-10,10] olay 

penceresi için ise 2 Ģirketin istatistiksel olarak anlamlı anormal getiri elde 

etmesi BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilme duyurusunun 

yatırımcılar için yalnızca belirli hisseler nezdinde önemli olduğu, duyurunun 

genele yayılabilecek düzeyde önemli olmadığı ve yatırımcıların bu duyuruya 

aĢırı tepki vermediğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda piyasanın 

kısmen yarı güçlü formda etkin olduğu da çıkan sonuçlara göre 

söylenebilmektedir. 

SONUÇ 

ĠĢletmeler, sürdürülebilirliği benimsemekle birlikte ekonomik, sosyal 

ve çevresel sorumluluklarını yerine getirerek, kurumsal sürdürülebilirlik 

üzerinden rekabet avantajı elde edebilecek ve toplum nazarında daha güvenilir 

ve daha itibarlı hale gelebilecektir. Bu güvenilirlik ve itibarın yanı sıra BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksine de dahil olan iĢletmeler yatırımcılar için önem arz 

edebilecektir. Bu çalıĢmada 2019-2022 yılları arası BIST Sürdürülebilirlik 

Endeksine dahil olma duyurusunun Ģirketlerin hisse senedi fiyatlarında 

anormal getiriye sebep olup olmadığı incelenmiĢtir. Yatırımcılar için 

Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilme haberinin önem arz edip 

yatırımcıların habere tepkisinin önemli olduğu düĢünülerek bu çalıĢma 

yapılmıĢtır. Literatürdeki çalıĢmaların daha çok AAR değerleri ele alınarak 

tüm Ģirketler için değerlendirme yapması, bu çalıĢmada tek bir günün yanı sıra 

farklı günler için anormal getirilerin nasıl bir seyir izlediğini görebilmek 

amacıyla, çeĢitli olay pencereleri için CAR değerleri verilerek her bir Ģirketin 

ayrı ayrı ele alınması gerekliliğini ortaya koymuĢtur.  

Elde edilen bulgulara göre, çoğu Ģirket için kümülatif anormal 

getirilerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, AKSGY, BIMAS, MAVI, 

KARSN ve ISMEN için istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. 

Her bir Ģirketin endekse dahil edilme duyurusuna karĢı tepkisinin hem pozitif 

hem de negatif olduğu görülmektedir. Ancak tüm Ģirketleri bir arada 

inceleyen CAAR değerlerine bakıldığında ise anormal getirilerin özellikle 
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KARSN ve AKSGY için pozitif ve çok yüksek olması, CAAR değerlerinin de 

genellikle pozitif çıkmasına sebep olmuĢtur. Nitekim ġekil 2 incelendiğinde [-

10,10] olay penceresi için anormal getirilerin en baĢta negatif olduğu, ancak 

zamanla pozitife döndüğü ve duyurunun açıklandığı tarihte düĢüĢ yaĢamasına 

rağmen pozitif olarak devam ettiği gözlemlenebilmektedir. Buradan hareketle 

her bir Ģirket için duyuruların yatımcılar nezdinde farklı sonuçlara sebep 

olabileceği, tüm Ģirketler ele alındığında ise duyuruların olumlu karĢılandığı 

sonucunu çıkarmak mümkündür. Yatırımcıların ele alınan Ģirketlerin endekse 

dahil edilebileceği beklentisi nedeniyle hisse senetlerinin alım tarafında 

olduğu, duyuru tarihinde ise bir miktar kar satıĢı yaptıktan sonra güçlü talep 

nedeniyle hisse senedi fiyatlarının yukarı yönde gitmeye devam ettiği 

söylenebilmektedir. Diğer taraftan, CAAR değerlerinin 7 farklı olay 

penceresinden yalnızca [-1,1] olay penceresi için %10 düzeyinde anlamlı 

olması, yatırımcıların yalnızca duyurudan 1 gün önce ve 1 gün sonra anlamlı 

negatif getiri elde ettiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Elde edilen bulgular neticesinde CAAR değerleri için istatistiksel 

olarak anlamlı bulguların sınırlı olması; duyurunun hisse senetlerinin 

getirilerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını, yatırımcıların BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilme duyurusuna karĢı çok sınırlı tepki 

verdiğini ve dolayısıyla duyurunun yapıldığı dönemde anormal getiri elde 

etmenin düĢük ihtimal dahilinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

piyasanın kısmen yarı güçlü formda etkin olabileceği çıkarımı 

yapılabilmektedir. Buradan hareketle belirli Ģirketlerle duyurunun yapıldığı 

dönemde anormal getiri elde etmek mümkünken, tüm Ģirketler bir arada 

değerlendirildiğinde anormal getiri elde etmek olası görülmemektedir. 

ġirketler hem negatif hem de pozitif kümülatif anormal getiri değerlerine 

sahip olduğu için, yatırımcıların duyuru dönemlerinde temkinli davranmaları 

gerekmektedir.  

Olay çalıĢması yönteminin dezavantajı, olay anında gerçekleĢebilecek 

anormal getirinin söz konusu olay nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadığı 

bilinmemektedir. Dolayısıyla, gelecek çalıĢmalarda farklı ekonometrik 

yöntemlerle BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil edilmenin etkisi 

incelenerek daha kapsamlı sonuçlar elde edilebilir. 
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GİRİŞ 

Belirsiz bir “paradoks çağında” yaşasak da girişimcilerin yeni 

teknolojileri de süreçlerine dahil  ederek değer yaratmaları ve belirsizliklere 

yön vermeleri mümkündür (Handy, 1995). Yeni nesil teknolojiler, 

girişimcilere rekabet avantajı sağlamada ve/veya yeni pazarlar oluşturmada 

destek vermektedir.  

Dijital dönüşüm sosyoekonomik sistemleri etkilerken, özellikle 

kaynak talepleri, ağ oluşturma süreçleri ve girişimcilik faaliyetleri içindeki 

iletişim mekanizmaları ile ilgili olan iş süreçlerinde kaçınılmaz değişiklikler 

meydana getirmektedir. Ayrıca yeni iş modellerinin oluşumunu veya mevcut 

olanların yeniden şekillendirilmesini teşvik etmektedir. Dijitalleşme ve dijital 

girişimciliğin, performans göstergelerinin analizi ve sistematikleştirilmesi, 

mikro ve makro analitik perspektifler için bir çerçeve sağlamaktadır 

(Satalkina ve Steiner, 2020). 

Her yeni teknoloji kuşağı toplumları daha kapsayıcı, sağlıklı ve 

demokratik hale getirirken aynı zamanda kurumların daha şeffaf ve hesap 

verebilir olmalarını sağlamaktadır (Pinker, 2018). Dijital çağda, girişimcilik 

artık her zamankinden daha fazla talep görmektedir. Ancak şuna dikkat etmek 

gerekir; dijital girişimcilik çevrimiçi toplantılar, kağıtsız ofis veya sosyal 

medyada iletişim kurmakla sınırlı değildir. Aksine, iletişim ve hizmet sunumu 

da dahil olmak üzere bir kuruluşun tüm süreçlerini kapsayan bütünsel bir 

yaklaşım olarak görülmelidir. Dijital süreçleri her düzeyde süreçlere entegre 

ederek “dijital düşünmeyi” benimsemek bu noktada önem arz etmektedir 

(Soltanifar vd. 2021). Dijital girişimcilik, sosyoekonomik sistemin çeşitli 

boyutlarını entegre eden karmaşık mekanizmalara dayanmaktadır. (Satalkina 

ve Steiner, 2020). 

Bilimsel atılımlar, icatlar ve teknolojik gelişmelere dayanan katma 

değerli faaliyetler, rekabet piyasası için gereklidir. Dijital girişimcilik umut 

verici teknolojilerin değere dönüşümü hususunda önemli rol oynamaktadır. 

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK 

Dijital girişimcilik, “yeni medya ve internet teknolojileri tarafından 

sunulan yeni girişim fırsatlarını takip etme faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır. 

Geleneksel ve dijital girişimciliğin temel ilkeleri, ürünlerin/hizmetlerin fırsat 

tanımlaması, fikir üretimi ve ticarileştirilmesi açısından benzer olsa da 

teknoloji kullanımları bakımından farklılık göstermektedir (Mir vd. 2022, 

s. 3). 
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Guthrie (2014), dijital girişimciliği “elektronik ağlarda ve dijital 

platformlarda dijital ürünlerin veya hizmetlerin satışı” olarak tanımlamaktadır. 

Hull vd. (2007), dijital girişimciliğin dijitizasyon kısmına değinerek, 

“geleneksel bir kuruluşta fiziksel olan işlerin bir kısmının veya tamamının 

sayısallaştırılması” olarak ifade etmektedir. 

Tablo 1. Dijital Girişimcilik Tanımları 

Kollman (2006) Sanal platform üzerinden ürün ve hizmetler 

sunularak, yeni bir  işletmenin kurulmasıdır. 

Davidson ve Vaast 

(2010) 

Dijital medya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

girişimine dayalı fırsatların takibidir. 

Hair ve diğerleri 

(2012) 

Geleneksel girişimcilik yerine dijital platformlarda 

gerçekleştirilen girişimciliktir. 

Yaghoubi ve diğerleri 

(2012) 

Dijital ürün veya hizmetleri, dijital dağıtımı, dijital 

bir iş yerini, dijital bir pazar yerini veya bunların 

bazı kombinasyonlarını içeren girişimciliktir. 

Aulet ve Murray 

(2013) 

Yerel faaliyette bulunmak yerine, teknoloji kullanımı 

sayesinde, bölgesel hatta küresel olarak faaliyet 

göstermeyi hedefleyen girişimcilik türüdür. 

Rashidi ve diğerleri 

(2013) 

İnternet ve Bilgi Teknolojilerinin kullanılarak işlerin 

gerçekleştirildiği girişimciliktir. 

Guthrie (2014) Elektronik ağ üzerinden ürün gelişimi ve gelir elde 

edilmesini sağlayan girişimlerdir. 

Welsum (2016) Pazara yeni dijital ürün veya hizmet getiren 

girişimleri hem de işletme içindeki mevcut iş 

faaliyetinin dijital dönüşümüdür. 

Bogdanowicz (2016) Teknolojiyi kullanarak ürünleri, süreçleri ve 

ekonomik faaliyetleri geliştiren bir değer oluşturma 

etkinliğidir. 

Nambisan (2016) Dijital teknolojiler ile girişimciliğin kesişimidir 

Parker ve diğerleri 

(2016) 

Geleneksel girişimcilikten farklı olarak, dijital 

teknolojiler kullanan ve üretim hızı ve yayılma 

açısından farklı sonuçlar doğuran girişimcilik 

türüdür. 

Sussan ve Acs (2017) Sosyal, ticari, kurumsal vb. herhangi bir girişimcilik 

faaliyetinde dijital teknolojilerinin kullanılmasıdır 

Giones and Ferran Girişimcilerin sağladıkları hizmette teknolojinin 
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(2017) kullanılmasıdır. 

Von Briel ve diğerleri 

(2018) 

Girişimcinin fikirlerini, dijital çıktılar çerçevesinde 

şekillendirmesidir. 

Le Dinh ve diğerleri 

(2018) 

Geleneksel girişimcinin, teknolojik gelişmeleri takip 

etmesi sonucu, dijital çağda iş yapabilmesinin yeni 

yoludur. 

Sahut ve diğerleri 

(2019) 

İşletmelerin dönüşümü yaratarak ekonomik ve/veya 

sosyal değeri yönlendirip ve yeni dijital teknolojileri 

kullanmaktır. 

Recker ve von Briel 

(2019) 

Dijital teknolojiler ve geleneksel girişimciliğin 

kesişme noktasıdır.  

Wentrup ve diğerleri 

(2020) 

Dağıtımının ana taşıyıcısı olarak internet ile 

yürütülen bir girişimcilik etkinliğidir. 

Satalkina ve Steiner 

(2020b) 

İnovasyon sistemi içinde, genel iş sisteminin 

yapısını, amaçlarını ve ağ oluşturma 

mekanizmalarını değiştiren önemli bir itici güçtür 

Kaynak: Tekin, İ. Ç., ve Küsbeci, P., 2021, s.85.  

Dijital girişimcilik, emek ve zaman dahil olmak üzere idari yüklerin 

çoğunu azaltılmıştır. Müşteri ilişkileri ve pazar erişimi, dijital teknolojiler 

sayesinde daha çevik hale getirilmiştir. Dahası, müşteriler giderek daha fazla 

yeni girişimci ve yeni bilgi/ürün yelpazesi istemektedir (Mir vd., 2022, s. 2). 

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için farklı 

bağlamlarda ve formlarda görünen platformlara atıfta dikkat çekmektedir. 

Genel olarak, platformlar, işletmelere ve müşterilerle bağlantı kurma fırsatı 

sağlayan dijital alan olarak kabul edilmektedir. Ticarileştirme yeteneklerine ve 

yeni ürün ve/veya hizmet gelişimine yönelik platform stratejilerinin 

sınıflandırılmasını önerilmektedir (Hsieh ve Wu, 2018).  

Dijital girişimcilik, yeni ve benzersiz bir değer sunmak için bir 

işletmenin ürün ve hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını dijitalleştirmeye 

yöneltmektedir (Hull vd., 2007). Dijital teknoloji, insanların, makinelerin ve 

bilgilerin bağlantılarını ve işbirliklerini kolaylaştırmaktadır. Nambisan'a 

(2017) göre, girişimci araştırma ve uygulamada dijital teknolojileri kullanma 

ölçütünde dijital girişimcidir. 

Dijital ve geleneksel girişimcilik arasındaki temel fark, girişimin 

çeşitli değer zinciri faaliyetlerinde dijital teknolojinin kullanımına 

dayanmaktadır (Hair vd., 2012). Girişimcilerin dijital teknolojilere yönelik 
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niyetini, motivasyonunu anlamak, dijital girişimcilik başarısını anlamak için 

önemlidir (Upadhyay vd., 2022, s. 1140). 

Son olarak, dijital girişimcilik üzerine mevcut araştırmalar henüz 

yenidir ve hala bebeklik döneminde görülmektedir (Kraus vd., 2018).  
 

DİJİTAL EKOSİSTEM 

Dijital girişimcilik, dijital bir ekosistemin varlığı ve geliştirilmesi 

üzerine kuruludur (Sussan ve Acs, 2017, s. 58), Dijital bir ekosistem 

“heterojen dijital varlıklardan oluşmaktadır. Dijital ekosistem, varlıklar 

arasındaki etkileşimlere odaklanan, kendi kendini organize eden, 

ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir sistemdir. Dijital ekosistemler, 

kullanıcıların aynı anda sağlayıcı olarak hareket edebilecekleri hizmet odaklı 

bir mantık üzerinde çalışan, kendi kendini oluşturan bir doğaya sahiptir. Bu 

nedenle, dijital ekosistemler girişimciler için büyük fırsatlar sunmaktadır 

(Kraus, 2018, s. 365). 

Bu bağlamda, dijital ekosistemler girişimcileri fikir üretmek, 

kaynakları tanımlamak ve tahsis etmek, dijital pazar fırsatlarından 

yararlanmak, bilgi toplamak ve yenilikler için ortam yaratmak için idealdir. 

Smith vd. (2017) dijital ekosistemi, girişimcilere arzu edilen sonuçların elde 

edilmesi için kullanılacak kaynaklara erişim sağlayan etkileşimler olarak 

kavramsallaştırılmıştır.  

Dijital teknoloji işletmelere dijital iş kurmak için gerekli bir altyapı 

sağlamaktadır. Bu teknolojiler, kullanıcıların ve işletmelerin sanal olarak bir 

araya gelmesini ve dijital bir etkileşim ekosistemi oluşturmalarını mümkün 

kılmaktadır. Oumlil ve Juiz'e (2018) göre, genel olarak bilgi ve iletişim 

teknolojisinin geliştirilmesi dijital girişimciliği mümkün kılmaktadır. 

Nambisan (2017), dijital ekosistemlerin genel olarak dijital girişimci 

faaliyetleri teşvik ettiğini belirtmektedir. Dijital ağlarda inşa edilen gruplar, 

girişimciler arasında inovasyon kabiliyetini ve fikir üretimini önemli ölçüde 

artırmaktadır. Dahası, Nambisan (2017), altyapı tarafından sunulan teknolojik 

olanakların, girişimcilerin aynı dijital medyada ya da platformda, farklı 

fikirler bulduğunu açıklamak noktasında önemli olduğunu vurgulamaktadır 

(Kraus, 2018, s. 366). 

Dijital ekosistemdeki ürünler, hizmetler ve konumlar açısından 

karşılıklı etkileşim, dijital girişimci faaliyetlerini şekillendiren faktörlerdir 

(Kraus, 2018, s. 366). Girişimciler, bu tür dijital ekosistemleri sadece iş 

modelleri olarak değil, aynı zamanda yenilikçi bakış açısıyla fikirleri önermek 
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ve dijital çözümlere katkıda bulunmak için bir ortam sağlayan dijital 

inovasyon platformu olarak da görmektedir (Hsieh ve Wu, 2018).  

Bununla birlikte, dijital bir ekosistem oluşturmak, birçok iç ve dış 

paydaşları içeren oldukça karmaşık süreçlerle karşı karşıyadır. Araştırmalar, 

dijital ekosistemlerin başarılı bir şekilde oluşması için (kurumsal girişimcilik, 

işlem maliyetleri, dijital teknoloji ve çevrimiçi sosyal sermaye) birçok temel 

faktöre değinilmesi gerektiğini göstermektedir (Hu vd., 2016). 

DİJİTAL İŞ MODELLERİ 

Hull vd. (2007) dijital iş modellerinin teknoloji ve dijital süreçleri 

kullanımı noktasında geleneksel iş modellerine kıyasla farklı olduğu hususuna 

değinmiştir. Rüzgar (2008), dijital iş modellerinin “geleneksel yönetim 

yaklaşımlarından “ağ düzenlemesine geçiş”i temsil ettiğini belirtmektedir. Le 

Dinh vd. (2018) dijital iş modeli gelişimini, her bir fikrin üretilmesinden 

başlayarak, mal/hizmet dönüşümüne ve nihai tüketiciye ulaştırılması gibi 

faaliyetlerde, teknoloji edinimine bağlamaktadır.  

Dijital girişimcilerin yeni iş modellerinin son on yılda tüm dünya 

üzerinde muazzam bir etkisi olduğu görülmektedir. Google, Facebook, 

Microsoft ve Apple, IBM sadece iş dünyasını tamamen değiştirmekle 

kalmadı, aynı zamanda günlük yaşamda birbirimizle iletişim kurma şeklimizi 

de şekillendirdiği gözlemlenmektedir (Panetta, 2017). 

Dijital iş modellerinde, bilginin hesaplanması, depolanması ve 

aktarılması daha kolay ve kullanışlı bir hale gelirken, öte yandan bulut 

hizmetleri gelişmeye devam ettikçe ve İnternet, Nesnelerin İnterneti'ne (IoT) 

dönüştükçe, daha esnek ve çevik hal aldığı gözlemlenmektedir (Kraus, 2018, 

s. 353). 

Tablo 2. Iş Modeli Türleri 

İş Modeli Kategorisi İş Modeli Türleri Örnekler 

İçerik 

İçsel platformda içerik, 

tasvir ve içeriklerin 

derlenmesi 

e-bilgi wsj.com, 

handelsblatt.com, 

Wikipedia 

e-eğlence partypoker.com, Spotify, 

WoW 

e-eğitim udacity, udemy, coursera 

e-bilgi-eğlence nba.com, sport1.de 

Ticaret e-çekicilik AdSense, Shopping.com 
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Ticari işlemlerin 

başlatılması ve/veya 

çözülmesi 

e-müzakere eBay, Groupon 

e-işlem Paypal, Klarna, Bitcoin 

e-perakendecilik Amazon, Expedia, book a 

tiger, zappos.com 

Bağlam 

İnternette bulunan bilgilerin 

sınıflandırılması ve 

sistematikleştirilmesi 

Arama motorları Google, Yahoo, Bing, 

DuckDuckGo, Indeed.com 

Web dizinleri Yahoo.com, 

Kitap işaretleme Citeulike.org 

Bağ 

Ağlarda bilgi alışverişi 

yapma olasılığının 

oluşturulması 

Birbirine bağlanma 

(topluluk) 

Facebook, Snapchat, 

Skype, Flickr, Yelp, 

Gmail, Dropbox 

Birbirine bağlanma earthlink.net, sonic.net, 

att.com, t-mobile.com 

Kaynak: Soltanifar vd. (2021, s.92), yazar tarafından Türkçe‟ye çevrilmiştir. 

Sussan ve Acs (2017) dijital iş modellerini farklı şekillerde ele 

almaktadır: çoklu platform iş modeli olarak ücretsiz içerik sağlayıcıları 

(facebook, Instagram, twitter), kullanılmayan somut varlıkların paylaşılması 

olarak (uber, Airbnb), müşterilerin ağ dışsallıklarına güvendiği ücretli 

platformlar  (spotify) şeklinde belirtmektedir. 

Richter vd. (2017) çevrimiçi paylaşım ekonomisini yeni iş 

modellerinin önemli bir kaynağı olarak tanımlamaktadır. Ekonomiyi 

paylaşmanın temelleri, parasal veya parasal olmayan, bireylerin başkalarına 

bir fayda karşılığında sağladığı kapasiteleri olarak ifade etmektedir. Ekonomi 

paylaşımı, dijital ortamların kullanıcılara sunduğu imkanlardan gelişmektedir. 

Bu nedenle, çevrimiçi paylaşım ekonomisi olası bir tür dijital iş modelidir 

(Richter, Kraus ve Bouncken, 2015). 

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER ve DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK 

Endüstri 4.0 (E4.0), son derece gelişmiş otomasyon ve dijitalleştirme 

süreçleri, elektronik araçlar ve bilgi teknolojileri (BT) ile üretim ve hizmetler 

üzerinde karakterize edilmektedir. Üretim ve hizmet yönetimi perspektifinden 

bakıldığında, E4.0, dağıtılmış sistem etkileşiminden elde edilen veri akışıyla 

ilgilenen makine-makine ve insan-makine etkileşimi gibi akıllı ve iletişimsel 

sistemler oluşturmaya odaklanmaktadır. Diğer özelliklerin yanı sıra E4.0, 
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otonom çalışabilirliği, çevikliği, esnekliği, karar verme yetkinliği, verimliliği 

ve maliyet azaltımını teşvik etmektedir (Alcácer ve Cruz-Machado, 2019, 

s. 901). 

E4.0 dijitalleşme dönemini beslediği bilinmektedir. İş modelleri, 

ortamlar, üretim sistemleri, makineler, operatörler, ürünler ve hizmetlerin bu 

süreçte değiştiği -değişmek zorunda olduğu- görülmektedir. Fiziksel iş 

akışları, dijital platformlarda eşleşerek yerini belirlemektedir. Eş zamanlı 

yürütülen iş faaliyetleri işletmelere katma değerli faaliyet oluşturma 

noktasında destekleyecektir. İmalat şirketleri ve hizmet sektörü üzerindeki bu 

yıkıcı etki, akıllı imalat ekosistemi paradigmasının doğmasına izin 

vermektedir. E4.0, geleneksel merkezi uygulamalarının sonuna gelindiğini 

ifade eden bir tür dönüm noktası olarak ifade edilmektedir (Alcácer ve Cruz-

Machado 2019, s. 899). 

E4.0 dijitalleşme süreçlerini çeşitli şekillerde gerçekleştirmektedir. 

Ancak bu noktada yeni nesil teknolojilerden istifade ettikleri unutulmamalıdır. 

Dijital girişimciler geleneksel girişimciler gibi fırsatları gözeterek, 

tüketici/kullanıcı ihtiyaç ve istekelerine çevik bir şekilde cevap vermeyi 

amaçlar. Bu cevap verme işlemi değişen istek ve talepler noktasında teknoloji 

edinimini ve dijital süreçleri zorunlu kılmaktadır. Bugünün dijital 

girişimcilerine bakıldığında yeni nesil teknolojilerden birini/birkaçını 

kullandığı görülmektedir. Yeni nesil teknolojiler arasında; nesnelerin interneti, 

akıllı robotlar, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, siber-fiziksel sistemler, siber 

güvenlik, simülasyon, bulut sistemler sayılabilir. 

Dijital teknolojiler, iş süreçlerini ve iletişimi yeniden tanımlamak ve 

şekillendirmek için dijital girişimciliği harekete geçirmektedir. Yapay zeka, 

büyük veri, bulut ve nesnelerin interneti gibi gelişmiş/gelişmekte olan 

teknolojiler, yeni ürün ve hizmetler oluşturmak için, farklı platformların 

oluşturulmasını ve geliştirilmesini teşvik etmektedir (Dinh vd., 2018). 

Akademisyenler ve uygulayıcılar, yapay zeka teknolojisini pazarların, 

işletmelerin, endüstrilerin ve girişimci faaliyetlerin dinamiklerini 

değiştirebilen çığır açan bir teknoloji olarak görmektedirler (Von Briel vd., 

2018). Yapay zeka teknolojileri yenilik ve değer yaratması bakımından 

mevcut diğer teknolojilere kıyasla daha çok dikkat çekmektedir (Makridakis, 

2017). Yapay zeka günlük hayatta, alışveriş, yüz ve ses tanıma, dijital 

asistanlar gibi konularda çözüm önerileri sağlamaktadır (Upadhyay vd. 2022, 

s. 1140). Yapay zeka kullanmaya istekli girişimciler, mevcut duruma ve 

geleceğe odaklanmak konusunda yetkin olurken, geleceğe yönelik tahminler 

konusunda isabetli kararlar alabilmektedirler (Agrawal vd., 2018). 
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Girişimciler son zamanlarda iş faaliyetlerini, operasyonlarını 

kolaylaştırmak ve değerlerini artırmak için yapay zeka uygulamalarına ilgi 

göstermektedirler. Yapay zekanın girişimcilik sürecinin tüm aşamasında 

muazzam bir kolaylık ve potansiyel imkanlar sağladığı görülmektedir. 

Örneğin yapay zeka, girişimcilere keşif aşamasında, veri toplmada, pazar ve 

fizibilite çalışmlarında kolaylık sağlayarak girişim sürecini hızlandırabilir 

(Shane, 2000). McMullen ve Shepherd (2006), büyük veri ve yapay zeka 

uygulamalarını kullanarak girişimcilik sürecinde belirsizliklerden 

kaçınabileceğini belirtmektedir. 

Agrawal vd. (2018) yapay zekanın, firma stratejisini ve iş modellerini 

etkileyebileceğini savunmaktadır. Ayrıca yapay zeka, organizayonlar için iş 

modellerini geliştirmelerini destekleyerek, dijital girişimciliğe stratejik 

etkinlik sağlayarak rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Yapay zeka kullanmaya 

istekli girişimciler, faaliyetlerde işlevselliği artırarak, farklı iş modellerinin 

geliştirilmesini ve katma değerli faaliyetlerinin ön plana çıkmasını 

sağlamaktadır. Girişimciler, girişim yaratmada iş değerini artırmak için yapay 

zeka aracılığıyla iş modellerindeki varyasyonların kilidini açabilirler 

(Loebbecke ve Picot, 2015). 

Nesnelerin internet için, insanların ve şeylerin herhangi bir zamanda, 

herhangi bir yerde, ideal olarak herhangi bir yol/ağ ve herhangi bir hizmet 

kullanarak bağlanmasına izin verdiğini ifade etmektedir. Bortolini vd.  

nesnelerin internetini, tüm fiziksel sistemleri dijitalleştirerek birbirleriyle 

etkileşime giren ve işbirliği yapan çeşitli şeylerin veya nesnelerin ortak bir 

amacı için her yerde bulunan bir varlık olarak tanımlamışlardır. Farklı amaçlar 

için, dijitalleştirilmiş bilgiler, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasının 

kullanılmasıyla ve sensör verilerinin yönlendirilmesiyle üretim modelleri için 

kullanılabilmektedir. Makine ve ilgili kaynaklar gibi tüm üretim sistemleri 

E4.0 tarafından yönetilen ve sanallaştırılan „„şeyler” olabilir (Alcácer ve Cruz-

Machado 2019, s. 901). 

Öte yandan akıllı robotlar, ürün geliştirme, üretim ve montaj 

aşamaları gibi süreçlerde, hem maliyet düşürme hem de kolaylık noktasında 

fayda sağlamaktadır. Özellikle otomotiv ve havacılık sanayisinde robotların 

kullanıldığı bilinmektedir (Alcácer ve Cruz-Machado 2019, s. 911). 

Siber-Fiziksel Sistemler, robotik cerrahi, otonom otomobiller, akıllı 

binalar, akıllı üretim sistemleri gibi uygulamalarda görülmektedir. Siber-

Fiziksel Sistemler, “Fiziksel “şeylerle elektronik sistemler olarak” “siber” ın 

birleşmesi olarak ifade edilmektedir. Siber bileşen, systemin sanal bir 

kopyasını oluşturarak fiziksel dünyayla etkileşime girmesine izin vermektedir. 
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Bununla birlikte Siber-Fiziksel Sistemler birbirine bağlı hesaplama ve fiziksel 

yetenekleri yönetmek için bir dizi dönüştürücü teknoloji olarak kabul 

edilebilir (Alcácer ve Cruz-Machado 2019, s. 913). 

Dijital imalatın başarılı bir şekilde uygulanması için vazgeçilmez ve 

güçlü bir araç olan bilgisayar simülasyonu, iş sistemlerinin dinamiklerini daha 

iyi anlamak için önemlidir. İmalat endüstrisi mevcut zorlukları, sistemlerin 

karmaşıklığıyla ilgilenerek, olağan matematiksel modellerle çözülemeyen 

belirsiz problemlerin unsurlarını simülasyon yöntemi ile çözümleyebilir. 

Simülasyon, ürünlerin, süreçlerin veya sistem tasarımlarının yapılandırılması 

ve doğrulanması için denemelere izin vermektedir. Operasyonlarını analiz 

etmek ve karar almayı desteklemek için üreticiler modelleme ve simülasyon 

kullanmakatdırlar (Alcácer ve Cruz-Machado 2019, s. 906). 

Farklı tiplerden büyük miktarda üretilen veri, birbirine bağlı heterojen 

nesnelerden gelebilmektedir. Bu büyük miktarda yapılandırılmış, yarı 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler büyük veriler olarak ifade 

edilmektedir. Her şeyin internetle bağlantılı olduğu bu dönemde, endüstrilere 

değer yaratmak, fiziksel cihazların internete bağlantısını ve yeni teknolojilerin 

kullanımını sağlamakla mümkün olabilmektedir. Büyük veri, veri toplamak ve 

depolamak olarak bilinse de aslında bu verilerin analiz edilmesiyle 

karakterizedir (Upadhyay vd. 2022, s. 1142). 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, eğlence, pazarlama, turizm, cerrahi, 

lojistik, üretim, bakım vb. birçok sektörde kullanılmaktadır.  Büyüyen gelişen 

bir teknoloji olarak, son zamanlarda artırılmış gerçeklik kullanımı farklı 

üretim alanlarına yayılmaktadır. Artırılmış gerçeklik kullanımı, sorunlara 

yardımcı olan etkili bir teknoloji olduğu kanıtlanmıştır. Artırılmış gerçeklik 

teknolojisi, gerçek dünyanın nesneleri tarafından yerine getirildiği çevre 

hakkında yapay bilgileri kullanarak gerçeklik operatörünün algısını 

artırmaktadır. İnsan duyuları ile etkileşime girdiği sürece, artırılmış gerçeklik 

her türlü donanımı kullanabilir. Artırılmış gerçeklik kullanmak, ürün 

geliştirme ve üretim operasyonu arasında bazı boşlukların kapatılmasına 

yardımcı olabilir (Alcácer ve Cruz-Machado 2019, s. 907). 

DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE KARŞILAŞILAN FIRSATLAR ve 

ZORLUKLAR 

Literatür taraması yapılırken, güncel bir konu olan dijital 

girişimciliğin fırsatlarının ve zorluklarının farklı akademisyenler tarafından 

kaleme alındığı görülmüştür. Dijital girişimcilere yol haritası olması 

bakımından bu unsurlar önemli belirleyicilerdir. 
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Tablo 3. Gelişmekte Olan Ülkelerde Dijital Girişimcilik Için Zorluklar ve Fırsatlar 

ZORLUKLAR FIRSATLAR İYİLEŞTİRME İÇİN 

ÖNERİLER 

Girişim sermayesi 

piyasalarının ve “melek 

yatırımcıların” kıtlığı 

nedeniyle gerekli fonlara 

erişilemezlik 

Sosyal, insan ve finansal 

sermayenin kaynağı 

olarak aile 

Hem kamusal alan hem de 

özel kanallar aracılığıyla 

finansmanı teşvik edin 

E-ticaret ve dijital 

girişimcileri koruyan ve 

destekleyen politika ve 

düzenlemelerin eksikliği 

Sosyal ve beşeri 

sermayenin kaynağı 

olarak kişisel bağlantılar 

Dijital girişimciler için 

daha fazla koruyucu 

yasaları zorunlu kılmayı 

amaçlayan devlet 

reformlarını hazırlayın 

Zayıf dijital altyapı Teknoloji kullanıcı 

sayısında artış 

5G internet altyapısı 

sağlamak ve tanıtmak ve 

yasallaştırmak gibi dijital 

altyapı geliştirmek 

"E-İmza" 

Dijital olarak yetkin ve 

deneyimli çalışan 

sermayesinde eksiklik 

Dijital Girişimcilik 

Eğitimi (Teknik Beceriler, 

Çevrimiçi Pazarlama, vb.) 

Üniversitelerde ve 

okullardaki eğitim 

programları aracılığıyla 

dijital beceri boşluğunu 

doldurmak 

Çevrimiçi ödeme 

sistemlerinin eksikliği 

Niş ürün satmak Çevrimiçi ödeme 

sistemlerini tanıtmak 

Gelişmekte olan ülkelerde 

hedef kitleler arasındaki 

kültürel farklılıklar 

Uygulanabilir Değil İlgili içerik ve pazar 

teklifleri üretmek 

Zayıf kurumsal yapılar ve 

yolsuzluk 

Uygulanabilir Değil Yolsuzlukla mücadele 

eden ve fırsat eşitliği 

sağlayan ve meşru rekabet 

s önlemleri almak 

Kaynak: Soltanifar vd. (2021, s.299), yazar tarafından Türkçe‟ye çevrilmiştir. 

Fırsatlar  

Tüketicilerin ve işletmelerin birbirleriyle etkileşime girdiği dijital 

ortamlar, şirketlere kendi iş amaçları için yararlanabilecekleri önemli miktarda 

bilgi sağlamaktadır. Bu bilginin erişimi, girişimcilere potansiyel müşterilerin 

ne aradığını tam olarak analiz etme olasılığı vermektedir. Geleneksel 

girişimcilerin bilgiye eşit erişimi yoktur (Hair vd., 2012). Büyük veri ve 

algoritmalar kullanarak dijital şirketler (potansiyel) müşterilerin ihtiyaçlarını 
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tahmin edebilir veya tüketici davranışlarını ve tutumlarını manipüle edebilir. 

Bu nedenle, dijital bilgiler ve yönetimi sadece dijital girişimciliğin kaynağı 

değil, aynı zamanda sürekli belirleyicisi ve kılavuzu olmalıdır (Srinivasan ve 

Venkatraman, 2018). 

 

Dijital ekosistemin devreye girdiği yerde ağlar sayesinde muazzam 

bir portföy oluşabilmektedir. Kullanıcıların desteği anlamına gelen ağ 

efektleri, sağlanan bir teknolojiyi benimseyen katılımcılar, dijital toplumdan 

etkileşimler ve geri bildirimler, dijital girişimciler için büyük bir potansiyel 

sunmaktadır. Girişimcilik aşamaların başlatılmasındaki başarı, dijital 

toplumun ürettiği desteğe büyük ölçüde bağımlı olabilmektedir (Kraus 2018, 

s. 368). 

Gelişmekte olan ülkelerde dijital girişimciliğin fırsatları, sosyal, insan 

ve finansal sermayenin kaynağı olarak aile ve kişisel bağlantıları içermektedir. 

Ayrıca, çevrimiçi işletmelerin kıt olduğu gelişmekte olan ülkelerde bir dijital 

iş kurmak, dijital girişimcilere, e-ticaret endüstrisinde çok fazla tekel ve 

yüksek rekabetin bulunduğu gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ilk hamle avantajı 

sağlayacaktır (Soltanifar vd. 2021, s. 312). 

Zorluklar  

Dijital girişimciler gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösterirken 

çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu zorluklar arasında finansman açığı, 

dijital girişimcileri koruyan ve destekleyen politika ve düzenlemelerin 

eksikliği, dijital olarak yetkin ve deneyimli çalışan personelin eksikliği, yeterli 

çevrimiçi ödeme sistemlerinin olmayışı ve hedef kitleler arasında kültürel 

farklılıklar yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki dijital girişimciler, 

risk sermayesi piyasalarının ve “melek yatırımcıların” azlığı nedeniyle gerekli 

fonlara erişememektedir. Devletlerin, dijital girişimciler için güvenlik 

sağlayan yasalar belirlememiş olması, dijital girişimcilerin çalışmalarını 

organize eden sendikalar yokluğu karşılaşılan zorluklar arasında sayılmaktadır 

(Soltanifar vd. 2021, s. 310). 

Teknolojik gelişmeler yüksek belirsizlik altında meydana gelmektedir 

(Brundin ve Gustafsson, 2013). Tüm dijital iş geliştirme süreci yüksek 

belirsizlik içinde gerçekleşmetedir. Bu nedenle, piyasadan sürekli geri 

bildirimler almak, ürünlerin, hizmetlerin, altyapının ve geri bildirim 

döngülerinin hızlı gelişimi, yüksek belirsizlikle başa çıkmanın yolları olarak 

ifade edilmektedir (Ojala, 2016). Yüksek düzeyde belirsizlik yoluyla ortaya 

çıkan bir diğer sorun, işletmeye para akışı sağlayan uygun yatırımcıları 
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bulmanın zorluğudur. Srinivasan ve Venkatraman (2018), iş modeli için fırsat  

yaratmak için yakın ilişkiler kurmayı ve yüksek statüdeki insanları 

desteklemeyi önermektedir.  

Dijital girişimcilerin işlerinin geliştirilmesinde karşılaştığı bir diğer 

önemli zorluk, iç ve dış paydaşlar arasında güven oluşturulmasıdır. Güven, 

geleneksel işletmelerde de yaygın olan bir konudur; ancak dijital işin 

çoğunlukla sanal ortamlarda gerçekleşmesi  sebebiyle daha da önemli bir hal 

almaktadır. Örneğin, Nzembayie (2017) beden dili eksikliğinden ve 

“fonksiyonel aşinalık” olamayışından ötürü, bu durumun olası yanlış 

anlamalara sebep olabilceğini belirtmektedir. Potansiyel bir müşterinin 

güveni, onlarla iş yapmak için gerekli bir koşuldur (Hair vd., 2012). 

Tüketici davranışı ve toplumsal normlar arasındaki kültürel 

farklılıklar, çeşitli gelişmekte olan ülkelerde dijital şirketlerin büyümesi ve 

genişlemesinin engelleridir. Birçok gelişmekte olan ülkenin zayıf dijital 

altyapısı, yavaş internet hızı ve sınırlı endüstrisi, dijital girişimciliğin 

önündeki engellerden biridir. Diğer bir zorluk, çevrimiçi bir işletmenin 

başarısı için ürünlerin teslimatı sırasında sorunlara neden olan çevrimiçi 

ödeme sistemlerinin olmamasıdır (Soltanifar vd. 2021, s. 311) 

SONUÇ 

Yapılan alan yazın taramalarında belirtildiği üzere, dijitalleşme, 

girişimcilerin iş yapma biçimlerine büyük bir değişim getirmektedir. Sadece iş 

modelleri ve faaliyetleri değişmedi; farklı işletme yapıları doğdu. Bu durum 

girişimciler için farklı ve yeni fırsatları beraberinde getirmektedir (Kraus 

2018, s. 372). 

Dijital teknolojiler sayesinde iş geliştirme süreçleri giderek 

esnekleşmektedir. İnovasyon ve ürün geliştirme, dijital işletmeler için oldukça 

önemlidir. Inovasyon kabiliyeti, bilgi ve iletişim teknolojisinin daha fazla 

geliştirilmesi ve işlenmesi ile desteklenmektedir. Bir dijital girişimci belirli bir 

platform veya dijital teknolojiyi kullanması, bu belirli teknolojinin ilerlemesi 

ve iyileştirilmesi için yenilik yapma olasılığını şekillendirmektedir 

(Nambisan, 2017).  

Öte yandan, teknik gelişmelerin, değişen müşteri tercihlerinin, yeni 

rekabet ortamı ve pazarların yanı sıra bu duruma eşlik eden yasal ve vergi 

düzenlemelerinin eksikliği konusunun, dijital girişimcilik literatüründe 

dikkate alınmadığı görülmektedir (Kraus 2018, s. 370) 

Bunlara ek olarak, ilişki sermayesi dijital girişimcinin başarısı için 

hayati önem taşımaktadır. Kişisel ilişkiler ve istikrarlı iş ağları ile 
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platformlardaki kullanıcılar ve katılımcılarla etkileşimler, dijital girişimcilerin 

işleri ve iş faaliyetlerini yürütmek için gerekli kaynakları bir araya getirmeleri 

için giderek daha önemli bir hal almaktadır (Srinivasan ve Venkatraman, 

2018).  Hair vd. (2012) piyasa oryantasyonunun (yani iş operasyonlarıyla 

müşteri taleplerini karşılamak) girişimin başlangıç seviyesinde en hayati 

konulardan biri olduğunu savunmaktadır.  
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GİRİŞ 

Psikolojik faktörleri değerlendirerek klasik iktisadi teoremlere göre 

farklı modeller sunan ‘Davranışsal İktisat’, bireylerin irrasyonel ekonomik 

davranış ve tutum gösterebileceğini iddia etmektedir. Bu sebeple davranışsal 

iktisatta ele alınan din ve dini katılım, özel bir davranış şekli olarak kabul 

edilmiştir ve klasik iktisatta olduğu gibi ekonomik davranışların her zaman 

objektif yorumlanmasının olası olmadığı ifade edilmiştir. Bu noktada Akerlof 

ve Dickers (1982) psikoloji biliminde öne sürülen ‘bilişsel uyumsuzluk’ 

teorisini ekonomi biliminde de kullanarak, kişilerin davranışlarında 

inançlarının ve geçmişte yaşanan tecrübelerin bilişsel çelişki oluşturduğunu 

öne sürmüşlerdir. 

Söz konusu teoride Neo klasik varsayımlar daha geniş bir biçimde 

değerlendirilerek bireylerin sadece dünyada yaşadıkları olaylarla ilgili 

tercihlerde değil, aynı zamanda inançlarını seçerken de farklı tercihlere sahip 

olabileceklerini iddia etmişlerdir (Steiner. 2014:127). Aynı zamanda, teoriye 

göre, kişiler tercih ettikleri inançları doğrulama davranış ve girişimlerinde 

bulunabilmektedirler. 

Klasik iktisatta bireyler rasyonel davranış sergilerken davranışsal 

iktisatta bireyler irrasyonel davranış sergilemektedirler. Burada bireyin açık 

ve düzenli bir karar sistemine sahip olunacağı reddedilmiş olup inanç ve 

kültürlerin ekonomik karar birimlerini etkilediği gözlemlenmiştir (Simon, 

1955: 99). Özellikle firmalardaki davranış ve tutumlar ile ilgili yapılan 

çalışmalarda rasyonel davranış içerisinde bireylerin karar aldıklarını 

doğrulanamamıştır.  

Aslında burada kişilerin irrasyonel davranış içerisinde olması beklenti 

ve ekonomi bilimi arasında bir bilinmezlik olduğunu ortaya koymuştur. Bu 

bilinmezlik ise bireylerin inançları ya da bilişsel ve çevresel özellikleri ile 

doldurulmaya çalışılmıştır. Bu noktada, beklenti teorisi, rasyonel davranış 

teorisine tam anlamı ile ters düşerek, inanç ve duyarlılıkları neticesinde 

irrasyonel davranabileceğini iddia etmiştir (Kahneman, 2003:162). Böylelikle 

ekonomi ve psikoloji arasında bir ilişki kurulmuş olup ekonomideki temel 

varsayımlardan uzaklaşılmıştır.  

Bu şekilde ekonomideki temel varsayımlardan uzaklaşma özellikle 

tüketici davranışlarının nasıl oluştuğuna dair sorgulama ihtiyacını tekrar 

gündeme getirmektedir. Tüketici davranışlarını etkileyen bilişsel, çevresel 

birçok faktör olup dini katılım ya da dindarlık ise ekonomik davranış ve 

tutumları etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden 

din ya da dini katılım insanın yaşamını etkileyen önemli bir değerdir ve dünya 
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çapında insanların %80’ni bir dine mensup bulunmakla beraber dini 

inançların günlük yaşamı etkilediği gözlemlenmiştir (Pew Forum 2012). Yine 

aynı şekilde din, bireylerdeki bilgi arama ya da ürün yenilikçiliği gibi çeşitli 

tüketici davranışlarını etkileyebilmektedir (Hirschman 1981). Dini katılımın 

tüketici davranışları üzerindeki etkisini incelemek tüketicilerin dini 

kimliklerini başkalarına iletmeleri ve inançlarının yoğunluğu neticesinde 

tüketim tercihlerini değiştirmeleri açısından önem arz etmektedir (Minkler ve 

Coşgel 2004). Bu yüzden tüketici davranışları ile din arasındaki ilişkiyi 

açıklamaya çalışan araştırma sayısı giderek artmaktadır.  

Literatürde insan doğasını ve günlük yaşamın işleyişini daha iyi 

anlayabilmek için dini çalışmaların önemine uzun zamandır dikkat 

çekilmektedir (Alport 1950, Durkheim 1912/1995). Burada düşünürler insan 

psikolojisini anlamak için dini deneyimlerin anlaşılması gerektiğini ifade 

etmişlerdir (Cohen,2015). Son araştırmalarda ise, bazı tüketici psikologları, 

tüketici davranışlarında dinin ya da dini katılımın önemine dikkat 

çekmişlerdir. Fakat yapılan çalışmalarda sadece bireyin bağlı olduğu dine 

odaklanıp dindarlığın ekonomik davranış ve tutum çıktısını açıklamaya 

çalışılmıştır (Bjanarson 2007). Çağdaş tüketici davranışlarında dindarlığın 

etkisi araştırılırken dindarlığı bir bütün olarak değerlendirip dini katılımı 

neyin oluşturduğuna dair çalışmalara az sayıda rastlanmıştır (Wallendorf ve 

Sherry 1989). Kısacası dini inançların, ritüellerin, toplum yapısının tüketici 

davranış üzerindeki etkisini araştıran araştırma sayısı azdır.  

Bugüne kadar dini katılımın etkisini araştıran tüketici araştırmaları 

genellikle Tüketici Kültürü Teorisinin çerçevesinde incelenmiştir. Bu noktada 

araştırmacılar, dinin tüketim kültürü üzerindeki etkisini ( Belk ve Tumbat 

2005) tüketimdeki kutsal paradigmaları ve bireyin tüketici kimliğinin 

gelişmesinde dinin sosyalleştirici rolünü araştırmışlardır (McAlexander ve 

DuFault 2014)). Pazarlama araştırmalarında, din ya da dini katılım 

araştırmaları dindarlık düzeyine göre pazarların bölünmesini ve farklı 

şekillerde hizmet içeren pazarlar oluşmasını incelemişlerdir (Minton ve Kahle 

2013). Örneğin Yahudilerde Koşer ürünlerine ait pazarın oluşması, ya da 

Müslümanlarda domuz eti pazarının oluşmaması gibi (Ahmad ve Dent 2011; 

Alserhan 2010). Anlaşılacağı üzere dinin ya da dini katılımın tüketici 

davranışları üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar dağınıktır ve henüz 

bununla ilgili bir sistem oluşturulamamıştır. Bu yüzden dini ve dinin tüketici 

davranışları üzerindeki etkisini açıklayan daha niceliksel çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  
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Bu çalışmada ise, dini katılıma kavramsal bir çerçeve oluşturularak, 

dini katılımlımın tüketici davranışları üzerindeki etkisinin önemi anlatılmıştır. 

Dini katılım genellikle, dine bağlılık ya da dindarlık düzeyi olarak 

incelenirken dini katılımın tüketici davranışlarının nasıl etkilediği üç boyutta 

incelenmiştir. Bu noktada tüketici davranışı, pazarlama psikolojisi ve din 

çalışmaları gözden geçirilerek dini katılım, inanç, ritüel, ve değer olmak üzere 

üç boyutta tanımlanmıştır. Her dini boyutun ürün seçimi, tercihi, sosyal 

davranışları nasıl etkilediğini göstermek için literatürde elde edilen bulgular 

birleştirilerek ilerideki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE: DİNİ KATILIMIN BOYUTLARI 

Dini katılım ya da dinin davranışsal iktisat çerçevesindeki en önemli 

işlevlerinden biri insanlara belirli bir zihniyet ve yargı kazandırarak rasyonel 

davranmasını engellemesidir. Bu bakımdan dini katılım soyo-ekonomik 

toplum yapısının oluşmasında önemli bir fonksiyon oluşturmaktadır. Bu 

bakımdan dini katılım bireyin hayatı ile ilgili stratejik kararlar almasında 

önemli bir etkeni oluştururken aynı zamanda kişinin dünyaya bakış açısı ile 

ilgili de görüş sunmaktadır. Böylelikle birey dünyadaki konumu, ne yapması 

gerektiği ve nasıl bir yaşamı olması gerektiği ile ilgili kendine bir çerçeve 

çizebilmektedir (Demir, 2013: 17). Kısacası kişi din ile dünya hayatına yön 

verebilme yetisine sahip olabilmektedir.  

Her ne kadar din, dünya hayatına yön veren bir ‘değer’ olarak 

karşımıza çıksa da bütün dinler için geçerli bir ‘din’ tanımın yapılması ve 

herkesçe kabul edilmesi mümkün gözükmemektedir (Atran ve Norenzayan, 

2004; Cohen 2009). Çoğu din araştırmacısı dinin ya da dini katılımın çok 

boyutlu bir yapıda incelenmesi gerektiği konusunda hem fikirdir  (Vitell 

2009). Dinin çok boyutlu olması ile tutarlı olarak, din; bir yaşam örüntüsünde 

somutlaştırılan inanç sistemi, topluluğu ve görüşü ifade etmektedir (Saroglou 

2011). 

Bu noktada din ya da dini katılım, bireyleri ve toplumu sistemleştiren, 

etkileyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası din, kişilerdeki 

ruhsal yaşamında uyum ve tutarlılık sağlayan bir olgu olarak 

değerlendirilmektedir. Literatürde, W.James Din Deneyim Çeşitleri (The 

Varieties of Religious Experience) ile dini konulardaki araştırmaların 

başladığı söylenebilir. Günümüzde ise bu konuda hem nicel hem de nitel 

araştırmalar yapılmaktadır.  

Genellikle dini katılım ve tüketici davranışları arasındaki ilişki birbiri 

içeresindeki farklı dini bağlantılardan (Protestanlara karşı Katolikler, dini 



MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR| 84 

 

cemaatlerin tüketici davranışlarını yönlendirmesi gibi), bireylerdeki dindarlık 

düzeyindeki farklılıklardan bahsetmektedir (Cutright 2012; Pace 2013). Fakat 

çalışmalarda tüketici davranışlarındaki bu farklılıkları yönlendiren toplumsal 

yapılar ihmal edilmektedir. Kısacası buradaki paradigma, dini gruplara göre 

farklılıkların ne olduğunu göstermek yerine bu farklılığın neden ortaya 

çıktığının açıklamak istemesidir. Bu bakış açısı ile dini katılımın tüketici 

davranışları üzerindeki etkisine temel bir bakış açısı sağlamak istenmektedir. 

Çünkü tüketim olgusu tüm ekonomik sistemlerin ve pazarlamanın varlık 

nedenini oluşturmaktadır. Tüketici davranışlarının neden ve ne şekilde 

değiştiğini anlamak ekonomik sisteme yön verebilme yetisine sahip olma 

imkânını sunmaktadır. Çünkü ekonominin temel değişkenlerinden biri 

tüketimdir. Yani tüketim ekonominin pozitif ya da negatif bir şekilde 

değişmesine sebep olabilecek güce sahiptir. Bu noktada ekonomiye yön 

verebilmek için tüketici davranışlarını anlamak çok önemlidir.  

1.1. Dini Katılımın İnanç Boyutu ve Tüketici Davranışları ile 

İlişkisi 

Her din geniş ve ortak kültürel ideolojilerden oluşmaktadır (Saroglou 

2011). Paylaşılan bu inançlar bireylerde hayata dair bir anlam oluşturarak 

kendi dünyalarına ait bilişsel kavramlara açıklık getirmelerine yardımcı olur 

(Durkheim 1912/1995). Belirli bir inanç sistemi etrafında bir araya gelme, 

toplulukları, menfaat birliklerini ve müesseseleri bir araya getirerek toplum 

içerisinde de kaynaşma sağlamaktadır. Bir başka açından inanç, toplum 

içerisindeki soyo-kültürel değerlerle birlikte uyumlu bir şekilde yaşama 

öğretisi sunmaktadır (Kurtkan, 1976:292-301). 

Aslında inanç sistemi kültürel değerlerin oluşmasında ve kutsal ve 

ilahi bir bağ kurulmasında sosyal fonksiyonlar sağlamaktadır. Bu noktada 

inanç, adet ve davranış modelleri ile de içselleştiği için tüketim davranışları 

üzerinde etki gösterebilmektedir. Dini inançların tüketici davranışları 

üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar farklı ölçekler 

kullanabilmektedirler. Bunlar Cennet ve Cehennem İnancı, Ölümden Sonraki 

Yaşam İnançları gibi ölçekler olabilmektedir (Hill ve Hood, 1999). Yine 

belirli inanç ölçekleri arasında; Spritüal İnanç Ölçeği (Schaler 1996) Kontrol 

Eden Tanrı Ölçeği (Benson & Spilka 1973)  Nedensel Bir Ajan Olarak Tanrı 

Ölçeği (Ritzema ve Young, 1983) Öznel iyi oluş ve Dini Katılım Ölçeği 

(Ellıson 1991) yer almaktadır. 

Becker, insanlarda ölüm korkusu olduğunu ifade etmektedir. Bu 

korku ile başa çıkabilmek için dinler çeşitli alternatif düşüncelere sunar. 
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Aslında buradaki çözüm noktası ölümden sonra hayatın var olduğunun 

inanılmasıdır (Becher, 1973:203). Ya da farklı bir düşünce olarak ölümden 

sonra reenkarnasyona inanılması ile başka bir hayatın başlayacağına duyulan 

inançtır. Burada ise kişi kendi hayatını değiştirmek için tüketici davranışlarını 

şekillendirebilir.  

Yine bireyler alternatif olarak yüksek statülü markalar kullanarak ve 

bunu da kültürel ideallerle eşleştirerek ölüm korkusu ile başa çıkma 

eğiliminde olabilirler. Aslında materyalizm olarak adlandırılan bu akım ölüm 

korkusu ile başa çıkmanın farklı bir bakış açısını bize sunmaktadır. Bu şekilde 

bireyler ölüm korkusu ile baş edebilmek için dine alternatif bir araç olarak 

tüketimi kullanabilmektedirler (Hirchman 1990).  Bu şekilde dini katılım 

ölümün etkilerini azaltmak için tampon işlevini üstlenmektedir. Kısacası bu 

çalışmada kişinin ölümden sonraki yaşamla ilgili inançlarının gücü ile 

materyalizmin azaltabileceğinin tartışılması önerilmektedir.   

Dini inançlar sadece ölümle başa çıkmak için kullanılmaz. Aynı 

zamanda ölümle ilgisi olmayan yaşama dair sıkıntılarda da başa çıkmak için 

kullanılabilmektedir. Örneğin insanlar yaşamlarında kontrol eksikliği 

hissettiklerinde ve bununla ilgili bir kaygı duyduklarında dış bir güç 

tarafından kontrol edildiğini hissetme eğilimine yönelebilirler (Becker 1973). 

Kontrol eğilimini hissetme ya da hissetmeme bireylerdeki tüketici 

davranışlarını değiştirebilmektedir. Yani kısacası ilahi bir güç tarafından 

kontrol edildiğini hissetme tüketici davranışlarında daha tatminkâr ya da 

rasyonel olmasını sağlarken tam tersi durumda söz konusu olabilmektedir.  

1.2. Dini Katılımın Ritüel Boyutu ve Tüketici Davranışları ile 

İlişkisi 

Dini ritüeller ile birey yaşamlarında karşısına problem olarak 

çıkabilecek depresyon ya da yalnızlık gibi psikolojik rahatsızlıklara sebep 

olan sorunlara çözüm bulabilmektedirler. Bireylerin dini ritüeller ile ilahi bir 

değer elde ederek yalnızlık arayışlarına çözüm bulunduğu çalışmalarda ifade 

edilmiştir (Pollner, 1989). Burada kişiler yaşamlarındaki sorunları, Tanrı 

bakış açısı ile ritüellerden ilham alarak davranış sergilemektedirler (Ellıson, 

1991:81). Bununla birlikte kişilerdeki öz saygı ve yeterlilik duygusu 

güçlenmektedir.  

Dini ritüel tüketici davranışlarını etkileyen dini katılımın bir başka 

boyutudur. Türk Dil Kurumunda ritüel ‘ayin’ olarak ifade edilmektedir. Yani 

aslında, ritüel; tekrarı ve düzeni olanı davranış ya da durumdur. Geniş 

anlamıyla ritüeller ise; sembolik anlamı olan, her seferinde aynı şekilde 
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gerçekleşen ve tekrarlanan davranışlardır (Rook 1985). Dini ritüeller arasında, 

Yahudilikte pesah sederi, İslam’da haç ya da namaz, Budizm’de günlük 

meditasyonlar, Katolik’te komünyon gibi uygulamalar yer almaktadır. 

Bireylerin dini ritüelleri uygulaması o dine karşı duygusal bir bağ oluşturur  

(Saroglou 2011). Ve dini ritüellerle birlikte kişilerdeki güven duygusu artar.  

Dini ritüeller ile ilgili yapılan çalışmalar ve ölçekler yeteri kadar çok 

sayıda değildir. Literatürde, ritüellerin üç farklı bakış açısı ile incelenebileceği 

ifade edilmektedir (Ellıson, 1991:81). İlk olarak, daha öncede bahsedildiği 

gibi, bireylerdeki yalnızlık duygusuna çözüm sunarak depresyon ve psikolojik 

rahatsızlıkları etkileme potansiyeline sahiptir. Bu durumda kendini yalnız 

hissetmeyen ve psikolojik açıdan olumlu hisseden bireyin tüketici davranışları 

değişecektir.  

İkinci olarak, dini ritüeller kişilerin öz saygısına ve öz güvenine 

pozitif anlamda katkıda bulunabilmektedir. Bu şekilde, kendine güvenen 

bireylerin tüketim davranışları farklılık gösterecektir. Üçüncü olarak ise, 

kişilerdeki ilahi güç tarafından bağışlanma algısı ve kendini günahsız 

hissetme duygusu; kendilerinde suç arama özelliğini azaltarak, bireysel stres 

yönetimine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu durumda ritüeller sayesinde dini 

arınma gerçekleşir ve birey daha çevre dostu davranışlar sergileyebilmektedir 

(Hymer 1995) .Kısacası kişilerdeki tüketim davranışı, ilahi güç tarafından 

bağışlanma duygusu neticesinde değişme potansiyeline sahiptir.  

Özetle dini ritüeller ile birlikte hissedilen Tanrı’yla beraber olma 

duygusu ve Tanrı ile iletişim kurma duygusu tüketici davranış ve tutumlarını 

etkileme gücüne sahiptir. Literatürde araştırmaların %84’ü dini ritüelleri 

yerine getirenlerin olumlu davranış ve tutum gösterdikleri saptanmıştır (Kaya 

ve Küçük 2017). Yalnız burada farklı dinlerde farklı dini ritüellerin olduğu 

açıktır. Örneğin; Katolikler bebeklerini vaftiz ederler, Müslümanlar namaz 

kılmak için abdest alırlar, Yahudiler Yom Kippur arifesinde günah çıkartmak 

için ayin uygularlar. Dolayısıyla dini ritüellerin birbirinden bu kadar farklı 

olması, tüketici davranışlarında da farklılık göstermesine sebebiyet 

vermektedir.  

 

1.3. Dini Katılımın Değer ve Kendini Kontrol Etme Boyutu ve 

Tüketici Davranışları ile İlişkisi 

Değerler dini katılımın önemli diğer boyutudur. Dini katılımdaki 

değer duygusu ile neyin ne zaman ne şekilde tüketilmesi ile ilgili normatif 

rehberlik sağlamaktadır (Saroglu 2011). Çünkü dinler dünyada verimliliği 

toplumsal olarak merkeze almakta ve bu nokta dine mensup bireyleri motive 
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etmektedir. Dolayısıyla din toplumda yaşanacak olan düzeni sağlamak ve 

muhafaza etmek gibi bir fonksiyon üstlenmektedir. Bu noktada dini katılım ile 

tüketici davranışlarının değişmesi kültürel bağlılığı oluşturabilmektedir. 

Bunun birlikte dini katılım ile birlikte gelen davranışlar dünya düzeninin 

anlaşılıp yorumlanmasına katkı sağlamaktadır (Balcı, 2012:122). Çünkü dini 

değerler, iyiliği, ahlakı ve pozitif davranış biçimlerini öngörmektedir.  

Bu davranış biçimleri içerisinde, oruç tutmak, meditasyon yapmak ya 

da sadaka vermek yüksek düzeyde öz denetim ya da kendini kontrol edebilme 

yetisi gerektirmektedir. Dini değerler, kişilerdeki bencil dürtüleri kontrol 

ederek, uzun vadedeki amaç hedeflere odaklanmaya yardımcı olmaktadır. 

Yine dini değerler, öz denetim ya da öz kontrol başarısızlığı ya da dini 

değerler ile ters düştüğü durumlarda duygusal öngörülerde bulunarak duygu 

kontrolünü sağlayabilmektedir (MacInnis ve Patrick 2006). Dini değeler aynı 

zamanda günlük yaşamda yapılması gereken görevlere tutarlı bir şekilde 

odaklanmayı sağlama yetisi kazandırmaktadır.  

Çünkü dine karşı sağlanan uyum ya da kutsallık gibi dini temelli 

değerlere bağlı kalmak bireylerdeki öz denetime yardımcı olabilmektedir ya 

da tam tersi bir durumda söz konusu olabilir. Belirli dini değerler hangi 

tüketim davranışlarına izin verildiğine ve hangilerinin yasak olduğuna karşı 

yazılı ya da yazısız kurallar getirebilmektedir. Örneğin, On Emir Yahudilik ve 

Hristiyanlık ’ta davranış kurallarını belirlemede önemli rol oynar. Buna ek 

olarak Yahudiler domuz eti ve kabuklu deniz ürünlerini yemeyi yasaklar 

(Klein 1979).  İslam ahlak kuralları ise helal (izin verilen), haram (yasak) 

ürünler arasında ayrım yapar. Domuz eti ve alkol tüketimi haram ürünler 

arasında yer alır ve tüketilmesi yasaktır. Buna ek olarak, Budistler ‘de sarhoş 

edici tüm maddelerden uzak durarak tüketim davranışlarına sınırlama 

getiriler.  

Bu bağlamda dini değer duygusu ile hayra yorma, tüketim 

davranışlarını değiştirme ya da öz kontrol sağlama bireylerin yaşamını 

anlamlandırmasına katkıda bulunmaktadır. Çünkü kişiler olumsuz durumlara 

karşı dini düşünceler ile kendilerini teselli edebilmektedirler (Ayten, 

2012:56). Kısacası dini katılımın değer ve kendini kontrol etme boyutu 

sayesinde birey, uzun vadedeki hedeflere odaklanarak ve öz denetim 

sağlayarak tüketim davranışları üzerinde etki sağlayabilmektedir. Öz 

denetimini sağlayan birey aynı zamanda öz saygısını da kazanmış olacaktır. 

Bu durum kişilerdeki mutluluk ve yaşam memnuniyeti algılarını da 

değiştirebilecektir.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada dini katılımın tüketici davranışları üzerindeki etkilerini 

araştırmak için kavramsal bir çerçeve ve araştırma gündemi oluşturulmuştur. 

Tüketici psikolojisi literatürde farklı yönler içermektedir. Bu noktada dini 

katılım çok boyutlu bir yöntem olarak kavramsallaştırılmıştır ve bu boyutları 

açıklamak için literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Ve bundan sonra 

gerçekleştirilecek tüketici davranışları çalışmaları için öngörülerde 

bulunulmuştur.  

Çalışmadaki temel nokta, tüketici davranışlarındaki farklılıkları dini 

katılım ile açıklarken dini katılımın, inanç, değer ve ritüel olarak boyutlara 

ayrılmasıdır. Ayrıca her bir boyutta diğer çalışmalar için örnek oluşturacak 

önermeler geliştirilmiştir. Dini gruplar içerisinde tüketici davranış hangi 

farklılıklarının olduğunu keşfetmek yerine, dinin tüketici davranışlardaki 

farklıkları neden yönlendirdiği hakkında yorumlar ve sorular saptamak 

çalışmanın motivasyonunu oluşturmuştur.  

Kısacası çalışmada dini katılımın bireysel farklılık değişkeni olarak 

düşünülmesi yerine ritüellere, değerlere ve inançlara sahip bireyler arasındaki 

tüketici davranışları farklılıklarını ortaya çıkaracak psikolojik mekanizmaların 

bulunulması ve değerlendirilmesi teşvik edilmektedir. Dinin tüketici 

davranışlarını şekillendirmedeki rolü psikoloji biliminden elde edilen 

değerlendirmeler ile ele alınmasının gerekliliği gündeme getirilmiştir.  
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GĠRĠġ 

Günümüz ekonomik koşullarında bireylerin çalışma dönemlerinde 

sürdürdükleri refah düzeylerini çalışma hayatı sonrası emekli maaşları ile 

devam ettirmeleri ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmeleri oldukça 

zordur. Bireysel emeklilik sistemi (BES), bireylere kazançları doğrultusunda 

düzenli birikim yapma imkânı sunarak, geleceklerini garanti altına alma fırsatı 

veren, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir. 

Bireyler bu sistem sayesinde aktif çalışma süresi boyunca yaptıkları 

tasarrufları kurulan fonlar aracılığıyla uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek 

gelir elde etme imkânına sahip olmaktadır. Tasarrufların hangi fon ya da 

fonlarda değerlendirileceğine ise risk ve beklentilere bağlı olarak bireyler 

kendileri karar vermektedir. Ancak bu aşamada, bireyler pek çok faktörden 

etkilenmekte ve bir takım zihinsel ve mantıksal hatalara düşerek, rasyonel 

davranıştan uzaklaşabilmektedir. Dolayısıyla, bireysel emeklilik sisteminin 

davranışsal finansla olan ilişkisi, tasarruf sahiplerinin kararlarında ne tür 

hatalara düşebileceklerinin araştırılması bağlamında önem kazanmaktadır. 

Bireylerin BES‟e girişte ve sonrasında gösterdikleri irrasyonel davranışların 

davranışsal finans perspektifinden ele alınması ve bu davranışların altında 

yatan nedenlerin tespit edilmesi sistemden elde edilecek verimi de 

arttıracaktır. 

Ulusal literatürde BES ve davranışsal finans ile ilgili birbirlerinden 

bağımsız çok sayıda çalışma yapılmış olmasına karşılık, bu iki konu arasında 

ilişki kuran çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Uçar (2014) tarafından yapılan 

çalışmada, kişilerin sistemdeki fon tercihlerine etki eden değişkenleri ve 

finansal danışmanlara, tavsiyede bulunurken rehberlik edecek unsurları 

belirlemeye çalışmıştır. Alpdündar (2016), bireylerin sigorta poliçesi satın 

alma davranışlarını davranışsal finans ilkeleri açısından ele almış ve sigorta 

sektörüyle ilgili alınan kararlarda bireylerin rasyonellikten uzaklaşarak, 

duygularının ve diğer bilişsel sınırlamaların etkisi altında kalabildiklerini ileri 

sürmüştür. Doğan (2016) ise, bireysel emeklilik sistemindeki yatırım fon 

tercihleri ile davranışsal finans eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırdığı 

çalışmasında, bireysel emeklilik yatırım fon tercihlerinde risk algısı, risk alma 

tutumu, duygusal zekâ ve finansal okuryazarlık seviyesinin etkili olduğunu 

belirlemiştir. 

Bu çalışmada, Eskişehir ilinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 

devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin birikim yapma 

amaçları, BES‟e ilişkin temel bilgi düzeyleri ve bu sisteme olan yaklaşımları 

ile bireysel emekliliğe yönelik göstermiş oldukları davranışsal finans 
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eğilimleri arasındaki ilişki istatistiki olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

amaçla önce BES hakkında genel bilgiler verilmiş ve davranışsal finansla olan 

ilişkisi ortaya konulmuştur. Daha sonra katılımcıların demografik özellikleri 

ile bireysel emekliliğe ilişkin sergilemiş oldukları davranışsal finans 

eğilimlerini gösteren ifadelerin frekans ve yüzde dağılımları, ortalama ve 

standart sapma değerleri belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların bireysel 

emekliliğe yönelik yatırımlarda göstermiş oldukları davranışsal finans 

eğilimlerini etkileyen faktörler açıklayıcı faktör analizi ile tespit edilmiş ve bu 

faktörlerin bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri üzerindeki 

etkisi, aralarındaki ilişki ve bu ilişkinin yönü sırasıyla korelasyon analizi ve 

çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Frekans, yüzde, faktör, korelasyon 

ve çoklu regresyon analizlerinin kullanıldığı çalışmada, öğretmenlerin birikim 

yapma amaçlarının, BES‟e ilişkin temel bilgi düzeylerinin ve bu sisteme olan 

yaklaşımlarının, bireysel emekliliğe yönelik göstermiş oldukları davranışsal 

finans eğilimleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. 

1. BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠ 

Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha 

rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını 

emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek 

harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik 

sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir 

(www.agesa.com.tr). 

Bireysel emeklilik programları sosyo-ekonomik, yasal, kültürel ve 

politik dinamiklerin etkisiyle ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bazı 

ülkelerde sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir nitelik taşırken, bazı 

ülkelerde sosyal güvenlik sistemine alternatif nitelik taşımaktadır. Bazı 

ülkelerde bu sisteme dahil olup olmamak çalışanların tercihine bırakılırken, 

bazı ülkelerde ise katılım zorunludur. Uygulama farklılıkları olmakla birlikte 

bireysel emeklilik programlarını; yükümlülükleri çalışanların ödedikleri katkı 

payları esas alınarak hesaplanan “prim esaslı emeklilik programları” ile 

çalışma ve/veya nihai maaş düzeyi göz önüne alınarak hesaplanan “maaş 

esaslı emeklilik programları” olmak üzere iki alt grupta ele almak 

mümkündür. Prim esaslı emeklilik programında, katılımcının düzenli olarak 

prim yatırdığı bireysel hesabı bulunmaktadır ve katılımcı, programa yatırdığı 

primler ve birikiminin getirisine bağlı olarak kendi emeklilik tasarrufundan 

sorumludur (Akpınar, 2013; Ergenekon, 1998). Bu program, demografik 

değişimler ile siyasi müdahalelere karşı dayanıklı olması ve emeklilikte elde 
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edilecek getiri ile ilgili riskin büyük ölçüde çalışanlar tarafından üstlenilmesi 

nedeniyle özellikle iş dünyası ve ekonomi otoriteleri tarafından kabul 

görmektedir. Bu programda çalışanların emeklilik gelirini belirleyen unsurlar 

katkı paylarının miktarı ve fonların getirisidir. Dolayısıyla, fon yönetiminde 

hata ve/veya suistimal ihtimalinin en aza indirilmesi önem taşımaktadır. Maaş 

esaslı emeklilik programında ise çalışanların emekli olduklarında alacakları 

haklar ve faydalar önceden tanımlanmıştır. Emeklilikte elde edilecek gelir, 

katkı toplamı, çalışılan yıl sayısı, emeklilik yaşı gibi kısıtlara bağlı olarak, 

emeklilik sözleşmesinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenmektedir 

(Uralcan, 2005). Maaş esaslı programlarda, katkı payı işveren ve çalışan 

tarafından birlikte karşılanabileceği gibi yalnızca işveren tarafından da 

ödenebilir (Yazıcı, 2015). 

1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin GeliĢimi 

Uzayan yaşam sürelerine karşılık doğum oranlarındaki azalış, dünya 

nüfusunun hızla yaşlanmasına neden olmaktadır. Demografik yapıda meydana 

gelen bu değişim, ülkeleri mevcut sosyal güvenlik sistemleri hakkında yeni 

düzenlemeler yapmaya zorlamıştır. Bu düzenlemelerle birlikte dağıtım 

temeline dayanan sistemlerden fon temeline dayanan sistemlere geçiş olmuş 

ve kamunun sorumluluğundaki tek basamaklı sistemler yerini kamu, işveren 

ve özel emeklilik şirketlerinin ortaklaşa paylaştığı çok basamaklı sistemlere 

bırakmıştır. 

Bilinen ilk özel emeklilik fonu 1862 yılında Avustralya‟da 

oluşturulmuştur. Ancak özel emeklilik sistemi için asıl ivmenin başladığı 

dönem ekonomik sıkıntıların birikimleri erittiği, güvensizlik ve gelecek 

kaygısının arttığı 1929 Büyük Bunalım sonrasıdır. ABD‟de ekonomik krizin 

geniş toplum kesimleri üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletmek ve ülke çapında 

dayanışma sağlamak üzere 1931 yılında kurulan emeklilik fonu sistemi, 

Türkiye‟deki SGK ile benzer bir fonksiyonu yerine getirmektedir. 

Uygulamanın Avrupa‟da yaygınlık kazanması 1940‟lı yıllarda olurken, 

bireysel emeklilik fonlarının dünya kamuoyunda dikkat çektiği dönem 1980‟li 

yıllardır. Bütçe açıklarını azaltmak ve tüm alanlarda özel kesim 

uygulamalarını arttırmak amacıyla Şili‟de başlayan çalışmaları, İsviçre ve 

Hollanda‟daki çalışmalar izlemiştir. 1990‟lı yılların ortasına kadar dünyanın 

pek de ilgilenmediği bu yeni sistem, 2000‟li yıllara gelindiğinde oldukça 

popüler hale gelmiştir (Akpınar vd., 2013; Kapar, 1999; Erol ve Yıldırım, 

2004). 
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BES, Türkiye‟de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı nitelikte 

emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik yapısal reformlardan biri 

olarak 1999 yılında gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, ilgili tüm kesimlerin 

görüş ve önerileri değerlendirilmiş ve sosyal güvenlik reformunun bir parçası 

olarak 07.10.2001 tarihinde Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 

Kanunu yürürlüğe girmiştir. 27.10.2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının 

onaylanması ile birlikte sistem faaliyete geçmiştir (www.egm.org.tr). 

1.2. Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Yatırım Fonları  

BES, katkı payı esasına yönelik bir sistemdir. Sistemin temel 

finansman kaynağını sisteme kendi istekleriyle katılan katılımcıların ödemiş 

oldukları katkı payları oluşturur (Korkmaz vd., 2007). Emeklilik şirketi 

tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen ve katılımcılar 

adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı payları “Emeklilik Yatırım 

Fonu” adı verilen yatırım fonlarında değerlendirilir. Sadece BES‟e dahil olan 

yatırımcılar tarafından alınabilen ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen 

Emeklilik Yatırım Fonları, emeklilik sözleşmesi kapsamında katılımcı adına 

ödenen ve bireysel emeklilik hesabında izlenen katkıların, riskin dağıtılması 

ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan 

malvarlıklarıdır (Yazıcı, 2015). Emeklilik şirketi tarafından toplanan katkılar, 

varsa kesintilerden sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. 

Tasarrufların hangi fon ya da fonlarda değerlendirileceğini, risk ve 

beklentilerine göre katılımcı kendisi belirler. Katılımcı, hisse senedi fonu, 

borçlanma araçları fonu, katılım fonu, karma fon, para piyasası fonu, kıymetli 

madenler fonu, endeks fon, fon sepeti fonu, katkı fonu, değişken fon, standart 

fon, yaşam döngüsü/hedef fon vb. fon türlerinden herhangi birini tercih 

edebilir. Katılımcı herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmazsa, katkı 

payları dahil olduğu plan çerçevesinde sunulan standart fon kapsamında 

yatırıma yönlendirilir (www.egm.org.tr). 

1.3. Katılımcıların Fon Tercihini Etkileyen Faktörler 

Katılımcılar birikimlerini sistemde yatırıma dönüştürürken çeşitli 

faktörlerin etkisiyle her zaman rasyonel hareket edemeyebilir. Örneğin, 

katılımcıların tasarruflarını hangi fon ya da fonlarda değerlendireceklerine 

karar verirken duygusal davranarak irrasyonel kararlar almaları ya da 

herhangi bir fon dağılımını tercih etmemeleri sonucunda dâhil oldukları plan 

kapsamında standart fona yönlendirilmeleri gelecekte elde edecekleri getirileri 

etkileyebilmektedir. Ayrıca katılımcıların sistem hakkındaki bilgi düzeyleri, 

karar alırken kendilerine aşırı güvenmeleri, aşırı iyimser olmaları, aşina olanı 
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tercih etmeleri, sürü davranışı göstermeleri vb. eğilimleri de birikimlerini 

etkileyebilmektedir. Yatırımcıların kararlarında nasıl ve ne tür zihinsel ve 

mantıksal hatalara düştüklerini araştıran davranışsal finansın BES ile 

bağlantısı tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır (www.egm.org.tr; Fuller, 

2000). 

2. DAVRANIġSAL FĠNANS AÇISINDAN YATIRIMCILARIN 

FĠNANSAL YATIRIM EĞĠLĠMLERĠ 

Yatırımcılar finansal karar alırken pek çok faktörün etkisinde 

kalmakta, özellikle belirsizlik koşullarında karar vermek zorunda olduklarında 

duygularından, içgüdülerinden, deneyimlerinden ve çevrelerinden büyük 

ölçüde etkilenmektedir. Yatırımcıların karar verme sürecinde karşılaştıkları, 

yatırım kararları üzerinde yönlendirme etkisi bulunan eğilimler; kendini 

kandırma eğilimi, sezgisel basitleştirme eğilimi, duygusal eğilimler ve sosyal 

etkileşimler olmak üzere dört ana başlık altında gruplandırılabilir 

(Böyükaslan, 2012; Hirshleifer, 2001). 

2.1. Kendini Kandırma Eğilimi 

Kendini kandırma, bireylerin kendilerini diğerlerinden daha yetenekli, 

daha akıllı ve daha iyi görme eğilimidir. Ekonomistler insanların geçmişteki 

hatalarından ders alarak ve deneyim kazanarak rasyonel davranacaklarını ve 

bir daha aynı hatayı yapmayacaklarını varsayarken, psikologlar insanların 

kendilerini kandırarak aynı hataları tekrarlayabileceklerini savunmaktadır. 

Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarma yeteneğini sınırlandıran bu eğilim, 

bireylerin içinde bulundukları durumu tam olarak algılayamamaları ile 

ilişkilidir (Yalçın, 2009; Özcan, 2011). Kendini kandırma eğilimi aşağıdaki 

şekillerde ortaya çıkabilir: 

 Aşırı Güven: Bireylerin sahip olduğu bilgilerin doğruluğuna gerçekte 

olduğundan daha fazla güvenmeleri veya inançlarını o yönde 

pekiştirme eğiliminde olmaları durumunu ifade etmektedir (Barak, 

2006). Aşırı güven, bireylerin riske karşı tutumları üzerinde de 

etkilidir. Genel olarak aşırı güvenli yatırımcılar, aldıkları risk 

seviyelerini yanlış yorumlamaktadır. Yatırımcının sahip olduğu 

portföyün yüksek getiri sağlayacağına olan inancı aşırı güvenden 

kaynaklanmakta, bu da algılanan risk seviyesini değiştirmektedir 

(Tufan ve Sarıçiçek, 2013). 

 Aşırı İyimserlik (Optimizm): Kişilerin bilgilerine aşırı güvenmelerine, 

olayları kontrol etme yeteneklerini abartmalarına ve riskleri düşük 
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tahmin etmelerine neden olan bir önyargıdır. Yapılan çalışmalar, çoğu 

bireyin iyimserlik önyargısına maruz kaldığını göstermektedir (Barak, 

2006). Finansal piyasalarda iyimserlik, özellikle kazanç tahminleri ve 

analistlerin menkul kıymet tavsiyeleri bağlamında etkili 

olabilmektedir. Ampirik bulgular, analistlerin kazanç tahminlerinin 

ortalama olarak iyimser olduğunu, bireylerin de ön yargılara karşı 

uyarılmalarına rağmen genellikle bu duruma maruz kaldıklarını 

göstermektedir (Döm, 2003). 

 Hataları Yanlış Değerlendirme Eğilimi: Bireylerin başarısızlıklarını 

kötü şans veya benzeri dış etkenlere bağlamaları olarak ifade 

edilebilir. Bireyler hatalı davranışların neden olduğu istenmeyen 

durumlarla karşılaştıklarında, bu durumu kendileri dışında bir etkene 

bağlamak eğilimindedir. Kötü sonuçları kendileri dışında bir etkenle 

eşleştiren bireyler yaptıkları hatalardan ders çıkarmazken, yapılan 

hatanın tekrarlama olasılığı da artmaktadır (Aslan, 2016). 

 Sonradan Anlama Önyargısı: Gerçekleşen bir olay sonucunda 

bireylerin bu sonucu daha öncesinden bildiklerini söyleme 

önyargısıdır. Bireylerin bir sorunun çözümünü bilmediği halde 

bilmediğini belli etmemesi de bu önyargıya bir örnektir. Bu ön yargı, 

sonuç ortaya çıktıktan sonra bireylerin „ben zaten böyle olacağını 

biliyordum‟ söylemine dayandırılmakta ve bireyler ortaya çıkan 

sonucun kendi kararları üzerindeki etkisini de fark etmemektedir. 

Sonradan anlama önyargısı, hisse (pay) senedi piyasaları hakkında 

yorum yapanların düştüğü en büyük yanılgılardan olup, piyasalardaki 

değişimler sonrasında yorumcuların bu değişimlere göre yorum 

yapmalarına ve dolayısıyla kendilerine aşırı güven duymalarına neden 

olmaktadır (Küçüksille ve Usul, 2012). 

 Aşina Olanı Tercih Etme: Bireylerin riskli iki seçenek arasında 

kaldıklarına, az da olsa bilgi sahibi oldukları seçeneği hiç bilgi sahibi 

olmadıkları diğer seçeneğe tercih etmeleri şeklinde ifade edilebilir. Bu 

önyargı, algılanan riski gerçek riske kıyasla daha düşük göstermekte 

ve kazanç olasılığı çok düşük ve yüksek riskli bir seçeneğin tercih 

edilmesine neden olabilmektedir (Hayta, 2014). Yapılan çalışmalar, 

bu eğilimin yatırımcıları portföylerinde daha çok yerel yatırımlar 

bulundurmaya yönlendirdiğini göstermektedir. 

 Kendini Doğrulatma: Bireylerin kendi görüşlerini destekleyen 

tecrübelere inanmaları, bu tecrübeleri vurgulamaları, desteklemeyen 

görüşleri de önemsememeleri, ciddiye almamaları ve hatta 
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kötülemeleri eğilimidir. Yatırımcılar kendi düşünceleriyle örtüşen 

bilgiyi araştırmaya yönelirken, aksini ifade eden bilgilerden kaçınma 

eğilimi göstermektedir. Bu da yatırımcıların bilgiyi nereden 

bulacakları ve edindikleri bilgiyi ne şekilde yorumlayacakları 

üzerinde son derece etkilidir (Küçüksille ve Usul, 2012). 

 Tutuculuk: Belirli bir görüş ya da öngörüye inatla bağlanma 

eğilimidir. Tutuculuk önyargısı, bireylerin önceki fikir ve 

öngörülerine bağlı kalarak, yeni bilgileri kabul etmedikleri zihinsel bir 

süreci ifade etmektedir. Örneğin, bir şirkete ait farklı dönemlerde elde 

edilmiş birbiriyle ters düşen iki bilgi olması halinde, yatırımcılar 

güncel bilgi yerine daha önce edindikleri bilgiye ilişkin izlenimlerini 

sürdürebilmektedir (Bayar, 2011). 

2.2. Sezgisel BasitleĢtirme Eğilimi 

Sezgisel basitleştirme eğilimi, çeşitli problemlerin çözümünde 

uygulanabilen fakat her durumda doğru çözümü sağlamayan strateji veya 

kestirme yol olarak ifade edilebilir. Araştırmalar, bilgiyi analiz etme 

karmaşıklığını yok etmek için beynin kestirme yollar kullandığını 

göstermektedir. Bu kısa yollar, beynin var olan bilginin tümünü tamamen 

algılamadan kestirimler üretmesini sağlamaktadır. Ancak alınan kararların 

bazıları rasyonel olurken bazıları rasyonellikten uzak olmakta, dolayısıyla her 

zaman doğru sonuç elde edilememektedir (Barak, 2006; Yaşar, 2008). 

Aronson (2008)‟e göre, dikkatli bir şekilde düşünmeye zaman olmaması, 

şansa bağlı olmayan olaylar üzerinde çok fazla düşünmek istenmemesi, aşırı 

veya çok az bilgiye sahip olunması gibi durumlarda kestirme yolların 

kullanımı artmaktadır. Sezgisel basitleştirme eğilimi, aşağıda değinildiği 

üzere farklı şekillerde kendini gösterebilir: 

 Temsil Etme Kısa Yolu: Bireylerin karar alırken en son olan, en fazla 

göze çarpan, en dikkat çeken unsurların üzerinde durması ve bu 

unsurlara ağırlık vermesi, dolayısıyla dağılımın istatistiksel 

özelliklerini göz ardı etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (Ülkü, 2001). 

Temsil etme kısa yoluna göre karar vericiler kararlarını kalıplara göre 

verme eğilimindedir. Yatırımcılar, az sayıda örnek bulunduran bir 

grubun temsiliyet gücünü, çok sayıda gözlem bulunduran bir başka 

örnek grubunun temsiliyet gücüyle eşit görebilir ve buna bağlı olarak 

hatalı kararlar verebilir. Örneğin, yatırımcılar yükselişte olan hisse 

senetlerini satın almayı isterken, yakın zamanda kötü performans 

sergileyen hisse senetlerinden uzak durmaktadır. Benzer şekilde, kimi 
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yatırımcılar yatırım yapmak istedikleri menkul kıymetin uzun vadeli 

getirilerini analiz etmektense cari verilerini daha çok önemser ve uzun 

dönemde başarılı performans sergileyenin yerine sadece yakın 

zamanda yükselme eğilimi sergileyene yatırım yapmayı tercih edebilir 

(Tufan, 2008; Otluoğlu, 2009). 

 Çerçeveleme Yanılgısı: Bireylerin karar alma sürecinde, olayların 

sunuluş biçiminden etkilenerek verdikleri değişik tepkileri ifade eden 

bir bilişsel eğilimdir. Bireyler seçim sırasında tüm opsiyonlar 

üzerinde tutarlı ve akılcı değerlendirmeler yapamamakta, ilgilerini 

çeken opsiyonları çerçeveleyerek bunlar arasından karar vermektedir 

(Sefil ve Çilingiroğlu, 2011). 

 Zihinsel Sınıflandırma Kısa Yolu: Farklı işlemlerin farklı zihinsel 

hesaplara kaydedilmesi ve bu hesapların birbirinden bağımsız olarak 

değerlendirilmesi yatırımcıların zamanlama ve yatırım aracı seçimi 

gibi temel konularda yanlış kararlar vermelerine yol açabilmektedir. 

Diğer psikolojik önyargıların da devreye girmesiyle birlikte, zihinsel 

muhasebe riskin yanlış algılanmasına ve buna bağlı olarak 

portföylerde düşük çeşitlendirmeye sebep olabilmektedir (Bülbül, 

2008). 

 Demirleme / Referans Noktası Alma: Geçmiş gözlem ve 

tecrübelerden hareketle bir referans noktası belirlenmesini ifade eder. 

Bir konu hakkında geçmişte edinilen bir bilgi varsa, bireyler çoğu 

zaman bu bilgiyi referans noktası olarak kabul etmektedir 

(Böyükaslan, 2012). Daha sonra edinilen yeni ya da ek bilgiler, temel 

alınan referans noktasının düzeltilip güncelleştirilmesinde 

kullanılmaktadır. 

 Kayıptan Kaçınma: Kayıplara karşı daha hassas olunması durumuyla 

açıklanır. Bireyler kazançlara kıyasla kayıplara daha fazla duyarlı 

olmakta ve daha çok tepki vermektedir. Buna göre, bireyler için 

kayıptan kaçınma kazanç elde etmekten daha önemli hale gelmekte, 

örneğin 10.000 dolarlık bir kayıp için yaşanacak üzüntü, 10.000 

dolarlık kazanç için yaşanacak mutluluktan daha yüksek olmaktadır 

(Küçük, 2014). 

 Mevcudiyet Kısa Yolu: Mevcudiyet kısa yolu ya da önyargısı, 

yatırımcıların karar alırken geçmişte edindikleri deneyimler ışığında 

hareket etmelerini ifade eder. Yatırımcı bir sorunla karşılaştığında, bu 

soruna ilişkin belleğinde kalan ayrıntıları hafızasında derecelendirir 

ve bu derecelere göre de geri çağırır. Hafızasında bu olayla ilgili bilgi 
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mevcutsa, bu olayın gerçekleşme ihtimaline olan inancı artarken, bilgi 

mevcut değilse bu ihtimali önemsemeyebilir (Yıldırım, 2017). 

 Bilişsel Çelişki / Çatışma: Bireylerin inançları ya da bilgilerinin 

birbirleriyle veya davranış eğilimleri ile uyuşmadığı durumdur (Döm, 

2003). İki biliş birbiriyle tutarlı ise uyumlu, tutarsız ise çelişkilidir. 

Çelişkili bir durum söz konusu olduğunda, bireyler bu durumdan 

psikolojik olarak rahatsız olmakta ve çatışan inanç ve değerlerin 

önemini azaltıp, uyuşanların önemini arttırarak bu çelişkiyi azaltmaya 

çalışmaktadır (Kahyaoğlu, 2011). Bilişsel çatışma yaşayan 

yatırımcılar doğrunun dışındaki bir şeye inandıklarında, düşünceleri 

ile aynı olmayan bilgileri görmezden gelip, kararlarını kendi tercihleri 

doğrultusunda vermektedir (Küçük, 2014). 

 Kumarbaz Yanılgısı: İnsanoğlunun aklını karıştıran kumar, bireyi 

kaderle baş başa bırakırken, bu yolla daha fazla kazanabileceğini 

düşünen kimi bireyler her şeyi yapmaktadır. Öte yandan, insanlar 

heyecan yaşamak amacıyla da para harcama eğilimi gösterirler 

(Küden, 2014). Özellikle yatırım söz konusu olduğunda, bir olayın 

daha önce olduğu için yine olacağına, daha önce olduğu için artık 

olmayacağına, daha önce olmadığı için artık olacağına ya da daha 

önce olmadığı için yine olmayacağına inanmak bireyleri çok tehlikeli 

kararlara götürebilir. Örneğin, yatırımcılar hisse senedi fiyatlarının 

çok düştüğüne ve artık yükseleceğine ya da daha önce çok kazandıran 

bir hisse senedinin yine çok kazandıracağına inanarak hatalı yatırım 

kararları verebilir. 

2.3. Duygusal Eğilimler 

Duygusal eğilimler, bireylerin bilgiyi kaydetme sürecinde hissetme 

tarafını öne çıkarmaktadır. Bu eğilimlerin yatırımcı davranışları üzerindeki 

etkisi göz ardı edilemezken, ölçülmeleri oldukça güçtür (Hayta, 2014). 

Duygusal eğilimler farklı şekillerde ortaya çıkabilir: 

 Kendini Kontrol Edememe: Disiplinli olunmaması ve duygularla 

hareket edilmesinden kaynaklanan bir eğilimdir. Kendini kontrol 

edemeyen yatırımcılar, uzun vadeli hedefleri ile çelişen davranış 

şekilleri sergileyebilmektedir. Bu da kısa vadeli hedeflere odaklanma, 

zamanlamaya dikkat etmeden işlem yapma, kayıptan kaçınma 

eğilimiyle hareket ederek zarara sebep olan menkul kıymetleri 

satmayıp elde tutma gibi hatalar yapılmasına neden olur (Ertan, 

2007). 
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 Belirsizlikten Kaçınma: Bireylerin bilinmeyen olasılıklardan çok 

bilinen olasılıklara dayalı riskler almayı tercih etmeleri ile 

açıklanabilir. Yaşamda bireyleri çevreleyen çok fazla belirsizlik söz 

konusudur. Mevcut ekonomik durum hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunmaması bu belirsizliklerin en önemlilerinden biridir. Bilgi 

eksikliği nedeniyle bireyler karar verdikleri ortamı tam anlamıyla 

algılayamazken, alınan kararların sonuçları da kesinlikten 

uzaklaşmaktadır. Bilgi tam olarak var olsa dahi, ifade ettiği anlam 

zihinsel konumuna bağlıdır. Bilgi, zihinsel bir süreç içerinde işlenir ve 

anlam kazanır. Bu konumun değişmesi, aynı bilginin farklı bireyler 

tarafından farklı anlaşılmasına neden olur. Bireylerin çalıştıkları 

şirketlerin hisse senetlerini almaları, doğdukları şehrin takımını 

desteklemeleri belirsizlikten kaçınma eğilimi göstererek, aşina 

olunanı tercih etmeleri ile ilgilidir (Kojabad, 2012). 

 Pişmanlıktan Kaçınma: Pişmanlık, doğru karar verilmemesi nedeniyle 

maruz kalınan duygu olarak tanımlanır (Döm, 2003). Bazı 

yatırımcılar aldıkları kararlardan gurur duymak için kazandıran hisse 

senetlerini erken elden çıkarma, pişmanlıktan kaçınmak için de 

kaybettiren hisse senetlerini uzun süre elde tutma eğilimindedir. 

Benzer şekilde, bazı yatırımcıların fiyatı düşüşte olan hisse senetlerini 

satmak yerine ortalama maliyeti düşürmek amacıyla alım yapmaya 

devam etmeleri de zarardan, dolayısıyla pişmanlıktan kaçınma 

arzularından kaynaklanmaktadır (Kuzkun, 2013). 

 Hayal Kırıklığından Kaçınma: Yatırım sonucu elde edilen getiri 

beklentiyle ters düştüğünde hissedilen olumsuz duygu hayal 

kırıklığını ifade eder. Bireyler tercih ettikleri alternatif üzerinden bir 

beklenti içine girer ve sonuç elde edildiğinde de bu sonucu beklentisi 

ile karşılaştırır. Gerçekleşen getiri ile beklenen getiri arasındaki 

olumsuz fark açıldıkça hayal kırıklığı artar. Bu yüzden pek çok birey 

sonuçta hayal kırıklığına uğramamak için karar alma aşamasında bu 

durumu değerlendirmelerine dahil eder (Ertan, 2007; Kojabad, 2012). 
 

2.4. Sosyal EtkileĢimler 

Yapılan araştırmalar, bireylerin ve toplumların çevrelerinde meydana 

gelen olaylardan, değer yargılarından, sembollerden, düşünce kalıplarından 

etkilendiklerini ve bu faktörlerin davranışları yönlendirdiğini ortaya 

koymuştur. Günlük yaşamı etkileyen bu faktörler finansal piyasalar üzerinde 

de önemli etkilere sahiptir. Örneğin, kimi zaman yatırımcıların rastlantısal 
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olmayan bir şekilde aynı menkul kıymetleri satın alma veya satma eğilimi 

gösterdikleri gözlenmektedir. Bu eğilim, bireylerin aynı söylentiler üzerinden 

hareket etmelerinden ve birbirlerini taklit etmelerinden kaynaklanmaktadır 

(Yaşar, 2008). Sosyal etkileşimler, rasyonel ve irrasyonel sürü davranışları 

şeklinde kendini gösterebilmektedir. 

3. BĠRĠKĠM YAPMA AMACI, BĠLGĠ DÜZEYĠ VE BES’E 

YAKLAġIM ĠLE BĠREYSEL EMEKLĠLĠĞE YÖNELĠK 

DAVRANIġSAL FĠNANS EĞĠLĠMLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: 

ÖĞRETMENLER ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

Bu kısımda araştırmanın amacı, önemi, kısıtları, hipotezleri ve 

yöntemi hakkında bilgi verilmiş ve analiz sonucunda ulaşılan bulgular 

yorumlanmıştır. 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmanın amacı, Eskişehir il merkezinde Millî Eğitim 

Bakanlığı‟na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin 

birikim yapma amaçları, BES temel bilgi düzeyleri ve yaklaşımları ile 

bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında anlamlı bir 

ilişkinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla literatürde daha önce 

davranışsal finans, finansal okuryazarlık ve BES ile ilgili çalışmalarda 

kullanılan anket soruları incelenmiş ve çalışmada kullanılan anket formu 

geliştirilmiştir. Belirli eğitim düzeyine sahip olmaları, toplumdaki rolleri ve 

etkilerinden hareketle, çalışmanın öğretmenler üzerinde yapılmış olması 

önemlidir. 

3.2. AraĢtırmanın Kısıtları 

Çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı‟na bağlı devlet okullarında görev 

yapan öğretmenler üzerinde anket uygulanması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Zaman, erişim ve maliyet kısıtlarından dolayı araştırmanın anakütlesi 

Eskişehir il merkezi ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, farklı zaman 

dilimlerinde ve farklı bölgelerde, aynı veya farklı meslek grubunda yer alan 

bireylere yönelik yapılacak çalışmalarda çok daha farklı sonuçlar ortaya 

çıkabilir. 

3.3. AraĢtırmanın Hipotezleri 

Çalışmada; “katılımcıların birikim yapma amacı, BES‟e yönelik temel 

bilgi düzeyleri ve yaklaşımları ile bireysel emekliliğe yönelik davranışsal 

finans eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” sorusuna cevap 

aranmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 
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Hipotez 1: Katılımcıların birikim yapma amacı ile bireysel 

emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Hipotez 2: Katılımcıların BES‟e yönelik temel bilgi düzeyleri ile 

bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez 3: Katılımcıların BES‟e yaklaşımları ile bireysel 

emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

3.4. AraĢtırmanın Modeli 

Çalışma, katılımcıların bireysel emekliliğe yönelik karar alırken 

davranışsal finans eğilimleri gösterip göstermediklerinin tespit edilmesi 

açısından “tanımlayıcı araştırma”, birikim yapma amaçları, BES hakkındaki 

temel bilgi düzeyleri ve bu sisteme olan yaklaşımları ile bireysel emekliliğe 

yönelik davranışsal finans eğilimleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi açısından 

da “sebep-sonuç araştırması” niteliği taşımaktadır. 

3.5. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. 

Anket soruları hazırlanırken Tablo 1‟de verilen çalışmalarda kullanılan 

anketlerden yararlanılmış ve anket çalışması yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 
 

Tablo 1: Anket Formunun Oluşturulmasında Yararlanılan Çalışmalar 
AraĢtırmacı AraĢtırma 

Çelikkol & Çelikkol (2015) The Evaluation of the Students in Dumlupınar University Vocational 

School Of Social Sciences About Levels Of Financial Literacy 

Güneş (2015) Bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemine Yönelik Tutum ve Davranışları: 

Karabük İlinde Bir Alan Araştırması 

Orhan (2015) Bireysel Emeklilik Sistemi ve Genç Tüketicilerin Algı ve Tutumları 

Üzerine Bir Araştırma 

Aldemir (2015) Davranışsal Finans Açısından Yatırımcı Davranışlarının İncelenmesi: 

Tokat ili Örneği 

Uçar (2014) Bireysel Emeklilik Fon Tercihlerinde Davranışsal Finans Eğilimleri 

Hayta (2014) Bireysel Yatırımcıların Finansal Risk Algısına Etki Eden Psikolojik 

Önyargılar 

Küçük (2014) Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin 

Davranışsal Finans Açısından Ele Alınması: Osmaniye Örneği 

Küden (2014) Davranışsal Finans Açısından Bireysel Yatırım Tercihlerinin 

Değerlendirilmesi 

Kuzkun (2013) Yatırımcılarda Risk Alma Düzeyinin Belirlenmesi: Bir Alan Çalışması 

Böyükaslan (2012) Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin 

Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Afyonkarahisar Örneği 

Bayar (2011) Yatırımcı Davranışlarının Davranışçı Yaklaşım Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi Yatırımcı Davranışlarının Davranışçı Yaklaşım 

Çerçevesinde Değerlendirilmesi 
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Tufan (2008) Davranışsal Finans: Finansal Kararları Yönlendiren Sosyal Psikolojik 

Anomalilerin Davranışsal Finans Bağlamında İncelenmesi ve İMKB 

Açısından Değerlendirilmesi 

Ertan (2007) Davranışsal Finans ve Pişmanlık Teorisi‟nin Döviz Kuru Riskinden 

Korunma Kararına Etkisi 

Barak (2006) Hisse Senedi Piyasalarında Anomaliler ve Bunları Açıklamak Üzere 

Geliştirilen Davranışsal Finans Modelleri: İMKB‟de Bir Uygulama 

Taner & Akkaya (2005) Yatırımcı Psikolojisi ve Davranışsal Finans Yaklaşımı 

Döm (2003) Yatırımcı Psikolojisi: İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma 
 

3.6. Ana Kütle ve Örneklem 

Araştırmanın ana kütlesini Eskişehir il merkezinde Millî Eğitim 

Bakanlığı‟na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler 

oluşturmaktadır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü‟nden (www.eskisehir.meb.gov.tr) 

elde edilen verilere göre, çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle Eskişehir‟de 

toplam 9.292 öğretmen görev yapmaktadır. Araştırma için gerekli örneklem 

büyüklüğü hesaplandığında, 369 kişiden (%95 güven seviyesi ve %5 hata 

payı) elde edilecek verilerle anlamlı sonuçlara ulaşılabileceği görülmüştür. 

400 öğretmene anket uygulanmış, eksik ve hatalı olanlar çıkarıldıktan sonra 

371 anket değerlendirilmeye alınmıştır. 

3.7. Değerlendirme ve Yapılan Analizler 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde ve analizinde SPSS (v.25.0) 

programından yararlanılmıştır. Verilen cevaplar doğrultusunda frekans, yüzde 

ve ortalama dağılımları çıkarılmış, hipotezlerin sınanabilmesi için de faktör 

analizi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 

3.8. Demografik Özelliklere ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcıların; %57,7‟i kadın, %42,3‟ü erkek, %76,5‟u evli, %23,5‟u 

bekar, %32,9‟unun çocuğu bulunmamakta, %27,8‟i 1 çocuk, %34,2‟si 2 

çocuk, %5,1‟i 3 ve üzeri çocuk sahibi, %15,6‟sı 20-30 yaş, %52,0‟si 31-45 

yaş, %30,7‟si 46-60 yaş, %1,6‟sı 61 ve üzeri yaş aralığında yer almakta, 

%3,2‟si ön lisans, %80,3‟ü lisans, %16,5‟i lisansüstü eğitim derecesine 

sahiptir. 

3.9. DavranıĢsal Finans Eğilimlerine ĠliĢkin Bulgular 

Katılımcıların bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans 

eğilimlerinin sorgulandığı ifadelere verdikleri cevapların frekans ve yüzde 

dağılımları Tablo 2‟de verilmiştir: 
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Tablo 2: BES‟e Yönelik Davranışsal Finans Eğilimlerinin Frekans-Yüzde 

Dağılımları 

Bireysel Emekliliğe 

Yönelik Eğilimler 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

F % F % F % F % F % 

Aşırı iyimserlik 32 8,6 66 17,8 81 21,8 143 38,5 49 13,2 

Kendini kontrol edememe 50 13,5 99 26,7 83 22,4 103 27,8 36 9,7 

Zihinsel sınıflandırma 129 34,8 165 44,5 46 12,4 21 5,7 10 2,7 

Aşırı güven (bilgi 

yanılsaması) 
26 7 57 15,4 113 30,5 153 41,2 22 5,9 

Rasyonel sürü davranışı 85 22,9 192 51,8 58 15,6 30 8,1 6 1,6 

Kayıptan kaçınma 31 8,4 33 8,9 60 16,2 187 50,4 60 16,2 

Bilişsel çatışma 19 5,1 31 8,4 46 12,4 192 51,8 83 22,4 

Aşina olanı tercih etme ve 

belirsizlikten kaçınma 
29 7,8 67 18,1 65 17,5 168 45,3 42 11,3 

Aşırı güven (yükleme 

önyargısı) ve hataları yanlış 

değerlendirme 

20 5,4 33 8,9 55 14,8 201 54,2 62 16,7 

Aşırı güven (yükleme 

önyargısı) 
31 8,4 57 15,4 57 15,4 167 45 59 15,9 

Tutuculuk 33 8,9 97 26,1 99 26,7 126 34 16 4,3 

Temsil etme 24 6,5 91 24,5 73 19,7 151 40,7 32 8,6 
 

Katılımcıların verdikleri cevaplar “minimum 1 - maksimum 5” 

arasında olacak şekilde puanlanarak, eğilimlerin ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmış ve Tablo 3‟te gösterilmiştir: 

Tablo 3: BES‟e Yönelik Davranışsal Finans Eğilimlerin Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri Tablosu 

Ġfade Eğilimler Sayı Ort. SS 

Birikim yapma konusunda başarılı olduğumu 

düşünüyorum 
Aşırı iyimserlik 371 3,2992 1,16223 

Kendi zevkimden/ keyfimden/ eğlencemden 

fedakârlık yaparak emeklilik dönemi için tasarrufta 

bulunuyorum 

Kendini kontrol 

edememe 
371 2,9353 1,21305 

Yapmakta / Yapmış olduğum birikimimin tümünü 

bireysel emekliliğe yatırırım 

Zihinsel 

sınıflandırma 
371 1,9704 0,97075 

Bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi 

olduğum takdirde sisteme yönelik yatırım 

tahminlerimin doğruluğunun artacağını düşünüyorum 

Aşırı güven (bilgi 

yanılsaması) 
371 3,2372 1,01492 

BES hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan yakınımın / 

arkadaşımın tavsiyesiyle ya da yönlendirmesiyle 

sisteme girerim / sistemde kalmaya devam ederim 

Rasyonel sürü 

davranışı 
371 2,1375 0,91532 

Yaptığım yatırım sonucunda birikimlerimde 

yaşanacak 10.000 TL‟lik kayıp sonunda yaşayacağım 

üzüntü, beni 10.000 TL‟lik kazanç sonunda 

yaşanacak sevince göre daha çok etkiler 

Kayıptan kaçınma 371 3,5714 1,11847 

Bireysel emeklilikte yakınımın/arkadaşımın uğradığı 

kayba tanık olmam, benim yatırım davranışımı etkiler 
Bilişsel çatışma 371 3,779 1,04736 

Bilgi sahibi olduğum ve bana standart bir getiri 

sunacak olan X fonunu, bilgi sahibi olmadığım fakat 

daha yüksek olma ihtimali olan Y fonuna tercih 

ederim 

Aşina olanı tercih 

etme ve 

belirsizlikten 

kaçınma 

371 3,3423 1,13367 

BES birikimimde meydana gelecek olası kayıp 

durumunda, bu durumun sorumlusu belirlediğim 

Aşırı güven 

(yükleme 
371 3,6792 1,02776 
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fonlarda yatırımları değerlendiren/yönlendiren uzman 

portföy yöneticileridir 

önyargısı) ve 

hataları yanlış 

değerlendirme 

BES birikimlerimde olası kazanç durumunda, bunu 

yatırım yapılacak fon karmasını belirleyen olarak 

kendime bağlarım 

Aşırı güven 

(yükleme 

önyargısı) 

371 3,4474 1,17373 

Oluşturduğum X emeklilik yatırım fonu ile ilgili 

olarak bu ay olumsuz beklentiler söz konusu olsa bile 

planlamamı geçen ayki olumlu beklentiye göre 

yaparım 

Tutuculuk 371 2,9865 1,06407 

Fon karmamı oluştururken uzun vadede başarılı 

performans sergileyen B emeklilik yatırım fonunu, 

kısa vadede yükselişte olan, en fazla dikkat çeken ve 

göze çarpan A emeklilik yatırım fonuna tercih ederim 

Temsil etme 371 3,2049 1,10335 

 

 

Tablo 2 ve Tablo 3‟teki bulgular birlikte ele alındığında; 

Bireysel emekliliğe yönelik aşırı iyimserlik eğiliminin sorgulandığı 

“birikim yapma konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum” ifadesine, 

katılımcıların %8,6‟sı kesinlikle katılmıyorum, %17,8‟i katılmıyorum, 

%21,8‟i kararsızım, %38,5‟i katılıyorum, %13,2‟si kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermiştir. Aşırı iyimserlik eğiliminin ortalaması ise 3,2992‟dir. 

Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, çoğunluğun bu ifadeye 

katıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, katılımcılar bireysel emekliliğe yönelik 

birikim kararı alırken aşırı iyimserlik eğilimi göstermektedir. Ancak bu 

durum, katılımcıların birikim yapma konusunda bilgilerine aşırı 

güvenmelerine, olayları kontrol altında tutma becerilerini abartmalarına ve 

riskleri düşük tahmin etmelerine sebep olan bir önyargıdır. 

Kendini kontrol edememe eğiliminin sorgulandığı “kendi zevkimden, 

keyfimden, eğlencemden fedakârlık yaparak emeklilik dönemi için tasarrufta 

bulunuyorum” ifadesine, katılımcıların %13,5‟i kesinlikle katılmıyorum, 

%26,7‟si katılmıyorum, %22,4‟ü kararsızım, %27,8‟i katılıyorum, %9,7‟si 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Kendini kontrol edememe 

eğiliminin ortalaması ise 2,9353‟tür. Yüzde dağılımı ile birlikte 

değerlendirildiğinde, katılımcıların bireysel emekliliğe yönelik olarak gerekli 

fedakârlıkları yapamadıkları ve gelecekteki hayatlarına yönelik refah 

düzeylerini artırmaya çalışmadıkları görülmektedir. Dolayısıyla, bireysel 

emekliliğe yönelik kendini kontrol edememe eğilimi gösterdikleri 

söylenebilir. 

Zihinsel sınıflandırma eğiliminin sorgulandığı “yapmakta/yapmış 

olduğumu birikimimin tümünü bireysel emekliliğe yatırırım” ifadesine, 

katılımcıların %34,8‟i kesinlikle katılmıyorum, %44,5‟i katılmıyorum, 

%12,4‟ü kararsızım, %5,7‟si katılıyorum, %2,7‟si kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermiştir. Zihinsel sınıflandırma eğiliminin ortalaması ise 1,9704‟tür. 
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Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların çoğunluğunun 

bu ifadeye katılmadıkları görülmektedir. Bu durum katılımcıların birikimlerini 

farklı amaçlarla farklı yatırım alanlarında değerlendirdiğini ve bunun da 

birikim kararları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Aşırı güven - bilgi yanılsaması eğiliminin sorgulandığı “bireysel 

emeklilik sistemi hakkında bilgi sahibi olduğum takdirde sisteme yönelik 

yatırım tahminlerimin doğruluğunun artacağını düşünüyorum” ifadesine, 

katılımcıların %7‟si kesinlikle katılmıyorum, %15,4‟ü katılmıyorum, %30,5‟i 

kararsızım, %41,2‟si katılıyorum, %5,9‟u kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermiştir. Aşırı güven / bilgi yanılsaması eğiliminin ortalaması 3,2372‟dir. 

Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, çoğunluğun bu ifadeye 

katıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, katılımcılar daha fazla bilgiye sahip 

olmaları halinde tahminlerinin doğruluğunun artacağına inanmaktadır. 

Rasyonel sürü davranışı eğiliminin sorgulandığı “bireysel emeklilik 

sistemi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan yakınımın/arkadaşımın 

tavsiyesiyle ya da yönlendirmesiyle sisteme girerim/sistemde kalmaya devam 

ederim” ifadesine, katılımcıların %22,9‟u kesinlikle katılmıyorum, %51,8‟i 

katılmıyorum, %15,6‟sı kararsızım, %8,1‟i katılıyorum, %1,6‟sı kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermiştir. Rasyonel sürü davranışı eğiliminin ortalaması 

2,1375‟tir. Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, çoğunluğun bu 

ifadeye katılmadıkları görülmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların bireysel 

emeklilik sistemi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları veya sahip 

oldukları bilginin doğruluğuna ilişkin güvenlerinin düşük olması halinde, 

çevrelerindeki bireysel emeklilik sistemi katılımcılarını ya da tasarruf 

sahiplerini taklit etme eğilimi göstermedikleri söylenebilir. 

Kayıptan kaçınma eğiliminin sorgulandığı “yaptığım yatırım 

sonucunda birikimimde oluşacak 10.000 TL‟lik kayıp nedeniyle duyacağım 

üzüntü, 10.000 TL‟lik kazanç için duyacağım sevince göre beni daha çok 

etkiler” ifadesine, katılımcıların %8,4‟ü kesinlikle katılmıyorum, %8,9‟u 

katılmıyorum, %16,2‟si kararsızım, %50,4‟ü katılıyorum, %16,2‟si kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermiştir. Kayıptan kaçınma eğiliminin ortalaması 

3,5714‟tür. Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, çoğunluğun bu 

ifadeye katıldığı, yani kazanca kıyasla kayba karşı daha fazla duyarlı oldukları 

ve daha çok tepki verdikleri görülmektedir. Dolayısıyla, kayıptan kaçınma 

katılımcılar açısından kazanç elde etmekten daha çok önem arz etmektedir. 

Bilişsel çatışma eğiliminin sorgulandığı “bireysel emeklilikte 

yakınımın/arkadaşımın uğradığı kayba tanık olmam, benim yatırım 

davranışımı etkiler” ifadesine, katılımcıların %5,1‟i kesinlikle katılmıyorum, 
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%8,4‟ü katılmıyorum, %12,4‟ü kararsızım, %51,8‟i katılıyorum, %22,4‟ü 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Bilişsel çatışma eğiliminin 

ortalaması 3,7790‟dır. Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, 

çoğunluğun bu ifadeye katıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, 

yakınlarının/arkadaşlarının uğradığı kayba tanık olan katılımcılar, yargılayan, 

yanıltıcı ve kestirme bir davranış biçimi sergileyerek, kendilerinin kayıp 

yaşama ihtimalinde artış olmasa bile, birikimlerini BES‟de yatırıma 

dönüştürürken daha dikkatli davranacaktır. Ancak bu dikkat bir süre devam 

edip, sonrasında yeniden eski halini alabilir. 

Aşina olanı tercih etme ve belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin 

sorgulandığı “bilgi sahibi olduğum ve bana standart getiri sunacak olan X 

fonunu, bilgi sahibi olmadığım fakat getirisinin daha yüksek olma ihtimali 

olan Y fonuna tercih ederim” ifadesine, katılımcıların %7,8‟i kesinlikle 

katılmıyorum, %18,1‟i katılmıyorum, %17,5‟i kararsızım, %45,3‟ü 

katılıyorum, %11,3‟ü kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Aşina olanı 

tercih etme ve belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin ortalaması 3,3423‟tür. 

Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, çoğunluğun bu ifadeye 

katıldığı görülmektedir. Katılımcılar, riskli iki seçenek arasında kalmaları 

halinde, az da olsa bilgi sahibi oldukları bir seçeneği kazanma olasılığı 

diğerine göre düşük olsa bile tercih etmektedir. Ayrıca, katılımcıların 

bilinmeyen olasılıklardan çok bilinen olasılıklara yönelik riskler almayı tercih 

ederek belirsizlikten kaçındıkları da söylenebilir. 

Aşırı güven (yükleme önyargısı) ve hataları yanlış değerlendirme 

eğilimlerinin bir arada sorgulandığı “BES birikimlerimde meydana gelecek 

olası kayıp durumunda, bu durumun sorumlusu belirlediğim fonlarda 

yatırımları değerlendiren / yönlendiren uzman portföy yöneticileridir” 

ifadesine, katılımcıların %5,4‟ü kesinlikle katılmıyorum, %8,9‟u katılıyorum, 

%14,8‟i kararsızım, %54,2‟si katılıyorum, %16,7‟si kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermiştir. Aşırı güven (yükleme önyargısı) ve hataları yanlış 

değerlendirme eğilimlerinin ortalaması 3,6792‟dir. Yüzde dağılımı ile birlikte 

değerlendirildiğinde, çoğunluğun bu ifadeye katıldığı, yani kötü sonuçları 

dışsal etkenlere bağladıkları, başarısızlıkları kötü şans veya diğer kişilerin 

aksiyonları ile gerekçelendirdikleri görülmektedir. Ayrıca katılımcılar, hatalı 

kararlar sonucunda istenmeyen durumlarla karşılaştıklarında, bu durumu 

kendileri dışında bir etkenle eşleştirerek hataları da yanlış 

değerlendirmektedir. 

Bir önceki soru ile bağlantılı olarak aşırı güven (yükleme önyargısı) 

eğiliminin sorgulandığı “BES birikimlerimde meydana gelecek olası kazanç 
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durumunda, bunu yatırım yapılacak fon karmasını belirleyen kişi olarak 

kendime bağlarım” ifadesine, katılımcıların %8,4‟ü kesinlikle katılmıyorum, 

%15,4‟ü katılmıyorum, %15,4‟ü kararsızım, %45‟i katılıyorum, %15,9‟u 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Aşırı güven (yükleme önyargısı) 

eğilimi ortalaması 3,4474‟tür. Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde 

çoğunluğun bu ifadeye katıldığı, yani ortaya çıkan iyi sonuçları ve başarıları, 

kendi yeteneklerine ve becerilerine bağladığı görülmektedir. 

Tutuculuk eğiliminin sorgulandığı “oluşturduğum X emeklilik yatırım 

fonu ile ilgili olarak bu ay olumsuz beklentiler söz konusu olsa bile 

planlamamı geçen ayki olumlu beklentiye göre yaparım” ifadesine, 

katılımcıların %8,9‟u kesinlikle katılmıyorum, %26,1‟i katılmıyorum, 

%26,7‟si kararsızım, %34‟ü katılıyorum, %4,3‟ü kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermiştir. Tutuculuk eğiliminin ortalaması 2,9865 olup, yüzde 

dağılım ile birlikte değerlendirildiğinde, azımsanmayacak bir kesimin belirli 

bir görüş veya öngörüye inatla bağlanmaya meyilli olduğu söylenebilir. 

Temsil etme eğiliminin sorgulandığı “birikimlerimin 

değerlendirilmesi için fon karmamı oluştururken uzun vadede başarılı 

performans sergileyen B emeklilik yatırım fonunu, kısa vadede yükselişte 

olan, en dikkat çeken ve göze çarpan A emeklilik yatırım fonuna tercih 

ederim” ifadesine, katılımcıların %6,5‟i kesinlikle katılmıyorum, %24,5‟i 

katılmıyorum, %19,7‟si kararsızım, %40,7‟si katılıyorum, %8,6‟sı kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermiştir. Temsil etme eğiliminin ortalaması 3,2049‟dur. 

Yüzde dağılımı ile birlikte değerlendirildiğinde, katılımcıların önemli bir 

kısmının karar verirken en fazla dikkat çeken ve göze batan unsurlardan 

etkilenmediği, dolayısıyla temsil etme eğilimi taşımadığı anlaşılmaktadır. 

3.10. Birikim ve BES Ölçeğine ĠliĢkin Faktör Analizi Bulguları 

Anket formunda birikim ve bireysel emeklilik sistemine yönelik 

ifadelerin yer aldığı bölüme açıklayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. 

Tablo 4‟te görüldüğü üzere, KMO ve Barlett‟s testi sonucunda KMO değeri 

0,846 ve Sig. 0,000 bulunmuş, dolayısıyla ölçeğe ilişkin verilerin faktör 

analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4: Birikim ve BES İfadelerine İlişkin KMO ve Barlett‟s Testi Sonuçları 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,846 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2932,873 

df 45 

Sig. ,000 
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Analiz sonucunda ilk faktör olan birikim yapma amacı alt boyutunun 

güvenilirliği 0,894, ikinci faktör olan BES temel bilgi düzeyi alt boyutunun 

güvenilirliği 0,943, üçüncü faktör olan BES‟e yaklaşım alt boyutunun 

güvenilirliği ise 0,909 olarak hesaplanmıştır (Tablo 5). Görüldüğü gibi üç 

faktörün de yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Birikim ve BES Ölçeği Güvenilirlik Değerleri 

Birikim ve BES Boyutları 
Cronbach‟s Alpha 

(α) 

İfade 

Sayısı 

Birikim ve BES Ölçeği 

Cronbach‟s Alpha (α) 

Birikim Yapma Amacı ,894 4 

0,888 BES Temel Bilgi Düzeyi ,943 3 

BES‟e Yaklaşım ,909 3 
 

Yapılan faktör analizi ile faktör yüklerinin dağılımına göre birikim ve 

BES‟e yönelik ifadelerin alt boyutları belirlenmiştir. Bu faktör yüklerinin 

dağılımı ve alt boyutlar Tablo 6‟da ayrıntılı olarak gösterilmiştir: 

Tablo 6: Birikim ve BES Alt Boyutlarının Belirlenmesi (Faktör Analizi) 
 FAKTÖR YÜKLERĠ 

1 2 3 

BĠRĠKĠM YAPMA AMACI 

Ailemi ve kendimi maddi açıdan güvence altına almaktır. ,880   

Çocuklarımın geleceği (eğitim, evlilik, iş kurmalarına 

yardımcı olmak gibi) içindir. 
,861   

Tasarruflarımı daha iyi değerlendirebilmektir. ,855   

Gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi sağlık sorununa 

hazırlıklı olabilmektir. 
,792   

BES TEMEL BĠLGĠ DÜZEYĠ 

BES‟de emekliliğe hak kazanabilmek için ne kadar süre 

kalmam ve kaç yaşını doldurmam gerektiğini biliyorum. 
 ,921  

BES hakkında bilgi sahibiyim.  ,917  

BES‟e katıldıktan sonra cayma süremi biliyorum.  ,898  

BES’E YAKLAġIM 

BES‟e katılımı mantıklı buluyorum.   ,901 

Birikimlerimi BES‟de değerlendirmek isterim.   ,887 

BES‟in katılımcılar açısından hali hazırdaki sosyal güvenlik 

sistemine ek olarak artı katkılar sağlayacağına inanıyorum. 
  ,831 

 

3.11. DavranıĢsal Finans Eğilimleri Güvenilirlik Değeri 

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, katılımcıların bireysel 

emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimlerini gösteren ifadelerin 

güvenilirliği 0,740 olarak belirlenmiş olup (Tablo 7), bu sonucun oldukça 

güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

Tablo 7: Davranışsal Finans Eğilimleri Güvenilirlik Analizi 



MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR| 114 

 

Güvenilirlik Değeri 

Cronbach's Alpha Ġfade Sayısı 

,740 12 

 

             3.12. Korelasyon Analizi Bulguları 

Birikim yapma amacı, BES temel bilgi düzeyi ve BES‟e yaklaşımın 

bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri üzerindeki etkisinin 

ölçülmesi amacıyla önce korelasyon analizi yapılmış ve değişkenler arasında 

istatistiki açıdan anlamlı ilişki olup olmadığı, varsa bu ilişkilerin yönü tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Yapılan korelasyon analizinin çıktıları Tablo 8‟de 

verilmiştir: 

Tablo 8: Korelasyon Analizi Çıktıları 

 
Birikim Yapma 

Amacı 

BES Temel 

Bilgi Düzeyi 

BES‟e 

Yaklaşım 

Davranışsal Finans 

Eğilimleri 

Birikim Yapma 

Amacı 

r 1 ,331** ,419** ,514** 

p  ,000 ,000 ,000 

N  371 371 371 

BES Temel Bilgi 

Düzeyi 

r  1 ,469** ,478** 

p   ,000 ,000 

N   371 371 

BES‟e Yaklaşım 

r   1 ,583** 

p    ,000 

N    371 

Davranışsal Finans 

Eğilimleri 
r    1 

r: Pearson Korelasyon Katsayısı, N: Birim Sayısı, ** p<0,01 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, tüm değişkenler arasında 

(p<0,01) anlam düzeyinde çift yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Pearson 

korelasyon katsayılarına bakıldığında; birikim yapma amacı, BES temel bilgi 

düzeyi ve BES‟e yaklaşım ile davranışsal finans eğilimlerinin anlamlı bir 

ilişki içerisinde olduğu ve bu ilişkinin pozitif yönlü olduğu (sırasıyla, r: 0,514, 

p<0,01; r: 0,478, p<0,01; r: 0,583, p<0,01) tespit edilmiştir. En güçlü ilişkinin 

BES‟e yaklaşım ile davranışsal finans eğilimleri (r: 0,583, p<0,01) arasında 

olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, katılımcıların BES‟e olan yaklaşımları 

değiştikçe, bireysel emekliliğe yönelik karar alırken davranışsal finans eğilimi 

gösterme düzeylerinin de değişiklik göstereceği söylenebilir. 

3.13. Çoklu Regresyon Analizi Bulguları 

Çalışmada, forward selection yöntemi kullanılarak çoklu regresyon 

analizi yapılmıştır. Bu amaçla, belirlenen bağımlı ve bağımsız değişkenlerin 

altında yer alan ifadelerin ortalaması alınmış ve kullanılmıştır. Bağımlı 

değişkenin “bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri”, 
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bağımsız değişkenlerin ise “BES‟e yaklaşım”, “birikim yapma amacı” ve 

“BES temel bilgi düzeyi” olduğu çalışmada, çoklu regresyon analizine ilişkin 

oluşturulan 3 model ve sonuçları Tablo 9‟da gösterilmiştir: 

Tablo 9: Regresyon Analizi Model Özeti 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,583a ,340 ,338 ,44792  

2 ,654b ,428 ,425 ,41750  

3 ,680c ,462 ,458 ,40543 1,789 
 

F istatistiği sonucunda ortaya çıkan p (Sig.) değerleri 3 modelin de 

anlamlı çıktığını göstermektedir (Tablo 10). 

Tablo 10: ANOVA Bulguları 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 38,145 1 38,145 190,123 ,000b 

Residual 74,034 369 ,201   

Total 112,179 370    

2 

Regression 48,033 2 24,016 137,780 ,000c 

Residual 64,146 368 ,174   

Total 112,179 370    

3 

Regression 51,854 3 17,285 105,154 ,000d 

Residual 60,325 367 ,164   

Total 112,179 370    
 

Yapılan regresyon analizi sonucunda; birikim yapma amacı, BES 

temel bilgi düzeyi ve BES‟e yaklaşımın katılımcıların bireysel emekliliğe 

yönelik göstermiş oldukları davranışsal finans eğilimlerini anlamlı şekilde 

etkilediği tespit edilmiştir. Tablo 11‟de de görüldüğü üzere, bağımlı değişken 

olan davranışsal finans eğilimlerindeki değişmeyi açıklayan BES‟e yaklaşım 

faktörünün 0,200 (p<0,001), birikim yapma amacı faktörünün 0.164 

(p<0,001), BES temel bilgi düzeyi faktörünün 0,107 (p<0,001) seviyesinde 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre oluşturulan üç hipotez de 

kabul edilebilir: 

H1: Katılımcıların birikim yapma amacı ile bireysel emekliliğe yönelik 

davranışsal finans eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (KABUL) 

H2: Katılımcıların BES‟e yönelik temel bilgi düzeyleri ile bireysel emekliliğe 

yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır 

(KABUL) 

H3: Katılımcıların BES‟e yaklaşımları ile bireysel emekliliğe yönelik 

davranışsal finans eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır (KABUL) 
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Tablo 11: Katsayılar Tablosu 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Standart Hata Beta 

1 
Sabit Terim 2,153 ,075  28,785 ,000 

BES‟e Yaklaşım ,324 ,023 ,583 13,789 ,000 

2 

Sabit Terim 1,655 ,096  17,222 ,000 

BES‟e Yaklaşım ,248 ,024 ,446 10,280 ,000 

Birikim Yapma Amacı ,183 ,024 ,327 7,532 ,000 

3 

Sabit Terim 1,498 ,099  15,162 ,000 

BES‟e Yaklaşım ,200 ,025 ,361 7,910 ,000 

Birikim Yapma Amacı ,164 ,024 ,292 6,835 ,000 

BES Temel Bilgi Düzeyi ,107 ,022 ,212 4,821 ,000 
 

Bunun yanı sıra oluşturulan üç modelde BES‟e yaklaşım, birikim 

yapma amacı ve BES temel bilgi düzeyi değişkenleri ile bireysel emekliliğe 

yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında pozitif yönlü ve R=0.680 

kuvvetinde bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu üç bağımsız değişken 

katılımcıların bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilim 

seviyelerinin %46,2‟sini açıklamaktadır. Oluşturulan bu modele göre 

aşağıdaki regresyon denklemi kurulabilir: 

Bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri = 1,498 + 

(BES‟e Yaklaşım x 0,200) + (Birikim Yapma Amacı x 0,164) + (BES Temel 

Bilgi Düzeyi x 0,107) 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, belirli bir eğitim düzeyine sahip olan öğretmenlerin 

birikim yapma amaçları, BES temel bilgi düzeyleri ve BES‟e olan 

yaklaşımlarının bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, araştırmaya uygun olarak 

geliştirilen anket formu Eskişehir ilinde Millî Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 

devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenlere uygulanmıştır. Anket 

çalışmasından elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler halinde özetlenirken, 

birikim ve BES‟e yönelik ifadelere açıklayıcı faktör analizi (AFA) 

uygulanmış ve bu ifadelerin alt boyutları belirlenmiştir. Belirlenen alt boyutlar 

(birikim yapma amacı, BES temel bilgi düzeyi ve BES‟e yaklaşım) ile 

bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkiler olup olmadığını belirlemek için önce korelasyon 

analizi yapılmış, daha sonra bu alt boyutların davranışsal finans eğilimleri 

üzerinde etkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla da çoklu regresyon 

analizi uygulanmıştır. Ulaşılan bulgulara bağlı olarak katılımcıların BES‟e 
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olan yaklaşımlarının, birikim yapma amaçlarının ve BES temel bilgi 

düzeylerinin bireysel emekliliğe yönelik davranışsal finans eğilimleri üzerinde 

etkisi olduğu ve bu etkinin pozitif yönlü olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, 

oluşturulan üç hipotez de desteklenmektedir. Özetle;  

Katılımcıların gerek BES‟e giriş aşamasında gerekse sistem 

içerisindeyken sergilemiş oldukları davranışsal finans eğilimlerini etkileyen 

üç faktörün varlığı istatistiksel açıdan tespit edilmiştir. Bu üç faktör: 

• Birikim yapma amacı, 

• BES temel bilgi düzeyi ve 

• BES‟e olan yaklaşımdır. 
 

Bu üç faktörün etkilediği davranışsal finans eğilimleri ise: 

 

• Aşırı iyimserlik, 

• Kendini kontrol edememe, 

• Zihinsel sınıflandırma, 

• Aşırı güven sonucu bilgi yanılsaması, 

• Aşırı güven sonucu yükleme önyargısı, 

• Rasyonel sürü psikolojisi, 

• Kayıptan kaçınma, 

• Bilişsel çatışma ve 

• Aşina olanı tercih etme eğilimleridir. 
 

Elde edilen bulgular, katılımcıların sadece giriş aşamasında değil 

sistemdeyken de yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını, sisteme olan 

yaklaşımları ile birikim yapma amaçlarının da farklılaşabildiğini göstermiştir. 

Bu durum, bireysel emekliliğe yönelik karar alınırken gösterilen davranışsal 

finans eğilimlerini etkilerken, fon karmalarında irrasyonel değişiklikler 

yapılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, henüz sisteme giriş 

aşamasında fon karmasının oluşturulması amacıyla emeklilik şirketlerinin 

uyguladıkları risk-getiri profili anketlerinin geliştirilmesi kadar, sisteme 

katılım gerçekleştikten sonra bireylerin sergiledikleri eğilimlerinin takip 

edilmesi de son derece önemli ve gereklidir. Sonuç olarak gerek sisteme 

girişte gerekse sistemdeyken sergilenen tutum ve davranışların davranışsal 

finans perspektifinden dikkate alınmasının, bu davranışların altında yatan 

nedenlerin tespit edilmesinin ve bu çalışmaların periyodik olarak 

tekrarlanmasının, bireysel emeklilik şirketleri ve bireylerin kazanımlarını 

karşılıklı olarak arttıracağı düşünülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin fazla olması, 

benzer ürünlerdeki artış, bilgi karmaşası gibi nedenlerden dolayı tüketiciler, 

mal ve hizmetler ile ilgili yeterli ve doğru bilgiye ulaşmakta güçlükler ile 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının 

karşılanması konusunda bilinçli olmaları modern pazarlama uygulamalarında 

son derece önemli görülmektedir. Bilinç düzeyleri yüksek olan tüketiciler 

gerçek ihtiyaçlarını ön planda bulundurmakta ve var olan imkânlarını akılcı 

bir şekilde kullanabilmektedirler. 

Tüketicilerin satın alma niyetine psikolojik, sosyal, ekonomik ve 

kültürel faktörlerle beraber dini inançlar da etki etmektedir (Akçi ve Kılınç, 

2016: 109). Özellikle Müslüman olan ve helâl ürün tüketimine dikkat eden 

tüketiciler için tüketilecek gıda ürünlerinin dini kurallara göre üretilmiş 

olması son derece önemlidir. Helâl ürün, günümüzde Müslüman tüketicilerin 

dışındaki tüketicilerin de kabul ettiği bir standart olarak bilinmektedir. 

Müslüman olmayan tüketiciler helâl ürünleri diğer ürünlere göre daha taze, 

güvenli, temiz ve sağlığa yararlı olarak görmektedirler (Golnaz, vd. 2010; 

667). Bu nedenlerden dolayı helâl gıda ürünlerinin uygun bir 

standardizasyona sahip olması için helâl gıda sertifikası veren kurum ve 

kuruluşlar açılmaya başlamıştır.  

Helâl gıda kavramı, her geçen gün rekabet halindeki işletmeler ve 

tüketiciler arasında daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Bu durum ise helâl 

gıda pazarlarının giderek büyümesine neden olmakta ve ortam 

hazırlamaktadır. İşletmelerin helâl gıda ürünleri üretimine odaklanmaları, 

tüketicileri daha fazla helâl gıda ürünleri tüketmeye yöneltmektedir. Bu 

açıdan tüketicilerin helâl gıda ürünleri konusunda bilinçlendirilmesi de büyük 

bir sorumluluk gerektirmektedir.  

Satın alma niyeti ise bir mal veya hizmetin, tüketicinin somut 

anlamda beklentilerine tam olarak cevap vermesi veya hedonik anlamda ne 

ölçüde değer oluşturacağı düşüncesiyle ilgilidir (Yıldız, 2020: 1026). 

Dolayısıyla, tüketicinin satın alma niyetine ilişkin karar verme sürecinde, 

satın alma niyetini etkileyen başta ihtiyaçların şiddeti ve aciliyetine yönelik 

kişisel faktörler olmak üzere, sosyal, psikolojik ve kültürel faktörlerin 

bilinmesi önemli görülmektedir (Turan ve Çolakoğlu, 2009: 292). Bu 

bağlamda tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi ve satın alma niyetine 

etkisinin belirlenmesi araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla 

helal gıda tüketimi konusunda tüketici bilinç düzeyinin artırılması için ortaya 

konulacak çözüm önerileri çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.  
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2. LİTERATÜR 

2.1. Bilinçli Tüketim ve Bilinçli Tüketici Kavramı 

Sosyal bilimlerde genel anlamda bilinç kavramı; davranışa anlam 

katan bir durum olarak değerlendirilmektedir (Loewenstein, vd. 2001: 267-

286). Eroğlu (2012: 81-102) ise bilinç kavramını; insanın şahsını bilmesi, 

çevresini tanıması, çevresinde meydana gelen olayların farkında olması, zihin 

yoluyla çıkarımlarda bulunabilmesi, bilgili olma ya da uyanık olma olarak 

tanımlanmıştır. Tüketim ise genel anlamda hedeflenen bir eksikliğin 

tamamlanması için bir mal veya hizmetin elde edilmesi, sahip olunması, 

kullanılması ya da ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır (Odabaşı, 

1999: 4). Baudrillard’a (2021: 95) göre tüketim, sosyal ve aktif olarak bir 

davranış olmanın yanında; ahlak, kurum ve sosyal değerler sistemidir. Aynı 

zamanda nesnelerin ve fikirlerin tüketilmesi olarak da ifade edilmiştir.  

Bilinçli tüketim konusunda literatürde birçok tanıma rastlamak 

mümkündür. Çalışma kapsamında ulaşılabilen tanımlardan bazıları verilmeye 

çalışılmıştır. Buğday (2015: 59) tarafından bilinçli tüketim, kişinin harcama 

davranışında bilinç ve akıl merkezli düşünerek harcama davranışının 

tesirlerinin farkında olması olarak tanımlanmıştır. Avallone ve arkadaşları 

tarafından, tüketimin azalan boyutlarını azaltma, uygun yönlerini ise en 

yüksek duruma getirme yolu olarak ifade edilmiştir (Avallone, vd. 2012: 122-

134). Kozinets ve Handelman tarafından ise aşırı tüketimden uzaklaşmak, asıl 

ihtiyaçlara yönelerek tüketimi gerçekleştirmek olarak belirtilmiştir (2004: 

698). Yapılan tanımlamalar doğrultusunda, tüketicinin ihtiyaçlarını düşünerek 

kaliteli, güvenli ve ucuz malları ayıklayarak planlı ve programlı bir halde 

yaptığı satın alma niyetleri bilinçli tüketimin temelini oluşturduğu kabul 

edilmektedir (Özbölük, 2010: 5). 

Tüketici, genel olarak ürün ve hizmetlerden belirlenmiş bir fiyat 

bedelinde yararlanan bireyler olarak tanımlanmaktadır (Altunışık, vd. 2015: 

118). Nicosia, (1996: 29) ve Penpece, (2006: 5) tarafından ise tüketici; 

piyasadaki kurumlarınca satışı yapılan ürün ve hizmetlere, şahsi veya ev 

halkının ihtiyaçlarını, isteklerini veya arzularını gidermek maksadıyla satın 

alma işlemini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. 

Bilinçli tüketici ise genel anlamda, satın alma davranışlarında dikkatli 

hareket eden, elde edilecek ürün ve hizmetlerin ucuz, güvenli, kaliteli ve 

dayanıklı olanı satın alan, çevresel öğelerden etkilenerek yanlış davranışlarda 

bulunmayan birey olarak tanımlanmıştır (Gülmez, 2006: 154; Buğday ve 

Babaoğul, 2016: 202). Ayrıca sahip olduğu hakları bilen, farkında olan ve bu 

haklara sahip çıkan, savurgan olmayıp israfı terk eden, etik davranan, tüketim 



127 | MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR 

 

davranışının yaşadığı çevreye ve topluma etkisinin bilincinde olan ve halkın 

gelişmesi için elinden gelen çabayı gösteren açık fikirli şahıs olarak da 

tanımlanmaktadır (Ersoy ve Sarıabdullahoğlu, 2010: 74; Hekimci, 2003: 254). 

Bu bağlamda, bir mal veya hizmeti satın alma öncesi, esnası ve sonrasında 

ölçülü davranış sergileyen, alışveriş için ihtiyaç duyulan bilgilere sahip olan 

ve bütçesine göre uygun karar verebilen şahısları bilinçli tüketici olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

2.2. Helâl Gıda Kavramı ve Önemi 

Genel anlamda helâl gıdalar, üretimden son tüketime kadar tamamen 

İslam dininin kural ve yasaklarına göre oluşturulmuş, domuz eti veya çeşidi 

ile alkol içermeyen, insan sağlığı için uygun, temiz gıdalar olarak kabul 

edilmektedir (Öztürk, vd. 2015: 155-156; Türker, 2020: 85). Ayrıca helâl 

gıda; bitkilerden, hayvanlardan veya kimyasal olarak elde edilen malların ham 

maddeleri, yardımcı bileşenleri, işletmenin temiz olması, katkı maddeleri, 

işleme metotları ve paketlenmelerinin İslam dininin kurallarına uygunluğu 

olarak da değerlendirilmektedir. Helâl gıda sadece ürünün kendisi değil 

ürünlerin kesimi, temizlik, yıkama ve depolamasını da içine almaktadır 

(Ratanamaneichat ve Rakkarn, 2013: 135; Çallı, 2014: 44).  

Gıda katkı maddelerinin (renklendiriciler, tatlandırıcılar, lezzet 

arttırıcılar, emülgatörler, antioksidanlar ve koruyucular, parlatıcılar, asit 

düzenleyiciler, jelatin ve enzim) helâl olup olmadığını öğrenmek için 

kaynağını bilmek gerekmektedir. Gıda katkı maddelerinin kullanım 

karışıklığının önlenmesi için Avrupa Birliğinin (EC) yönergeleriyle kodlar 

(E100-E199, E200-E299 vb.) oluşturulmuştur (Küçüköner, 2011: 13-14).  

Günümüz şartlarında gıda katkı maddeleri, işletmelerin gıda malları 

üretimi ve pazarlama süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Tüketilen ürünlerin 

lezzetini ve ambalajını tüketicinin istediği şekle koymak ve bozulmadan daha 

uzun süre kalmasını ayarlamak gibi süreçler, katkı maddelerinin ürünlerin 

pazarlamasındaki rolünü ortaya koymaktadır.  

Müslüman bireylerin helâl gıda meselesindeki bilinç seviyelerinin 

artması helâl ürün pazarının büyümesinde oldukça etkili bir faktördür. Ayrıca 

helâl gıdaların sağlıklı, hijyenik açıdan güvenilir ve çevre dostu olması, İslam 

dinine inanan tüketicilerin yanında Müslüman olmayan tüketicilerin de helâl 

ürünlere olan tercihini artırdığı ifade edilmektedir (Torlak, 2012: 2; Rezai, vd. 

2012: 35). Helâl gıdaya ilginin artmasıyla beraber İslam dinini benimseyen 

ülkelerin yanında İslam dinini benimsemeyen ülkelerin de helâl gıda 
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pazarından yer alma girişiminde bulundukları bilinmektedir (Seyidov, 2013: 

74).                                                                                                                                                                                                                                     

Helâl gıda üretecek işletmeler açısından Müslüman ve Gayrimüslim 

kişiler için sağlıklı, güvenilir ve kaliteli bir ürün algısı oluşturmak önemli 

görülmektedir. Bu algının oluşması için yüksek kaliteli gıdalar üretilmeli, 

gıdaların ambalajında helâl sertifikası amblemi veya logosu yer almalı ve mal 

ve hizmet sistemlerinde geçen aşamaların bilime uygun olması gerekir. Ayrıca 

üretimin ve pazarlamanın her aşamasında İslami kurallara dikkat edilmesi 

önem arz etmektedir (Ünalan, 2017: 110-111). 

Helâl gıda sertifikası, İslam dinin beslenme şartlarına uyan malları 

belgeleyen İslami kuruluşlarca verilen bir sertifika olarak kabul edilmektedir 

(Hanzaee ve Ramezani, 2011: 3; Yener, 2011: 27-28). Helâl sertifikası 

bireylerin gıda ürünlerine olan güvenini artırmakta, böylece satın alma 

niyetlerine etki etmektedir. Helâl sertifikalı ürünlerin temiz, güvenli, sağlıklı 

ve kaliteli bir şekilde üretilmesinden dolayı bu ürünleri Müslüman olmayan 

tüketiciler de tercih etmektedir (Aziz ve Chok, 2013: 8). Kısacası günümüzde 

helâl gıda sertifikası tüketiciler açısından satın alma davranışının belirleyici 

faktörlerinden biri haline gelmiştir. Helâl ürün sertifikası verme olayı 

Amerika Kıtası, Avrupa Kıtası, Asya Kıtası’nın belirli devletleri ve Pasifik 

devletleri gibi İslam dinini benimsemeyen devletlerde hayatını devam eden 

Müslüman bireyleri korumak maksadıyla ortaya çıkmıştır. Helâl gıda 

sertifikası verme olayı ilk olarak 1960 ‘lı yılların ortalarında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde verilmeye başlanmıştır (Tekle, vd. 2013: 4; Topdaş, 2017: 9). 

Helâl gıda sertifika verme olayı ise Malezya ülkesinde 1971 yılında 

dünyadaki ilk örneği olarak ortaya çıkmıştır. Malezya İslami Gelişim Dairesi 

(JAKIM), 1982 yılından sonra helâl gıda belgesini vermeye başlamıştır. 

Bundan dolayı Codex Alimentaruis Komisyonu Malezya ülkesini helâl gıda 

ürünleri alanında en güzel örnek olarak göstermektedir (İbrahim ve 

Mokhtarudin, 2010: 42). 

Helâl gıda sertifikası konusunda öncü olan ve dünyada genel kabul 

görmüş kurum Malezya’nın JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) 

kurumudur. Türkiye’de ise helâl gıda sertifikası GİMDES (Gıda ve İhtiyaç 

Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği) tarafından 

verilmektedir. GİMDES, helâl, temiz ve hijyenik gıdaları araştırma ve 

sertifika verme çalışmalarını gerçekleştirmek için kurulmuş bir sivil toplum 

kuruluşudur. Türkiye’de sertifikalama yapan diğer bir kuruluş ise devlet 

kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü’dür (TSE). Bu sertifikalama TSE 
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tarafından Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) 

helâl sertifika standartlarına göre yapılmaktadır.  

Helâl kavramı artık sadece dini bir terim olarak kullanılmamaktadır. 

İşletmeler açısından bakıldığında kalite ve yaşam tarzının sembollerinden biri 

olarak değerlendirilmektedir. Daha önceki yıllarda kendi belirlediği 

standartlara uymayan gıdaları kullanmayan Müslümanlar, günümüzde helâl 

ürün belgesini bulunduran, inançlarına uygun ürünleri tercih etikleri 

belirtilmektedir (Lada, vd. 2009: 66). Bundan dolayı helâl gıda pazarı kavramı 

ilk olarak Müslümanların daha çok yaşadığı bölgeleri akıllara getirmektedir. 

Ancak günümüzde helâl gıda kavramı Müslüman tüketicilerle birlikte 

Müslüman olmayan tüketicilerin de ilgi alanları arasında yer almaktadır. Her 

geçen gün büyüme potansiyeli bulunan helâl gıda pazarı, Müslümanların 

dışında diğer dinlere inanan tüketiciler tarafından da güvenilir ve hijyenik 

bulduklarından dolayı tercih edilmektedir.  

Helâl pazar kavramı algısı, sadece gıda ürünleri üzerinde olsa da 

gıdanın dışında yer alan diğer ürünleri de içermektedir. Günümüzde helâl 

pazarlar birçok alana ev sahipliği yapmaktadır. Kozmetik, turizm ve tarım gibi 

alanlar bunların arasında sayılabilir (Wilson ve Liu, 2010: 113). 

Sonuç olarak günümüzde helâl ürünler kaliteli, hijyenik ve sağlıklı bir 

şekilde üretildiğinden, Müslüman tüketiciler dışında diğer dinlere mensup 

tüketiciler tarafından da tercih edilmeye başlanmıştır. Söz konusu durum ise 

işletmeleri rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek, satış ve kar paylarını 

artırabilmek açısından tüm pazarlama faaliyetlerinde helâl kavramına önem 

vermeye yönlendirmiştir. 

2.3. Satın Alma Niyeti  

Davranış ile tutum arasında önemli bir konumda yer alan niyet, 

herhangi bir davranışın eyleme dönüştürülmesi için bireyin isteyerek yaptığı 

bir irade şekli olarak tanımlanmaktadır (Özkaynak, 2018: 1-11; Mutlu, vd. 

2011: 55). Demirgüneş (2015: 57) ise niyeti; inançlarla tutumun ve tutumla 

davranışların birbirini etkilediği bir kavram olarak ifade etmiştir. Niyetler, 

bireylerin hal ve hareketlerinde etkisi bulunan dürtüler ile ilgili olduğundan, 

bir davranışın yerine getirebilmesi adına bireyin ne kadar arzulu şekilde emek 

harcadığının göstergesi olarak görülmektedir (Ajzen, 1991: 181). Yapılan 

açıklamalardan tutum, niyet ve davranışların birbirleriyle bağlantılı kavramlar 

olduklarını belirtmek mümkündür. 

Satın alma niyetinin temelini olasılık ve beklenti oluşturduğundan 

(Kozak ve Doğan, 2014: 65), bireylerin satın alma davranışı, rekabet 
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ortamında varlığını devam ettirmeye çalışan işletmelerin pazarlama stratejileri 

belirlerken üzerinde çalışmaları gereken önemli bir konu olarak 

değerlendirilmektedir. Çünkü işletmeler, hedef kitlelerin satın alma 

niyetlerine göre pazar araştırması yaparak yeni pazarlama stratejileri 

geliştirmektedirler (Carter, 2009: 7-125). 

Bir tüketicinin mal ya da hizmete yönelik satın alma niyeti, o mal 

veya hizmetin görülebilir veya hedonik olarak şahsına ne ölçüde yarar 

sağlayacağı düşüncesiyle ilgilidir (Yıldız, 2020: 1026). Bu nedenle, 

tüketicinin karar verme sürecinde, satın alma niyetini etkileyen kişisel, 

kültürel, psikolojik unsurların yanında sosyal unsurların da bilinmesi önemli 

görülmektedir (Turan ve Çolakoğlu, 2009: 292). 

2.4. Konuya İlişkin Yapılan Çalışmalar 

Bilinçli tüketim konusunda Shether, Stackman ve Moore (1991) 

tarafından yapılan çalışmada; bazı tüketicilerin çevre sorunlarına karşı hassas 

ve dikkatli davranışlar gösterdiği belirlenmiştir. Singh (2009) ise Hindistan’da 

şehirlerde yaşamını sürdüren kadınların ise bilinçli harcama konusu üzerinde 

durduklarını belirtmişlerdir. Beyaz (2020) tarafından yapılan çalışmada; 

kişilik özellikleri ile bilinçli tüketim yönelimleriyle anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir.  

Helâl gıda tüketimine yönelik çalışmalara bakıldığında, Öztürk, Nart 

ve Altunışık (2015) yaptıkları çalışmada,  tüketicilerin temizlik, kozmetik ve 

gıda ürünleri arasında en fazla gıda ürünlerinin helâl olmasında titiz 

davrandıkları tespit edilmiştir. Helâl olan gıdaların, İslam dininin belirlemiş 

olduğu hususlara göre üretiminin sağlamasıyla beraber tüketici bireylerce 

güvenilir, sağlıklı ve temiz olarak görüldüğü belirtilmiştir. Çukadar (2017) 

yaptığı çalışmada, tüketicilerin helâl konusunda ölçüt olarak en fazla alınan 

gıdaların domuz eti ve türevi maddeler içerip içermediği konusuna dikkat 

ettikleri görülmüştür. Satın alınan ürünlerle ilgili olarak, helâl belgesinin 

olmasına dikkat eden tüketici bireylerin en fazla dini hassasiyetlerinden ötürü 

dikkat ettikleri; bu konuda hassas olmayanlar ise ürünleri tedarik edemedikleri 

için tüketemedikleri belirlenmiştir. Aziz ve Chok (2013) yaptıkları 

araştırmada, helâl gıda bilincinin, helâl gıda belgelendirmenin, pazarlama 

açıklanmasının ve markanın satın alma kararı arasında anlamlı bir bağın 

varlığının olduğunu, buna karşın gıda kalitesi arasında ise anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Köleoğlu, Erdil ve Gezen (2016), helâl gıda satın 

alma niyeti ile tüketicilerin yaş, meslek ve eğitim seviyeleriyle anlamlı bir 

farkın olmadığını, aynı zamanda ortaya çıkan en yüksek gelir seviyesiyle 
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diğer gelir seviyeleri arasında anlamlı bir farkın olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kurtoğlu ve Çiçek (2013), tüketici bireylerin helâl gıdalar ile ilgili beklenti, 

algılama ve tutumlarının bazı kişisel özelliklere (öğrenim seviyesi, meslek, 

cinsiyet ve gelir durumu) göre farklılık gösterdiğini belirlemişlerdir. Che Man 

ve Sazili (2010) çalışmalarında, son yıllarda Müslüman tüketicilerin helâl gıda 

farkındalığının artış gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Özçelik (2019) 

çalışmasında, helâl ürün tüketimi davranışıyla helâl belgeli ürünü satın alma 

davranışı ve helâl ürün kavramının ne ifade ettiğiyle pozitif yönlü bir bağın 

olduğunu gözlemlemiştir. Kadın bireylerin erkek bireylere göre helâl ürün 

konusunda daha çok titiz davrandıklarını, evlilerin bekârlara oranla daha çok 

dikkat ettiğini tespit etmiştir.  

Tüketici bilinç düzeyiile ilgili olarak Onurlubaş, Gümüş ve Karaca 

(2020), tarafından yapılmış olan çalışmada, tüketicilerin doğal yumurta satın 

alma niyetlerini etkileyen faktörlerin gıda güvenliği, alınan gıdanın besin 

değeri, elde edilen bilgilerin kaynağı ve sağlık bilinci olduğu elde edilmiştir. 

Toklu ve Ustaahmetoğlu (2016), sağlıklı beslenme ve sağlık bilincinin çaya 

yönelik algılar üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir.  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Problemi, Amacı ve Önemi 

Tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti 

üzerine etkisinin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Buna 

bağlı olarak araştırmanın problem cümlesi ise; “Tüketici bilinç düzeyinin 

helâl gıda tüketimi ve satın alma niyetine etkisi var mıdır?” olarak 

belirlenmiştir. 

Helâl gıda kavramı, her geçen gün rekabet halindeki işletmeler ve 

tüketiciler arasında popülerlik kazanmakta bu durum helâl gıda pazarının 

giderek büyümesine neden olmaktadır. İşletmelerin rekabbette başarı, 

varlıklarının devamı ve karlılık açısından helâl ürünler üzerinde durmaları, 

bunun yanında tüketicilerin helâl ürünleri tüketme tercihlerindeki artış ve 

tüketicilerin satın alma niyetlerinin helal ürünlere doğru meyil göstermesi 

çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Hipotezleri    

Başta zaman olmak üzere, maddiyat ve ulaşım zorlukları araştırmanın 

sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Belirtilen sınırlılıklar çerçevesinde araştırma 

verileri Batman ilinde bulunan tüketicilerden elde edilmiştir. 

Araştırmanın önemi ve amacından hareketle araştırma hipotezleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
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H0a: Tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi üzerinde pozitif 

yönlü anlamlı bir etkisi yoktur. 

H1a: Tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi üzerinde pozitif 

yönlü anlamlı bir etkisi vardır. 

H0b: Tüketici bilinç düzeyinin satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi yoktur. 

H1b: Tüketici bilinç düzeyinin satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır. 

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Batman ilinde yaşayan 18 yaş ve üstü tüketiciler araştırmanın evrenini 

oluşturmuştur. TÜİK 2021 verilerine göre Batman ili nüfusu 626.319 kişi 

olarak belirlenmiştir. Evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmaması 

nedeniyle örneklemeye gidilmiştir. Düşük maliyetli, uygulamasının kolay ve 

oldukça yaygın olarak kullanılması nedeniyle çalışmada kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen verilerin geçerlik ve güvenirliğini test etmek 

amacıyla 384 anket (%95 güven aralığı ve + %5 hata payı) yeterli 

görülmektedir (Sekaran, 1992: 253). Ancak araştırmanın geçerlik ve 

güvenirliğini arttırmak amacıyla 443 katılımcıya anket uygulanmıştır. Anket 

formlarının bir kısmının hatalı, eksik ve özensiz doldurulmuş olması 

nedeniyle verilerin analizinde 433 adet anket formu değerlendirilmiştir.  

3.4. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Çalışmada anket yöntemi veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. 

Anketler online ve yüz yüze anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Anket 

formunun oluşturulmasında konu ile ilgili hazır ölçeklerden faydalanılmıştır 

(Buğday, 2015; Kızılkaya, 2017; Özçelik, 2019; Göktürk, 2019). Anket formu 

hazırlanırken hazır ölçeklerde yer alan sorular, araştırmanın amacına uygun 

olarak düzenlenmiştir. Ankette hatalı ve eksik soru olup olmadığını test etmek 

amacıyla 57 katılımcı ile ön uygulama yapılmıştır. Anketin güvenirlik 

(Cronbach’s Alpha) değeri 0,968 olarak bulunmuştur. Cronbach’s Alpha 

değerinin yüksek derecede güvenilir olması nedeniyle asıl uygulama 

yapılmıştır. 

3.5.Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde başta güvenirlik analizi yapılmıştır. Verilerin 

geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmadan önce normallik 

analizi yapılmış ve veriler normal dağılım gösterdiğinden alt ölçeklerde faktör 
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analizi yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerde descriptive ve hipotezlerin test 

edilmesinde ise Regrasyon analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analizlerin 

tamamı %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık seviyesinde (p<0,05) 

değerlendirilmiştir. 

Elde edilen anket verilerinin analizi sonucunda, 33 sorudan oluşan 

anketin güvenirlik (Cronbach’s Alpha) değeri 0,980 olarak hesaplanmıştır. 

Güvenirlik değeri yüksek derecede güvenir aralığında yer almaktadır.  

Verilerin geçerliliğini ölçmek amacıyla faktör analizi yapılmadan 

önce normallik analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılımını belirlemek 

amacı ile “kurtosis” basıklık ile “skewness” çarpıklık analizi yapılmıştır.  

 
Tablo 1: Çarpıklık ve Basıklık Değerleri Tablosu 

Değişken Çarpıklık Basıklık 

Tüketici Bilinç düzeyi -0,679 -0,46 

Helel Gıda Tüketimi -1,185 0,529 

Satın Alma Niyeti -1,266 -0,962 

 
Tablo 1 incelendiğinde tüketici bilinç düzeyi, helâl gıda tüketimi ve 

satın alma niyeti ölçeklerinin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 

arasında olduğu görülmektedir. Veriler normal dağılım şartını sağladığından 

analizlerde güvenirliği yüksek olan parametrik testler kullanılmıştır. 

Normallik analizinde basıklık ve çarpıklık katsayılarının normal 

dağılım göstermesi, verilerin faktör analizine uygun olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.  Değişkenler arasındaki ilişkinin faktör analizine uygunluğunun 

belirlenmesi için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yöntemi kullanılmıştır. Analiz 

sonucunda, 33 sorudan oluşan değişkenlerin genel olarak KMO katsayısının 

0,50’den büyük (0,969 - Mükemmel) ve Barlet Testi sonucunun ise 0,000 

(p=0,000) çıkmasından dolayı, değişkenlerin faktör analizine uygun olduğu 

tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların toplam varyansı açıklama oranları ise 

0,77 olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 3: Faktör Analizi Tablosu 

  Faktörler 

Faktör 

Yükler

i 

Cronbach'

s Alpha 

T
ü

k
et

ic
i 

B
il

in
ç 

D
ü

ze
y
i 

(T
B

D
) 

TBD1-Evrensel tüketici hakları konusunda bilgi 

sahibiyim. 

,700 

0,965 

TBD2-Tüketici Koruma Kanunu hakkında bilgi 

sahibiyim. 

,743 

TBD3-Alo 175 tüketici hattı hakkında bilgi 

sahibiyim 

,722 

TBD4-Kapıda satışlarda cayma hakkı olduğu 

konusunda bilgi sahibiyim. 

,746 

TBD5-Satın aldığım bir ürün ayıplı/kusurlu 

çıkması hallinde yapabileceklerim hakkında 

bilgi sahibiyim. 

,764 

TBD6-Belli bir kullanım süresine sahip gıdaların 

son kullanma tarihini kontrol ederek taze ürün 

almak benim için önemlidir. 

,737 

TBD7-Alışverişte yanılmamak ve pişman olmak 

için en iyi yol ürünler hakkında bilgi sahibi 

olmaktır. 

,737 

TBD8-Pazara sunulan ve ilgi alanıma giren yeni 

mal ve hizmetleri sürekli olarak takip ederim. 

,784 

TBD9-Mal ve hizmetleri (dayanıklı tüketim 

malları, özellikli mallar, gıda ürünleri) satın 

almadan önce kataloglara ve internetteki 

bilgilere göz atarım. 

,801 

TBD10-Mağazalardaki satış personeli ürün 

hakkında bilgi edinmek için önemli bir 

kaynaktır. 

,734 

TBD11-Gazete ve internet reklamlarını ürünler 

hakkında bilgi almak için incelerim. 

,771 

TBD12-Her zaman birden fazla mağazayı 

incelerim, aynı ürün için en iyi fiyatı sunanı 

tercih ederim. 

,802 

TBD13-Pazarlık yaparak en uygun fiyatı almaya 

çalışırım. 

,754 

TBD14-Çevreyi kirleten şirketlerin ürünlerini 

satın almamayı tercih ederim. 

,715 

TBD15-Geri dönüşümlü, paketlenmiş ürünleri 

satın almaya özen gösteririm. 

,735 
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H

el
â
l 

G
ıd

a
 T

ü
k

et
im

i 
(H

G
T

) 

HGT1- Mümkün olduğu sürece düzenli olarak 

helâl gıda ürünlerini satın alırım.  

,833 

0,978 

HGT2- Günlük alışverişimi yaparken helâl 

sertifikalı ürünleri satın almaya çalışırım. 

,868 

HGT3-Sağlıklı olmasından dolayı helâl 

sertifikalı ürünleri tüketmeye çalışırım. 

,863 

HGT4- Aile üyelerim helâl sertifikalı ürünleri 

tüketmeye çalışır. 

,832 

HGT5- Alacağım ürün paketi üzerinde helâl 

logosunun olup olmadığına dikkat ederim. 

,796 

HGT6-Benzer ürünler arasında helâl sertifikalı 

ürünleri tüketmeye çalışırım. 

,863 

HGT7-Helâl sertifikalı ürünleri dini değerlerime 

uygun olduğu için tüketirim. 

,861 

S
a
tı

n
 A

lm
a
 N

iy
et

i 
(S

A
N

) 

SAN1- Çevreye zarar vermeyen çevre dostu 

ürünleri satın almaya çalışırım. 

,723 

0,976 

SAN2- Geri dönüştürülebilir ürünleri satın 

almaya özen gösteririm. 

,726 

SAN3-Gösterişten uzak, sade ve işime yarayan 

ürünleri satın almaya çalışırım. 

,689 

SAN4-Müşterilerine değer verdiğine inandığım 

işletmelerin ürünlerini satın almaya çalışırım. 

,679 

SAN5-Sosyal sorumluluk faaliyetlerine önem 

veren işletmelerin ürünlerini satın almaya 

çalışırım. 

,742 

SAN6-İnsan sağlığına ve doğada yaşayan diğer 

canlılara zarar vermeyen ürünleri satın almaya 

çalışırım. 

,713 

SAN7- Ulaşabildiğim sürece helâl gıda 

ürünlerini satın almaya çalışırım. 

,539 

SAN8-Helâl gıda ürünlerine ulaşmak için uzak 

mesafedeki mağazalara gitmeyi göze alırım. 

,587 

SAN9- Gelecekte helâl gıda ürünlerini satın 

almaya devam etmek için çaba göstereceğim. 

,561 

SAN10- Günlük kullanım malzemeleri satın 

alırken helâl sertifikalı ürünleri satın almaya 

çalışırım. 

,522 

SAN11-Biraz pahalı olsa bile helâl sertifikalı 

ürünleri satın almaya çalışırım. 

,483 
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Yapılan faktör analizi sonucunda değişkenlerin üç faktör olarak 

dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen üç faktörden birincisi “Tüketici 

Bilinç Düzeyi” (TBD), ikincisi “Helâl Gıda Tüketimi” (HGT) ve üçüncüsü ise 

“Satın Alma Niyeti” (SAN) olarak kodlanmıştır. TBD faktörünün güvenirlik 

değeri 0,965, HGT faktörünün güvenirlik değeri 0,978 ve SAN faktörünün 

güvenirlik değeri ise 0,976 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada faktör yükleri 0,40 ve üzeri olarak alınmıştır. Faktörler 

incelendiğinde, faktör yükleri 0,40 ve üzeri olduklarından dolayı hiçbir faktör 

çıkarılmamıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlerin geçerliğinin sağlanmış 

olması nedeniyle diğer analizler söz konusu üç faktör üzerinden yapılmıştır.  

3.6. Tanımlayıcı İstatistik Analizleri 

Tanımlayıcı istatistik analizleri ile ilgili olarak katılımcıların 

demografik bilgilerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları yapılmıştır.  

 
Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri Tablosu 

Yaş F %  Meslek Durumu F % 

18-20 52 12,0  Düzenli Geliri Olan 

(Memur/İşçi/Emekli) 
273 63,0 

21-30 137 31,6  Düzenli Geliri Olmayan (Serbest 

Meslek/Çiftçi) 
39 9,0 

31-40 183 42,3  Hiçbir Geliri Olmayan (Ev 

Hanımı/Çalışmıyor/Öğrenci) 
121 27,9 

41-50 49 11,3  Toplam 433 100,0 

51 yaş ve 

üstü 
12 2,8  Aylık Gelir F % 

Toplam 433 100,0  Çalışmıyorum/gelirim yok 123 28,4 

Cinsiyet F %  Asgari ücretten (4.253 TL) daha 

düşük gelir 
35 8,1 

Kadın 176 40,6  4.253-7.000 TL 84 19,4 

Erkek 257 59,4  7.001- 10.000 TL arası 147 33,9 

Toplam 433 100,0  10.001 TL ve üstü 44 10,2 

Medeni 

Hal 
F %  Toplam 433 100,0 

Evli 220 50,8  Ekonomik Durum F % 

Bekâr 213 49,2  Çok kötü 58 13,4 

Toplam 433 100,0  Kötü 117 27,0 

Eğitim F %  Orta 210 48,5 
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Durumu 

İlköğretim 11 2,5  İyi 44 10,2 

Ortaöğretim 33 7,6  Çok iyi 4 ,9 

Ön Lisans 64 14,8  Toplam 433 100,0 

Lisans 274 63,3  

Lisansüstü 51 11,8  

Toplam 433 100,0  

 
Tablo 4’de katılımcıların yaşları ile ilgili dağılım incelendiğinde, 

%42,3’nün 31-40, %31,6’sının ise 21-30 yaş aralığında olması nedeniyle 

ankete cevap verenlerin daha çok gençlerden oluştuğu söylenebilir. Yüz yüze 

anketlerin uygulanması aşamasında helâl gıda ile ilgili sorulara 40 yaş ve 

üzerindeki katılımcıların cevap verme konusunda tereddüt gösterdikleri 

gözlenmiştir. Dolayısıyla 40 yaş ve üzeri katılımın daha az seviyede 

olmasının nedeni olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 40 yaş ve üzeri 

katılımcıların helâl gıda konusunda bilgi eksikliklerinin olması da katılımın 

düşük seviyede olmasının bir diğer nedeni olarak değerlendirilebilir. 

Çalışmada ankete katılımcıların %40,6’sının kadın, %59,4’ünün ise 

erkek olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak incelendiğinde erkeklerin 

çalışmaya daha çok katılım gösterdiği belirlenmiştir. Ankete katılanların 

medeni durumları incelendiğinde ise %50,8’inin evli, %49,2’sinin evli kişiler 

olduğu tespit edilmiştir. Tabloya bakıldığında evli ve bekâr katılımcıların 

birbirine yakın oranda katıldıkları görülmektedir. 

Çalışmada ankete cevap verenlerin eğitim durumlarına bakıldığında, 

büyük bir kısmının lisans (%63,3) mezunu oldukları, en az katılımı gösteren 

grubun ise ilköğretim (%2,5 ) mezunlarının olduğu görülmektedir. Eğitim 

seviyelerinin düşük olması ve helâl gıda tüketimi konularında fazla bilgi ve 

deneyime sahip olmamaları ilköğretim mezunlarının düşük seviyede katılım 

göstermelerinin nedeni olarak görülebilir.  

Ankete katılanların meslek durumlarına bakıldığında en yüksek 

katılımın (%63) ile düzenli geliri olan (memer/işçi/ emekli), en düşük 

katılımın ise (%9) ile düzenli geliri olmayan (serbest meslek/çiftçi) 

katılımcılardan oluştuğu görülmüştür. Gelir durumlarına bakıldığında en çok 

katılımın 7001- 10.000 TL gelire sahip bireylerin (%33,9) olduğu 
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görülmektedir. En az katılımı sağlayan grubun ise asgari ücretten daha düşük 

alan bireylerden (%8,1) meydana geldiği tespit edilmiştir. 

Çalışmaya katılan bireylerin ekonomik durumları incelendiğinde, en 

çok katılımın (%48,5) ile ekonomik durumu orta, en düşük katılımın ise 

(%0,9) ile ekonomik durumu çok iyi düzeyde olan bireylerden oluştuğu 

görülmektedir. Ekonomik durumları çok kötü (%13,4) ve iyi (%10,2) düzeyde 

olan grupların ise birbirine yakın sayıda katılım sağladıkları belirlenmiştir.  
 

3.7. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi ve Hipotezlerin 

Test Edilmesi 

Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde frekans ve yüzde, 

hipotezlerin test edilmesinde ise regresyon analizinden faydalanılmıştır. 

Regresyon analizi ile bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tüketici bilinç düzeyinin helal gıda tüketimi ve satın alma niyeti 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Elde 

edilen analiz sonuçları tablolar şeklinde sunulmuş ve bu veriler yorumlanarak 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 
Tablo 5: Tüketici Bilinç Düzeyinin Helâl Gıda Tüketimi Üzerindeki Etkisine İlişkin 

Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

  
Standardize 

Olmayan Katsayılar 

Standardize 

Olmuş 

Katsayılar t Sig. 

  B 
Std. 

Hata 
Beta 

1 

Sabit 1,636 ,147   11,125 ,000 

Tüketici Bilinç 

Düzeyi 
,667 ,042 ,610 15,968 ,000 

Model Değerleri: R2=0,372 Düzeltilmiş R2=0,370 F=254,970 p=0,000 

Bağımlı Değişken: Tüketici Bilinç Düzeyi 

 

Regresyon analiz sonucunda, tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda 

tüketimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin 

olduğu görülmüştür (Düzeltilmiş R2= 0,370). Tüketici bilinç düzeyi helâl gıda 

tüketimini yaklaşık %37 oranında açıklamaktadır. Bu bağlamda, diğer 

koşullar sabit kalmak şartı ile tüketicinin bilinçli olması helâl gıda tüketimini 

yaklaşık %37 oranında arttırmaktadır. Ayrıca tüketici bilinç düzeyindeki bir 

birimlik artışın helâl gıda tüketimi üzerinde 0,667’lik bir artışa neden olduğu 

görülmektedir (t=15,968; p=0,000). Çıkan sonuçlardan H1a hipotezi 
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“Tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi üzerinde pozitif yönlü 

anlamlı bir etkisi vardır” KABUL edilmiştir. 

 
Tablo 6: Tüketici Bilinç Düzeyinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisine İlişkin 

Regresyon Analizi Tablosu 

Model   

Standardize Olmayan 

Katsayılar 

Standardize 

Olmuş 

Katsayılar t Sig. 

  
B 

Std. 

Hata 
Beta 

1 

Sabit 
1,543 ,122   12,689 ,000 

Tüketici Bilinç 

Düzeyi 
,699 ,035 ,698 20,221 ,000 

Model Değerleri: R2=0,487 Düzeltilmiş R2=0,486 F=408,882 p=0,000 

Bağımlı Değişken: Tüketici Bilinç Düzeyi 

 

Yapılan regresyon analiz sonucunda, tüketici bilinç düzeyinin satın 

alma niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir etkisinin 

olduğu görülmektedir (Düzeltilmiş R2= 0,487). Tüketici bilinç düzeyi satın 

alma niyetini yaklaşık %49 oranında açıklamaktadır.  Diğer bir ifade ile diğer 

koşullar sabit kalmak şartı ile tüketicinin bilinçli olması halinde satın alma 

niyetini yaklaşık %49 oranında artacağı söylenebilir. Ayrıca tüketici bilinç 

düzeyindeki bir birimlik artışın satın alma niyeti üzerinde 0,699’luk bir artışa 

neden olduğu görülmektedir (t=20,221; p=0,000). Çıkan sonuçlardan H1b 

hipotezi “Tüketici bilinç düzeyinin satın alma niyeti üzerinde pozitif 

yönlü anlamlı bir etkisi vardır” KABUL edilmiştir. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla yapılmış olan 

analizlerin dışında, katılımcıların çeşitli demografik özellikleri ile tüketici 

bilinç düzeyi, helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti arasında anlamlı fark 

olup olmadığını belirlemek için de farklılık analizleri (anova ve t testi) 

yapılmıştır.  

Çıkan sonuçlardan, p<0,01; p<0,05 anlamlılık seviyesinde, cinsiyet ve 

medeni durum ile tüketici bilinç düzeyi, helâl gıda tüketimi ve satın alma 

niyeti değişkenleri arasında anlamlı farkın olduğu görülmüştür. Cinsiyette 

anlamlı farkın kadınlar, medeni durumda ise evli olan bireyler lehine olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan anova analizleri sonucunda, Tüketici bilinç 

düzeyi, helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti değişkenleri ile aylık gelir, 

ekonomik, meslek, yaş ve eğitim durumları arasında da p<0,01; p<0,05 

anlamlılık seviyesinde, anlamlı fakların olduğu hesaplanmıştır. Aylık gelirde 

anlamlı fark, aylık geliri asgari ücret (4.253 TL) ile 7.001- 10.000 TL olanlar 
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arasında ortaya çıkmıştır. Anlamlı farkın geliri 7.001- 10.000 TL arası olanlar 

lehine olduğu görülmüştür. Yaş durumunda anlamlı fark, 31-40 yaş arası 

katılımcılar ile 20 yaş ve altı katılımcılar arasında gerçekleşmiş ve 31-40 yaş 

arası katılımcılar lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür.  

Helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti ile ekonomik durum 

arasındaki anlamlı farkın, ekonomik durumu çok kötü olan katılımcılar ile 

ekonomik durumu orta ve iyi, ekonomik durumu kötü olan katılımcılar ile iyi 

olanlar arasında olduğu görülmüştür. Tüketici bilinç düzeyi ve satın alma 

niyeti ile meslek durumu arasındaki anlamlı farkın düzenli geliri olanlar 

(memur/işçi/emekli) ile düzenli geliri olmayanlar (serbest meslek/çiftçi) 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca düzenli geliri olanlar 

(memur/işçi/emekli) lehine anlamlı farkın olduğu görülmüştür. Tüketici bilinç 

düzeyi ve satın alma niyeti ile eğitim durumu arasındaki anlamlı farkın ise ön 

lisans mezunları ile lisans ve lisansüstü mezunları arasında olduğu 

belirlenmiştir. Söz konusu anlamlı farkın lisans ve lisansüstü mezunları lehine 

olduğu görülmüştür.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Artan rekabet ortamında kârlılıklarını ve varlıklarının devamını 

sağlamak isteyen işletmeler, tüketicilerin gereksinimlerine en güzel şekilde 

cevap vermeye çalışmaktadırlar.  Aynı zamanda pazarlama stratejilerine 

rasyonel bir durumdan farklı olarak kültürel, duygusal, psikolojik ve inançlara 

yönelik bir boyut kazandırarak pazarlama stratejilerini geliştirmektedirler. Bu 

bağlamda işletmeler Müslüman tüketicilerin hem dini hassasiyetlerini hem de 

satın alma niyetlerine etki eden faktörleri dikkate alarak mal ve hizmet 

üretimine yönelik adaptif yeteneklerini geliştirmiş, helâl gıda ürünleri kavramı 

ile satın alma niyetine etki eden faktörleri dikkate alan yeni pazarlar 

oluşturmaya ve bu pazarlara girmeye başlamışlardır. 

Tüketiciler hayatlarının her aşamasında arzu ve gereksinimlerini 

karşılamak için çeşitli ürün ve hizmetleri satın almaktadırlar. Satın alma 

sürecinde tüketici kararları üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. 

Tüketici bilinç düzeyi, mal ve hizmetlerin helal olması ve satın alma niyetine 

uygun içerikte olması söz konusu faktörler arasında yer almaktadır. Belirtilen 

faktörler, tüketiciye sağlayacağı maksimum fayda ve işletmeye kazandıracağı 

kar, rekabet üstünlüğü ile varlığının devamı bakımından hem tüketiciler hem 

de işletmeler açısından önemli görülmektedir. Bu bağlamda, tüketici bilinç 

düzeyinin helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti üzerine etkisinin 

belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmuştur. 
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Araştırmanın amacı kapsamında elde edilen verilerden; kadınların alış 

verişte erkeklerden daha bilinçli davrandıkları, helâl gıda tüketimi konusunda 

daha hassas davrandıkları, çevreyi koruma konusunda daha çevreci oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlardan, evlilerin aile sahibi olmalarından dolayı 

daha sağlıklı ve temiz ürünleri satın almaya çalıştıkları, bilinç seviyesinin 

artmasıyla beraber tüketicilerin aldıkları ürünleri daha fazla araştırdıkları, 

alınan ürünlerin sağlıklı, temiz ve taze olmasına ve helâl ürünleri tüketmeye 

dikkat ettikleri söylenebilir. Ekonomik durumu iyi olan ve belli bir gelire 

sahip olan tüketicilerin helâl gıda tüketimine daha fazla dikkat ettikleri, alış 

veriş konusunda daha bilinçli oldukları belirtilebilir. Ayrıca, yaş ilerledikçe 

hayat tecrübelerinden dolayı bilinç seviyesinin arttığı, alınan ürünlerin sağlıklı 

ve temiz olmasına dikkat edildiği ve gereksiz harcamalardan kaçınıldığı, 

eğitim seviyesi artıkça da bilinç düzeyinin arttığı, buna bağlı olarak 

tüketicilerin alış verişte alınan ürünlerin sağlıklı olmasına, çevreci olmasına 

daha fazla dikkat ettikleri söylenebilir. 

Tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti 

üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, 

tüketici bilinç düzeyinin helâl gıda tüketimi üzerinde pozitif yönde 

(R2=0,370), satın alma niyeti üzerinde yine pozitif yönde (R2=0,487) bir 

etkisinin olduğu görülmüştür. Çıkan sonuçtan, bilinç düzeyindeki artışın 

sağlık açısından güvenilir ve temiz olan helâl ürünlerin tüketimini arttırdığı 

açıktır. Ayrıca bilinçli tüketicilerin ürünlerin, son kullanma tarihi, ambalaj 

üzerinde yer alan ürün içeriği, ürünün çevreci olması, kaliteli olması gibi 

özellikleri araştırdıktan sonra satın aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüketici bilinç düzeyi ile helâl gıda tüketimi ve satın alma niyeti 

arasında arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 

yapılan korelasyon analizi sonucuna göre ise tüketici bilinç düzeyi ile helâl 

gıda tüketimi ve satın alma niyeti arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin 

olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde; tüketicilerin tüketim 

bilincinin arttıtılmasına yönelik devlet, üniversite, medya, tüketici dernekleri, 

sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruşların bir araya gelerek etkili 

çalışmalar yapılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda, satın alınan ürünlerin 

içerikleri tüketicilerin anlayacağı ve okuyabileceği şekilde ambalajın üzerinde 

yazılmalı ayrıca tüketicilere etiket okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Helâl 

sertifikası veren kurumlar artırılmalı ve helâl sertifikası alan işletmeler daha 

sıkı denetlenmelidir. Tüketicinin bilinç düzeyi artırılarak, satın alma niyetinin 

amacına yönelik yapılabilmesi için tüketiciye tüketim bilinci ve bilinçli satın 
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alma davranışı kazandırılmalıdır. Ayrıca, helâl sertifikalı mal ve hizmet satışı 

yapan firmaların ürünleri üzerinde daha belirgin logo ve işaretler kullanmaları 

helâl ürün konusunda farkındalık oluşturarak tüketimini arttıracaktır. 

Yapılmış olan çalışma bağlamında gelecekte yapılacak olan 

çalışmalar, farklı şehirlerde ve daha büyük evrenlerde gerçekleştirilebilir. 

Benzer çalışmalar farklı ürün gruplarına yönelik olarak yapılabilir. Ayrıca 

benzer çalışmaların yapılması, sağlıklı ve faydalı tüketim bilincinin oluşması 

için önemli görülmektedir. Ayrıca, tüketici bilinç düzeyi, helâl gıda tüketimi 

ve satın alma niyeti üzerine daha fazla çalışma yapılmasının tüketicilere, 

işletmelere ve akademik literatüre faydalı kazanımlar sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünya ticaretinde yaşanan gelişmeyle birlikte denizyolunun kullanımı 

da % 80’lerin üzerine çıkmıştır. Dünya ticarindeki ve denizyolundaki artışa 

paralel olarak denizyolu için önemli bir bileşen olan limanların da önemi 

artmıştır. Limanlar Dünya ticaretinin artmasında, ülke ekonomisinin 

gelişmesinde, dış ticaret hacminin artmasında ve bölgenin gelişmesinde büyük 

katkı sağlamaktadır. Kamuya ait limanların verimsiz çalışmasından, alt 

yapısının yeterli olmamasından, rekabetten uzak olmasından dolayı ve daha 

birçok faktörün etkisiyle özelleştirilmiş ve böylece limanlarda özel sektör 

daha fazla yer almaya başlamıştır. Dolayısıyla limanlarda yaşanan rekabet 

düzeyinde artış meydana gelmiştir. Limanlarda limanlar arası rekabet, liman 

içi rekabet ve terminaller arası rekabet olmak üzere üç tür rekabet modeli söz 

konusudur. Limanlar arası rekabet gerek aynı ülkedeki gerekse farklı 

ülkelerdeki iki limanın aynı yük için rekabetini ifade ederken liman içi 

rekabet aynı liman içinde yer alan iki yada daha fazla terminal işletmecilerinin 

aynı yük türündeki rekabettir Terminaller arası rekabet de en az rastlanan 

rekabet türü olup, iki yada daha fazla yükleme boşaltma yapan şirket yada 

taşıyıcı işletmenin aynı terminal içindeki rekabetidir. Bütün bu rekabet 

modelleri üzerinde hinterland, talep, fiyat, coğrafi konum, limanın kapasitesi, 

destekleyici hizmet türleri, gemilerin bekleme süreleri gibi birçok faktör etkili 

olmaktadır. Liman işletmecileri bu faktörleri dikkate alarak bir rekabetçi 

strateji oluşturmak zorunda ve zaman zaman bu rekabet stratejilerini gözden 

geçirmek zorundadırlar. 

Çalışmada denizyolu ve limanların önemi ile limanlarda yaşanan 

rekabet modelleri açıklandıktan sonra bu rekabet üzerinde etkili olan faktörler 

incelenmiştir. 

1. DENİZYOLUNUN ve LİMANLARIN ÖNEMİ 

Uluslararası ticaretin ve küresel bazdaki tedarik zincirinin önemli bir 

parçası olan liman (Robinson, 2002: 241), “tekne ve gemi gibi deniz 

araçlarının park yeri olarak kullandığı, gemi yüklerinin boşaltılıp yüklendiği 

tesislere” verilen isimdir (Sesli, 2008: 1). Dünya ticaret hacmindeki artışla 

birlikte denizyolu taşımacılığının ve dolayısıyla limanların önemi artmıştır 

(Bitiktaş ve Çetin, 2017: 199). Dünya’da yaşanan küreselleşme sonucu 

toplumun tüketim ve sanayi toplumu haline gelmesiyle birlikte Dünya 

genelindeki taşımaların % 80’ lerinin üzerindeki kısmı denizyolu ile 

yapılmaya başlamıştır. Böylece bir ülkenin Dünya’ya açılma kapısı olan 

limanların ve bu taşımacılıkta kullanılan gemilerin ülke ve Dünya ticareti 



MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR| 152 

 

açısından önemi daha da artmıştır (Akın, 2020: 1). Ülke ekonomisinin 

gelişmesinde, refah seviyesinin yükselmesinde, bulunduğu bölgenin ticaret 

merkezi haline gelmesinde son derece etkili olan limanlar (Oğuztimur, 2008: 

44) karayolu taşımacılığı ile denizyolu taşımacılığı arasında kavşak görevi 

görmektedir. Bu yüzden ülkelerin rekabet gücünde ve dış ticaretinde önemli 

bir paya sahiptir (Sesli, 2008: 1). Özellikle konteyner taşımacılığı ve liman 

endüstrisi bir ülkenin gelişmesinde ve dünya ekonomisinin küreselleşmesinde 

büyük paya sahiptir (Cullinane vd., 2006). Dünya geneline bakıldığında 

ekonomik üstünlüğü olan ülkelerin denizyolundan önemli gelir elde eden 

ülkeler olduğu görülmektedir. Ülkelerin Dünya’ya açılabilmeleri ve Dünya 

ticaretinde söz sahibi olabilmeleri açısından denizyolunun kullanılması 

ülkelere büyük avantaj sağlayacaktır (Demircioğlu, 2017: 285). Denizyolu 

taşımacılığı sonucunda ülkelerin ticaret hacimlerinin ve büyüme hızlarının 

arttığının en güzel örneği denize kıyı olmayan 31 ülke arasından 16’sının 

Dünya’daki en fakir ülkeler arasında yer alması gösterilebilir 

(www.worldbank.org, 2018). Bu yüzden denizyolu taşımacılığı dolayısıyla 

limanlar ülkelerin gelişmesinde büyük payı olan unsurlardır. 

2. LİMANLARDA REKABET 

Liman rekabeti “ limanların rekabetçi üstünlüklerine göre birbirleriyle 

rekabet etmeleri olarak ifade edilebilir  (Baştuğ ve Esmer, 2022: 37). 

Limanlardaki fiyatlandırma kararları liman işletmelerinin rekabet konusunda 

üstünlük sağlamalarında etkili olmaktadır (Bitiktaş ve Çetin, 2017: 199). 

Limanda faaliyet gösteren işletmelerin yoğun rekabet nedeniyle maliyetleri 

azaltmak zorunda olduklarından dolayı limanlarda daha esnek hizmetlerin 

daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir (Oğuztimur, 2008: 

56). Fakat kamuya ait limanların rekabet gücünün düşük olması, ağır 

bürokratik işlemler içermesi, verimliliğinin düşüklüğü, yüklerin 

elleçlenmesinde kullanılan teknolojik gelişmelere uyum sağlanamaması, 

kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verilememesi, sermaye 

yatırımlarının zamanında yapılamaması  (Sesli, 2008: 18) gibi çeşitli nedenler, 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de limanların özelleştirilmesini gündeme 

getirmiştir. Bu yüzden Türkiye’de ilk olarak Türkiye Denizcilik İşletmelerine 

ait 13 liman 1997-2003 arasında işletimi özel sektöre devredilmiştir (Sesli, 

2008: 4). Bu çerçevede 1997’de Tekirdağ, Hopa, Giresun, Ordu, Sinop ve 

Rize; 1998’de Antalya; 2000’de Alanya; 2001’de Marmaris; 2003’te Çeşme, 

Kuşadası, Trabzon ve Dikili limanları özel sektöre 30 yıllığına devredilmiştir 

(Türklim, 2006: 70).  
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Limanlarda özel sektörün yer almaya başlamasıyla birlikte verimlilik 

artışı sağlanmış, gereksiz istihdam azaltılmış ve yaşanan yoğun rekabet 

dolayısıyla fiyatlar düşük seviyede tutulmuştur. Böylece limanların özel 

sektöre devri cazip görülmüş ve bundan dolayı özelleştirmeler yapılmaya 

başlamıştır  (Trujillo ve Nombela, 1999: 13-16). Kamu, limanlarda 

özelleştirmeler yapıldıktan sonra ticari kararlar almak yerine limanlara ilişkin 

düzenleyici bir rol üstlenmeye başlamıştır  (Uneclac, 1999: 23). Limanların 

rekabetçi yapıya dönüştürülmesi ve verimliliğinin artırılması gibi amaçlarla 

yapılan liman özelleştirilmelerinin diğer sebepleri şunlardır  (DB, 2006: 107-

109); 

• Ticaret engellerinin kaldırılması, 

• Özel sektörün etkinlik ve know-how’ından yararlanmak, 

• Siyasi müdahalelerin ortadan kaldırılması, 

• Kamu bütçesinden alınan payın azalması, 

• Liman yönetiminde kontrolün sağlanmasıdır. 

 

1990’lı yıllardaki Dünya ticaret hacmindeki artış konteyner 

limanlarında yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olmuş ve böylece liman 

ağları yeniden yapılandığı için limanlarda yaşanan rekabetin artmasına da 

neden olmuştur. Limanın kapasitesinin yüksek olmasına rağmen limanlarda 

gerçekleştirilen operasyonlar eğer verimsiz ise liman rekabet konusunda 

zorluk yaşayacaktır. Bu yüzden rekabet gücünün artırılabilmesi için gerek 

stratejik gerekse yönetim açısından doğru kararların alınması gerekmektedir 

(Baştuğ ve Esmer, 2022: 35). Özellikle limanlarda verilecek olan 

fiyatlandırma kararları hem liman üzerinde etkili olacak hem de gerek ulusal 

gerekse uluslararası rekabette etkili olacaktır (Haralambides vd., 2002: 327). 

Çünkü günümüzde özellikle konteyner limanları, kendisine yakın limanlarla 

her geçen gün artış gösteren rekabet içinde faaliyet göstermek 

durumundadırlar (Baştuğ ve Esmer, 2022: 35). 

3. LİMANLARDA REKABET MODELLERİ 

Literatür taraması sonucunda limanların rekabet modelleri ile ilgili 

farklı sınıflandırmaların olduğu görülmektedir. Limanların rekabet modelleri 

ile ilgili en yaygın sınıflandırmanın; limanlar arası rekabet, liman içi rekabet 

ve terminaller arası rekabet şeklinde olduğu belirlenmiştir (DB, 2006: 150-

151). 
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3.1. Limanlar Arası Rekabet 

Limanlar arası rekabet, “gerek aynı ülkedeki gerekse farklı 

ülkelerdeki iki limanın aynı yük için rekabetini” ifade etmektedir. Limanların 

hinterlandlarının büyüklüğü limanlar arasındaki rekabetin boyutu üzerinde 

etkili olmaktadır. Örneğin Rotterdam Limanı Orta Avrupa’ya gelen yükler 

için aynı hinterlandaki Hamburg ve Bremen limanları ile rekabet etmektedir. 

Fakat aktarma yapılan konteyner limanlarındaki rekabet ise genel olarak 

bütün bir bölge ile ilişkili olmaktadır. Buna örnek olarak da Güney Asya 

Bölgesi’ndeki Kolombo Limanının Singapur, Dubai ve Salalah ile rekabeti 

gösterilebilir (DB, 2006: 150-151). Liman hizmetlerinden faydalanan 

müşterilere sunulan hizmetin kalitesi, liman masrafı ve geminin limanda 

bekleme süresi limanlar arası rekabeti yakından etkileyen unsur arasında 

sayılabilir (Talley, 2009). 

3.2. Liman İçi Rekabet 

“Aynı liman içinde yer alan iki ya da daha fazla terminal 

işletmecilerinin aynı yük türündeki rekabeti” liman içi rekabet olarak 

nitelendirilmektedir. Bu rekabet türü ile her zaman her limanda karşılaşmak 

mümkün değildir. Aslında bu rekabet türü hem devlet tarafından hemde liman 

kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir. Rekabetin ortaya çıkabilmesi yük 

hacmine bağlıdır. Bütün limanların sahip olduğu yük hacmi ikiden fazla 

terminal işletmecisinin aynı limanda faaliyet göstermesi için yeterli 

olmayabilmektedir (Trujillo ve Nombela 1999: 21-22) .Örneğin bir limanında 

yılda 30.000 TEU altında konteyner trafiği gerçekleşiyorsa bu limanda birden 

fazla terminal ve işletmecinin yer almasının pazarın küçüklüğü sebebiyle bir 

anlamı olmayacaktır. Böyle limanlarda tek bir işletmeci yer alır ve bu 

işletmecinin uygulamış olduğu ücretlerde ayarlamalar yapılır. Liman içi 

rekabetin olması için işlem hacminin fazla olması ve birkaç işletmenin, 

terminalin bulunması gerekmektedir. (Trujillo ve Nombela 1999: 21-22).  

Langen ve Pallis (2005) tarafından yapılan bir çalışmada liman içi 

rekabetin uygulanabilmesi için aşağıda ifade edilen şartların oluşması 

gerektiği belirtilmiştir; 

 

• Limanlar arasında yaşanan rekabetteki eksiklik, 

• Yarışılabilir bir pazar yapısı, 

• Limandaki kullanıcıların pazarlık gücü kapasitesinin yüksek 

olması, 

• Limandaki hizmetin kullanıcıya ait kuruluş tarafından yerine 

getiriliyor olması gerekmektedir.  
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Eğer bir limanda liman içi rekabet söz konusu ise böyle bir durumda 

çeşitli faydalar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, liman içi rekabetle birlikte 

liman işletmecisinin tekelci bir fiyatlandırma politikası uygulayamamasıdır 

(Langen ve Pallis 2005: 4-5). İkincisi ise limanda gerçekleştirilen faaliyetlerde 

hem çeşitlilik ortaya çıkacak hem de bu faaliyetlerde uzmanlaşma 

sağlanacaktır. Bazı firmalar standart hizmetlerde uzmanlaşacak bazıları ise 

verdikleri hizmetleri çeşitlendirip hizmet ve ürün kalitesine odaklanacaktır. 

Böylece limandaki işletmeciler hem girişimci hem de yaratıcı bir potansiyele 

sahip olacaktır (Langen ve Pallis 2005: 8). 

3.3. Terminal İçi Rekabet 

Limanlarda ortaya çıkan rekabetlerden en az rastlanılanı liman içi 

rekabet olup, “iki yada daha fazla yükleme boşaltma yapan şirket yada taşıyıcı 

işletmenin aynı terminal içinde rekabet halinde olmasını” ifade etmektedir. 

Genellikle küçük limanlarda karşılaşılan bir rekabet türüdür (DB, 2006: 151).  

4. LİMANLARDA REKABETİ ETKİLEYEN UNSURLAR  

Limanlar, belirsizliğin yoğun yaşandığı, müşteri arz ve taleplerinin 

sürekli değişiklik gösterdiği bir alan olduğu için limanlarda rekabet düzeyi de 

yüksektir. Bunun için limanın daha verimli çalışıp rekabetçi yapıya kavuşması 

ve bunu koruması gerekmektedir  (Akgül vd.,  2015: 1). Her geçen gün daha 

da yoğun rekabetlerin yaşandığı limanlarda liman işletmecileri rekabetçi 

konumlarını zaman zaman gözden geçirmek zorundadırlar (Haezendock, 

2001). Bunun içinde işletmeler rekabet avantajlarını koruyup sürdürebilmek 

için farklı stratejik araçlardan faydalanmaktadırlar (Pardali ve Michalopoulos, 

2008).  

Çok sayıda hizmet sağlayıcının ve çok çeşitli hizmet alıcısının bir 

araya geldiği limanlarda meydana gelen rekabette etkili olan çok farklı 

faktörler söz konusudur (DB, 2006: 23-34). Rotterdam ve Hamburg gibi ünlü, 

işlem hacmi fazla olan limanların rekabet üstünlüğü kazanmasında sadece 

birkaç faktörün etkisinin olduğu söylenemez (Acar ve Gürol, 2015: 8). 

Yaşanan yoğun rekabet karşısında çalışan limanların pazar paylarını 

artırabilmeleri için rekabetçiliklerini etkileyen unsurları iyi şekilde 

tanımlamaları ve bunlara uygun davranmaları faydalı olacaktır (Acosta vd,, 

2007: 502).  

De Lange ve Chouly (2004) yaptıkları çalışmada limanlar arasında 

farklılık gösteren hinterland erişim kanallarının limanların rekabet edebilirliği 

üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Herhangi bir limana 

ulaşımın maliyeti başka limanlara ulaşma maliyetine göre düşük ise tekelci 



MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR| 156 

 

hinterland ortaya çıkmaktadır. Fakat limanlar arasında bu ulaşım maliyetleri 

konusunda önemli bir fark ortaya çıkmıyorsa buna da yarışılabilir hinterland 

adı verilmektedir (Langen, 2007: 2). Günümüzdeki rekabette limanın sadece 

kendi hinterlandı rekabet konusu olmamakla birlikte tekelci hinterland 

sayısında da azalış görülmektedir (ESPO, 2005: 49-50). Aynı hinterlanda 

sahip olan limanlar arasında daha fazla pazar payına sahip olabilmek için 

yoğun bir rekabet yaşanmaktadır (DB, 2006: 24). Birçok liman işletmecisi 

daha büyük gemilere hizmet vermek için limanla hinterland arasındaki 

bağlantı yollarını güçlendirmektedir (Langen, 2007: 1-2).  Fakat 

konteynırların giderek yoğun bir şekilde kullanılmasıyla limanların rekabet 

gücünde hinterlanda erişim hizmetlerinin kalitesi daha da önemli hale 

gelmiştir (Langen ve Chouly, 2004: 2).  

 

 
Şekil 1: Rakip Limanlar ve Hinterland Koridorları (Notteboom vd.,2005: 302) 

Şekil 1’ deki A ve B rekabet halindeki limanı, yeşil renkli daireler 

müşterileri, koyu sarı daireler ana hinterlandı, açık sarı dairelerde potansiyel 

müşterileri ifade etmektedir. Şekilde görüldüğü üzere liman müşterileri 

fiziksel olarak başka limana yakın iken kurulan ulaşım ağı nedeniyle A 

limanının hinterlandı içerisinde yer almaktadırlar (Notteboom vd.,2005: 302). 

Limanların daha fazla elleçleme yapıp daha fazla gemiyi kendi 

limanlarına çekmeleri için gerekli operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde 

yerine getirmeleri gerekmektedir (Akgül vd., 2015: 4). Rekabetçi bir liman 

için öncelikle limanda gerçekleştirilen operasyonların sorunsuz bir şekilde ve 

kısa sürede gerçekleştirilmesi zorunludur (Aksoy, 2017: 31). Limana yük 
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almak ya da yükü boşaltmak için giren bir geminin ilgili limanda geçirmiş 

olduğu süre o limanın uluslararası ticaretten alacağı payı da yakından 

etkilemektedir. Geminin limanda harcamış olduğu süre limanın rekabetinde 

olumlu katkı yapabilmektedir. Sürenin kısa olması ve operasyonların başarılı 

bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir  (Arslan, 2017: 13). Limanda 

verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi gemilerin limanı tercih etmesinde 

etkilidir. Limanı tercih eden gemilere yakıt temini, kılavuzluk, depolama gibi 

hizmetlerin verilmesi o limanın tercih edilir bir liman olmasına katkı 

sağlamaktadır. Eğer bu tarz hizmetler limanda kısa sürede ve aynı anda 

verilirse liman tercih edilecek ve rekabet avantajı kazanılacaktır (Karataş ve 

Oral, 2007: 152). 

Limanların rekabet gücünde etkili olan diğer bir faktörde liman 

kapasitesi ve talep yapısıdır. Eğer pazarda aşırı bir kapasite varlığı söz konusu 

ise yeni rakipler piyasaya girecektir. Bu yüzden mevcut limanlar iyi bir fiyat 

belirlemek zorundadır. Ayrıca liman bölgesindeki talebin karşılanamaması 

durumunda da bu talebe ilişkin limanlar arasında rekabet yaşanabilmektedir 

(DB, 2006: 25-28). Limanlarda en önemli konulardan olan yük elleçleme 

ücretleri de liman rekabeti konusunda oldukça önemli bir yer edinmektedir. 

Eğer liman içi yada limanlar arası bir rekabet söz konusu ise liman 

işletmecileri fiyatlarını piyasa koşullarına göre belirlemek zorundadır. Bu 

fiyatların belirlenmesinde liman otoritesinin de etkisinin olduğu söylenebilir  

(Trujillo ve Nombela 1999: 37-45). Liman fiyatlarının yüksek belirlenmesi 

müşterilerin diğer limanlara kaymasına neden olurken fiyatların düşük olması 

durumunda zarar edilecek ve limanda sıkışıklık ortaya çıkacaktır. Bunun için 

ideal bir fiyatlandırma politikasının belirlenmesi gerekmektedir (Bitiktaş ve 

Çetin, 2017: 216). Eski zamanlarda limanlarda fiyatlar geminin limanda 

geçirdiği süreye göre hesaplanırken Avrupa Birliği’nin taşımacılık politikaları 

ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Limandaki faaliyetlerden ziyade gemiye 

göre fiyat belirlendiği için taraflar arasında bu durum karışıklık çıkmasına 

neden olmaktaydı (Bitiktaş ve çetin 2017: 200). Düzenlemeyle birlikte artık 

limanlarda verilen hizmetlerin kalitesi de etkili olmaya başlamıştır.  

Limanlardaki rekabet üzerinde etkili olan unsurlardan biriside pazar 

oyuncuları ve piyasadaki kurumlardır. Tablo 1’de bunlara ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 
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Tablo 1: Denizcilik Pazarındaki Oyuncuların Amaçları, Araçlar ve Etkileri 

 

Kaynak: Horst, 2002: 24. 

Yapılan bazı çalışmalarda terminal alanı, operasyon ücretleri, rıhtım 

uzunluğu ve derinliği, limanın pazara uzaklığı, ekipman miktarları,  gibi 

unsurların liman rekabeti üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu da ifade 

edilmiştir (Tongzon ve Heng, 2005: 408). Peters’ın (1990) limanların tercih 

edilme nedenlerini araştırdığı çalışmada sefer sayısı, liman tıkanıklığı, 

kombine taşımacılık bağlantısı, liman donanımları, liman ücretleri, liman 

güvenliği ve limanın büyüklüğünün limanın tercih edilmesi üzerinde etkisinin 
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olduğunu belirtmiştir. Cullinane vd. (2005), yaptıkları çalışmada limanların 

rekabet gücünü arttıran etkenlerin su derinliği, maliyet ve hizmetin kalitesinin 

olduğu belirlenmiştir. Song ve Yeo, (2015: 340) ise yaptıkları çalışmada 

limanların rekabet üstünlüğü kazanmasında kullanılan ekipmanların 

modernliği, limanda uygulanan fiyat tarifeleri, limanın büyüklüğü ve 

operasyonlardaki verimlilik gibi kriterlerin etkili olduğu vurgulanmıştır (Song 

ve Yeo, 2015: 340). Yapılan çalışmalarda belirlenen kriterlerin birbirinden 

çok farklı olmadığı, daha çok aynı kriterlerin rekabetçilik açısından ön plana 

çıktığı görülmektedir. Bu yüzden liman işletmelerinin bu önemli kriterler 

üzerinde yoğunlaşmaları rekabet edebilirlikleri açısından önemli olacaktır. 

SONUÇ 

Her geçen gün artan dünya ticareti karşısında denizyolunun payı ve 

önemi de artış göstermektedir. Denize kıyısı olan ülkeler Dünya ticaretinden 

daha fazla pay alarak ekonomik büyüme avantajı elde etmektedirler. 

Denizyolu taşımacılığına paralel olarak limanlar da ülkelerin dış ticareti 

üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ülke ekonomisinin gelişmesiyle bireylerin 

refah seviyelerinin artmasına olanak sağlayan limanlar, bulundukları 

bölgelerin ticaret merkezi haline gelmesinde ve gelişmesinde büyük etkiye 

sahiptir. Limanlarda verilen hizmetlerin kalitesi Dünya genelinde dolaşan 

gemilerin limana uğraması açısından oldukça önemlidir. Limanlardaki 

hizmetlerin kusursuz bir şekilde işlemesi limanların tercih edilmesinde 

etkilidir. Limanlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir aksaklık büyük 

gecikmelere dolayısıyla büyük sorunlara ve maliyetlere neden olabilecektir. 

Bu yüzden limanlarda gerçekleştirilen operasyonların hızlı bir şekilde 

mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekmektedir. Çünkü diğer 

sektörlerde olduğu gibi limanlarda da rekabetin boyutu her geçen gün artış 

göstermektedir. Limanlar arası rekabet, liman içi rekabet ve terminaller arası 

rekabet şeklinde ortaya çıkan liman rekabetçiliğinde etkili olan çok farklı 

kriter bulunmaktadır. Rıhtım uzunluğu, verilen hizmet ve kalitesi, kullanılan 

modern ekipmanlar, liman yönetimi,  hız ve fiyatlar limanların rekabetinde 

etkili olan en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Bu yüzden liman 

işletmelerinin bu kriterler üzerinde yoğunlaşarak bu konularda stratejik 

kararlar almaları ulusal ve uluslararası rekabetlerinde büyük öneme sahiptir. 

Ayrıca ülkelerin limanlara daha fazla yatırım yapmaları ve diğer taşıma 

modlarıyla entegre etmeleri rekabet avantajı kazanılmasında etkili olacaktır.  
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GİRİŞ 

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve bu konuda özen 

gösterilmesi bütün vatandaşlar için sorumluluk olduğu gibi devleti yöneten 

karar mekanizmaları içinde son derece önemlidir. Kamu harcamalarının doğru 

bir biçimde yapılması, kaynak aktarımı yapılırken bir takım önceliklerin 

gözetilmesi ve sosyal devlet olma sorumluluğu kapsamında harcamaların 

planlanması gerekmektedir.  

Ülkelerin nüfusunun sürekli olarak değişmesi, bazı ülke para 

birimlerinin satın alma gücünde meydana gelecek azalmaların doğuracağı 

sonuçlar, çağın sürekli kendini güncellemesi ile beraber dünyadan geri kalmak 

istememe dürtüsü ve bireylerin hayat standartlarının değişmesi durumları 

kamu harcamalarının artmasına sebep olmaktadır. Kamu harcamalarının her 

geçen gün artmasının sebepleri karşısında ortaya konacak politikaların doğru 

bir biçimde analiz edilip bunun neticesinde somut adımların atılması 

gerekmektedir. Aksi durumda ise bütçe giderleri bütçe gelirlerinden fazla 

olmakta ve bütçe açıkları meydana gelmektedir. Böyle durumlarla 

karşılaşmamak adına bütçede yer alan her kalemin en verimli ve en doğru 

biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sosyal yardımlar, sosyal devlet olma durumundan kaynaklı olarak 

devletin ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarına sunmuş oldukları bir takım maddi 

ve ayni destekleri içermektedir. Sosyal yardımların en doğru en verimli ve en 

bilinçli şekilde kullanılması durumunda hem olası bütçe açıklarının 

azalmasına katkı sunulacak hem öncelikli ihtiyaç sahiplerinin sosyal 

yardımlardan yararlanmaları yönünde adımlar atılacak hem de yoksullukla 

doğru bir şekilde mücadele edilerek gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 

giderilmesi sağlanacaktır. 

1. GENEL OLARAK KAMU HARCAMALARI VE SOSYAL 

YARDIM 

Kamu harcamaları, toplumun ihtiyaç duyduğu şeylerin karşılanması 

ile ilgilidir. Yani devletlerin; hem toplumsal hem de müşterek ihtiyaçların 

karşılanması için yapmasının zorunlu olduğu hizmetler kamu hizmeti olarak 

ifade edilmektedir. Kamu hizmetleri yerine getirilirken ülkenin ve toplumun 

en fazla yararına olacak şekilde yapılması gerekmektedir (Özbilen, 2010). Bir 

ekonomide kamu sektörünün ne kadar büyük olduğu kamu harcamalarının 

miktarına ve bileşimine bakılarak yapılmaktadır. Bunun nedeni kamu 

harcamalarının artışının, kamu sektörü tarafından piyasadan alınan mal ve 

hizmetlerin, kişilerin satın alma güçlerini arttırmaya yönelik olarak yapılan 
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transfer harcamalarının, üretim ve yatırım artışına dönük olarak yapılan 

harcamaların artışı demektir (Egeli, Karakoyun, 2019). Kamu harcamalarının 

yapılması hem bilimsel çevreler tarafından hem siyasiler tarafından sürekli 

tartışma konusu haline gelmektedir. Devletlerin kamu harcaması yapmaları 

gerekmektedir fakat burada asıl tartışmalı olan konu, kamu gelirlerinin en 

önemlisi durumunda olan vergiler ile olan doğrudan bağıdır. Bir devletin çok 

fazla kamu hizmeti yapabilmesi için kamu harcaması yapması gerekmektedir. 

Bu durum daha fazla vergi alınması anlamına geldiği için bir takım kamu 

harcamaları tartışma konusu olmaktadır (Pehlivan, 2018). 

Kamu harcamaları pek çok biçimde sınıflandırılabilir. Bu 

sınıflandırmalardan biri de Fonksiyonel Sınıflandırmadır. 

Tablo 1.1 :Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırması  

KODU BİRİNCİ DÜZEY 

01 Genel Kamu Hizmetleri 

02 Savunma Hizmetleri 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 

05 Çevre Koruma Hizmetleri 

06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 

07 Sağlık Hizmetleri 

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 

09 Eğitim Hizmetleri 

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 

Kaynak: (Egeli, Karakoyun, 2019). 

Fonksiyonel kodlama dört tane düzey ve bununla beraber altı haneden 

meydana gelmektedir. Birinci düzey olarak tabloda yer alan devlet faaliyetleri 

de kendi arasında on farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma 

içerisinde yer alan sosyal yardım hizmetleri devletler için son derece önem arz 

etmekte ve bu alanda yapılan çalışmalar ve harcamalar sürekli değişmektedir.  

1.1. Sosyal Yardım Kavramı 

1929 Ekonomik krizi bütün dünyada hem gelişmiş hem de az gelişmiş 

ülkelere etki etmiştir. Etki alanının en önemli unsurları işsizlik ve yoksulluk 

olgularıdır. Bu yüzden geçmişten bugüne kadar hem iktidarlar hem de 
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iktisatçılar yoksulluğu en alt seviyeye indirmek ve istihdamı en üst seviyeye 

çıkarmak için farklı farklı öneriler ve çeşitli politikalar ileri sürüp, bu politika 

ve önerileri sürekli geliştirmeye çalışmışlardır. Bu politikalardan bir tanesi ve 

en önemlilerinden biri olan sosyal yardım politikaları, yardıma ihtiyacı olan 

kişilerin en basit ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yardımları ifade eder. 

Burada amaç yoksulluğu azaltmaktır. Yardıma muhtaç kişilere yapılan sosyal 

yardımlar kişilerin kendilerini idame ettirecek düzeye kadar gelmelerini 

sağlamaktır. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldikten sonra, bu 

yardıma muhtaç kişilere istihdam sağlanmazsa bu kişiler devletin karşısına 

sürekli artan maliyetler olarak çıkmaktadırlar (Demir, 2019). Sosyal 

yardımlar, bir toplumdaki yardıma ihtiyacı olan kişilere yapılan nakdi ve ayni 

yardımlar toplamı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal yardımlar ilk resmi olarak 

Cumhuriyetin kurulmasında başlamış olup, o zamanlar sadece bedava tedavi 

ve tıbbi bakım hizmetleri vermekteydi. Sosyal yardım politikaları, yurdun 

gelişmişlik durumuna bağlı olarak bazen artış bazen azalış eğilimi göstererek 

ilerlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu zamana kadar gelen 

sürede ülkede devamlı ekonomik, sosyal ve siyasal birçok kriz meydana 

gelmiştir. Meydana gelen bu çalkalanmalar politika aracı olan sosyal yardım 

politikasının değer ve önem arz etmesine yol açmıştır (Demirci, 2019). 

Muhtaç kimselere yapılan yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi ve ilaç 

masrafları, karşılıksız verilen paralar ve yardımlar kelime anlamı olarak 

sosyal yardım olarak ifade edilmektedir. Başka bir anlam da ise iktisadi ve 

sosyo-ekonomik bakımdan zor durumda olan kişilere verilen ayni ve parasal 

yardımlar anlamına gelmektedir (TDK, 2021). Sosyal yardım dar anlamda, en 

alt seviyede dahi kendisini ve bakmak zorunda olduğu ona muhtaç kişileri 

dahi geçindirme imkânına sahip olamayan kişilere sürekli veya aralıklı, 

düzenli ya da düzensiz yapılan bütün ayni ve nakdi yardımların tamamına 

denilmektedir. En geniş anlamda sosyal yardım kavramı ise, asgari geçim 

düzeyinde bile olsa kendisi ya da bakmakta yükümlü olduğu kişi ve ya 

kişilere bakma olanağı kendi imkânlarıyla mümkün olmayan sebeplerden 

ötürü yoksul, muhtaç kalmış kişilere devletin kanunlarının ve yasalarının 

vermiş olduğu yetkilere ve emirlere dayanarak resmi ya da yarı resmi 

kurumlar ya da istekli kişi ve kuruluşlarca tespit ve kontrol edilerek bu 

yardıma muhtaç kişilere verilen, kişilerin kendi geçimlerini sağlayabilecek 

duruma getirecek olan bütün parasal ve sosyo-ekonomik niteliklerden oluşan 

bir sosyal yardım hizmeti alanıdır. Ülkelerin sosyal yardım vermesinin amacı, 

toplumlarda huzuru ve mutluluğu ikame ettirmek için, doğuştan ya da 

sonradan ortaya çıkan bir sebepten ötürü yoksul olmuş kişilerin toplumda 
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yaratacağı huzursuzluğu ve problemleri engellemek amacıyla yapılan bir 

sosyal yardım hizmetidir. Amaç bu kişileri topluma kazandırmak ve bu 

yardıma muhtaç kişileri devlet bünyesinde korumaktır (Ersöz, 2021). 

1.2 Sosyal Yardımların Kısa Tarihçesi 

Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi kişilere geçmişten geleceğe kadar 

iletilmesinde çeşitli alanlar etkili olmuştur. Mesela, din ve vicdan hisleri 

sosyal yardım politikaları konusunda önemli bir yer almaktadır. Ortaya çıkan 

engellerin yoksulluğun meydana getirdiği zaruriyetlere tepkisiz 

kalamayanların toplanarak ortaya çıkardıkları birliktelik ve mücadelenin 

yanında kolektif sorumluluk duygusunu körükleyici bir görevde 

kabullenmiştir. Yalnız sadece bu duygu ve düşüncelerle hareket etmek 

yoksullukla mücadele etmek konusunda ve ortadan kaldırılması ya da 

azaltılması durumunda sınırlı kalmıştır. Bu sebepten ötürü sosyal yardımların 

muhtaç ailelere ve kişilere iletilmesi devlet ya da kamu tarafından yapılması 

daha öncelikli ve önemli hale gelmiştir (Salim, 2020). Sosyal yardım 

politikası kavramının aslında yenilikçi anlamında ilk defa sanayi devrimi ile 

beraber ortaya çıktığı bilinmektedir. Sosyal yardım konusunun değeri küresel 

ekonomik bir mekanizmanın varlığı ile artmaktadır. Huzurlu ve refahlı bir 

devlet olma yolundaki değişmeler piyasa ekonomisinin çoğalması, yardıma 

muhtaç ve iş bulamayanların her geçen gün artıyor olması, genç nüfusun 

azalıyor, yaşlı nüfusun artıyor olması ve büyük ailelerden küçük ailelere 

yönelimlerin artması sosyal yardımların yapılması gereğinin önemini 

yükselten önemli hususlardandır. Hayatta yaşanılan siyasal ve ekonomik 

sarsıntılar evrensel bazda hissedilmekte ve bu da sosyal yardımlara ihtiyaç 

duyulanların, muhtaçların önemini ve sayısını artırmaktadır. Bütün ülkelerin 

kendilerine has uyguladıkları sistemle ve yaptıkları sosyal yardımlar 

birbirlerine göre çeşitlilikler ve farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Fakat genel 

olarak bütün ülkeler için ortak bir bileşimden bahsetmek mümkündür. 90’lı 

yıllarda sosyal refah devletler sosyal yardımların kişinin hakkı olduğu 

durumundan çıkarak, daha çok şartları sağlayanlara yönelik yapılmaya 

başlanmıştır. Bu durumda devletlerin asıl amacı, öncelikle iş, refah bir devlet, 

refahtan sonra tekrar işe geçiş yöntemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Ekonomik çalkantılar, yüksek işsizlik, sürekli değişen piyasalar sosyal 

ekonomik devletlerin maliyetlerini artırmış ve bazı siyasi iktidarlar ve 

toplumun bir kısmı bu durumun insanları tembellik yapmaya, boş durmaya 

yol açtığını ve insanlarda bağımlılık yarattığını savunmuşlardır. Bu durumu 

destekleyenler devletin pasif değil de aktif bir devlet olması gerektiğini ileri 
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sürmüştür. Bu savın doğruluğu ispatlanmamış olmasına rağmen birçok ülke 

bu politikaları benimsemiş ve uygulamaya başlamışlardır. Amerika Birleşik 

Devletleri başta olmak üzere birçok ülke sosyal yardımlarının koşullarını 

zorlaştırıp, sürelerini kısan bir politika izlemişlerdir (Coşkun ve Güneş, 2008). 

Hayatın her anında, her zaman, her toplumda bireyler yardıma muhtaç 

insanlara yardımda bulunmayı, ihtiyaçlarını karşılamayı bu kişilerin 

sıkıntılarını azaltmaya çalışmışladır. Toplumlar ülkeler ne kadar zengin bolluk 

içinde olurlarsa olsunlar mutlaka her toplumda yoksul yardıma muhtaç kişiler 

olmaktadır. Bu durum toplumda zamanla şu algıyı ortaya çıkarmıştır. Muhtaç 

bir insana yardım da bulunmak, ihtiyaçlarını karşılama, kendini geçindirecek 

kadar geçim kaynağı sağlamak bir borç, zorunluluk mudur  ya da bu yardıma 

muhtaç kişilerim yardım  talep etmeleri, istemeleri bir hak mıdır? Bu durum 

sonucunda bazı topluluklar bunun zorunluluk olduğunu savunurken şunu 

söylemektedirler, bu durum kişinin değil, toplumun bir hatasından dolayı 

ortaya çıkmaktadır. Eğer toplulukta bulunan bireylere iş olanakları 

sağlanmamış, imkânları genişletilmemiş, sosyal ve kültürel olanakları 

genişletilmemişse sorun hata topluluktan kaynaklanmaktadır. Bu sebeplerden 

ötürü yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatılarak bu hatalar telafisi 

olmaktadır. Diğer toplum bireyleri ise yardıma muhtaç kişilere yardım 

edilmemesini eğer ki yardım edilirse bu insanlar da alışkanlık yaratacağını ve 

zamanla tembelliğe yol açacağını ve daha ilerde de devleti israfa ve fazla 

harcamaya götüreceğini savunmaktadırlar (Dicleli, 1946).  Dünya genelinde 

sosyal yardımlarla ilgili pek çok kurum ve kuruluş çalışmalar yapmıştır. 

Sosyal yardımları içerisinde bulunduran çalışmalardan bazıları; İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi, Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Konseyi, İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına 

Dair Avrupa Sözleşmesi, Philadelphia Bildirgesi’dir. 

1.2.1 Türkiye’de Sosyal Yardımların Kısa Tarihçesi 

Sosyal yardım ve sosyal güvenlik hizmetleri, Osmanlı döneminde 

sosyal devlet anlayışı düşüncesi çok yaygın oluğu için Osmanlı toplumuna her 

zaman yardım yapan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet sunmuştur. 

Toplumun refahını ve sosyal güvenliğini sağlayan bir devlet görevi 

görmüştür. Osmanlı devletinde yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımlar ve 

sosyal güvenlik hizmetleri Osmanlı Devletinin hazinesi tarafından 

giderilirken, dini sebeplerden dolayı, sadaka verilmesi, zekât dağıtılması gibi 

yapılan yardım ödemeleri ise dini kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

Vakıflar, lonca teşkilatları bu görevleri üstelenmişlerdir. Osmanlı Devletinin 
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son yıllarında doğu Askeri Tekaüt Sandığı’nın oluşturulması ile beraber 

gelişmiş sosyal güvenlik sistemi asker olan kişilere verilmiş ve bu süreçten 

sonra başka sandıkların kurulması ile sosyal devlet anlayışı hukuki bir önem 

kazanmıştır (Makal, 1999). Avrupa Birliği üyelik süreci devam ederken 

Türkiye’de siyasi hayata geçiş ile sosyal, hukuki ve siyasal anlamda 

gelişmeler olmuş ve bu durum Türkiye’de sosyal kültürel ve siyasi hayatı 

büyük ve önemli ölçüde etkilemiştir. Genellikle Birleşmiş Milletler, Dünya 

Bankası ve Avrupa Birliği gibi kurumlar yeni düzenlemelerin ve önemli 

gelişmelerin yapılandırılmasında etkin rol oynamışlardır. Türkiye’de 2011 

yılında kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın asıl amacı, Türkiye’yi 

geliştirmek, sosyal politikalarını belirlemek ve tek bir kaynaktan 

yürütülmesini sağlamaktır. Sosyal alanda aktif olarak yön belirleyen tüm 

kamu kurumlarını ve kamu kuruluşlarını bakanlık tarafından tek bir elden 

yapılması amacıyla bir araya toplanmış ve bu bakanlık sayesinde hizmetlerin 

daha etkin ve düzgün bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır (Türkoğlu, 2013). 

2. TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİM ELİYLE YAPILAN 

SOSYAL YARDIMLARIN MALİ VE NİCELİKSEL DURUMU 

Sosyal yardım genel olarak sosyal güvenlik hizmetlerinin 

sağlanmasında faydalanılan bir sistem mekanizmasıdır. Yardıma muhtaç 

kişilerin bu mekanizmaya hiçbir faydası olmayıp, ihtiyaçlarının karşılıksız 

olarak tamamlanmasıdır. Sosyal yardımların sosyal güvenlik hizmeti 

niteliğinde olmasının sebebi, sosyal yardım politikalarının yasalarla 

düzenlenmiş olması ve resmi ya da yarı resmi kurum ve kuruluşlar ile 

giderilmesi bu niteliğe sahip olmasını sağlamıştır. Sosyal yardımlar parasal 

yardımlar olmasının yanında aynı yardım ve bakımlar, tedaviler gibi nesnel 

yönleri ağır basan sosyal kazançlar şeklinde de yapılabilmektedir. Sosyal 

yardımlar her zaman kişilere, yerlere, zamana göre çeşitlilik ve farklılık 

göstermektedir. Yardıma muhtaç kişilerin bulunması ve kontrollerinin 

sağlanmasına yönelik farklı biçimler ortaya sunmaktadırlar. Herkese aynı 

yardım ve bakımlar yapılmamaktadır. Bu yardımların asıl amacı, kişileri 

zengin etmek değil, temel gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılayacak duruma ve 

düzeye getirmektir (Duyan, 2021). Sosyal yardımlar kendi arasında bir takım 

kategorilere ayrılmaktadır. Bu yardım türleri de kendi aralarında farklı alt 

başlıklar barındırmaktadır. 
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Tablo 2.1: Sosyal Yardımların Türleri 

 

Kaynak: Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı 2018 yılı Faaliyet Raporu  

Sosyal yardım türleri arasında yer alan aile yardımları içerisinde; gıda 

yardımı, kalacak yer yardımı, eşi vefat eden kadınlara yapılan, öksüz ve yetim 

bireylere yapılan yardımlar gibi farklı yardımları kapsamaktadır. Eğitim 

yardımları; materyal yardımı, öğrencilere ücretsiz ders kitabı yardımı, engelli 

bireylerin taşıma hizmetleri gibi hizmetleri kapsamaktadır. Sağlık yardımları 

şartlı sağlık yardımları, kronik hastalara nakdi yardım, elektrik bedeli yardımı 

gibi hizmetleri kapsamaktadır. Özel amaçlı yardımlar bünyesinde aşevleri, 

terör zararı yardımı gibi hizmetler vardır. Yaşlı ve engelli yardımları ise  evde 

bakım yardımı, engelli ve yaşlı bireylere yardımlar gibi hizmetleri 

barındırmaktadır (http://www.sp.gov.tr). 

2.1 Sosyal Yardım Harcamaları ve GSYİH Payları 

Sosyal yardımların bütçeden almış oldukları pay, pek çok vatandaşın 

farklı türdeki yardımlara erişebilmesi adına son derece önem teşkil 

etmektedir. Bununla beraber Adolph Wagner’in ortaya atmış olduğu kamu 

harcamalarının GSMH üzerindeki oranı da son derece önemlidir. 

 

 

 

Aile Yardımları

Eğitim Yardımları

Sağlık Yardımları

Özel Amaçlı Yardımlar

Yaşlı ve Engelli Yardımları

Proje Destekleri ve İstihdam Yardımları
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Tablo 2.2 Sosyal Yardım Harcamalarının Yıllara Göre Değişimi 

Yıllar Tutar 

2013 20.764.725.000 TL 

2014 20.393.993.000 TL 

2015 25.828.578.000 TL 

2016 32.000.000.000 TL 

2017 36.000.000.000 TL 

2018 43.000.000.000 TL 

2019 55.000.000.000 TL 

2020 69.000.000.000 TL 

2021 81.200.000.000 TL 

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili yıllardaki faaliyet 

raporlarından tarafımızca derlenmiştir. 

Sosyal yardım harcamalarının yıllara göre değişimini gösteren Tablo 

2.2’ye bakıldığında 2014 yılı haricinde diğer tüm yıllarda bir önceki yıla göre 

harcamalarda bir artış görülmektedir. Bu artışın en fazla olduğu yıl 2020 

yılıdır. Bunun en önemli sebebi bütün dünyayı etkisi altına alan küresel 

salgının ülke ekonomilerine etkisinin bir yansıması niteliğindedir. 
 

Tablo 2.3 Sosyal Yardımların GSYİH içerisindeki payının yıllara göre dağılımı 

Yıllar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pay  %1.35 %1.38 %1.33 %1.45 - %1.15 %1.24 %1.42 

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili yıllardaki faaliyet 

raporlarından tarafımızca derlenmiştir. 

Bir ülke sınırları içerisinde belirli olan bir zaman diliminde, üretilen 

tüm ürünler, mallar ve hizmetlerin parasal karşılığı olarak ifade edilen Gayri 

Safi Yurtiçi Hâsıla ile sosyal yardımların ilişkisi Tablo 2.3’te gösterilmiştir. 

Yıllar içerisindeki oransal değişime bakıldığında 2018 yılından itibaren azalan 

değerin, pandeminin başlangıç yılı olarak bilinen 2020 yılında yeniden 

yükseldiği ve neredeyse 2016 yılı değerine yaklaştığı görülmektedir. 

2.2 Sosyal Yardımlardan Faydalanan Hane Halkı 

Sosyal yardımlardan faydalanan bireyler hakkında olumlu görüşler 

olduğu gibi, sosyal yardımların sürekliliğinin kişileri tembelliğe ittiğine dair 

olumsuz görüşlerde bulunmaktadır. Farklı sosyal yardım türlerinden 

yararlanan bireylerden bir kısmı düzenli, bir kısmı ise geçici yardımlardan 
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faydalanırken bir kısım bireyler ya da haneler hem geçici hem de düzenli 

sosyal yardımlardan faydalanmaktadır. Sosyal yardımlardan hane sayısının 

çokluğu Türkiye özelinde pek çok bireyin bir veya birden fazla sosyal 

yardımdan yararlandığını göstermektedir. 

Tablo 2.4 Sosyal Yardımlardan Yararlanan Hane Sayılarının Düzenli ve Geçici 

Olarak Dağılımı 

Yıllar Düzenli Yardımlardan Faydalanan 

Hane Sayısı 

Geçici (Süreli) Yardımlardan 

Faydalanan Hane Sayısı 

2013 2.258.734 1.997.306 

2014 2.274.182 1.892.656 

2015 2.318.042 1.924.649 

2016 2.342.946 2.046.888 

2017 - 2.128.657 

2018 2.588.969 2.383.492 

2019 2.501.106 2.106.961 

2020 2.450.080 2.733.721 

2021 2.476.457 5.276.998 

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili yıllardaki faaliyet 

raporlarından tarafımızca derlenmiştir. 

Tablo 2.4 incelendiğinde 2013 yılından 2019 yılına kadar verisine 

erişilen yıllarda düzenli yardımlardan faydalanan hane sayısının arttığını 

göstermektedir. Ama 2020 yılında ilk defa bu sayıda bir azalma göze 

çarpmaktadır. Geçici bir diğer adıyla süreli olan yardımlardan faydalanan 

hane sayısının ise yıllara göre dalgalı bir değişim gösterdiği ifade edilebilir. 

Düzenli yardımların sayısının azaldığı 2020 yılında, geçici yardımlardan 

faydalanan ev sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık 600.000 ev arttığı da 

görülmektedir. 2021 yılında ise geçici yardımlardan faydalanan hane 

sayısında ciddi artış olduğu görülmektedir. 

Tablo 2.5 Sosyal Yardımlardan Faydalanan Hane Sayıları 

Yıllar Hane Sayısı 

2013 3.096.489 

2014 3.005.898 

2015 3.017.969 

2016 3.154.069 

2017 - 

2018 3.494.932 

2019 3.282.975 

2020 6.630.682 

2021 5.903.515 

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili yıllardaki faaliyet 

raporlarından tarafımızca derlenmiştir. 
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Sosyal yardımlardan faydalanan hane sayıları 2014 yılından itibaren 

artış göstermiştir. 2020 yılında ise bu sayı bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat 

büyüklüğe ulaşmıştır. İlgili bakanlık toplam hane sayısını bulurken hem 

düzeli hem de süreli yardım alan hane sayısının gösteren kesişim kümelerini 

2019 yılına kadar belirtirken, 2020 yılında 6.630.682 hanenin sosyal 

yardımlardan faydalandığı, bu hanelerden 2.450.080 hanenin düzenli yardım 

aldığı, 2.733.721 hanenin ise süreli yardım aldığını, 1.436.799 hanenin ise 

hem düzenli hem de süreli yardımlardan faydalandığını ifade ederek 

hesaplama yönteminde farklılığa gitmiştir. Sayının 2020 yılı için çok yüksek 

olmasının başlıca sebebi Kovid-19 salgınında açıklanan sosyal destek 

programları olmakla beraber, hesaplama yönteminin de değişmesi şeklinedir. 

2021 yılında da bir önceki yılın hesaplama yöntemi kullanılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2021 yılı bütçesi vatandaşın 

bütçe rehberi raporunda sosyal yardımlar konusu da yer bulmuştur. Bu 

kısımda sosyal yardımlara ayrılan bütçeler belirtilmiştir. Bütçe açığının 245 

milyar TL olarak belirtildiği bu rapor kapsamında, doğum yardımı 

kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü çocuklar için verilecek 300 TL, 400 TL 

ve 600 TL’lik ödemeler için ayrılan kaynağın 554 milyon TL olduğu ifade 

edilmiştir. 2006 yılından itibaren faaliyete geçirilen engelli bireylere evde 

bakım desteğinin 10.6 milyar TL ödeneğinin ayrıldığı, 65 yaş üstü 

vatandaşlara bağlanan aylık ve engelli ile engelli yakınlarına ayrılan kaynağın 

12.7 milyar TL olduğu öngörüsü paylaşılmıştır. Bunların yanında ödeme gücü 

bulunmayan vatandaşların sağlık primi giderleri, koruyucu aile hizmetleri, 

sosyal ve ekonomik destekler ve eşi vefat eden kadınlara yönelik nakit yardım 

konuları ile ilgili de ayrılan kaynaklar ile ilgili bilgi verilmiştir 

(https://www.sbb.gov.tr/).  

SONUÇ  

Kamu harcamaları içerisinde sosyal yardımlar incelendiğinde sosyal 

yardımlardan yararlanan vatandaşların sayısının hem nüfusa hem de ülkenin 

ekonomik durumuna bağlı olarak sürekli değişim gösterdiği görülmektedir. 

Pandemi gibi bütün dünyayı etkisi altına alan bir durumda iş yerleri kapanan 

ve gelirleri azalan vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların artması son 

derece olağandır. Ama sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısının 6 

milyonu geçmesi sorgulanması gereken bir durumdur. 

2021 yılı için yaklaşık 81 milyar TL’lik kaynak aktarılan sosyal 

yardımlardan faydalanan insanların vermiş oldukları bilgiler doğru bir şekilde 

sorgulanıp bu konuda gerekli denetimlerin yapılması gerekmektedir. Devletin 

https://www.sbb.gov.tr/
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ihtiyaç sahibi vatandaşlarına daha fazla destek vermesi yönünde bir engel 

varsa bu engelin kaldırılması yönünde çalışılmadır. Çalışmada yer alan doğum 

yardımlarına aktarılan kaynakların belirli bir gelir seviyesinin altında 

yaşamını idame ettiren vatandaşlara verilmesi, gelir seviyesi yüksek olan 

bireylere verilmeyerek kalan kaynağın ihtiyaç sahiplerinin başka 

gereksinimlerini karşılamak için kullanılması önem teşkil etmektedir. 

Bu çalışma ilgili bakanlıktan sosyal yardım alan bireyler ile 

derinlemesine görüşme yapılarak daha da geliştirilebilir. Sosyal yardım alan 

bireylerin bu konuda fikirleri ve sosyal yardımların dağıtılırken adalet ilkesi 

doğrultusunda hareket edilmesi ve bu alanın istismara açık olan hususları ile 

ilgili birinci muhatapların görüşlerine başvurulabilir. Böyle bir durum 

bütçenin daha verimli kullanılmasına katkı sunacaktır. Yine sosyal yardım 

yapılan alanların yanına başka hangi alanların eklenmesi yönünde fikirler 

tartışılmalıdır.  
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