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(1) 

İKTİSADİ BÜYÜMENİN DEMOKRATİKLEŞMEYE ETKİSİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 

Doç. Dr. Selim BAŞAR
1
 

Öğr. Gör. Şaduman YILDIZ
2
 

 

ÖZET 

Demokratikleşme uzun bir tarihi süreç içinde ortaya çıkmış ve 

çeşitli evrimler geçirerek kendini geliştirmiştir. 1959 yılına kadar 

demokrasinin bazı sosyal şartlara bağlı olduğu ileri sürülmüştür. 

Ancak 1959 yılında, Lipset demokrasinin sadece sosyal şartlara değil 

iktisadi gelişmenin gerçekleştirilmesi şartına da bağlı olduğunu iddia 

etmiştir. Bu bağlamda demokratikleşme iktisadi büyüme ile 

gerçekleşen bir olgudur. İktisadi büyüme ile demokrasi arasındaki 

ilişkiler özellikle son dönemlerde birçok araştırmaya konu olmaktadır. 

Bu çalışmada da 1993–2005 dönemine ait panel veri ile 59 ülke için 

büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu 

amaçla çeşitli modeller kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre ele alınan dönem, veri ve ülkeler açısından gelir düzeyi 

ve büyüme oranı arttıkça ülkelerdeki demokratikleşme süreci olumlu 

olarak etkilenmektedir.  Çalışmada ayrıca literatürde yer alan ve 

demokratikleşmenin enflasyondan olumsuz olarak etkilendiğine dair 

görüşlere uygun sonuçlar elde edilmiştir.  Elde edilen bir diğer sonuç 

ise beşeri sermaye artışının demokratikleşmeye katkıda bulunduğu 

yönündedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, iktisadi büyüme, panel veri. 

                                                 
1
 Atatürk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 25240 Erzurum, e-posta: 

selim@atauni.edu.tr. 
2
 Ardahan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 75000 Ardahan, e-posta: 

y.saduman@gmail.com. 
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THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH ON 

DEMOCRATIZATION 

 

ABSTRACT 

Democratization had occurred in a long historical process and 

it had developed itself by having different evolutions. It had been 

claimed that democratization is based on some social conditions until 

1959. However, in 1959, Lipset suggested that democracy is based not 

only on social conditions but also the condition of realization of 

economic development. In this context, democratization is a fact 

fulfilled with economic growth.  

Relationship between economic growth and democracy have 

been an important issue for many studies particularly in the last three 

decades.  In this study, effects of economic growth on democratization 

are investigated by using a panel data set for 1993-2005 period for 59 

countries. For his purpose some models are estimated.  According to 

the estimating results, democratization process is positively affected 

from income level and growth. While democratization level 

negatively affected by inflation, human capital growth contributes it.  

 

Keywords: Democracy, economic growth, panel data. 

 

1. GİRİŞ 

Demokrasi kelime olarak eski Yunanca’da halk, halk kitlesi 

veya yurttaşlar topluluğu anlamına gelen demos ile egemen olmak, 

iktidarı kullanmak veya yönetmek anlamına gelen kratein 

kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
3
 Bu bağlamda en 

klasik demokrasi tanımı halkın kendi kendini yönetmesidir (Schmidt, 

2001: 13).  

                                                 
3
 Eski Yunanca’da democratia olarak ifade edilen demokrasi kelimesi dilimize 

Fransızca’dan alınmıştır (Refik, 1947: 31).  
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Demokrasinin iktisadi boyutu ile iktisadın demokrasi boyutu 

ve bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimler demokratikleşme sürecinin 

tanımlanması açısından çok önemlidir (Türkkan,1996: 8). Nitekim 

demokrasi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki 1959 yılından itibaren 

tartışılan konular arasında yer almaktadır. Söz konusu tartışmaya 

öncülük eden Lipset (1959), bir ulus ne kadar zenginse demokrasiyi 

sürdürme şansı o kadar fazladır şeklindeki ifadesiyle iktisadi 

gelişmenin demokrasi üzerindeki etkisini ortaya koymuştur (Lipset, 

1959: 75 ve Lipset, 1960: 48). Bu bağlamda, dünyanın zengin 

ülkelerinin çoğu aynı zamanda dünyanın en demokratik ülkeleri 

arasında yer almaktadır. Nitekim modern büyüme süreci 19. yüzyılın 

başında ortaya çıkmadan önce çoğu ülke demokratik olarak 

sınıflandırılmamakta ve demokratikleşme büyüme ile gerçekleşen bir 

olgu olarak görülmektedir (Acemoglu vd., 2005: 1). 

İktisadi büyüme demokratikleşmeyi temel olarak gelir 

dağılımını, eğitimi, orta sınıf oluşumunu, siyasal kültürü ve 

toplumsal yapıyı değiştirerek etkilemektedir. 

Buna göre iktisadi kalkınmanın demokratikleşme üzerindeki 

etkisi, iktisadi kalkınma ile gelir eşitsizliği arasındaki ters U ilişkisini 

dikkate alan Muller (1995: 968-9) tarafından şu şekilde özetlenmiştir: 

İktisadi kalkınma tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne 

doğru hareket eden işgücü akışına yol açmakta ve işgücündeki bu 

değişim de şehirlerde orta sınıfın büyüklüğünü artırmaktadır. Söz 

konusu bu artış ise demokrasiyi güçlendirmektedir. Diğer yandan 

iktisadi kalkınma gelir eşitsizliğine de yol açmaktadır. Bu durum 

çalışan sınıfları radikalleştirmekte ve sınıflar arasında kutuplaşmayı 

artırmaktadır. Bu bağlamda gelir eşitsizliği doğrultusunda ortaya çıkan 

toplumsal huzursuzluk demokrasinin sürdürülmesi üzerinde olumsuz 

etkilere yol açmaktadır. 

Diğer yandan daha yüksek iktisadi kalkınma düzeyi, daha iyi 

eğitilmiş nüfus ve daha büyük orta sınıfa yol açmak suretiyle 

vatandaşlık kültür tutumunu, güven ve teknik yeteneği artırarak 

demokratikleşmeye destek olmaktadır (Huntington, 1991:  68–9).  
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Benzer şekilde iktisadi kalkınma, okur-yazarlık oranını ve eğitim 

seviyesini yükseltirken; eğitim sayesinde insanların bakış açıları 

gelişip anlayışlı olma özellikleri artmakta ve radikal doktrinleri 

benimsemekten uzaklaşmaktadırlar (Lipset, 1959: 78–9). Ayrıca 

Lipset (1959: 83–4) iktisadi gelişmenin demokrasi üzerindeki 

etkisinin, birbiriyle ilişkili olan siyasal kültür ve toplumsal yapıdan 

etkilendiğini vurgulamıştır. Bu bağlamda iktisadi gelişme toplumsal 

tabakalaşma yapısının şeklini, aşağı sınıf tabanına doğru genişleyen 

sivri bir piramit olmaktan kurtarıp, ortası şişkinleşen bir elmas kesitine 

benzeterek orta sınıfın siyasal rolünü etkilemektedir. Söz konusu sınıf, 

ılımlı ve demokratik partileri özendirip aşırı grupları cezalandırarak 

çatışmaları yumuşatmaktadır. Böylece anti-demokratik parti ve 

ideolojiler törpülenmektedir. Yukarı sınıfın siyasal değer ve 

davranışları da ulusal gelire bağlı olarak değişmektedir.  Bir ülke ne 

kadar yoksul ve aşağı sınıfların hayat standartları ne kadar düşükse, 

yukarı tabakaların aşağı tabakaları toplumdan dışlayarak alt sınıf 

olarak nitelendirmek için duydukları baskı da o kadar büyük 

olmaktadır. Üst sınıflar ile alt sınıfların yaşam standartlarındaki fark 

bunu psikolojik olarak gerekli kılmaktadır. Söz konusu durumda üst 

tabakalar alt tabakaların, özellikle iktidarı paylaşma hakkının olmasını 

kabul etmemektedirler. Yukarı tabakalar yalnızca kendileri 

demokrasiye karşı olmakla kalmamakta, aynı zamanda aşağı sınıfların 

aşırı tepkilerinin artmasına da yol açmaktadırlar. 

Çalışmanın yapısı şu şekildedir: İkinci bölümde konu ile ilgili 

uygulamalı çalışmalar çok ülke üzerine, alt bölge üzerine ve tek ülke 

üzerine yapılan çalışmalar şeklinde gruplandırılarak iktisadi 

büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkileri ile ilgili literatür özeti 

sunulmaktadır. Üçüncü bölümde demokrasi düzeyinin ölçülmesi 

üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümde ise iktisadi büyümenin 

demokratikleşme üzerindeki etkileri panel analizleri kullanılarak 

ampirik olarak test edilmektedir. Çalışmanın son kısmı olan beşinci 

bölümde sonuç ve değerlendirmeler ortaya konulmaktadır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

Araştırmada konu ile ilgili uygulamalı çalışmalar çok ülke 

üzerine, alt bölge üzerine ve tek ülke üzerine yapılan çalışmalar olmak 

üzere üç başlık altında toplanarak ayrı ayrı ele alınmaktadır.   

Çok ülke üzerine yapılan ilk çalışma Lipset (1959) tarafından 

yapılmıştır. Gelir düzeyi ile demokratikleşme arasındaki ilişkinin ele 

alındığı öncü çalışmada Avrupalı ve İngilizce konuşan ülkeler ile 

Latin Amerika ülkeleri, istikrarlı demokrasiler ve istikrarlı 

diktatörlükler olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmanın temel hipotezi, 

ulusların gelir düzeylerinin artmasının demokrasiyi sürdürme şansını 

arttıracağı yönündedir. Söz konusu hipotezi test etmek için servet,  

sanayileşme, şehirleşme ve eğitim gibi iktisadi kalkınmanın çeşitli 

yönlerini açıklayan veriler kullanarak ele alınan ülkeler için 

karşılaştırmalı analizler yapmıştır. Araştırmanın sonuçları gelir düzeyi 

arttıkça, ülkelerin demokrasilerinin güçleneceğini ileri sürmektedir. 

Lipset’in bulgularını destekler nitelikte yapılmış olan ilk 

çalışma Coleman’a (1960) aittir. Araştırmanın sonuçlarında sosyo-

iktisadi kalkınmanın demokrasiyi pozitif olarak etkilediği ileri 

sürülmüştür. Benzer şekilde Cutright’in (1963) yaptığı çalışmanın 

sonuçlarına göre, siyasal kalkınma düzeyi haberleşme düzeyi, iktisadi 

kalkınma, eğitim ve kentleşmeden pozitif olarak etkilenmektedir. 

Neubauer ise (1967) çalışmasının sonuçlarında Cutright’ın 

(1963) araştırma sonuçlarının aksine sosyo-iktisadi açıdan kalkınmış 

toplumların demokratik olma olasılığı daha fazladır şeklindeki 

önermenin belirgin olmadığını vurgulamıştır. Benzer görüşü savunan 

Jackman (1973) çalışmasında elde ettiği sonuçların Lipset (1959) ve 

Cutright (1963)  hipotezlerinden ziyade Neubauer (1967) hipotezi ile 

daha tutarlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre, iktisadi kalkınma 

ile demokratik performans arasındaki ilişki doğrusal değildir. 

Yapılan bir başka çalışma Bollen’e (1979) aittir. Çalışmanın 

amacı “daha önce kalkınmış olan ülkeler daha sonra kalkınmış olan 

ülkelerden daha demokratiktir” hipotezinin sonuçlarının geçerli olup 

olmadığını test etmektir. Bollen’in (1979) elde ettiği tahmin sonuçları 
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söz konusu hipotezin geçerli olmadığını göstermektedir. Yine 

çalışmanın sonuçlarında kalkınma düzeyinin bir ülkenin demokratik 

olup olmadığına karar vermede önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Arat ise (1988) Neubauer (1967) ve Jackman’ın (1973) 

iddiasını doğrulayarak gelişmiş ülkeler için iktisadi kalkınma ve 

demokrasi arasındaki ilişkinin önemli olmadığı fakat orta gelirli 

ülkelerde kalkınma düzeyindeki artışların demokrasi düzeylerinde 

artışlara yol açacağı sonucuna ulaşmıştır. Ancak çalışmada daha sonra 

uzun dönemli analizler yapılmış ve bu analizler sonucunda iktisadi 

kalkınma ve demokratikleşme arasındaki pozitif ilişkinin Lipset 

(1959) ve Coleman’ın (1960) aksine yok olduğu kanaatine varmıştır. 

Helliwell (1992) demokrasi iktisadi büyüme arasındaki, çift 

yönlü bağlantıyı incelemiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, 

gelirin demokrasi üzerindeki etkisi pozitif ve güvenilirdir. Yine 

Helliwell (1994), kişi başına gelir düzeyi ile demokrasi arasında 

güvenilir bir pozitif ilişki olduğunu doğrulayarak daha yüksek gelir 

düzeylerindeki ülkelerin demokratik hükümet şekillerine sahip olma 

olasılığının daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.
4
  

Burkhart vd. (1994) ise yaptıkları araştırmanın sonuçlarına göre, 

iktisadi kalkınma demokratik performansı artırmaktadır. Ayrıca 

uluslararası ve yurtiçi iktisadi faktörlerin ulusların demokratik 

geleceğini şekillendirmede belirleyici özelliğe sahip olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

  Muller (1995) tarafından yapılan çalışmada gelir eşitsizliğinin 

demokrasiyi etkilediği ve bu etkinin iktisadi kalkınmanın demokrasi 

üzerindeki pozitif etkisini yok ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer 

yandan Ersson vd. ise (1996) iktisadi kalkınma ile demokrasi arasında 

zayıf bir pozitif ilişki olduğunu ve demokrasi ile iktisadi büyüme 

arasında ise istikrarlı bir ilişkinin olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

                                                 
4
 Cutright (1960), Bollen (1979), Helliwell’in (1992, 1994), elde ettiği bulgular 

Lipset’in (1959) tezini doğrulamaktadır. 
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Przeworski vd. (1997) ilk olarak gelirin diktatör rejimler 

üzerindeki etkisini inceleyerek kişi başına 1000 $’ın altındaki ve 4000 

$’ın üstündeki gelir düzeylerinde diktatörlüğün azalma olasılığının 

düşük, 1000 – 4000 $ gelir düzeylerinde bu olasılığın yüksek 

olduğunu ortaya koyarak Lipset’in (1959) demokrasiler iktisadi 

kalkınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkarlar şeklindeki önermesinin 

geçerli olmadığını belirtmişlerdir. Çalışmada daha sonra demokratik 

rejimlerde demokrasi ile gelir arasındaki ilişki incelenmiş ve 

demokratik olan ülkelerde gelir seviyesi arttıkça demokrasiyi 

sürdürme olasılığının artacağı belirtilerek Lipset’in (1959) bir ulus ne 

kadar zenginse demokrasiyi sürdürme olasılığı o kadar fazladır 

şeklindeki önermesinin ise geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yay (2002) iktisadi büyüme ile demokrasi arasındaki iki yönlü 

ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, ekonomik 

gelişmişlik seviyesi demokrasiyi pozitif olarak ve anlamlı bir şekilde 

etkilemektedir. 

Boix vd. (2003) iktisadi kalkınmanın hem demokrasiye 

dönüşüm olasılığını hem de demokrasinin sürdürülme olasılığını 

artırdığını ileri sürerek Lipset’in modernizasyon teorisini 

desteklemişlerdir. Bu bağlamda çalışmada iktisadi kalkınmanın sadece 

demokrasinin sürdürülme olasılığını artırdığını savunan Przeworski 

vd.’ye (1997) karşı çıkılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, iktisadi 

kalkınma hem demokrasiye hem de onun devam etmesine sebep 

olmaktadır. 

Gould vd. (2003) ise yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre, 

iktisadi büyüme diktatör rejimlerde demokrasiye dönüşüm olasılığını 

artırıcı, demokratik rejimlerde ise demokrasinin düşme olasılığını 

azaltıcı yönde etkilidir ve demokratik olmayan mekanizmalar zayıf 

olduğu zaman kalkınmanın demokrasinin sürdürülmesi üzerindeki 

etkisi daha fazladır.   

Acemoglu vd. (2005), tarihi faktörler dikkate alınmadığı 

zaman demokrasi ve gelir arasında pozitif ilişkinin ortaya çıktığını, 

ancak tarihi faktörler dahil edilerek yapılan uzun dönemli analizler 
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sonucunda gelirin demokrasi üzerindeki etkisinin kanıtlanamadığını 

belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmada yapılan analizler ile iktisadi krizlerin 

demokrasiyi daha olası yaptığı sonucuna da ulaşmışlardır. 

Alt bölge düzeyinde yapılan ilk çalışma Landman’a (1999) 

aittir. Landman(1999) Latin Amerika’daki 70 ülke için alt bölge 

çalışması yaparak, söz konusu bölgede Lipset (1959) teorisinin geçerli 

olup olmadığını test etmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, KBGSMH, 

kişi başına enerji kullanımı veya reel kentsel ücretler çalışmada ele 

alınan çeşitli demokrasi ölçütleri ile ilişkili değildir. Nitekim Landman 

(1999), Lipset’in (1959)  teorisinin alt bölge düzeyinde 

doğrulanamadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Alfaro (2002) da Lipset’in (1959) teorisinin alt bölge 

düzeyinde geçerliliğini ortaya koymak için Orta Amerika’nın Kosta 

Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua ülkelerini ele 

almıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre alt bölge düzeyinde 

demokrasi iktisadi kalkınmaya bağlı değildir.  

Başar vd. (2009), geçiş ekonomilerindeki demokratikleşme sürecinin 

gelirden pozitif olarak etkilendiği bulgusuna ulaşmışlardır.  

Tek ülke üzerine yapılan çalışmalardan ilki Kim’e (1971) 

aittir. Kim 1968 dönemine ait verilerle sosyo-iktisadi kalkınmanın 

belirli bir düzeyi demokrasinin istikrarı için gereklidir şeklindeki 

Lipset (1959) ve Cutright (1963)  hipotezinin Japonya için geçerli 

olup olmadığını araştırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, sosyo-

iktisadi kalkınmanın ve demokrasinin ölçümleri arasında güçlü ve 

pozitif bir ilişki sağlanamadığı için Lipset (1959) ve Cutright (1963) 

hipotezleri Japonya için geçerli değildir.  

Monshipouri vd. ise (1995) Pakistan’daki iktisadi büyümenin 

güçlü ve büyük bir orta sınıfı oluşturamadığını fakat elit grupların 

ortaya çıkmasına ve güçlenmesine yol açtığını belirtmişlerdir. 

Çalışmada ayrıca Pakistan’daki iktisadi büyümenin sürdürülebilir 

demokrasiyi değil, otoriter rejimlerin yaşamasını sağladığı 

vurgulanmıştır. 
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Yıldız Ş. (2007) Türkiye için yaptığı çalışmada iktisadi 

büyümenin demokratikleşme üzerinde pozitif etkili olduğu sonucuna 

varmıştır.  

 

3. DEMOKRASİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Demokrasinin doğrudan ölçülmesi zordur. Buna rağmen birçok 

çalışmada demokrasiyi ölçme konusunda, özellikle Dahl’ın (1971, 

1989) Poliarşi adlı araştırması referans alınmaktadır. Poliarşi kelime 

anlamıyla çoğunluğun egemenliği anlamına gelmektedir. Söz konusu 

kavram, daha önce bu anlamıyla 17. Yüzyılda Alstedius tarafından 

ortaya atılmıştır. Alstedius, poliarşiyi en yüksek iktidarın halkın elinde 

bulunduğu bir sistem olarak ifade etmiştir (Schmidt, 2001: 256). 

Dahl’a göre (1989) tam gelişmiş bir poliarşinin varlığından söz 

edebilmek için şu özelliklerin bir arada olması gerekmektedir: 1) 

Görevde olanların seçilmesi, 2)Serbest, adil ve düzenli olarak yapılan 

seçimler, 3) Bütün yetişkinlerin seçimlere katılma hakkına sahip 

oldukları bir seçim sistemi, 4) Bütün yetişkinlerin sahip olduğu 

edilgen seçim hakkı, 5) Düşünce özgürlüğü, 6) Haberleşme özgürlüğü, 

7) Örgütlenme ve koalisyon özgürlüğü. Dahl (1989) söz konusu 

özellikleri dikkate alarak bir demokrasinin varlığının anlaşılabilmesi 

için göstergeler sunmaktadır. Bu bağlamda demokrasi doğru olarak 

ölçülebilmektedir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda Dahl’dan (1971) hareket 

eden ve çoğunlukla ülkeleri karşılaştırma temeline dayanan birçok 

demokrasi ölçütü geliştirilmiştir.  

Uygulamalı çalışmalarda sık olarak rastlanan demokrasi 

endekslerinden biri Freedom House Demokrasi Endeksi’dir. Dünyada 

demokratikleşme sürecini analiz eden söz konusu endeks, bağımsız 

sivil toplum kuruluşlarından Freedom House (ABD) tarafından her yıl 

yayımlanan Freedom in the World adlı raporlarda yer almaktadır. 

1972’den beri yayımlanan bu endeks siyasal haklar ve sivil 

özgürlükler olmak üzere, iki tür zaman serisinden oluşmaktadır. Söz 

konusu endekste bir ülkedeki siyasal rejimin demokrasi olup 

olmadığının tespiti ve derecesi konusunda bazı temel ölçütler dikkate 
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alınmaktadır. Demokrasi için gerekli ölçütlerin başında çok partili ve 

rekabetçi bir sistemin varlığı, vatandaşların birçok aday arasından hür 

ve adil şekilde tercih yapabilmesi, muhalefette olanların iktidarı elde 

etme ve iktidara katılma şanslarının resmi olarak bulunması 

gelmektedir. Söz konusu niteliklere sahip siyasal sistemler demokratik 

sistemler olarak sınıflandırılmıştır.  

Diğer yandan devletlerin siyasal sistemleri siyasal haklara ve 

sivil özgürlüklere göre özgür, kısmen özgür, özgür olmayan şeklinde 

üç kategoriye ayrılmıştır.  Bu bağlamda endekste yer alan ülkelere 1–7 

arasında değerler verilmiştir. Söz konusu endekste 1 skoru tam 

gelişmiş demokrasileri ve 7 skoru ise demokratik unsurların 

yokluğunu göstermektedir. Buna göre Freedom House Endeksi’nde 

yer alan siyasal haklar ve sivil özgürlükler skorlarının yıllık ortalaması 

1 ile 2.5 arasında değer alan siyasal sistemler özgür, 3 ile 5.5 arasında 

değer alanlar kısmen özgür ve 5.5 ile 7 arasında değer alanlar ise 

özgür olmayan siyasal sistemler şeklinde sınıflandırılmıştır (Freedom 

House, 2007) Çeşitli ülkelere ait demokrasi endeksleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Seçilmiş Ülkelerin Freedom House Endeksleri (2005) 

Ülke 
Siyasal 

Haklar   

Sivil 

Özgürlükler  

Özgürlük 

Derecesi 

Avustralya 1 1 Özgür 

Bahreyn 5 5 Kısmen özgür 

Bolivya 3 3 Kısmen özgür 

Çin 7 6 Özgür değil 

Danimarka 1 1 Özgür 

El Salvador 2 3 Özgür 

Gürcistan 3 3 Kısmen özgür 

Haiti 7 6 Özgür değil 

Hindistan 2 3 Özgür 

İran 6 6 Özgür değil 

Japonya 1 2 Özgür 

Libya 7 7 Özgür değil 

Malta 1 1 Özgür 

Kuzey Kore 7 7 Özgür değil 

Suudi Arabistan 7 6 Özgür değil 

Tayvan 1 1 Özgür 

Türkiye 3 3 Kısmen özgür 

Uganda 5 4 Kısmen özgür 

Venezuella 4 4 Kısmen özgür 

Yemen 5 5 Kısmen özgür 

Kaynak: Freedom House (2006). 

 

Bir diğer demokrasi endeksi ise Polity Demokrasi Endeksi’dir. 

Polity I (Gurr, 1974) ,  Polity II (Gurr, 1990), Polity III (Jaggers vd., 

1995) ve Polity IV (Marshall vd., 2002) veri setleri,  dünya 

sistemindeki devletlerin yönetim özelliklerini kodlayan Polity (siyasal 

sistem veya yönetim şekli) araştırmasının aşamalarını ifade 

etmektedir. Her aşamada bir önceki aşamaya göre ele alınan ülke 
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sayısı artırılarak, bu araştırmanın son şeklini oluşturan Polity IV veri 

setinde 161 devlete yer verilmiştir.  

Polity veri setlerinde yer alan demokrasi skoru 0 ile 10 

arasında değişen değerler almakta ve 0 demokratik unsurların 

yokluğunu ve 10 ise tam gelişmiş demokrasileri göstermektedir. Söz 

konusu endeks Siyasal Katılım Rekabetçiliği, Siyasal Katılım 

Açıklığı, Siyasal Katılım Rekabetçiliği ve Başkanlık Yönetimi 

Üzerindeki Sınırlamalar ile ilgili kodlamalar ele alınarak 

oluşturulmuştur. Aynı şekilde otokrasi skoru 0 ile 10 arasında değerler 

almakta ve 0 otokratik unsurların yokluğunu ve 10 ise tam gelişmiş 

otokrasileri göstermektedir. Otokrasi skoru da Siyasal Katılım 

Rekabetçiliği Katılım Düzenlemesi, Siyasal Katılım Açıklığı, Siyasal 

Katılım Rekabetçiliği ve Başkanlık Yönetimi Üzerindeki Sınırlamalar 

ile ilgili kodlamalar ele alınarak demokrasi skoruna benzer yolla 

oluşturulmuştur. Polity endeksi ise demokrasi skorundan otokrasi 

skoru çıkarılarak elde edilmektedir. Demokrasi ve otokrasi skorları 

arasındaki farkı ifade eden Polity endeksi demokrasinin çok yaygın 

olarak kullanılan bir ölçümüdür. Söz konusu endekste -10 (güçlü 

otokrasi) ve +10 (güçlü demokrasi) arasında skorlar yer almaktadır. 

Polity IV veri setinde diğer veri setlerinden farklı olarak, Polity 

Demokrasi Endeksi’nin zaman serisi analizlerinde kullanımını 

kolaylaştırmak için söz konusu veri setine Polity 2 skoru eklenmiştir. 

Polity 2 skoru ile Polity endeksinde yer alan standart yönetim skorları 

(-66, -77, -88)
5
  geleneksel yönetim skorlarına

6
 dönüştürülmüştür 

(Marshall vd., 2002). Çeşitli ülkelere ait demokrasi endeksleri Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

                                                 
5
 ( -66 ) skoru devletleri yönetim süreçlerindeki ara dönemi, (-77) anarşi önemini, (-

88) ise geçiş dönemini ifade etmektedir. 
6
 Geleneksel yönetim skoru ile -10 ile +10 arasında yer alan değerler ifade 

edilmektedir. 
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Tablo 2. Seçilmiş Ülkelerin Polity Skorları. 

Ülkeler/Yıllar 1980 1990 2000 2003 2004 2005 

ABD +10 +10 +10 +10 +10 +10 

Kanada +10 +10 +10 +10 +10 +10 

Jamaika +10 +10 +9 +9 +9 +9 

Romanya -8 +5 +8 +8 +9 +9 

Kolombiya +8 +8 +7 +7 +7 +7 

Türkiye -5 +9 +7 +7 +7 +7 

Sudan -7 -7 -7 -6 -6 -4 

Yemen -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Umman -10 -10 -9 -8 -8 -8 

Suudi 

Arabistan 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 

Kaynak: Polity IV Project (2006). 

 

Demokrasinin ölçülmesinde Freedom House ve Polity 

Demokrasi Endekslerinin dışında farklı demokrasi endeksleri de 

geliştirilmiştir. Söz konusu endeksler aşağıdaki Tablo 3’de 

özetlenmektedir. 
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Tablo 3. Çeşitli Demokrasi Endeksleri 

Endeks Adı Açıklama 

Arat Demokrasi 

Endeksi 

Arat (1991) katılım, kapsam, rekabet ve 

hükümet zorlaması gibi dört unsuru dikkate 

alarak demokrasi endeksini oluşturmuştur. 

Söz konusu endeks 29’dan 109’a doğru 

sıralanmıştır. Bu endekste düşük skorlara 

sahip ülkelerin yüksek skorlara sahip 

ülkelerden daha az demokratik olduğu 

kabul edilmektedir.   

Banks Demokrasi 

Endeksi 

Banks (1994) hazırladığı demokrasi endeksi 

ile adaylık süreci rekabetini, hükümet 

etkinliğini, meclislerin yasama yetkisi 

etkinliklerini, yasama yetkisine sahip 

olanların seçimini ve parti meşruluğu gibi 

konuları skorlar haline getirerek kurumsal 

değişimi ölçmüştür. 1972–1988 dönemi 

için söz konusu skorlar toplanarak, 1–17 

arasında değişen bir endeks 

oluşturulmuştur. Ülkelerin aldığı skorun 1’e 

yaklaşması demokratik kurumların 

yokluğunu, 17’e yaklaşması demokratik 

kurumların varlığını ifade etmektedir.   

Bollen Liberal 

Demokrasi Endeksi 

Bollen (1993), Liberal Demokrasi 

Endeksi’ni 1960, 1965 ve 1980 yıllarını 

kapsayacak şekilde güvenilirlik ve doğruluk 

açısından uygun standartlar doğrultusunda 

oluşturmuştur. Endekste 0 ile 100 arasında 

değişen değerler yer almakta ve 0 otoriter 

ülkelere karşılık gelirken, 100 skoru ise 

demokratik ülkeleri göstermektedir. Bollen 

liberal demokrasileri siyasal haklara ve 

demokratik kurallara izin veren siyasal 
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sistemler olarak tanımlamaktadır. 

Poe ve Tate Demokrasi 

Endeksi  

 

Poe ve Tate (1994) hazırladıkları demokrasi 

endeksinde, yıllık Amnesty International ve 

US State Departmant Country Raporları’nın 

verilerini kodlayarak hakların korunup 

korunmadığını ölçmüşlerdir. Söz konusu 

endekste 1980-1987 dönemini kapsayan 1-5 

arası skorlar yer almakta ve düşük skorlar 

hakların daha iyi korunduğunu ifade 

etmektedir.   

 

4. VERİ ve YÖNTEM  

Çalışmada GÜ, GOÜ ve AGÜ’lerden oluşan 59 ülke ele 

alınarak iktisadi büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Bu ülkelerin Dünya Bankası sınıflandırmasına göre 

20’si Üst gelir, 16’sı Üst-Orta gelir, 13’ü Alt-Orta gelir ve 10’u Düşük 

gelirli ülkelerden oluşmaktadır. Söz konusu 59 ülke için 1993-2005 

dönemine ait veriler kullanılarak 767 veriden oluşan bir dengeli panel 

oluşturulmuştur. 

 Çok ülke üzerine yapılan çalışmalarda her ülke için her veriye 

ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda 

uygulamanın verileri demokrasi endeksi, enflasyon, nüfus, yetişkin 

okuryazarlık oranı, GSMH, Kişi Başına GSMH (KBGSMH) ve 

KBGSMH yıllık büyüme oranı değişkenlerine ait verilerinden 

oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan veri ve kaynakları Tablo 4’de 

özetlenmiştir.  
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Tablo 4. Veri Seti 

Veri Açıklama Kaynak 

DEM  DEM değişkeni Polity 

Demokrasi Endeksi’nin Polity 

skorunu temsil etmektedir. Polity 

skorunda -10 ile +10 arasında 

değerler yer almaktadır. Polity 

skorunun analizlerde kullanımını 

kolaylaştırmak için, söz konusu 

skor yeniden ölçeklendirilmiştir.  

Polity IV Project. 

INF GSYİH deflatörüne göre 

hesaplanan yıllık enflasyon 

oranı. 

World Bank, World 

Development Indicators 

Veri Tabanı. 

POP Nüfus (Milyon kişi) World Bank, World 

Development Indicators 

Veri Tabanı. 

SCHOOL Yetişkin okur-yazarlık oranı. UNDP, 1993-2005 

Human Development 

Reports. 

Y1 Satın alma gücü paritesine 

göre GSMH (milyar USD)  

World Bank, World 

Development Indicators 

Veri Tabanı. 

Y2 Satın alma gücü paritesine 

göre KBGSMH (USD) 

World Bank, World 

Development Indicators 

Veri Tabanı. 

GR Satın alma gücü paritesine 

göre KBGSMH yıllık büyüme 

oranı 

World Bank, World 

Development Indicators 

Veri Tabanı. 

 

Çalışmada yapılan tahmin dengeli bir panel yardımıyla 

gerçekleştirilmektedir. Panel veri modelleri son yıllarda sıklıkla 

kullanılmaktadır. Panel veri araştırmalara uzaysal ve zamansal bir 

boyut katarak regresyon analizlerinin yürütülmesinde araştırmacılara 
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geniş imkanlar sağlamaktadır. Panel veri modelleri, ortak sabitli 

model (OSM), sabit etkili model (SEM) ve tesadüfi etkili model 

(TEM) olmak üzere üçe ayrılır. OSM’de hem kesim noktası (sabit 

terim) hem de eğim katsayıları sabittir. Bu modelde veri bir havuzda 

toplanarak EKK yöntemi ile tahmin yapılır. Bu model genel olarak 

hem kesit hem zaman etkileri mevcut fakat anlamsız olduğunda 

uygulanır. OSM genel olarak havuzlanmış (pooled) regresyon modeli 

olarak ta adlandırılır.  

Panelin diğer bir türü, eğimin kesitlere göre sabit fakat kesim 

noktalarının farklı olduğu SEM’dir. Burada kesim noktaları kesite 

özgü olup kesitten kesite faklıdır. SEM’de bir kesiti (örneğin ülke, 

şehir vb.) tanımlamak için 1i  sayıda kukla değişken kullanıldığı için 

bu model bazen en küçük kareler kukla değişken modeli olarak ta 

adlandırılabilir. Bir SEM aşağıdaki gibi yazılabilir: 

itititit exxgrupagrupaay  332223121      

    (1) 

TEM ise bir tesadüfi sabit terime sahip regresyon olarak 

tanımlanabilir (Greene, 2003). Hatayı ele alırken kesim noktalarının 

tesadüfi bir sonuç değişkeni olduğunu kabul etmek gerekir. Bu sonuç 

bir ortalama değer ile bir tesadüfi hatanın sonucudur. Eğer yatay kesit 

biriminin sabitinden sapmasını gösteren yatay kesite özgü hata terimi 

)( iv modelleştirilmiş ise değişkenin hatları ile ilişkisiz olmalıdır.  Bir 

TEM aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

itititiit exxy  210        

     (2) 

iitititii vexx  210       

      (3) 

iitititiit vexxy  21       

     (4) 

Tesadüfi hata terimi )( iv , zaman içinde sabittir. Bu nedenle 

22 ]|[ ii xvE  olur. iv ’nin uygun bir şekilde tayin edilmesi için, 
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kişisel etkiler dikey olmalıdır (Yaffee, 2003, Greene 2003, Baltaghi, 

2005).  

 

5. TAHMİN SONUÇLARI 

Panel verinin zaman boyutunun mevcut olması birim kök 

sürecinin araştırılmasını gerektirmektedir. Serilerde genel birim kökün 

varlığı Levin, Lin ve Chu testi ile, kesitler dahilindeki birim kök 

süreci ise Im, Pesaran ve Shin testi ile araştırılmıştır. Yetişkin okur-

yazarlık oranı bireysel sabit; diğer değişkenler bireysel trend ve sabitli 

süreci içinde değerlendirilmiştir. Uygulanan birim kök testlerinde 

gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) dikkate alınarak tüm 

serilerde 1 gecikme olarak belirlenmiştir. Birim kök testleri sonuçları 

Tablo 5’te verilmektedir.  

   

 Tablo 5. Birim kök testleri sonuçları 
 DEM Y1 Y2 GR POP SCHOOL INF 

Levin, 

Lin&Chu t 

-2.0E+15
a 

-18.41
a 

-19.03
a 

-15.49
a 

-24.70
a 

-8.51
a 

-629.72
a 

Im, Pesaran, 

Shin W 

-5.0E+15
a 

-7.04
a 

-7.15
a 

-7.00
a 

-20.71
a 

-2.61
a 

-71.94
a 

   (
a
), (

b
) ve (

c
) sırasıyla 0.01, 0.05 ve 0.10 önem düzeyini ifade 

etmektedir. 

 

Tablodan görüldüğü gibi tüm değişkenler gerek genel birim 

kök gerekse kesitler dahilindeki birim kök süreci açısından düzey 

değerlerinde durağandırlar. Modeller sırasıyla ortak sabitli model 

(OSM), sabit etkili model (SEM) ve tesadüfi etkili model (TEM) 

olmak üzere üç türlü tahmin edilmiştir. F değeri modelde bireysel 

etkilerin varlığını göstermekte ve Hausman istatistiği de bireysel 

etkilerin var olduğu durumda SEM ve TEM arasında seçim 

yapılmasını sağlamaktadır.  

Büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkilerinin 

araştırılmasında önce düzey değerler üzerinden tahmin yapılmış ve iki 

farklı gelir değişkeni ile büyüme değişkeni üç modelde sırasıyla yer 
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almıştır. Literatürde özetlenen bazı çalışmalarda GSMH, bazı 

çalışmalarda KBGSMH, bazı çalışmalarda ise KBGSMH yıllık 

büyüme oranı bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda 

yapılan çalışmada daha tutarlı sonuçlar elde etmek ve söz konusu 

değişkenler arasında önemli farklılıklar olup olmadığını araştırmak 

amacıyla farklı modeller oluşturularak çeşitli değişken 

kombinasyonları denenmiştir. i ülkeyi ve t zamanı göstermek üzere 

tahmin edilen modeller aşağıda gösterilmiştir.    

 

Model 1. 

itititititiit eYSCHOOLPOPINFDEM  14321   

    (5) 

Model 2. 

itititititiit eYSCHOOLPOPINFDEM  24321   

     (6) 

Model 3. 

itititititiit eGRSCHOOLPOPINFDEM  4321    

    (7) 
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Tablo 6. Tahmin sonuçları (Bağımlı değişken DEM) 
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Parantez içindeki değerler t-istatistiğini göstermektedir. (
a
), (

b
) 

ve (
c
) sırasıyla 0.01, 0.05 ve 0.10 önem düzeyini ifade etmektedir. 

Tahmin sonuçlarına göre F değeri her üç modelde de bireysel 

etkilerin bulunduğu hipotezini reddetmektedir. F değeri SEM ve TEM 

sonuçlarını göz ardı ettiği için Hausman sonuçlarına bakılmaz. Bu 

nedenle OSM sonuçlarına göre yorum yapılmalıdır. OSM sonuçlarına 

göre her üç modelde de gelir ve büyüme oranındaki artışın demokrasi 

düzeyi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır. Enflasyon artışının 

demokratikleşme üzerindeki etkisi negatif olmakla birlikte bu durum 

yalnızca Model 1’de istatistik olarak kanıtlanabilmiştir. Nüfus artışı 

ile birlikte demokratikleşme derecesi yükselmektedir. Yine beşeri 

sermayeyi temsil eden yetişkin okur-yazarlık oranındaki artış 

yükseldikçe demokratikleşme düzeyinin arttığı tüm modellerde 

görülmektedir.  

Uygulamada ikinci olarak iktisadi büyümenin 

demokratikleşme üzerindeki etkisinin yüzde olarak yorumlanabilmesi 

için aynı modeller logaritmik olarak tahmin edilmiştir. Tahmin edilen 

modeller aşağıda verilmiştir.   

 

Model 4. 

itititititiit eYSCHOOLPOPINFDEM  1lnlnlnln 4321 

     (8) 

Model 5. 

itititititiit eYSCHOOLPOPINFDEM  2lnlnlnln 4321 

    (9) 

Model 6. 

itititititiit eGRSCHOOLPOPINFDEM  lnlnlnln 4321 

   (10) 

Yukarıda ifade edilen eşitliklerin tahmin sonuçları Tablo 7’de 

gösterilmektedir.   
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Parantez içindeki değerler t-istatistiğini göstermektedir. (
a
), (

b
) ve (

c
) 

sırasıyla 0.01, 0.05 ve 0.10 önem düzeyini ifade etmektedir. 

 

Tahmin sonuçlarına göre düzey değerler üzerinden yapılan 

tahmin sonuçlarına benzer şekilde F değeri her üç modelde de bireysel 

etkilerin bulunduğu hipotezini reddetmektedir. Bu bağlamda, dikkate 

alınan OSM sonuçlarına göre her üç modelde de gelir ve büyüme 

oranındaki artışın demokrasi düzeyi üzerinde pozitif ve anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. Enflasyon artışının 

demokratikleşme üzerindeki etkisi yine negatiftir. Bu bağlamda 

yalnızca Model 3 açısından istatistik olarak anlamlı sonuçlar 

sağlanamamıştır.  Nüfus artışının demokratikleşme üzerindeki etkileri 

ise belirsizdir. Yine beşeri sermayeyi temsil eden yetişkin okur-

yazarlık oranındaki artış yükseldikçe demokratikleşme düzeyinin 

arttığı tüm modellerde istatistik olarak anlamlıdır.  

 

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER 

Bu çalışmada 1993–2005 dönemine ait veri ile 59 ülke için 

büyümenin demokratikleşme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre ele alınan dönem, veri ve 

ülkeler açısından gelir düzeyi ve büyüme oranı arttıkça ülkelerdeki 

demokratikleşme süreci olumlu olarak etkilenmektedir. Elde edilen bu 

sonuçlar Lipset (1959), Coleman (1960), Cutright (1963), Bollen 

(1979), Helliwell (1992, 1994), Burkhart (1994), Yay (2002), Boix vd. 

(2003) bulgularını desteklerken; Neubauer (1967), Jackman (1973), 

Arat (1988) bulgularını desteklememektedir.  Çalışmada ayrıca 

literatürde yer alan ve demokratikleşmenin enflasyondan olumsuz 

olarak etkilendiğine dair görüşlere uygun sonuçlar elde edilmiştir.  

Elde edilen bir diğer sonuç ise beşeri sermaye artışının 

demokratikleşmeye katkıda bulunduğu yönündedir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında ülkelerin büyüme 

süreçlerinin hızlanmasının ve enflasyonu düşürücü politikalar 

uygulamalarının demokratikleşme sürecine olumlu katkıda bulunacağı 
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söylenebilir. Bu bağlamda demokratikleşme çabası içinde bulunan 

ülkelerin ileri demokrasilere sahip olma isteklerini gerçekleştirirken 

yasal, siyasal ve bürokratik faktörler yanında iktisadi faktörleri de göz 

önünde bulundurmaları gereklidir. Buna ilave olarak eğitim düzeyinin 

yükseltilmesi, eğitimin toplumsal tabana yayılması ve eğitimde fırsat 

eşitliğinin yakalanmasına yönelik politikaların demokratikleşme 

sürecine katkıda bulunacağı söylenebilir.  

 

Ek 1. Çalışmada ele alınan ülkeler ve dahil oldukları gelir grupları. 

Yüksek gelirli 

ülkeler 

Üst-Orta 

gelirli ülkeler 

Düşük-Orta 

gelirli ülkeler 

Düşük gelirli 

ülkeler  

ABD Türkiye Bolivya Bangladeş 

Almanya Arjantin Ekvador Haiti 

Avustralya Bostwana El Salvador Kenya 

Belçika Brezilya Endonezya Mali 

Danimarka Bulgaristan Fas Nepal 

Estonya Jamaika Hindistan Pakistan 

Finlandiya Kosta Rica Kamerun Senegal 

Hollanda Letonya Kolombiya Tacikistan 

İsrail Malezya Moldova Uganda 

İsveç Meksika Sudan Vietnam 

İsviçre Panama Tayland  

İtalya Polonya Tunus  

Kanada Romanya Ürdün  

Macaristan Rusya   

Norveç Şili   

Portekiz Uruguay   

Singapur    

Umman    

Yeni Zelanda    

Yunanistan    

Kaynak: World Bank List of Economies (2008) 
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ÖZET 

Araştırmanın temel amacı, hangi bireysel değere sahip kişilerin 

girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olduğunun belirlenmesidir. 

Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama tekniği 

ankettir.  

Araştırmanın bulgularına göre, Kafkas Üniversitesi 

öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimi gösterdiği, 

öğrenciler arasında paylaşılan değerlerin sırasıyla Güvenlik, 

Yardımseverlik, Evrensellik, Geleneksellik, Güç ve Başarı ve Hazcılık 

olduğu ve girişimcilik eğilimi ile pozitif yönde en yüksek düzeyde 

ilişkide olan bireysel değerin “güç ve başarı”, negatif yönde ilişkide 

olan bireysel değerin ise “geleneksellik” değeri olduğu ortaya 

çıkmıştır.     

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, Bireysel Değerler, 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL VALUES 

AND ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSITY 

STUDENTS: A RESEARCH ON KAFKAS UNIVERSITY 

 

ABSTRACT 

The aim of the reseach is to determine relationship between 

individual values and entrepreneurship tendency. The type of research 

is descriptive and method for collecting data is questionnaire.  

As the results of research, students of Kafkas University have 

high entrepreneurship tendency, and the students are to share the 

values in this line: Security, Benevolence, Universalism, Tradition, 

Power-Achievement and Hedonism, and while high positive 

relationship between entrepreneurship tendency and individual values 

is via value of “power-achievement”, the negative relationship 

between them is via value of tradition.     

 

Keywords: Entrepreneurship Tendency, Individual Values, 

University. 

 

1. GİRİŞ 

Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının temel sürücüsü olan ve 

toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti temin etmek amacıyla kar 

zarar riskini üslenerek sıfırdan iş kuran veya yeni açılımlar yapabilen 

girişimcilerin (Karabulut, 2009:332); kendi kendinin patronu olma, 

yaratıcılık, içten denetimli kişilik, özgüven sahibi olmak, iyimserlik, 

enerjik kişilik, vizyon sahibi kişilik, başarısızlığa tahammüllü insanlar, 

belirsizlik altında çalışabilme ve başarma arzusu yüksek kişiliğe sahip 

olma gibi özelliklere sahip oldukları bilinmektedir (Mirze, 2010:38; 

Carland ve diğ., 1984:355; Wiklund ve Shepherd, 2005:73). Değerler 

ise, düşünsel ve davranışsal süreçlerin altında yatan, arzu edilen son 

durumlar hakkındaki ve bir kimsenin değişik durumlarda gösterdiği 

sürekli davranışlara yön veren inançlardır (Connor ve Becker, 

2002:550-561; Özgener, 2004:126).  
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Girişimcilerin sahip oldukları karakteristik özellikleri 

inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. Örneğin Lüthje ve Franke 

(2003:135)’nin Cambridge Üniversitesi MIT okulunda 512 öğrenci 

üzerine yaptıkları araştırma sonucunda kişisel özelliklerin kendi işini 

yaratma davranışı üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Girişimcilik davranışı yeni bir teşebbüs yaratma 

eğilimi ile güçlü bir ilişkiyle bağlıdır. İngiltere’de üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılan başka bir araştırma sonucunda 

öğrencilerin %41’inin ise kendi işini kurma yönünde eğilimlerinin 

olduğu saptanmıştır (Lüthje ve Franke, 2003:136). Börü (2006), 

Marmara Üniversitesi işletme bölümü öğrencilerinin girişimcilik 

özellikleri ile girişimcilik eğilimlerini ortaya koymaya çalıştığı 

araştırması sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir 

kısmının ve özellikle kendi işini kurmak isteyenlerin girişimcilik 

özelliklerini taşıdıklarını ve girişimcilik eğilimine sahip olduklarını 

ortaya koymuştur. 

Bireysel değerler ve girişimcilik özellikleri ile ilgili yurtdışında 

oldukça fazla araştırma yapılmış olmasına rağmen ülkemizde yapılan 

araştırma sayısı yetersizdir. Bu itibarla, yüksek girişimcilik 

eğilimlerine sahip kişilerin paylaştığı benzer bireysel değer 

olabileceğinin düşünülmesi, başka bir deyişle girişimcilerin veya 

girişimcilik eğilimi yüksek olan kişilerin hangi değerlere sahip 

kişilerden oluştuğunun belirlenmesi, bu çalışmanın temel sorunsalını 

oluşturmuş ve potansiyel birer girişimci olan Kafkas Üniversitesi İİBF 

öğrencilerinden hareketle bu sorunun cevabı aranmıştır.  

 

2. TEORİK ARKA PLAN 

Değerler, toplumun insan-doğa mücadelesi ve insanlar arası 

sorunları çözmeye ilişkin doğrularla ilgili olduklarından toplumsal 

yaşam kadar eskidir (Doğan, 2007:38). Bu bağlamda, insan 

davranışını anlamada önemli görülen değer kavramı ve değerlerin 

ölçümlenmesi konuları uzun yıllardan beri, sosyal bilimler alanında 

üzerinde önemle durulan araştırma konularından biri olmuştur. Birey 
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yaşamını derinden etkileyen, tecrübe ettiği gerçekliğin önemli bir 

parçası olan ve varoluşun anlamına katkıda bulunan değerler, bireyin 

hayatına yön verdiği gibi, onun iş yaşamı boyunca karşılaştığı karar 

verme, problem çözme, iletişim, motivasyon sağlama, kişisel gelişimi 

sürdürme ve ayrıca yine bireydeki bütünlüğü sağlayan ilkeler olarak 

görülmektedir (Asan ve diğ.:15).  

Değer kavramının tanımlarının ele alınması esnasında görülen 

çeşitlilik kavramın sınıflandırılması aşamasında da varlığını 

sürdürmektedir. Değer kavramının sınıflandırılmasındaki çeşitlilik 

yine konunun hangi disiplin açısından ele alındığıyla doğrudan alakalı 

olmaktadır. Bu anlamda sınıflandırmalar belirtilirken konunun hangi 

disiplin açısından bu şekilde sınıflandırıldığı da belirtilmelidir. Farklı 

yazarlar tarafından farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Örneğin, 

Rokeach’in Aracı ve Sonul Değer sınıflaması, Schwartz’ın değer 

sınıflaması, Hofstede’nin değer tipilojisi, Graves’in Değer sınfılaması, 

Allport’un değer sınıflaması ve Kluckhohn’un değer sınıflaması gibi. 

Araştırma konumuz ile daha yakında ilgili olduğu düşünülen 

Schwartz’ın sınıflandırması hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Schwartz, “bireyin bağlı olduğu ve davranışını etkileyen değer” olarak 

tanımladığı bireysel değer kavramına ait olan bireysel değer 

boyutlarından 57 değer ifadesinin 46’sını, bireysel temelli on boyut 

altında toplamıştır. Bunlar, Güç, İnsanlar ve kaynaklar üzerinde 

hâkimiyet ya da sosyal statü, itibar ve kontrol, Başarı, Sosyal 

standartlara uygun olarak yeteneklerini ispatlama yoluyla gelen kişisel 

başarı, Hazcılık, Kişinin duygusal tatmini ve zevk, Uyarılım, Yaşamda 

yenilik, heyecan ve meydan okuma, Kendini Yönlendirme, Yaratma, 

keşfetme ve bağımsız düşünce, Evrenselcilik, Doğa ve tüm insanlığın 

refahı için koruma, tolerans, değer bilme ve anlayış, İyilikseverlik, Sık 

temas içinde olunan kişilerin yanında tüm insanların refahının 

arttırılması ve korunması, Gelenekçilik, İnanç ve geleneksel kültürün 

sağladığı düşünce ve gelenekleri kabul etmek, bağlı olmak ve saygı 

göstermek Uyma, Çevreyi korumak, doğayla bütünlük olmak ve 

güzelliklerle dolu bir dünyaya sahip olmak, Güvenlik, Kişinin kendi 
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varlığının, ilişkilerinin ve toplumun devamı, uyumu ve güvenliği 

olarak ifade edilebilir (Schwartz, 1992;  Pazarcık, 2010:40-42).  

Girişimcilik kavramından bahsedildiğinde öncelikle akla gelen, 

bireyler ve onların davranış süreçleridir (Naktiyok ve Timuroğlu, 

2009:87). Özellikle son yıllarda girişimcilik ve girişimci konusu 

üzerinde önemle durulması ve bu paralelde konuya ilgi gösterilmesi, 

girişimciliğin akademik düzeyde titizlikle el alınması gereken bir konu 

olarak görülmesine neden olmaktadır (Harris, Sapienza ve Bowie, 

2009:407). Girişimci tanımı oldukça muğlak olmakla birlikte birçok 

kavram ile de karıştırılmaktadır. Ancak bu durum sadece ülkemize 

özgü bir sorun değil, aksine birçok gelişmiş ülkede de yaşanmaktadır 

(TÜSİAD, 2002:33). Türkçede “girişimci” olarak kullanılan bu 

kavramın kökü, Fransızca bir kelime ve anlamı ‘bir şey yapmak (to 

undertake)’ olan ‘entreprendre’den gelmektedir (Koa, 1989:90; 

Lordkinapidze ve diğ., 2005:788). Girişimci kavramı ekonomik 

anlamda ilk olarak 18.yy.’da, aslen İrlandalı olan ve Paris’de 

bankacılık yapan Richard Cantillon tarafından kullanılmış ve ardından 

Frank Knight ile de Amerikan literatürüne girmiştir. 20’nci yüzyılda 

ise girişimcilik terimi Jean-Baptiste Say ve Joseph Schumpeter’la 

birlikte sosyoloji, psikoloji, ekonomik teori ve ekonomik antropoloji 

çalışmalarında yer almaya başlamıştır (Kent, 1984:2; TÜSİAD, 

2002:33; Lordkinapidze ve diğ., 2005:788).   

Girişimci kavramının ilk tanımlarından biri Cantillon 

tarafından yapılmış ve buna göre girişimci, rasyonel bir kararla risk 

alarak yeni bir girişime yönelen birey olarak ifade edilmiştir. Burada 

önemli olan girişimcinin riske katlanan birey olmasıdır (Carland ve 

diğ., 1984:355). Dolayısıyla geleneksel olarak girişimciliğin tanımı 

risk üstlenme eylemine dayalıdır. Chantillon’dan beri girişimciliğin 

risk alma yönüne hep dikkat çekilmiş ve yazında girişimci çoğu 

zaman bir risk üstlenici olarak tanımlanmıştır (Erdem, 2001:46). 

Girişimciler, genellikle başladıkları işin peşini bırakmayan, saatlerce 

çalışmaya istekli, standartlara uymayan kavramları irdeleyen ve kendi 

kişisel sezgilerine göre hareket etmeyi benimseyen kişiler olarak 
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nitelendirilmektedir (Stevenson, 2000:712). Girişimcilik ise herhangi 

bir mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine ilişkin ilk hareket noktasıdır 

(Blawatt, 1998). Bu bağlamda doğru fırsatların tanımlanması, ortaya 

çıkarılması ve seçilmesini kapsayan girişimcilik kavramı yenilik, 

büyüme, risk alma ve yeniyi yaratma gibi unsurları da içeren çok 

yönlü bir eğilimi ifade etmektedir (Gartner, 1990:15; Ardichvili, 

Cardozo ve Ray, 2003: 106). Buna göre birçok araştırmacının 

çalışmalarına göre girişimcilik eğilimi, yenilik yaratma, proaktif 

davranma ve risk alma olmak üzere üç farklı boyutun birleşimiyle 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, girişimcilerin piyasa sunulanların 

yenilenmesi için istekli olması, yeni ve farklı ürün, hizmet ve pazarları 

ortaya koymak üzere risk almaları ve fırsatları rakiplerinden daha 

önce değerlendirerek öncü olabilmeleri için de proaktif davranmaları 

beklenmektedir (Wiklund ve Shepherd, 2005:73).  

Girişimcilerin sahip oldukları karakteristik özellikleri 

inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. Karr (1985) tarafından 

üniversite öğrencileri üzerinde yapılan diğer bir araştırma öğrencilerin 

%46’sinın ileride kendi işlerini kurma eğilimde olduğunu ortaya 

koymuştur. Amerika’daki Pittsburg Üniversitesi’nde işletme 

bölümünde MBA yapan 1000 öğrenci üzerinde yapılan diğer bir 

araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre, öğrencilerin 

%44’ünün uzun dönemdeki kariyer planları içerisinde öncelikle kendi 

işlerini kurma eğiliminde oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin  %34’ü 

ise başka bir firmada başarılı bir yönetici olma eğilimindedir. 

(Sanholtz, 1990).  Brenner, Pringle ve Greenhaus (1991:66-70) 

Amerika’da 237 işletme bölümü öğrencisi üzerine yaptığı 

araştırmayla, öğrencilerin yaklaşık %55’inin kendi işlerini yapmayı 

tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, yapılan bu araştırma 

sonucunda cinsiyet ile kendi işini kurma arasında bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır. Crant (1996:42) 181 üniversite öğrencisi üzerinde 

yaptığı araştırma sonucunda girişimcilik eğiliminin cinsiyet, eğitim, 

girişimci bir aileye sahip olma ve proaktif bir kişiliğe olma gibi 

özelliklerle önemli derecede ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 
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Arslan (2002:11) Haliç Üniversitesi’nden 182 öğrenci üzerinde 

yaptığı araştırma sonucunda, öğrencilerin %45,6’sının kendi işini 

kurmayı istediklerini bulmuştur.  

Öğrencilerin girişimcilik eğilimini yansıtan “kar elde etme 

isteği” ve “bağımsız çalışma isteği” %68,7 ile birinci derecede önemli 

kabul edilen bir sonuç olarak gerçekleşmiştir. Cinsiyet açısından 

bakıldığında, “kendi işini kurma” kriteri erkek öğrenciler tarafından 

birinci derecede önemli, kız öğrenciler tarafından ise ikinci derecede 

önemli olarak bulunmuştur. Bu sonuç, girişimcilik konusunda cinsiyet 

ayırımının ilerleyen yıllarda önemini giderek yitireceğini 

göstermektedir. Ayrıca, öğrencilerin ailelerinin gelir seviyesi ve 

ailedeki çocuk sayısının az oluşu ile girişimcilik eğilimi arasında 

pozitif bir ilişki olduğu ve girişimcilik eğiliminin babasının eğitim 

seviyesi yüksek olanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer 

taraftan, babanın kendi işinde bağımsız çalışması veya sabit bir ücretle 

çalışması ile yakından ilişkili olmadığı belirlenmiştir.  

Naktiyok ve Timuroğlu (2009) öğrencilerin motivasyonel 

değerlerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisini belirlemeye 

yönelik Atatürk Üniversitesi İİBF’de yaptıkları araştırmalarında, söz 

konusu değişkenler arasında anlamlı ilişkiler ortaya koymuşlardır. 

Buna göre, öğrencilerin girişimcilik niyeti ile değişime açıklık 

(kendini yönetme, hazcılık ve teşvik ediciler) ve kendini geliştirme 

(hazcılık, güç ve başarı) ile ilgili değerler arasında olumlu yönlü ve 

kuvvetli bir ilişki gözlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin yüksek derecede 

girişimcilik eğilimine sahip oldukları da saptanmıştır. Sosyo-

demografik değişkeler açısından incelendiğinde, sadece cinsiyet ve 

gelir değişkeni açısından girişimcilik niyetleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla 

girişimcilik niyetine sahip olduğu görülmüştür. Önemli bir diğer 

sonuç ise gelirin düşmesi ile girişimcilik niyetinin azalması olmuştur. 

Ailenin yüksek gelire sahip olması, bireyin başlatacağı girişime 

ailenin parasal katkıda bulunmasına olanak sağladığından, yüksek 

gelirli ailede yetişen bireyin girişimci olma eğiliminin de yüksek 
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olması beklenmektedir. Uyguç (2003), öğrencilerin değerlere 

verdikleri önemde cinsiyet ve fakülte farklılıklarını ortaya çıkarmak 

üzere Dokuz Eylül Üniversitesinin İİBF ve Buca Eğitim Fakültesinin 

çeşitli bölümlerinde okuyan 740 öğrenci üzerinde Rokeach Değer 

Envanteri uygulayarak yaptıkları araştırma sonucunda, faktör 

analizinden geleneksellik, evrensellik ve hedonizm olmak üzere üç 

değer grubu elde etmişlerdir. Araştırma sonuçları kız öğrencilerin üç 

değer tipine, erkek öğrencilerden; erkek öğrencilerin ise dişil 

değerlere, eril değerlerden, daha fazla önem verdiklerini göstermiştir. 

Üç değer tipine verilen önem de fakülteler arasında farklılık 

göstermemiştir.  

 

3. ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Tasarımı 

Hangi bireysel değere sahip kişilerin girişimcilik eğilimlerinin 

daha yüksek olduğunun belirlenmesi, araştırmanın temel amacıdır. 

Çalışmanın türü uygulamalı bir araştırma olmakla birlikte, çalışmanın 

tasarımı betimsel niteliktedir. Ana kütle,  Kafkas Üniversitesi’nin 

İİBF’sinde okuyan 1600 öğrenci olup kolayda örnekleme yöntemi ile 

1 aylık örnekleme süreci süresinde 620 öğrenciye (%38,75) 

ulaşılmıştır. Veri toplama tekniği ankettir. Araştırmada kullanılan 

ölçekler: Yılmaz ve Sünbül (2009)’ün geliştirdiği Girişimcilik Ölçeği 

(36 soru) ve Pazarcık (2010)’ın Schwartz (1992)’ın çalışmasından 

uyarladığı Bireysel Değerler Ölçeği (46 soru)’dir ve bunlar Türkiye’de 

geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış ölçeklerdir.  

 

3.2. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi  

Ölçeklerin geçerliliği için öncelikle yüz geçerliliği yapılmış ve 

uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca pilot çalışma neticesinde bazı 

sorulardaki ifadeler değiştirilmiştir. Yapı geçerliliği için ise Bireysel 

değer ölçeğine faktör analizi yapılmıştır. KMO (Örneklem yeterlilik 

ölçütü) değerinin 0,876 ve Bartlett küresellik testi p değerinin 0,00 

olması ölçeğin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Faktör 
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analizi sonucunda 6 faktör ortaya çıkmıştır ve açıklanan toplam 

varyans 52,288’dir.  

 

Tablo 1: Bireysel Değerler Ölçeği Faktör Analizi 

  Faktörler  
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F3 S41 ,664      

 

 

0,769 

F8 S44 ,625      

F10 S45 ,622      

F3 S35 ,617      

F3 S38 ,570      

F9 S19  ,775     
 

 

0,718 

F9 S2  ,723     

F8 S30  ,713     

F8 S25  ,571     

F10 S10   ,705    

 

 

0,683 

F10 S9   ,674    

F1 S31   ,578    

F4 S21   ,549    

F10 S15   ,493    

F4 S16    ,751   
 

 

0,694 

F4 S29    ,617   

F4 S20    ,610   

F4 S12    ,478   

F3 S43     ,683  
 

0,603 
F2 S23     ,607  

F2 S27     ,531  

F7 S46      ,705 
 

 

0,643 

F7 S3      ,695 

F6 S6      ,648 

F7 S39      ,556 

 
Açıkl. 

Vary. 
10,6 9,30 9,08 8,22 7,53 7,50 

Top.Va.        

52,288 
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Girişimcilik ölçeğinin güvenilirlik düzeyi %91 olarak 

hesaplanmıştır ve ölçek bir bütün olarak ele alınmıştır, alt boyutlara 

ulaşma kaygısı yoktur. Bu ölçek yoluyla öğrencilerin girişimcilik 

puanlarının değerlendirilmesinde Sünbül (2009)’un çalışmasındaki 

aşağıdaki kriterler temel alınmıştır.  

 

Tablo 2: Girişimcilik Ölçeği Değerleme Kriterleri 

Puanlar Girişimcilik Düzeyi 

36-64  Çok düşük girişimcilik  

65-92  Düşük girişimcilik  

93-123  Orta düzeyde girişimcilik  

124-151  Yüksek girişimcilik  

152-180  Çok yüksek girişimcilik  

 

4. BULGULAR  

4.1. Demografik Değişkenler  

 

Araştırmaya katılan 620 öğrencinin % 58’i bay %42’si bayan; %37’si 

işletme, % 30’u iktisat ve % 33’ü kamu yönetimi bölümü öğrencisi; 

yarısından fazlası doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinden; %9’u 

çalışıyor %91’i çalışmıyor iken yaş ortalaması 20’dir.  
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Tablo 3: Demografik Bulgular 

 

 
 

4.2. Girişimcilik Eğilimi Düzeyleri ve Bireysel Değerler  
Öğrencilerin girişimcilik eğilimleri hem genel olarak (Tablo 4) 

ve hem de düzeyleri bakımından (Tablo 5) değerlendirilmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin paylaştığı bireysel değerlerin öncelikle neler olduğu 

ortaya konulmuştur. (Tablo 6).  

4.2.1. Girişimcilik Eğilimi  

Toplam puanların ortalaması ve standart sapmasının 

gösterildiği aşağıdaki Tablo’ya göre Kafkas Üniversitesi öğrencileri 

137,5 aritmetik ortalama puanı elde etmiş ve dolayısıyla “yüksek 

girişimcilik” özelliği (124-151 arası) göstermiştir. Bu itibarla yüksek 

girişimcilik eğiliminin altında yatan bireysel değerlerin sorgulanması 

anlamlı olacaktır. Girişimcilik için bütün sorulara verilen cevapların 

genel ortalaması ise 3,85 olarak bulunmuştur.   

Cinsiyet 

     Bay 

     Bayan 

Bölüm 

     İşletme 
     İktisat 

     Kamu 

Bölge 

     Karadeniz 

     Doğu Anadolu 

     Marmara 
     Güneydoğu 

Anadolu 

     Ege 
     Akdeniz 

     İç Anadolu 

Çalışma 

     Çalışan 

     Çalışmayan 

 

Yaş Ortalaması 

     

 

361 

259 

 

231 
184 

205 

 
71 

246 

46 
101 

44 

53 
59 

 

58 
562 

 

20,67 
 

 

 

58 

42 

 

37 
30 

33 

 
11 

39     

8    
16    

7      

9    
10 

 

9    

91 

N= 620     % 
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Tablo 4: Genel Girişimcilik Skorları 

 N Aritmetik 

Ortalama 

Toplam 

SS 

Genel 

Ortalama 

SS 

Genel Girişimcilik  620 137,5 18,23 3,85 0,49 

 

Ayrıca girişimcilik düzeyleri ayrı ayrı olarak da incelenmiş ve 

öğrencilerin %24’ü çok yüksek girişimcilik düzeyinde, %55’i yüksek 

girişimcilik düzeyinde, %20’si de orta girişimcilik düzeyinde iken 

%1’i düşük girişimcilik düzeyindedir. Çok düşük düzeyde girişimci 

özelliği olan öğrenci ise yoktur.  

 

Tablo 5: Girişimcilik Eğilimi Düzeyleri 

Girişimcilik Düzeyi N % 

Çok düşük 0 0 

Düşük 9 1 

Orta 121 20 

Yüksek  343 55 

Çok yüksek 147 24 

Toplam 620 100 

  

4.2.2. Bireysel Değerler  

Öğrencilerin paylaştığı değerler de analiz edilmiş ve faktör 

analizi neticesinde ortaya çıkan değer boyutları aşağıdaki Tablo’da 

sırasıyla raporlanmıştır.  
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Tablo 6: Paylaşılan Bireysel Değerler 

Bireysel Değerler Ortalama Standart 

Sapma 

Sıra 

1.Yardımseverlik 4,577 0,50 2 

2. Güç ve Başarı 4,186 0,68 5 

3. Güvenlik 4,742 0,43 1 

4. Evrensellik 4,413 0,62 3 

5. Geleneksellik 4,357 0,60 4 

6. Hazcılık 4,031 0,71 6 

 

Buna göre Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin paylaştığı 

değerler sırasıyla Güvenlik, Yardımseverlik, Evrensellik, 

Geleneksellik, Güç-Başarı ve Hazcılıktır. Bu durum aşağıdaki 

Şekil’de daha açık ve net olarak gösterilmektedir.  

             Şekil 1. Öğrencilerin Paylaştığı Bireysel Değerler 

 
 

4.3. Girişimcilik Eğilimi İle Bireysel Değerler Arasındaki İlişki 

Girişimcilik düzeyleri ile paylaşılan değerlerin ilişkisi 

incelenmiş ve Tablo’da gösterilmiştir. Buna göre “girişimcilik 

eğilimi” ile pozitif yönde en yüksek düzeyde ilişkide (,477) olan 

4,577 

4,186 

4,742 

4,413 

4,357 

4,031 

0 1 2 3 4 5

Yardımseverlik

Güç ve Başarı

Güvenlik

Evrensellik

Geleneksellik

Hacılık

BİREYSEL DEĞER ORTALAMALARI 
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bireysel değer “güç ve başarı” değeri (hırslı, yetkin, sözü geçen, 

başarılı, zengin, otorite sahibi) iken “girişimcilik eğilimi” ile en az 

ilişkide (,189) olan bireysel değer “evrensellik” (eşitlik, barış içinde 

bir hayat, erdemli olma, doğayla bütünleşme) değeridir. “Güç ve 

başarı” bireysel değerini takiben sırasıyla yardımseverlik, hazcılık ve 

güvenlik bireysel değerleri, girişimcilik eğilimiyle pozitif ilişki 

göstermiştir. Ayrıca geleneksellik bireysel değeri (geleneklere saygılı, 

ılımlı, alçakgönüllü, muhafazar olmak) ile girişimcilik eğilimi 

arasında negatif yönde (-,115) ilişki ortaya çıkmıştır.     

 

Tablo 7: Girişimcilik Eğilimi ve Bireysel Değerler Arasındaki İlişki 
 1 2 3 4 5 6 7 

1.Girişimcilik 1       

2.Yardımseverlik  ,384** 1      

3. Güç ve Başarı ,477** ,361** 1     

4. Güvenlik ,248** ,507** ,276** 1    

5. Evrensellik ,189** ,481** ,200** ,455** 1   

6. Geleneksellik -,115* ,345* ,129* ,205* ,443 1  

7. Hazcılık ,359** ,318** ,402** ,157** ,211** ,233 1 

     * 0,05 ; ** 0,01 anlamlılık seviyesidir.  

 

4.4. Girişimcilik Düzeyleri Açısından Bireysel Değerlerdeki 

Farklılıklar  

Bireysel değer değişkenlerinin, girişimcilik düzeylerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı aşağıdaki Tablo’da gösterilmektedir. Buna 

göre geleneksellik hariç tüm bireysel değerler girişimcilik düzeylerine 

göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Özellikle girişimcilik düzeyi 

arttıkça bireysel değer skorları da artmaktadır. Yani yüksek düzeyde 

girişimci olanların yardımseverlik, güç ve başarı, güvenlik, 

evrensellik, hazcılık bireysel değerleri artmaktadır.     
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Tablo 8: Girişimcilik Düzeyleri Açısından Bireysel Değerlerdeki 

Farklılıklar 

DEĞİŞKEN GİRİŞİMCİLİK 

DÜZEYİ 

N Ortalama F P 

 

1.Yardımseverlik 

Orta ve düşük* 130 4,27  

40,45 

 

0,00 

 
Yüksek* 343 4,60 

Çok Yüksek* 137 4,78 

DEĞİŞKEN GİRİŞİMCİLİK 

DÜZEYİ 

N Ortalama F P 

 

2.Güç ve Başarı 

Orta ve düşük* 130 3,68  

66,04 

 

0,00 

 
Yüksek* 243 4,22 

Çok yüksek* 137 4,54 

DEĞİŞKEN GİRİŞİMCİLİK 

DÜZEYİ 

N Ortalama F P 

 

3.Güvenlik 

Orta ve düşük* 130 4,55  

16,69 

 

0,00 Yüksek* (-) 343 4,77 

Çok yüksek* (-) 137 4,83 

DEĞİŞKEN GİRİŞİMCİLİK 

DÜZEYİ 

N Ortalama F P 

 

4.Evrensellik 

Orta ve düşük* 130 4,20  

12,62 

 

0,00 Yüksek* (-) 343 4,43 

Çok yüksek* (-) 137 4,56 

DEĞİŞKEN GİRİŞİMCİLİK 

DÜZEYİ 

N Ortalama F P 

 

5.Geleneksellik 

Orta ve düşük 130 3,93  

1,030 

 

0,54 Yüksek 343 3,68 

Çok yüksek 137 3,89 

DEĞİŞKEN GİRİŞİMCİLİK 

DÜZEYİ 

N Ortalama F P 

 

6.Hacılık 

Orta ve düşük* 130 3,58  

36,96 

 

0,00 Yüksek* (-) 343 4,11 

Çok yüksek* (-) 137 4,24 
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 (*) Post hoc testine göre (Tamhane), “bireysel değerler”deki farklılıkların hangi    

“girişimcilik düzeyi”ndeki gruplar arasında olduğunu göstermektedir. (-) Bu gruplar 

arasında anlamlı farklılık yoktur.  

 

4.5. Demografik Özelliklere Göre Girişimcilik Eğilimleri ve 

Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri  

Nihai olarak öğrencilerin demografik özelliklerine göre 

girişimcilik eğilimindeki ve bireysel değerlerindeki farklılıklar 

incelenmiştir.  

 

Tablo 9: Girişimcilik Eğilimlerindeki Farklılık Analizleri 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama t p 

  

G
İR

İŞ
İM

C
İL

İK
 E

Ğ
İL

İM
İ 

 

Bay 361 3,88 1,772 0,077 

Bayan 259 3,80 

Çalışma Durumu N Ortalama t p 

Çalışıyor 58 4,05 2,871 0,004 

Çalışmıyor 562 3,82 

Bölüm N Ortalama F p 

İşletme 231 3,84  

1,513 

 

0,221 İktisat 184 3,81 

Kamu 205 3,90 

Bölge N Ortalama F p 

Karadeniz 71 3,88  

 

 

1,205 

 

 

 

0,302 

Doğu Anadolu 246 3,82 

Marmara 46 3,98 

Güneydoğu Anadolu 101 3,79 

Ege 44 3,85 

Akdeniz 53 3,97 

İç Anadolu 59 3,84 
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Yukarıdaki Tablo 9’a göre girişimcilik eğilimi öğrencilerin 

çalışıp çalışmama durumuna göre farklılık göstermektedir (t: 2,871; p 

˂ 0,05). Buna göre çalışan öğrencilerin daha yüksek düzeyde 

girişimcilik eğilimi gösterdiği gözlenmiştir. 

Aşağıdaki Tablo 10’a göre ise öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre bireysel değerlerinden “Yardımseverlik” değerinde 

bir farklılık olup olmadığı gösterilmiştir. Sadece cinsiyete göre 

yardımseverlik değişkeni farklılık göstermektedir ki bayanlar 

erkeklere göre daha fazla yardımseverlik değerine önem verdikleri 

gözlenmiştir.    

 

Tablo 10: Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri (Yardımseverlik) 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama t p 

  

Y
A

R
D

IM
S

E
V

E
R

L
İK

 

Bay 361 4,50 -

3,990 

0,000 

Bayan 259 4,67 

Çalışma Durumu N Ortalama t p 

Çalışıyor 58 4,53 -

0,671 

0,503 

Çalışmıyor 562 4,58 

Bölüm N Ortalama F p 

İşletme 231 4,61  

0,916 

 

0,401 İktisat 184 4,56 

Kamu 205 4,55 

Bölge N Ortalama F p 

Karadeniz 71 4,59  

 

 

1,133 

 

 

 

0,341 

Doğu Anadolu 246 4,58 

Marmara 46 4,58 

Güneydoğu 

Anadolu 

101 4,64 

Ege 44 4,48 

Akdeniz 53 4,60 

İç Anadolu 59 4,42 
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Aşağıdaki Tablo 11’e göre ise öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre bireysel değerlerinden “Güç-Başarı” değerinde bir 

farklılık olup olmadığı gösterilmiştir. Sadece çalışma durumuna göre 

güç-başarı değişkeni farklılık göstermektedir ki çalışanların 

çalışmayanlara göre daha fazla güç-başarı değerine önem verdikleri 

gözlenmiştir.    

 

Tablo 11: Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri (Güç-Başarı) 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama t p 

  

G
Ü

Ç
-B

A
Ş

A
R

I 

Bay 361 4,18 -

0,211 

0,833 

Bayan 259 4,19 

Çalışma Durumu N Ortalama t p 

Çalışıyor 58 4,40 2,327 0,020 

Çalışmıyor 562 4,16 

Bölüm N Ortalama F p 

İşletme 231 4,18  

0,054 

 

0,948 İktisat 184 4,20 

Kamu 205 4,17 

Bölge N Ortalama F p 

Karadeniz 71 4,37  

 

 

2,042 

 

 

 

0,058 

Doğu Anadolu 246 4,20 

Marmara 46 4,31 

Güneydoğu 

Anadolu 

101 4,12 

Ege 44 3,94 

Akdeniz 53 4,27 

İç Anadolu 59 4,07 

 

Aşağıdaki Tablo 12’ye göre ise öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre bireysel değerlerinden “Güvenlik” değerinde bir 

farklılık olup olmadığı gösterilmiştir. Hem cinsiyet hem de bölgeye 

göre güvenlik değişkeni farklılık göstermektedir ki bayanlar baylara 
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göre; Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelenler Marmara 

Bölgesinden gelenlere göre daha fazla güvenlik değerine önem 

verdikleri gözlenmiştir.    

 

Tablo 12: Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri (Güvenlik) 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama t p 

  

G
Ü

V
E

N
L

İK
 

Bay 361 4,69 -

3,601 

0,000 

Bayan 259 4,81 

Çalışma Durumu N Ortalama t p 

Çalışıyor 58 4,73 -

0,230 

0,818 

Çalışmıyor 562 4,74 

Bölüm N Ortalama F p 

İşletme 231 4,77  

0,588 

 

0,556 İktisat 184 4,73 

Kamu 205 4,72 

Bölge N Ortalama F p 

Karadeniz 71 4,69  

 

 

2,670 

 

 

 

0,015 

Doğu Anadolu 246 4,79 

Marmara* 46 4,87 

Güneydoğu 

Anadolu* 

101 4,65 

Ege 44 4,63 

Akdeniz 53 4,76 

İç Anadolu 59 4,66 

       
  * Post hoc testi (Tamhane) sonucuna göre Marmara ve Güneydoğu 

Anadolu bölgesindeki öğrenciler arasında farklılık gözlenmiştir. 

  

Aşağıdaki Tablo 13’e göre ise öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre bireysel değerlerinden “Evrensellik” değerinde bir 
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farklılık olup olmadığı gösterilmiştir. Sadece cinsiyete göre 

evrensellik değişkeni farklılık göstermektedir ki bayanların baylara 

göre daha fazla evrensellik değerine önem verdikleri gözlenmiştir. 

    

Tablo 13: Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri (Evrensellik) 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama t p 

  

E
V

R
E

N
S

E
L

L
İK

 

Bay 361 4,36 -

2,715 

0,007 

Bayan 259 4,49 

Çalışma Durumu N Ortalama t p 

Çalışıyor 58 4,39 -

0,321 

0,749 

Çalışmıyor 562 4,18 

Bölüm N Ortalama F p 

İşletme 231 4,46  

1,059 

 

0,348 İktisat 184 4,38 

Kamu 205 4,39 

Bölge N Ortalama F p 

Karadeniz 71 4,44  

 

 

1,314 

 

 

 

0,249 

Doğu Anadolu 246 4,43 

Marmara 46 4,31 

Güneydoğu Anadolu 101 4,51 

Ege 44 4,26 

Akdeniz 53 4,37 

İç Anadolu 59 4,30 

 

Aşağıdaki Tablo 14’e göre ise öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre bireysel değerlerinden “Geleneksellik” değerinde 

bir farklılık olup olmadığı gösterilmiştir. Hem cinsiyet hem de bölüme 

göre geleneksellik değişkeni farklılık göstermektedir ki bayanların 

baylara göre; kamu bölümü öğrencilerinin iktisat bölümü 
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öğrencilerine göre daha fazla geleneksellik değerine önem verdikleri 

gözlenmiştir.    

 

Tablo 14: Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri (Geleneksellik) 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama T p 

  

G
E

L
E

N
E

K
S

E
L

L
İK

 

Bay 361 4,10 -

2,091 

,035 

Bayan 259 4,21 

Çalışma Durumu N Ortalama T p 

Çalışıyor 58 4,03 -

0,319 

0,750 

Çalışmıyor 562 4,15 

Bölüm N Ortalama F p 

İşletme 231 4,14  

3,155 

 

0,041 İktisat* 184 4,07 

Kamu* 205 4,23 

Bölge N Ortalama F p 

Karadeniz 71 4,14  

 

 

0,301 

 

 

 

0,939 

Doğu Anadolu 246 4,17 

Marmara 46 4,18 

Güneydoğu Anadolu 101 4,21 

Ege 44 4,29 

Akdeniz 53 4,14 

İç Anadolu 59 4,16 

      * Post hoc testi (Tukey) sonucunda iktisat ve kamu öğrencileri arasında bir 

farklılık gözlenmiştir.   

 

Aşağıdaki Tablo 15’e göre ise öğrencilerin demografik 

özelliklerine göre bireysel değerlerinden “Hazcılık” değerinde bir 

farklılık olup olmadığı gösterilmiştir. Sadece bölge değişkenine göre 

hazcılık değişkeni farklılık göstermektedir ki Akdeniz bölgesinden 
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gelenlerin Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelenlere göre daha fazla 

hazcılık değerine önem verdikleri gözlenmiştir.    

 

Tablo 15: Bireysel Değerlerdeki Farklılık Analizleri (Hazcılık) 

DEĞİŞKEN Cinsiyet N Ortalama T P 

  

H
A

Z
C

IL
IK

 

Bay 361 4,02 -

0,570 

0,569 

Bayan 259 4,05 

Çalışma Durumu N Ortalama T P 

Çalışıyor 58 4,05 0,142 0,887 

Çalışmıyor 562 4,03 

Bölüm N Ortalama F P 

İşletme 231 4,03  

1,993 

 

0,137 İktisat 184 4,11 

Kamu 205 3,96 

Bölge N Ortalama F P 

Karadeniz 71 4,10  

 

 

2,214 

 

 

 

0,040 

Doğu Anadolu 246 3,99 

Marmara 46 4,01 

Güneydoğu 

Anadolu* 

101 3,91 

Ege 44 4,22 

Akdeniz* 53 4,27 

İç Anadolu 59 4,08 
      * Post hoc testi (Tukey) sonucuna göre Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 

bölgesindeki öğrenciler arasında farklılık gözlenmiştir.  

 

4.6. Bireysel Değerlerin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi 

Araştırmada bireysel değerler boyutları ile girişimcilik eğilimi 

arasında anlamlı ilişkiler çıkması dolayısıyla iki değişken arasındaki 

nedensellik analizi de incelenmiştir. Girişimcilik eğilimini en çok 

etkileyen bireysel değer boyutlarının neler olduğunun belirlenmesi 

amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 16’da 

gösterilmiştir. Buna göre girişimcilik eğilimini 0,05 anlamlılık 
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düzeyinde etkileyen bireysel değer boyutları öncelikle “güç ve 

başarı”, “yardımseverlik” ve “hazcılık” iken güvenlik ve evrensellik 

bireysel değer boyutlarının girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi 

anlamlı değildir. Ayrıca geleneksellik bireysel değerinin girişimcilik 

eğilimi üzerinde negatif yönde etkisi olduğu (-,133) ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgular yorumlandığında geleneksellik değeri (geleneklere 

saygılı, ılımlı, alçakgönüllü, muhafazar olma) arttığında girişimcilik 

niyetinin azalacağı; güç ve başarı, yardımseverlik ve hazcılık değeri 

arttığında girişimcilik niyetinin de artacağı söylenebilir.  

 

Tablo 16: Regresyon Analizi 

Bağımlı 

Değişken: 

Girişimcilik 

Eğilimi 

Βeta p- değeri Düzeltilmiş 

R
2 

F- 

değeri 

p-

değeri 

Yardımseverl

ik 

0,205 0,000  

 

 

0,320 

 

 

 

38,524 

 

 

 

0,000 
Güç ve 

Başarı 

0,314 0,000 

Güvenlik 0,014 0,764 

Evrensellik 0,064 0,174 

Geleneksellik -0,133 0,044 

Hazcılık 0,151 0,000 

 

5. SONUÇ  

Bir ülkenin gelişme ve kalkınma gücünün dinamosu işlevini 

üstlenen girişimcilerin veya girişimcilik eğilimi yüksek olan kişilerin 

hangi değerlere sahip kişilerden oluştuğunu belirlemek amacıyla 

yapılan bu araştırmada Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin yüksek 

düzeyde girişimcilik eğilimi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 

katılan öğrencilerin kolayda örnekleme yoluyla seçilmeleri (yani 

ankete katılmaya gönüllü olmaları) dolayısıyla bu kişilerin girişimci 

eğilimine yatkın kişiler (ankete katılma girişimi) olduğu söylenebilir. 
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Ayrıca katılımcıların çoğunun, girişimcilere ihtiyacının fazla 

olabileceği düşünülen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 

gelmeleri veya katılımcıların İİBF’nde okuyor olmaları da girişimcilik 

eğiliminin yüksek çıkmasının altında yatan nedenler olabilir. 

Katılımcıların Girişimcilik dersi almış olup olmaları da bu eğilimi 

etkileyebilir. İlerleyen çalışmalarda Girişimcilik dersi alan ve almayan 

öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinde bir farklılık olup olmadığının 

incelenmesi önerilmektedir.  

Araştırmada öğrenciler arasında paylaşılan değerler de analiz 

edilmiş ve sırasıyla Güvenlik, Yardımseverlik, Evrensellik, 

Geleneksellik, Güç-Başarı ve Hazcılık değerlerinin yüksek düzeyde 

benimsendiği gözlenmiştir. Bunun nedeni öğrencilerin gelmiş 

oldukları bölge değişkeni yoluyla açıklanabilir.    

Ayrıca yapılan ilişki analizinde, “girişimcilik eğilimi” ile 

pozitif yönde en fazla ilişkide olan bireysel değerin “güç ve başarı” 

olduğu, negatif yönde ilişkide olan bireysel değerin ise 

“geleneksellik” değeri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu itibarla 

girişimcilerin güç-başarı değerine (yani hırslı, yetkin, sözü geçen, 

başarılı, zengin, otorite sahibi) sahip olduğu söylenebilir.   

Yine girişimcilik eğilimi arttıkça bireysel değerlere verilen 

önemin de arttığı gözlenmiştir. Örneğin çok yüksek girişimcilik 

düzeyine sahip kişilerin orta düzey girişimciliğe sahip olanlara göre 

Güç ve Başarı değerine daha fazla önem verdikleri söylenebilir. Yani 

girişimcilik olgusunun bireysel değerlerden ayrı düşünülemeyeceği 

ortaya çıkmaktadır.  

Demografik değişkenler dikkate alındığında ise çalışanların 

çalışmayanlara göre daha fazla girişimcilik eğilimi gösterdiği ve “Güç 

ve Başarı” değerine daha fazla önem verdiği söylenebilir. Yine 

bayanların baylara göre yardımseverlik (sadık, dürüst, bağışlayıcı), 

geleneksellik (ılımlı, alçak gönüllü, geleneklere saygılı), güvenlik 

(toplumsal düzen, ulusal güvenlik) ve evrensellik değerlerine daha 

fazla önem verdiği söylenebilir. Bayan öğrencilerin bay öğrencilere 
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göre evrensel ve geleneksel değerlere daha fazla önem vermesi önceki 

çalışmalarda da ortaya çıkan bir bulgudur (Uyguç, 2003).  

Ayrıca Batı kökenli öğrencilerin doğu kökenli olanlara göre 

daha fazla hazcı değere sahip olduğu ve güvenlik değerini daha az 

paylaştığı ortaya çıkmıştır. Naktiyok ve Timuroğlu (2009)’nun 

araştırmasında da, öğrencilerin girişimcilik niyeti ile değişime açıklık 

(kendini yönetme, hazcılık ve uyarılım) ve kendini geliştirme 

(hazcılık, güç ve başarı) ile ilgili değerler arasında olumlu yönlü ve 

kuvvetli bir ilişki gözlenmiştir. 

Literatürde kişisel değerlerin tüketicilerin yenilikleri benimseme 

eğilimlerine etkisi (Uzkurt, 2007), meslek seçimine etkisi (Uyguç, 

2003), eğitimle ilişkisi (Pazarcık, 2010) gibi çalışmalar da yapılmıştır. 

Bu çalışmalarda Rokeach Değer Envanteri, Swartz Değer Ölçeği, 

Kahle’nin LOV ölçeği kullanıldığı görülmüştür. Bir öneri olarak 

ülkemize özgü bir değerler ölçeğinin geliştirilmesinin önemi bu 

araştırmada ortaya çıkmıştır. Faktör analizi neticesinde Swartz’ın 

değerler ölçeğindeki boyutlara ulaşılmakta zorluk çekilmiştir. Bu 

nedenle ilerleyen çalışmalarda farklı bir üniversitede veya farklı bir 

fakülte öğrencileri üzerinde değerler araştırması yapılırken Türkiye’ye 

özgü bir ölçeğin geliştirilmesi ve kullanılması önerilebilir. 
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BÖLGESEL EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLMA YOLUNDA 

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI 

GÖRÜNÜMÜ: YENİDÜNYA DÜZENİNDE YENİ CAZİBE 

MERKEZİ (mi?)* 

Yrd. Doç. Dr. Adem KARAKAŞ
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ÖZET 
2000 Kasım ve 2001 Şubat dönemlerinde atlatmış olduğu iki büyük 

ekonomik kriz sonrasında, Türkiye ekonomisinde büyük değişimler ve 

dönüşümler yaşanmıştır. Mali yapının güçlendirilmesi, finansal derinliğin 

sağlanmasına yönelik önemli adımların atılması, enerji koridorunda etkin 

ülke haline gelmesi ve uluslararası ticaretin artırılmasına yönelik politik ve 

bürokratik önemli aşamaların kaydedilmesi, Türkiye’nin dünyadaki 

konumunu olumlu yönde etkilemiş, G-20 ülkeleri arasında ve dünyanın 16. 

Büyük ekonomisi olarak söz sahibi olmasına imkan hazırlamıştır.  Bu 

gelişmelere ek olarak, bulunduğu coğrafyada daha etkili siyasi ve ekonomik 

güç olmayı hedefleyen Türkiye, bu anlamda edilgen yapısından sıyrılarak 

etken konuma geçme çabası içerisine girmiştir.Çalışmada, Türkiye’nin 

ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu AB 27 ülkeleri, Rusya Federasyonu ve 

ABD ile karşılaştırmalı olarak Orta Asya-Kafkasya, Orta Doğu ve Balkan 

ülkeleri ile olan ticaretin görünümü ortaya konularak istatistiki veriler 

çerçevesinde dış ticaret yönelimleri ve bulunduğu coğrafyada bir cazibe 

merkezi ve güç odağı yolunda ilerleyip ilerlemediği konusu dış ticaret 

açısından değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Bölgesel Güç, Balkan 

Ekonomileri, Eksen Kayması. 
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THE COMPERATIVE VIEW OF THE TURKISH FOREIGN 

TRADE ON TOWARDS BECOMING THE CENTRE OF 

REGIONAL ECONOMIC POWER: NEW CENTRE OF 

ATTRACTION IN THE NEW WORLD ORDER (or not?) 

 

ABSTRACT 

After two major economic crises during November 2000 and 

February 2001 periods in Turkish economy has experienced great 

changes and transformations. Strengthening the financial system 

significant steps to deepen the financial structure, it becomes an 

important country for the energy corridor and political and 

bureaucratic steps to increase of international trade has emerged the 

positive effects for the Turkey’s position in the world economy.  

This situation created opportunities to be have a say for Turkey 

among the countries of G-20 as the 16th largest economy on the 

world. Turkey has claimed to be more effective political and 

economic power in its region, in addition to this situation Turkey aims 

to take an active role out of the passive structure. Turkish foreign 

trade data have been presented with EU-27, Russian Federation and 

USA and after than these data has compared with foreign trade 

between Turkey and Middle East countries, Central Asia Turkish 

Republics and Balkan countries in this study. Starting from these data 

our study will questioned to structure of foreign trade of Turkey and 

whether there is a focus of economic and political power or not in its 

region. 

 

Keywords: Foreign Trade, Regional Economic Power, Balkan 

Economies, Axis Shift. 

 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunda meydana gelen artışlara paralel olarak 

üretim ve tüketim ihtiyacı sürekli olarak artış kaydetmiş, özellikle 

ikinci dünya savaşı sonrasında oluşan yeni dünya düzenine bağlı 
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olarak uluslararası ticaret hem nicelik hem de nitelik olarak önemli 

değişmeler göstermiştir. 1950 yılında 2,5 milyar dolayında insanın 

yaşadığı dünyada nüfus, 2010 yılında 7 milyara yaklaşmıştır. İlerleyen 

30 yıl içerisinde de bu rakamın 10 milyara ulaşacağı 

hesaplanmaktadır. Buna bağlı olarak da ülkelerin GSYİH rakamları, 

dış ticaret hacimleri ve kişisel gelirleri de yükselmektedir. 

Konjonktürel olarak birçok kez uluslararası iktisadi krizlerle karşı 

karşıya kalınıyor olsa da toplamdaki gelişme trendi daima pozitif 

yöndeki görünümünü kaybetmemektedir. Benzer şekilde uluslararası 

ticaretteki gelişmeler de sürekli olarak nitelik değiştirmekte, kriz 

dönemlerinde kısmen azalış meydana gelse de genel trend pozitif 

yönde ilerlemektedir. 1800’lerin başları ile 1990’lerin sonları 

arasındaki yaklaşık iki yüzyıl içerisinde dünya nüfusu 5 kat, dünya 

hasılası (sabit fiyatlarla) 40 kat ve ülkelerin karşılıklı bağımlılığının 

bir göstergesi olan uluslararası mal ticareti (sabit fiyatlarla toplam 

ihracat) 540 kat artmıştır. Bu durum IMF verilerinde ortaya 

konulmaktadır (Tezel, 2004: 10; UN, 2011; IMF, 2011) . 

Uluslararası ticaret teorilerine göre dış ticaretin gelir ve refah 

artırıcı etkileri söz konusudur. Gerek klasik kuramlar gerekse de yeni 

ticaret teorileri açısından bu durum değişmemektedir. Benzer şekilde 

ulusların farklı kriterler ile oluşturdukları ortaklıkların da gelir artırıcı 

etkileri söz konusudur. Gerek J. Viner, G. Myrdal ve gerekse de P. 

Krugman gibi iktisat teorisyenlerinin değerlendirmelerine göre 

ülkelerin farklı kriterler çerçevesinde işbirliğine yönelmeleri ve serbest 

ticareti geliştirme çabaları, gelir artırıcı etkiye sahiptir (Seyidoglu, 

2007). Grossman ve Helpman (1990: 517) bilimsel ve teknolojik bilgi 

yayılmasının dış ticareti ve büyümeyi olumlu etkilediğini işaret 

etmişlerdir. Hatemi-J ve Irandoust (2001: 149–152) ülkeler arasındaki 

teknolojik farklılığın ihracatı artırdığını bulmuştur. Buradan, 

gelişmekte olan ülkelerin teknolojilerinin geri olduğunu düşünürsek, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında görülen teknoloji açığının 

gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden ara ve yatırım malları 

ithalatını artırdığı sonucuna ulaşılır. Ertekin (2005: 2-5); Türkiye’nin 
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dış ticaretinde 1980’den bu yana görülen değişimin ekonomik yapının 

bütününde görülen gelişimin genel bir aynası niteliğinde olduğunu, 

ihracatta görülen gelişmelerle birlikte ekonominin ihracat sektörlerinin 

üretim kompozisyonunu değiştirdiğini ve iş gücü yarattığını, ihracatın 

mal kompozisyonunun ise dünya ekonomisinde yaşanan değişimler 

çerçevesinde şekillendiğini belirtir. Bu gelişmeler doğrultusunda, 

Türkiye’nin ihracatı düşük teknoloji ürünlerinden orta ve ileri 

teknoloji ürün ihracatına kaymış, ara malı ithalatı ise 

olumsuzluklarıyla birlikte ihracatı tamamlayıcı bir nitelik kazanmıştır. 

Dünyada iktisadi anlamda ortak işbirliği sürecine en iyi örnek 

olarak Avrupa Birliği (AB)’dir. 27 AB üyesi ülkenin siyasi ve 

ekonomik olarak ortak hareket etmesi, serbest ticaretin gelir artırıcı 

etkilerini göstermesi açısından önemli bir örnektir. Bu durum aynı 

zamanda, üçüncü ülkelere karşı siyasi ve ekonomik anlamda ortak 

politikalar uygulayarak güç ve cazibe merkezi haline gelinebileceğine 

ilişkin önemli bir gösterge olmaktadır. Ortak Pazar uygulaması, 

gümrük tarifeleri ve diğer görünmez engellerin kaldırılarak geniş bir 

birleşik pazar oluşturulmasıdır ve mal, hizmet, sermaye ve insan 

dolanımının serbestleştirilmesi vasıtasıyla dış ticaretin ve gelirin 

artırılması amacını gütmektedir. 

 

2. TÜRKİYE’NİN DÜNYA VE BÖLGE TİCARETİNDEKİ 

KONUMU 

Türkiye,  24 Ocak 1980 kararlarıyla hızlandırmış olduğu 

uluslararası iktisadi entegrasyon çabalarını -özellikle 2000’li yıllardan 

sonra- daha da ileriye taşımış ve konumu itibariyle de hem Doğu-

Arap bloğunun doğal bir parçası hem de Batı-AB bloğunun gözardı 

edilemez bir parçası konumuna gelmiştir. Özellikle 2007 sonrası 

hem siyasi hem de iktisadi anlamda yapmış olduğu girişimlerle 

Ortadoğu-Arap coğrafyasında lider konuma yükselmiştir. Türkiye, 

siyasi açıdan üstlendiği ağırlığı ekonomik anlamda da 

güçlendirmeye yönelik bu çabalara rağmen iktisadi anlamda Batı 

bloğunun bir parçasıdır. Bu durum sadece bir varsayım ya da AB’ye 
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tam üyelik için yapmış olduğu yurt içi ve yurt dışı siyasi 

girişimlerinden ulaşılan bir sonuç değildir.  Bu hipotezi 

güçlendirmeye yönelik birçok veri mevcuttur. Özellikle, AB’ye tam 

üyelik yolunda yapılan hukuki-siyasi-iktisadi düzenlemeler ve 

ekonomik anlamda dış ticaret verileri ile elde edilen bilgiler 

doğrultusunda bu sonuca ulaşılması mümkündür. Krugman’a (1995a: 

875-876) göre ileri seviyede küreselleşme; merkez ülkenin refah 

kaybına karşın çevre ülkenin refahını artıcı, belirli bir seviyeye kadar 

olan küreselleşme çevre ülkenin refah kaybına yol açmasına karşın 

merkez ülkenin refahını artırıcıdır. 

Türkiye ekonomisi her geçen gün büyüyen bir yapıya sahiptir. 

Tablo 1’de -Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH)  Trilyon TL 

seviyelerinde olan ülkenin- dış ticaret verilerine bakıldığında da 

benzer bir artış görülmektedir. Hem ihracat hem de ithalat 

rakamlarında artış olmasına karşın, ürettiğinden fazlasını tüketmesi 

açısından birçok ülke gibi dış ticaret açığı da yükselmektedir. 2010 

yılı verileri, 2008 ve 2009 yılında meydana gelen dünya ekonomik 

krizi nedeniyle bir önceki yıla oranla önemli değişimler göstermiştir. 

2010 yılı incelendiğinde; her iki dış ticaret kaleminde de artış 

gerçekleşmesine karşın dış ticaret dengesinde çok hızlı bir yükseliş 

ortaya çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda ihracatın ithalatı karşılama 

oranının hızlı bir düşüş göstermesine neden olmuştur. 

 

 

 

 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

72 

 

 
Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir, (20.03.2011). 
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2.1. Türkiye’nin Temel Ticari Ortakları İle Olan Dış Ticareti 

Türkiye’nin dış ticaretindeki temel partneri AB ülkeleridir. 

Hem ihracatta hem de ithalattaki en yüksek işlem hacmi AB ülkeleri 

ile gerçekleşmektedir. Özellikle bu ülkelerin içerisinde Almanya ile 

olan ticaret hacmi önemli bir orana sahiptir.  

 

Tablo 2: Türkiye-AB 27 Dış Ticareti 

Yıllar 
İhracat 

(000 $) 

İthalat 

(000 $) 

Dış Ticaret 

Hacmi (000 

$) 

Dış Ticaret 

Dengesi (000 

$) 

(X/M)*100 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Tic. Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1970 353.439 520.429 873.869 -166.990 67,91 56,88 4,59 

1980 1.668.007 3.145.970 4.813.977 -1.477.962 53,02 44,49 7,03 

1990 7.485.235 10.597.223 18.082.459 -3.111.987 70,63 51,28 11,99 

2000 15.664.420 28.526.901 44.191.322 -12.862.481 54,91 53,71 22,09 

2010 52.729.816 72.239.145 124.968.961 -19.409.329 72,99 41,72 16,98 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir, 

(20.03.2011). Not: 1990 sonrası Doğu Bloğunun çökmesi ile ortaya çıkan ve 

günümüzde AB üyesi olan ülkelerin verileri bağımsızlık sonrası dönemleri 

kapsamaktadır. 

 

Türkiye’nin AB üyesi 27 ülke ile yapmış olduğu dış ticaretin 

onar yıllık dönemler itibariyle seyrini gösteren Tablo 2 ’ye göre 

toplam dış ticaret hacminin yarısına yakınının AB 27 ülkeleri ile 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Hem ihracatta hem de ithalatta hızlı 

bir artışın olduğu son 40 yıllık dönemde dış ticarette açık verilmiş 

(veriliyor) olmasına karşın ihracatın ithalatı karşılama oranının 

yükseldiği (X/M*100) görülmektedir. Türkiye’nin ticaret hacminde 

AB 27 ülkelerinin payı değişiklik gösterse de önemini korumaktadır.  

1970 yılında Türkiye’nin dış ticaretinin %56,88’i AB üyesi ülkeler ile 
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gerçekleşirken bu oran 2010 yılına gelindiğinde cari olarak artış 

göstermiş ancak oransal olarak azalarak %41,72 seviyelerine 

gerilemiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin GSYİH’sinde AB 27 

ülkeleri ile olan ticaret hacminin oranı 4 katlık bir artışla %4,59’dan 

%16,98 düzeyine yükselmiştir. 

Uluslararası ticarette bir diğer cazibe noktası da Rusya 

Federasyonu’dur. Nüfusu, üretim hasılası, siyasi etki alanı, 

hammadde ve enerji kaynaklarına sahip olması gibi faktörler göz 

önüne alındığında Rusya’nın da bir blok olduğu kabul edilmektedir. 

Özellikle 1990’lı yılların son döneminden itibaren hızlı bir şekilde 

büyüyen ekonomisi ile dünya ticaretinde söz sahibi olan Rusya 

Federasyonu ile Türkiye arasında fiziki yakınlık ve enerji 

bağımlılığından kaynaklanan yoğun bir ticaret ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 3: Türkiye-Rusya Federasyonu Dış Ticareti 

Yıllar 
İhracat 
(000 $) 

İthalat 
(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış Ticaret 

Dengesi (000 

$) 
(X/M)*100 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Ticaret 

Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1970 29.378 38.750 68.128 -9.371 75,81 4,43 0,35 

1980 168.962 180.673 349.636 -11.710 93,51 3,23 0,51 

1990 531.139 1.247.435 1.778.575 -716.296 42,57 5,04 1,17 

2000 643.902 3.886.583 4.530.486 -3.242.680 16,56 5,51 2,26 

2010 4.632.269 21.599.562 26.231.831 -16.967.293 21,44 8,75 3,56 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir, 

(20.03.2011). Not: 1990 öncesi veriler SSCB, 1990 sonrası veriler Rusya 

Federasyonu verileridir. 

               Türkiye’nin dış ticaretinde ve özellikle de ithalatında önemli 

bir paya sahip olan Rusya ile dış ticaret yıllar itibariyle sürekli olarak 

yükselmiştir. Özellikle 2000 yılı sonrasında Türkiye’nin artan enerji 
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ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan ülkenin, Türkiye’nin toplam 

dış ticaretindeki payı 1970 yılında 4,43 iken bu rakam 2000 yılında 

b i r  ön cek i  yı l a  gö re  %5,51’e yü k s e l miş  v e  2010 yılında bir 

önceki yıla göre %13,81’e ge r i l emiş t i r . Fasıl bazında 

incelendiğinde, dış ticaret dengesinin sürekli Türkiye aleyhinde 

gelişmesine neden olan en önemli kalem enerji ithalinden 

kaynaklanmaktadır. Bu durum, Rusya ile yapılan ticaretin 

Türkiye’nin GSYİH’sına oranının aleyhte olmak kaydıyla arttığını 

ifade etmektedir. 

                Dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olan ve hem 

ekonomik hem de siyasi olarak bir blok durumunda olan ABD ile 

olan ticaret Türkiye’nin dış ticaretinde ve GSYİH’sı içerisinde 

önemli yer tutmaktadır. Tab lo  4 ’e  gö re ,  1970-2010 yılları 

arasında artan dış ticarete bağlı olarak Türkiye ile ABD arasındaki dış 

ticarette de hem ihracat hem de ithalat bazında artış gerçekleşmiştir. 

ABD, Türkiye için dış ticarette sürekli olarak açık verilen ülkelerden 

biridir. Genelde teknoloji yoğun mal ve hizmet alımı 

gerçekleştiğinden dolayı ihracatın ithalatı karşılama oranı da oldukça 

düşük seviyededir. AB 27 ve Rusya bloklarından farklı olarak 

Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içerisinde nispi olarak düşüş 

gösteren bir ülke olarak görünse de özellikle ekonomik kriz 

dönemlerinde devalüasyon neticesinde kurlarda meydana gelen 

dramatik değişmelerin olduğu dönemlerde GSYİH içerisindeki 

ABD payı yükselmiştir. 
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Tablo 4: Türkiye-ABD Dış Ticareti 

Yıllar 
İhracat 
(000 $) 

İthalat 
(000 $) 

Dış Ticaret 

Hacmi (000 

$) 

Dış Ticaret 

Dengesi 

(000 $) 
(X/M)*100 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’

nin Tic. 

Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1970 56.234 206.044 262.278 -149.810 27,29 17,07 1,37 

1980 127.389 442.378 569.768 -314.988 28,79 5,26 0,83 

1990 967.622 2.281.646 3.249.268 -1.314.024 42,40 9,21 2,15 

2000 3.135.162 3.911.022 7.046.184 -775.859 80,16 8,56 3,52 

2010 3.768.530 12.318.561 16.087.091 -8.550.031 30,59 5,37 2,18 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir, 

(20.03.2011). 

 

Tablo 5 ’de dünyanın en önemli iktisadi yapılarına sahip ve 

cazibe merkezleri ayrı ayrı ve toplu bir şekilde verilerek bu ülke ve 

ülke guruplarının Türkiye ile olan ticaretlerindeki durumu ortaya 

konulmuştur. Genel anlamda bakıldığında Türkiye ile AB 27 ülkeleri 

arasında gerçekleştirilen dış ticaret incelendiğinde, Türkiye’nin 

ihracatındaki AB 27 bloğunun payının oransal olarak azalış trendinde 

olduğu, Rusya ile gerçekleştirilen ticarette oranların artış trendinde 

olduğu ve ABD ile yapılan ticaretin azalış trendinde olduğu 

görülmektedir. Her üç gurubun Türkiye ile olan ticaretteki toplam 

paylara bakıldığında ise Türkiye’nin toplam ihracatının %52,27’sinin 

bu üç ülkeye gerçekleştiği, buna karşın dış alımların %60,03’ünün 

bu ülkelerden temin edildiği görülmektedir. 
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Tablo 5: Türkiye’nin Dış Ticaretinde AB-27, Rusya ve ABD’nin Yeri 

 1970 1980 1990 2000 2010 

AB27’ye İhracat / Toplam İhracat  % 60,06 57,31 57,75 59,99 46,30 

AB27’den İthalat / Toplam İthalat  % 54,92 39,77 47,51 52,34 38,93 

AB27 ile Ticaret Hacmi / Toplam Ticaret 

Hacmi  % 
56,88 44,49 51,28 53,70 41,72 

Rusya’ya İhracat / Toplam İhracat  % 4,99 5,80 4,09 2,31 4,06 

Rusya’dan İthalat / Toplam İthalat  % 4,08 2,28 5,59 7,13 11,64 

Rusya ile Ticaret Hacmi / Toplam Ticaret 

Hacmi  % 
4,43 3,23 5,04 5,50 8,75 

ABD’ye İhracat / Toplam İhracat % 9,55 4,37 7,46 11,28 3,30 

ABD’den İthalat / Toplam İthalat  % 21,74 5,59 10,23 7,17 6,64 

ABD ile Ticaret Hacmi / Toplam Ticaret 

Hacmi  % 
17,07 5,26 9,21 8,56 5,37 

AB27-Rusya ve ABD’ye Toplam İhracat 

/ Toplam İhracat  % 
74,60 67,48 69,30 73,58 53,66 

AB27-Rusya ve ABD’den Toplam 

İthalat/ Toplam İthalat  % 
80,74 47,64 63,33 66,64 57,21 

AB27-Rusya ve ABD ile Toplam Ticaret 

Hacmi / Türkiye Toplam Dış Ticaret 

Hacmi  % 

78,38 52,98 65,53 67,76 55,84 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir, 

(20.03.2011). 
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2.2. Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Ekonomileriyle Dış 

Ticareti 

Kazakistan ve Azerbaycan’da kurulmuş olan bazı sanayi 

işletmeleri hariç, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan 

yeterli ham madde potansiyeline sahip olmalarına rağmen doğal 

kaynakların işletimine yönelik kuruluşlar yetersiz kaldığından 

üretimleri tarımsal üretim ağırlıklı ve geleneksel kalmıştır. Tarım 

teknolojilerinde ileri olan Türkiye bu ülkelerin tarım sektörlerinin 

modernleşmesine yardımcı olabilir. Yatırım ve hizmetler sektöründe 

gelişmeye aday bu ülkelere yine Türkiye’nin teknoloji içerikli yatırım 

ve büro malzemeleri ihracatını artırması mümkündür. Tablo 6’da Türk 

Cumhuriyetleri’nin dünya ihracat ve ithalatı içerisindeki 1996 ve 2010 

yıllarına ait payları verilmektedir. Tablo 6’dan görüldüğü üzere Türk 

Cumhuriyetleri’nin dünya ticaretindeki payları AB ve diğer ülkelere 

kıyasla oldukça küçüktür. Bunun bir nedeni de Türk 

Cumhuriyetleri’nin kendi aralarında ekonomik ve ticari ilişkilere 

yeterince önem vermemiş ve avantajlı ürünlere dayalı dış ticaret 

stratejisi belirlememiş olmalarıdır. 

Diğer taraftan, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nin 

üretim yapıları incelendiğinde tarafların ekonomik olarak birbirlerini 

tamamladıkları görülür. Türk Cumhuriyetleri’nin ekonomik 

potansiyelleri ve üretim yapılarına bakıldığında petrol, doğal gaz, 

sanayi hammaddeleri, madenler, tekstil hammaddelerinin ağırlıklı 

olduğu, buna karşın Türkiye’nin ara ve nihai mal üretimi için bu 

maddelere gereksinim duyduğu gözlenmektedir. 1992 yılından 

itibaren bu ülkeler ile ticari kısıtlamaların giderilmesine ve ticaretin 

geliştirilmesine yönelik olarak hemen her ülke ile ticari, ekonomik, 

bilimsel ve teknik işbirliği anlaşmaları, yatırımların karşılıklı teşviki 

anlaşmaları, çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalar 

ve kredi olanakları gibi konularda görüş birliğine varılmış, anlaşmalar 

imzalanmıştır. Bölge genelinde binin üzerinde Türk yatırımcı 

bulunmakta, Türkiye tarafından bu bölgeye yönelik 1,2 milyar $ 
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düzeyinde kredi verilmekte ve yaklaşık 4 milyar $’lık işlem hacmi 

gerçekleştirilmektedir (DTM, 2011). 

 

Tablo 6: Türkiye ve Seçili Türk Cumhuriyetlerinin Ticaret Hacmi ve 

Payları 96-2010 

Ülkeler 

1996 Yılı 

İhracat 

(Milyon $) 

1996 

İthalat 

(Milyon $) 

1996 Yılı 

Dünya 

Ticareti 

İçindeki 

pay (%) 

2010 Yılı 

İhracat 

(Milyon $) 

2010 

ithalat 

(Milyon $) 

2010 Yılı 

Dünya Tic. 

içindeki pay 

(%) 

Dünya 5.401.000 5.545.000 %100 12.461.000 12.647.000 %100 

Türkiye 23.224 43.627 0,70 113.975 185.535 1,19 

Azerbaycan 630 961 0,04 27.361 9.464 0,14 

Kazakistan 5.911 4.241 0,27 43.961 28.774 0,28 

Özbekistan 4.210 4.710 0,05 10.495 8.376 0,07 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2011), Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret 

İstatistikleri (2011) ve Dünya Bankası (2011) verilerinden derlenmiştir.  (*) Veriler 

satın alma gücü paritesine göre verilmiştir.  

 

Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaret hacmi 

1996 ile 2010 yılları karşılaştırıldığında, Tablo 7’den de görüleceği 

gibi, 1996’dan 2010’a bir artış göstermiş, ancak nominal olarak düşük 

seviyelerde seyretmiştir. Bunun nedeni olarak iş bölümüne 

gidilmemesi, ülkelerin ihracatçı ve ithalatçılarının örgütlenmemesi, 

üretim çeşidinin yetersizliği, düşük teknoloji kullanımının getirdiği 

yüksek maliyetler, asayiş yetersizliği, ulaşım sorunu, üretim faktörü 

hareketliliğinde görülen kısıtlar, hukuki sorunlar, kümeleşme 

yetersizliği gibi karşılıklı anlaşmalarla her bir ülkenin çıkarını 

koruyacak ancak zenginliğini artırmaya yönelik olarak yapılmış 

anlaşmaların yetersizliğidir. 
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Tablo 7: Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticaretin 

Seyri:1996-2010 

Yı

l 
Ülkeler 

İhracat 

000 $ 

İthalat 

000 $ 

Dış Tic. 

Dengesi  

000 $ 

Türkiye’nin 

İhracatındaki 

Yeri  (%) 

Türkiye’n

in 

İthalatınd

aki Yeri 

(%) 

 

1 

9 

9 

6 

 

Azerbaycan 239.900 39.100 200.800 1,20 0,11 

Kazakistan 164.000 100.500 63.500 0,70 0,55 

Kırgızistan 47.000 5.800 41.200 0,18 0,01 

Özbekistan 230.400 58.000 172.400 0,55 0,20 

Tacikistan 4.400 2.700 1.700 0,02 0,06 

Türkmenistan 65.600 100.300 -34.700 0,40 0,15 

 

2 

0 

1 

0 

Azerbaycan 1.551.103 865.131 685.972 1,36 0,46 

Kazakistan 819.895 2.470.966 -1.651.071 0,71 1,33 

Kırgızistan 129.213 30.899 98.314 0,11 0,01 

Özbekistan 282.969 861.373 -578.404 0,24 0,46 

Tacikistan 144.111 283.689 -139.578 0,12 0,15 

Türkmenistan 1.139.156 386.342 752.814 0,99 0,20 

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (2011), Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret 

İstatistikleri (2011) ve Dünya Bankası (2011) verilerinden derlenmiştir. 

 

2.3. Türkiye’nin Orta Doğu Ülkeleri İle Olan Dış Ticareti 

“Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi (YDDİK)” üyesi 

olarak, Türkiye’nin farklı bir eksene yöneldiği ya da Türkiye 

merkezli yeni bir cazibe odağı oluştuğu yönündeki görüşler 

çerçevesinde,  anlaşmaya imza koyan ülkelerin ekonomik yapısının ve 

Türkiye ile olan ticaretinin incelenmesinde yarar görülmektedir. Bu 

bağlamda, Türkiye’nin uluslararası alanda ağırlıklı ticari partneri olan 

ve her biri bir blok yahut cazibe merkezi olarak algılanan AB 27, 
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Rusya Federasyonu ve ABD’nin Türkiye ile olan ticaretleri ile ilgili 

görünümlerinin verildiği sistematikte Suriye, Lübnan ve Ürdün’ün 

Türkiye ile olan ticari görünümlerinin de incelenmesi gerekmektedir. 

Bu analiz, bir sonraki bölümde karşılaştırmalı olarak verilecek toplu 

iktisadi göstergeler ve karşılaştırmalı yorumlar için bir alt zemin 

oluşturması açısından önemlidir. 

Türkiye’nin 1970-2010 yılları arasında Suriye ile yapmış 

olduğu dış ticaretin ihracat-ithalat- dış ticaret hacmi ve dengesine 

yönelik veriler Tablo 8 ’de gösterilmiştir. Buna göre, 2000’li yıllara 

kadar olan süre içerisinde önemli değişikli kaydetmeyen ihracat ve 

ithalat rakamları, 1980 yılında yaklaşık 120 milyon $ 

seviyesindeyken, 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren hızlı bir  

artış göstererek 2010 yılında yaklaşık 1,8  milyar Dolar seviyelerine 

ulaşmıştır. İhracattaki artış oranı ithalattaki artış oranından daha 

düşük olmasına karşın dış ticaret hacmi 15 kat artarken dış ticaret 

dengesi de önemli oranda fazla vermektedir. 

 

Tablo 8: Türkiye-Suriye Dış Ticareti 

Yıllar 
İhracat 
(000 $) 

İthalat 
(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 
Dengesi 

(000 $) 

(X/M)*10

0 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Tic. Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1970 1.768 11 1.780 1.756 14863,43 0,11 0,009 

1980 102.923 17.290 120.213 85.633 595,27 1,11 0,175 

1990 194.494 84.304 278.798 110.189 230,70 0,78 0,184 

2000 184.266 545.239 729.506 -360.972 33,79 0,88 0,364 

2010 
2009 

1.849.002 
1.425.130 

662.650 
327.845 

2.511.652 
1.752.976 

1.186.352 
1.097.284 

279,03 
434,69 

0,83 
0,72 

0,341 
0,283 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 
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İhracatın ithalatı karşılama oranı açısından bakıldığında, 2000 

yılı haricindeki diğer dönemlerde oldukça yüksek oranlarla 

karşılaşılmaktadır. Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içinde Suriye 

ile yapılan dış ticaretin yekûnu binde oranlarla ifade edilmektedir. 

1980 yılında %1,11 seviyesindeki oran 2009 yılında %0,83 

seviyesinde bulunmaktadır. Yine 1980 yılında Türkiye’nin GSYIH’sı 

içerisindeki ticaret hacmi oranı %0,1 seviyesindeyken bu oran 2009 

yılında %0,341 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 

“Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği Konseyi”nin bir diğer üyesi 

olan Lübnan ile ilgili dış ticaret verileri Tablo 9’da verilmiştir. 1970 

yılından itibaren oran açısından yüksek olmasına karşın nominal 

olarak önemli sayılamayacak bir artış gösteren dış ticarette dış 

ticaret dengesi her dönemde pozitif sonuç vermiştir. İhracatın ithalatı 

karşılama oranında da dört ila altı katlık bir oranın bulunduğu Lübnan 

ile Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içerisindeki paylara göre 

değerlendirme yapıldığında Suriye ile benzer sonuçlar görülmektedir. 

Yine Türkiye’nin GSYİH’sı içerisindeki Lübnan’la yapılan ticaretin 

payının, potansiyelinin çok altında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 9: Türkiye-Lübnan Dış Ticareti 

Yıllar 
İhracat 
(000 $) 

İthalat 
(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 
Dengesi 

(000 $) 

(X/M)*10

0 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Tic. Hacmi 

Ticaret 

Hacmi/ 

Türkiye 

GSYİH 

1970 28.965 4.708 33.674 24.256 615,14 2,19 0,176 

1980 72.940 15.559 88.500 57.380 468,77 0,81 0,129 

1990 50.666 6.283 56.950 44.382 806,28 0,16 0,037 

2000 129.265 22.178 151.443 107.087 582,85 0,18 0,075 

2010 619.481 228.536 848.017 390.945 271,06 0,28 0,115 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 
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Türkiye ile Ürdün arasında gerçekleşen ihracat ve ithalat 

rakamlarına bakıldığında 2000 yılına kadar olan dönemde istikrarlı bir 

artış söz konusuyken bu yıldan sonra hızlı bir artış gerçekleşmiş ve 

2009 yılına gelindiğinde ihracat 620 milyon Dolar seviyelerine 

yükselerek 10 yıllık bir dönemde 5 kat artmıştır. Aynı dönemler 

içerisinde ithalat rakamlarında belirgin bir değişme olmamasına 

karşın diğer ülkelerden farklı olarak azalış trendi görülmektedir. Dış 

ticaret dengesi Türkiye lehine önemli oranda fazla verirken ihracatın 

ithalatı karşılama oranı da belirgin bir şekilde yüksek gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 10: Türkiye-Ürdün Dış Ticareti 

Yıllar İhracat 

(000 $) 

İthalat 

(000 

$) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

(000 

$) 

(X/M)*100 Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Tic. Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1970 732 825 1.558 -92 88,74 0,11 0,008 

1980 48.091 19.877 67.969 28.214 241,93 0,62 0,098 

1990 80.870 34.110 114.980 46.759 237,08 0,32 0,076 

2000 99.533 27.272 126.806 72.260 364,95 0,15 0,063 

2010 572.215 42.752 614.967 529.463 1338.45 0,20 0,083 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 

 

Ürdün ile Türkiye arasında gerçekleşen ikili ticarette her ne 

kadar dış ticaret lehte bir durum arz ediyor olsa da nicelik olarak çok 

düşük bir düzeyde devam etmektedir.  Türkiye’nin toplam dış ticaret 

hacmi içerisinde binde oranlarla ifade edilen bir dış ticaret hacminde 

meydana gelecek önemli orandaki bir değişme nominal olarak çok 

büyük bir rakama tekabül etmemektedir. Bu durum, komşu 
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sayılabilecek iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin yeterince 

geliştirilememiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, Türkiye 

GSYİH’sı içerisindeki Ürdün ile olan ilişkilerin neticesine 

bakıldığında da benzer şekilde ortaya çıkmaktadır. Trilyon Dolarlık 

hacme yürüyen bir ekonomide, fiziki yakınlığa sahip olan bir ülke ile 

yapılan ticaret hacminin onbinde oranlarla temsil ediliyor olması da 

yukarıda belirtilen duruma bir örnek teşkil etmektedir. 

 

Tablo 11: Türkiye’nin Dış Ticaretinde Lübnan-Suriye ve Ürdün’ün 

Yeri 

 1970 1980 1990 2000 2010 

Suriye’ye İhracat / Toplam İhracat  % 0,30 3,50 1,50 0,66 1,39 

Suriye’den İthalat / Toplam İthalat  % 0,001 0,59 0,37 1,00 0,23 

Suriye ile Ticaret Hacmi / Toplam 

Ticaret Hacmi  % 
0,11 1,11 0,79 0,88 0,72 

Lübnan’a İhracat / Toplam İhracat  % 4,92 2,50 0,39 0,46 0,66 

Lübnan’dan İthalat / Toplam İthalat  % 0,49 0,19 0,02 0,04 0,07 

Lübnan ile Ticaret Hacmi / Toplam 

Ticaret Hacmi  % 
2,19 0,52 0,16 0,18 0,32 

Ürdün’e İhracat / Toplam İhracat  % 0,12 1,65 0,62 0,35 0,44 

Ürdün’den İthalat / Toplam İthalat  % 0,08 0,68 0,15 0,05 0,23 

Ürdün ile Ticaret Hacmi / Toplam 

Ticaret Hacmi  % 

0,10 0,62 0,32 0,15 0,19 

Suriye-Lübnan-Ürdün’e Toplam 

İhracat / Toplam İhracat  % 

5,34 7,65 1,89 1,12 2,49 
Suriye-Lübnan-Ürdün’den Toplam 

İthalat/ Toplam İthalat  % 

0,57 0,78 0,54 1,09 0,53 

Suriye-Lübnan-Ürdün Toplam Ticaret 

Hacmi / Türkiye Toplam Dış Ticaret 

Hacmi  % 

2,40 2,14 1,27 1,21 1,23 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 

 

2.4. Türkiye’nin Balkan Ülkeleri İle Olan Dış Ticareti 

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış ticaretin seyri 

incelendiğinde yıllar itibariyle bir gelişme kaydedildiği görülmektedir.  
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Bosna-Hersek ile olan dış ticaretin seyrine bakıldığında, 1996 yılında 

yaklaşık 23 milyon Dolar seviyesinde olan ihracat 15 yıllık sure 

içerisinde yaklaşık 10 katlık bir artış göstererek 224 milyon Dolar 

seviyelerine yükselmiştir. İthalattaki gelişme de katsayı olarak 

oldukça yüksek bir artış oranı göstermiştir. Buna paralel olarak dış 

ticaret hacmi de önemli orada yükseliş göstermiştir. Buna karşın 

Türkiye’nin dış ticareti içerisinde Bosna-Hersek’in payının artış 

trendinde olmasına karşın henüz yüzde 1 seviyesine ancak yaklaştığı 

görülmektedir. Ülkenin Türkiye için ekonomik açısından öneminin 

göstergelerinden biri olan GSYIH içindeki payı yine artış trendinde 

olmasına karşın oldukça yetersizdir.  

 

Tablo 12: Türkiye-Bosna-Hersek Dış Ticaret Verileri 

Yıllar 
İhracat 

(000 $) 

İthalat 

(000 

$) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

(000 

$) 

(X/M)*100 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Tic. Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1996 22.474 2.485 24.959 19.989 904,38 0.03 0,013 

2000 26.871 7.497 34.368 19.374 358,42 0,04 0,017 

2005 128.217 15.399 159.015 112.818 832,63 0,08 0,044 

2010 224.367 72.328 296.695 152.039 310,20 0,09 0,040 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 

 

Türkiye-Hırvatistan arasındaki dış ticarete bakıldığında yine 

Bosna-Hersek’e benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. Hem ihracatta 

hem de ithalatta önemli oransal artış gerçekleşmiş olmasına karşın 

nominal olarak olması gerekenin altında kalmış olduğu 

söylenebilmektedir. Ticaret hacmi açısından bakıldığında Türkiye için 

yüzde 1,5 oranında bir önem oranından bahsedilmesi mümkündür.  
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Tablo 13: Türkiye-Hırvatistan Dış Ticaret Verileri 

Yıllar 
İhracat 

(000 $) 

İthalat 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

(000 

$) 

(X/M)*100 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Tic. Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1996 27.116 28.542 55.658 -1.426 95,00 0,08 0,030 

2000 23.589 25.375 48.964 -1.786 92,96 0,05 0,024 

2005 167.991 85.569 253.560 82.422 196,322 0,13 0,070 

2010 249.504 211.348 460.852 38.156 118,05 0,15 0,062 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 

 

Türkiye-Arnavutluk arasındaki dış ticarete bakıldığında benzer 

gelişme trendi bu ülke için de söylenebilmektedir. Her iki kalemde de 

oransal olarak benzer bir artış trendi olmasına karşın cari olarak, 

Türkiye’nin dış ticaretinde ve GSYIH’si içinde önemli bir paya sahip 

olamamıştır.  

 

Tablo 14: Türkiye-Arnavutluk Dış Ticaret Verileri 

Yıllar 
İhracat 

(000 $) 

İthalat 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Hacmi 

(000 $) 

Dış 

Ticaret 

Dengesi 

(000$) 

(X/M)*100 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye’nin 

Ticaret 

Hacmi 

Ticaret 

Hacmi / 

Türkiye 

GSYİH 

1996 53.871 9.192 63.063 44.679 586,06 0,09 0,034 

2000 61.305 2.795 64.100 58.510 2193,38 0,77 0,032 

2005 191.140 16.237 207.377 174.912 1177,18 0,10 0,057 

2010 241.161 86.843 328.004 154.318 277,69 0,10 0,044 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 
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Her üç ülke için toplu bir değerlendirme yapıldığında, Balkan 

ülkeleri ile ikili ticari ilişkilerin sürekli olarak artış gösterdiği 

görülmektedir. Buna karşın, sürekli gelişme gösteren Türkiye’nin dış 

ticaretinde pay alma oranına bakıldığında beklenen gelişmelerin 

kaydedilemediği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu gelişmeler içinde önemli 

bir nokta da şudur ki, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dış 

ticarette Türkiye lehine bir dış ticaret dengesinden bahsedilmelidir. 

Daima artı veren dış ticaret dengesi görülmektedir. Bununla birlikte, 

temel ticari ortaklar olarak ortaya konulan AB27 ülkeleri, Rusya 

Federasyonu ve ABD ülkeleri ile kıyaslandığında bu ülkelerin Türkiye 

açısından ekonomik önemi oldukça geri planda kalmaktadır. 

 

Tablo 15: Bosna Hersek-Hırvatistan ve Arnavutluk 

 1996 2000 2005 2010 

Bosna Hersek’e İhracat / Toplam İhracat  % 0,09 0,09 0,17 0,19 

Bosna Hersek’ten İthalat / Toplam İthalat  % 0,005 0,01 0,01 0,03 

Bosna Hersek ile Ticaret Hacmi / Topl.Ticaret Hacmi  

% 
0,03 0,04 0,08 0,09 

Hırvatistan’a İhracat / Toplam İhracat  % 0,11 0,08 0,22 0,21 

Hırvatistan’dan İthalat / Toplam İthalat  % 0,06 0,04 0,07 0,11 

Hırvatistan ile Ticaret Hacmi / Toplam Ticaret Hacmi  
% 

0,08 0,05 0,13 0,15 

Arnavutluk’a İhracat / Toplam İhracat  % 0,23 0,22 0,26 0,21 

Arnavutluk’tan İthalat / Toplam İthalat  % 0,02 0,005 0,013 0,04 

Arnavutluk ile Ticaret Hacmi / Toplam Ticaret Hacmi  
% 

0,09 0,07 0,10 0,10 

Bosna Hersek-Hırvatistan ve Arnavutluk’a Toplam 

İhracat / oplam İhracat  % 
0,15 0,13 0,25 0,23 

Bosna Hersek-Hırvatistan ve Arnavutluk’tan Toplam 
İthalat/ Toplam İthalat  % 

0,06 0,04 0,06 0,12 

Bosna Hersek-Hırvatistan ve Arnavutluk Toplam 

Ticaret 
Hacmi / Türkiye Toplam Dış Ticaret Hacmi  % 

0,21 0,17 0,32 0,36 

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.2011. 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

88 

 

Dış ticarete konu olan fasıllar açısından değerlendirme 

yapıldığında da bu ülkeler ile olan dış ticaretin niteliksel olan temel 

ticari partnerlere oranla geri planda kalmasının nedeni ortaya 

çıkmaktadır. Daha ziyade teknoloji yoğun, sanayi malları ve benzeri 

ürünlerin ticaretinin ve yatırım için ara mal ithalatının yapıldığı bati 

bloğu karşısında oransal olarak emek yoğun ürünlerin ithalinin 

gerçekleştiği bir ticaret göze çarpmaktadır. 

 

3. SONUÇ  

Dünya ekonomisinin, iktisadi açıdan bakıldığında bir kaç 

büyük bloktan oluştuğu görülmektedir. ABD’nin, Avrupa Birliği’nin, 

Rusya’nın, Çin’in vs… kendi bulunduğu ve/veya etki alanı içerisinde 

olan coğrafyalarda belirli bir hinterlandı olduğu bilinmektedir. 

Bölgesel güç olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye’nin gelişmekte 

olan ülkeler arasında ve dünyanın 16. büyük ekonomisi olması sonucu 

son dönemde ortaya çıkan siyasi gelişmelere paralel olarak etki alanı 

da genişlemektedir. Bazı dönemlerde eksen kayması bazı dönemlerde 

neo-osmanlıcılık olarak adlandırılan siyasi yorumlara karşılık olarak 

bu görüşlerin iktisadi anlamdaki göstergeler bu görüşleri destekler 

nitelikte değildir. Her ne kadar büyüyen bir Türkiye ekonomisi 

içerisinde yukarıda verilen örnek bölge ve ülkelerden yola çıkılarak bu 

ülkelerle olan ticaret her iki kalemde de önemli oransal artışlar 

gösterdiği görülse de bu veriler yanıltıcı olmaktadır. Türkiye 

ekonomisinin dış ticaret ve GSYİH içindeki payı yıllar itibariyle oran 

açısından sürekli azalan bir AB27-Rusya-ABD ile karşı karşıya olunsa 

da nominal rakamlara bakıldığında önemli artışlar ortaya çıkmaktadır. 

Benzer şekilde, bahsi geçen Orta Asya ve Kafkasya-Ortadoğu ve 

Balkan bölgelerinde sürekli olarak yükselen bir trend içerisinde dış 

ticaret gelişmesinden bahsedilse de önem açısından Türkiye 

ekonomisine yön verecek bir konumda bulunduğuna yönelik bir 

değerlendirme yapılması yanıltıcı olacaktır.  

Burada önemli bir nokta da şudur ki; Türkiye’nin gelişen 

ekonomik yapısına bağlı olarak ikilli ilişkilerini geliştirdiği ülke sayısı 
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artmaktadır. 1970 yılında 80 dolayında ülke ile ikili dış ticaret yapan 

ülkenin değişen dünya konjonktürü neticesinde ikili ticari ilişkiye 

girdiği ülke sayısı 220’e yükselmiştir. Özerk yapıya sahip olan bölge 

ve ada ülkeleri dahil olmak üzere tüm dünya ile ticaretin artması 

sonucunda oransal değişmeler gerçekleşmiştir. Dolayısı ile ne dış 

ticaretteki oransal azalışlar bir farklı bölgeden uzaklaşmayı ne de 

oransal artışlar bir başka ülke ve/veya bölgeye yönelmeyi ifade 

etmektedir. Artan ekonomik ve siyasi güce paralel olarak iletişime 

geçilen alanlar genişlemiştir. Ancak, buradan bir eksen kayması 

ve/veya farklı siyasi eğilimlerin gerçekleştiği gibi sonuçların 

çıkarılması mümkün olmamakla birlikte, Türkiye’nin uluslararası 

alanda entegrasyonunun genişlediği ve ticari partnerinin aynı kalması 

koşuluyla işlem hacminin genişlediği sonucuna ulaşılabilir.   
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(4) 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) 

FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA 

Öğr. Gör. Yunus ZENGİN

 

Öğr. Gör. Murat AYKIRI


 

 

ÖZET 

Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi 

içerisinde de önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli 

işletmeler ile ilgili yapılan çalışmalar analiz edildiğinde,  çalışmaların 

çoğunda bu tür işletmelerin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında ilk 

sırayı finansal sorunların aldığı görülmektedir. Finansal sorunlar 

kuruluş sürecinde öz sermaye yetersizliği olarak başlamakta, uygun 

dış kaynak bulamama ve maliyeti yüksek krediler gibi etkenlerle 

devam etmektedir. Karşılaşılan bu sorunlar da işletmelerin verimlilik 

ve rekabet koşullarını güçleştirmektedir.  

Kars ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansal sorunlarının 

tespiti üzerine yapılmış olan bu çalışmadaki amaç, konu ile ilgili daha 

önce yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlarla Kars’ta faaliyet 

gösteren işletmelerin finansal yönden karşılaştıkları sorunlar arasında 

herhangi bir benzerliğin olup olmadığını tespit etmektir. 

 

Anahtar Sözcükler: KOBİ, Finansal Sorunlar. 
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THE FINANCIAL PROBLEMS IN SMALL AND MEDIUM 

SIZED ENTERPRISES (SME): AN APPLICATION IN KARS 

 

ABSTRACT 

As in all world economies, when the studies, related to small 

and medium sized enterprises which occupy an important place also in 

our country’s economy, are analyzed, financial problems take the first 

place among the problems that these organizations encounter. 

Financial problems emerge as capital deficiency at the construction 

process and continue with the factors such as lack of proper outsource 

and high cost of credits. These problems, therefore, make difficult the 

efficiency and competitions conditions of the organizations. 

The aim, in this study on the financial problems of small and 

medium sized enterprises (sme) in Kars, is to determine whether there 

is a similarity between  the financial problems of organizations in 

Kars and the findings related to former studies. 

 

Keywords: SME, Financial Problem 
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1. GİRİŞ  

Türkiye’de yakın zamana kadar Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler (KOBİ) için ortak bir tanım bulunmamaktaydı. KOSGEB, 

Halk Bankası, Eximbank, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı vb. farklı KOBİ tanımlarından hareket etmekteydi ve bu 

durum uygulamada farklılıkların oluşmasına ve istatistiksel verilerin 

farklı çıkmasına neden olmaktaydı (Kutlu ve Demirci 2007:187-198).  

Türkiye’de var olan bu tanım karmaşası, 2005 yılı Kasım 

ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması” hakkındaki yönetmeliğin Resmi Gazete’de 

yayımlanması ile belirli bir standarda kavuşmuş oldu.            Söz 

konusu yönetmelikte KOBİ’ler (http://rega.basbakanlik.gov.tr);  

“İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını 

aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak 

adlandırılan ekonomik birimlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.            

Yönetmeliğe göre, 10 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık 

hasılatı 1 Milyon YTL’yi aşmayan işletmeler “mikro”, 50 kişiden az 

personel istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL’yi 

aşmayan işletmeler “küçük”, 250 kişiden az personel istihdam eden ve 

yıllık net satış hasılatı 25 milyon YTL’nin üzerindeki işletmeler de 

“orta” büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanmaktadır.  
 

      Tablo:1.1.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının KOBİ tanımı 

Çalışan 

Sayısı 
Ölçek 

Mali Bilanço 

Değeri(YTL) 

Yıllık Net Satış 

Hasılatı (YTL) 

0-9 Mikro 1.000.000 1.000.000 

10-49 Küçük 5.000.000 5.000.000 

50-249 Orta 25.000.000 25.000.000 

≥ 250 Büyük ≥ 25.000.000 ≥ 25.000.000 

      Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013 KOBİ Özel İhtisas Komisyonu   

     Raporu, 2005:5 
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2. KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

      Ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun bugün bütün 

ülkelerde KOBİ’ler, gerek toplam işletmeler içindeki payları ve 

gerekse istihdama sağladıkları katkılar açısından, toplam işletmelerin 

neredeyse tamamına yakın bir kısmını oluşturmaktadır.  

Avrupa’da 1980’li yıllardan itibaren “ölçek ekonomileri” 

görüşüne alternatif olarak ‘’Küçük Güzeldir’’ görüşü yaygın olarak 

kabul görmeye başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

gereksinimlerine atıfta bulunan Joseph Schumpeter’in bu düşüncesini 

günümüzde çok sayıda bilim adamı kabul etmektedir. KOBİ’ler 

ekonomik yapı içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. OECD ülkelerinde 

toplam girişimlerin %95’ini ve toplam istihdamın % 60 ile %70’ini 

oluşturdukları göz önüne alındığında, KOBİ’lerin ekonomik anlamda 

neden bu kadar öneme sahip olduklarını görmek zor olmayacaktır 

(Schlogl 2004:2).  

 Ülkemiz açısından KOBİ’lerin ekonomideki yerine bakıldığında, 

mevcut durumun OECD ülkelerinkinden pek farklı olmadığı 

görülmektedir. İstatistikî açıdan bakıldığında KOBİ’lerin toplam 

işletmeler içerisinde   %99,5, toplam istihdam içerisinde %63,8, 

toplam yatırımlarda %56,5 ve oluşan katma değerde de %37,7’lik bir 

paya sahip olduğu görülmektedir (http://www.kobinet.org.tr). 

      Yukarıdaki sayısal verilere ek olarak KOBİ’lerin, ekonomik, 

toplumsal ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, ekonomiye dinamizm 

kazandırılması, yeni iş imkanlarının yaratılması, esneklik ve 

yeniliklerin teşvik edilmesi, rekabetin koruması,  yabancılaşmanın 

azaltılması gibi alanlardaki katkılarını da göz ardı etmemek 

gerekmektedir.(Yörük 2001: 47) 

 

3. KOBİ’LERİN TEMEL FİNANSMAN SORUNLARI 

Türkiye’de yapılan uygulamalı araştırmalarda KOBİ’lerin 

karşılaştıkları sorunların başında finansman sorununun geldiği 

görülmektedir. Bu sorunun temelinde ise KOBİ’lerin özsermaye 

yapıları yatmaktadır. Bu sorun günümüzde halen devam etmekle 
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birlikte işletmelerin geleceğini de olumsuz etkilemektedir. Finansman 

sorunu beraberinde, tedarik, üretim, pazarlama ve eğitim gibi diğer 

bazı sorunları da getirmektedir.  

Bu sorunların çoğunun temelinde, işletme yöneticilerinin veya 

sahiplerinin yönetim ve finansman konusunda gerekli bilgi, yetenek 

ve deneyimlere yeterince sahip olmamaları yatmaktadır. KOBİ’lerin 

sahipleri/yöneticileri genelde, teknik beceriye sahip olduklarından 

dolayı, kavramsal beceri gerektiren finansman-muhasebe, personel ve 

eğitim, teknoloji, üretim-hammadde ve pazarlama konularında yeterli 

bilgiye sahip değildirler (Müftüoğlu 2007:205). Bu iç sorunların 

yanında kendi kontrolleri dışında oluşan, ekonomik istikrarsızlık, 

devlet teşvik politikası, siyasi istikrarsızlık ve bankacılık sisteminin 

daha çok büyük firmaların yönetiminde olması gibi olumsuz 

şartlardan da fazlasıyla etkilenmektedirler  (Yörük ve Ban 2003:22). 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yukarıda değindiğimiz iç ve 

dış kaynaklı sorunları ile birlikte günümüz koşullarında en çok 

karşılaştıkları sorunlar; yukarıda değinilen yetersiz işletme ve öz 

sermaye ile birlikte kredi sağlamada karşılaşılan sorunlar, teşviklerden 

yararlanamama, ekonomik politikaların ve enflasyonun işletmeler 

üzerindeki etkisi, sermaye piyasalarından yararlanma olanaklarının 

kısıtlı olması olarak sıralanabilir (İraz  2005: 253). 

 

4. KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARININ 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARS İLİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Türkiye genelinde yapılan çalışmaların çoğunda, işletmelerin 

sorunları arasında finansal sorunlar ilk sırada yer almaktadır. Özellikle 

kuruluş aşamasında öz sermaye yetersizliği olarak başlayan bu 

sorunlar, faaliyet süreci içerisinde uygun dış kaynak bulma sorunları, 

yetersiz ve maliyeti yüksek krediler, ekonomideki istikrarsızlık gibi 

etmenlerle devam etmektedir. Yapılan bu araştırmada; KOBİ’lerin 
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finansal sorunlarını ve kaynakları tespit edilerek, bu sorunlar için 

alternatif çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi     

 Bu çalışma, Kars ilinde faaliyet gösteren ve anket sorularını analiz 

edilmeye uygun olarak cevaplayan 250 firmayı kapsamaktadır. 

İşletmelerin sektörel yapısı ve hukuki durumlarında herhangi bir 

ayrım yapılmamıştır. Araştırmada işletmelerin sınıflandırılmasında 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2005 yılında Resmi Gazete’de 

yayımladığı tebliğ baz alınmıştır. Buna göre 1-9 işçi çalıştıran 

işletmeler mikro, 10-49 işçi çalıştıran işletmeler küçük ve 50-250 işçi 

çalıştıran işletmeler ise orta ölçekli işletme olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak, Kars ilinde 

faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansal sorunları belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

4.3. Araştırma Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
 Araştırma kapsamında anket, imalat ve hizmet sektörlerine 

uygulanmıştır. Anket formları, Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi 

ve Ticaret İl Müdürlüğü ve KOSGEB’in veri tabanından alınan 

bilgiler doğrultusunda, 250 işletmeye bizzat gidilerek 

gerçekleştirilmiştir. İşletmelerde ilgili kişilere uygulanan anket sonucu 

elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir 

 

4.3.1. İşletmelerin Yapısal Özelliklerini Tespitine Yönelik Sorular 

4.3.1.1. İşletmelerin Sektörel Yapısı ve Hukuki Durumları 

  Anket uygulanan işletmelerin 1 tanesi (% 0,4) çimento ve cam 

sanayi, 3 tanesi (%1,2 ) demir ve çelik sanayi, 7 tanesi (% 2,8) enerji 

sanayi, 29 tanesi (% 11,6) giyim sanayi, 25 tanesi (%10) inşaat ve 

yapı sanayi, 1 tanesi (%0,4) makine sanayi, 6 tanesi (%2,4) otomotiv 

sanayi, 59 tanesi (%23,6) gıda sanayi, 25 tanesi (%10) süt ve süt 

ürünleri, 13 tanesi (%5,2) dayanıklı tüketim malları sanayi, 1 tanesi 
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(%0,4) kimya ve plastik sanayi, 4 tanesi (%1,6) tekstil sanayi, 6 tanesi 

(%2,4) ilaç sanayi ve 70 tanesi (%28) gruplamamız içerisinde yer 

almayan çeşitli alanlarda faaliyette bulunan işletmelerden 

oluşmaktadır. İşletmelerin hukuki durumları incelendiğinde ankete 

katılan işletmelerin 157 tanesi (%62,8) ferdi işletme, 59 tanesi 

(%23,6) limited şirket, 17 tanesi (%6,8) kollektif şirket, 14 tanesi 

(%5,6) anonim şirket ve 3 tanesi (%1,2) adi ortaklıktan oluşmaktadır.

  

4.3.1.2. İşletmede İstihdam Edilen Personel Sayısı 

  Ankete katılan işletmelerin istihdam oranları analiz edildiğinde 1-

9 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı 203 tane ve % 81,2 

oranındadır. 10-49 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı 43 tane ve 

%17,2 oranındadır. 50-250 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı ise 4 

tanedir ve %1,6’lık bir orana sahiptir (Tablo: 4.1). 

 

Tablo 4.1: İşletmede İstihdam Edilen Personel Sayısı 

 
 

4.3.1.3. İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Süreler 

  Anket yapılan 67 işletmenin 0-5 yıl (%26,8), 83 işletmenin 6-10 

yıl %(33,2), 41 işletmenin 11-15 yıl (16,4), 59 işletmenin ise %(23,6) 

on beş ve üstü yıl faaliyette olduğu görülmektedir (Tablo 4.2). 
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        Tablo 4.2: İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Süreler 

 
4.3.1.4. İşletmenin Yönetimi 

  Ankete katılanların vermiş oldukları bilgiler analiz edildiğinde; 

işletme sahibinin aynı zamanda işletmenin yöneticisi olduğu cevabını 

verenlerin %96 olduğu görülmektedir (Tablo 4.3).  

Tablo 4.3: İşletmelerin Yönetim Durumları   

 
 

4.3.1.5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Alan 

           Ankete katılan 250 işletmeden üretim alanında faaliyet gösteren 

işletme sayısı 9 olup %3,6 oranındadır. 182 işletme (%72,8) hizmet 

alanında, 59 işletme de (%23,6) hem üretim hem de hizmet alanında 

faaliyette bulunmaktadır (Tablo:4.4) 

 

     Tablo 4.4: İşletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Alanlar 
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4.3.2. İdari ve Hukuki Sorunlara İlişkin Sonuçlar 

4.3.2.1.  İşletmede Bulunan Birimler 

İşletmelerin organizasyon yapılarının tespitine ilişkin sorulan 

anket sorularına verilen yanıtlar değerlendirildiğinde; 250 işletmenin 

tamamında yönetim biriminin olduğu, 9 tanesinde (% 3,6) personel- 

insan kaynakları birimi, 23 tanesinde (% 9,2) kalite kontrol birimi, 6 

tanesinde (%2,4) planlama- kontrol birimi, 75 tanesinde (%30) 

pazarlama birimi, 5 tanesinde (%2) AR-GE birimi, 50 tanesinde 

(%20) muhasebe-finansman birimi, 33 tanesinde (%13,2) satın alma 

birimi ve 62 tanesinde ise (%24,8) üretim biriminin bulunduğu tespit 

edilmiştir. (Tablo:4.5). 

 
Tablo 4.5: İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Departman Dağılımı       

 
4.3.2.2. İşletmelerin Kuruluş Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar 

Veri sonuçlarını ölçek yapılarına göre değerlendirdiğimizde; 

şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 

kuruluş sürecinde karşılaşılan en önemli sorunun öz kaynak (%87,4) 

yetersizliği olduğu görülmektedir. Bu sorunu %60,9 ile kredi 

maliyetlerinin yüksekliği, %46,2 ile kredi teminindeki güçlükler ve 

%36,1 ile nitelikli eleman istihdamı takip etmektedir. İşletmelerin 

kuruluş sürecinde en az karşılaşmış olduğu sorunlar ise bilgi eksikliği 

ve bürokratik engellerdir (Tablo 4.6). 
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Tablo 4.6: İşletmelerin Kuruluş Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar 
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4.3.2.4. İşletmelerin Gelecek Beş Yıla Ait Hedef ve Projeleri 

Ankete katılan işletmelerden; mikro ölçekli 203 işletmeden 81 

tanesinin (%32,4) beş yıllık yazılı bir hedeflerinin olduğunu, 70 

tanesinin (%28) kısmen bir hedefe sahip oldukları, 52 tanesinin ise 

(%20,8) yazılı bir hedef ve stratejilerinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

43 tane küçük ölçekli işletmeden 15 tanesinin (%6) beş yıllık yazılı bir 

hedeflerinin olduğunu, 18 tanesinin (%7,2) kısmen bir hedefe sahip 

oldukları, 10 tanesinin ise (%4) yazılı bir hedef ve stratejilerinin 

olmadığı görülmektedir. 50-250 arasında işçi çalıştıran 4 tane orta 

ölçekli işletmede ise hepsinin beş yıllık bir hedefe ve stratejiye sahip 

oldukları tespit edilmiştir (Tablo:4.7). 

 

Tablo 4.7: İşletmelerin Gelecek Beş Yıla İlişkin Hedef ve Projeleri 

 
 

4.3.2.5.İşletmelerin Kredi Garanti Fonu Hakkındaki Bilgisi 

   Bu soru ile işletmelerin, özellikle dış kaynak temininde teminat 

sıkıntısı çeken firmalara gerekli yardımı sağlayan kuruluş olan Kredi 

Garanti Fonu hakkındaki düşüncelerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Ankete katılan 56 işletmenin (%22,4) Kredi Garanti 

Fonu hakkında bilgi sahibi olduğu, 40 işletmenin (%16) kısmen bilgi 

sahibi olduğu ve 154 işletmenin (%61,6) ise bu kuruluş hakkında 

herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmaktadır (Tablo:4.8).  
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Tablo 4.8: İşletmelerin Kredi Garanti Fonu Hakkındaki Bilgisi 

 
 

4.3.2.6. İşletmelerin Kredi Garanti Fonundan Yararlanma 

Durumları 

Anket yapılan işletmelerden, 1-9 arasında personel istihdam 

eden, toplam 203 tane işletmeden 9 tanesinin (%3,6) KGF’dan 

yararlandıkları, 10 tanesinin (%4) kısmen yararlandıkları, 184 

tanesinin (%73,6) yararlanmadığı görülmektedir. 10-49 arasında 

personel istihdam eden, toplam 43 tane işletmeden 5 tanesinin (%2) 

Kredi Garanti Fonundan yararlandıkları, 9 tanesinin (%3,6) kısmen 

yararlandıkları, 29 tanesinin (%11,6) yararlanmadığı, 50-250 arasında 

personel istihdam eden orta ölçekli işletmelerden 2 tanesinin 

yararlandığı (%0,8), 2 tanesinin ise (%0,8) yararlanmadığı tespit 

edilmiştir (Tablo:4.9). 

 

Tablo 4.9: İşletmelerin Kredi Garanti Fonundan Yararlanma 

Durumları 
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4.3.2.7. İşletmelerin Finansman Konularında Karar süreci 
          Finansman konusunda karar verme yetkisinin Mikro ölçekli 

201(%80,4) işletmede işletme sahibine, 2 (%0,8) işletmede ise 

muhasebe bölümüne ait olduğu görülmektedir. Küçük ölçekli 

işletmelerin 43’ünde  (%17,2) finansman konusunda verilen kararlarda 

işletme sahibinin etkin olduğu,  orta ölçekli 245(%98)  işletmede ise 

kararların yönetici tarafından verildiği, 2 işletmede  (%8) muhasebe 

bölümünün, 1 işletmede (%0,4) özel finans bölümünün, 2 işletmede 

(%8) ise idari işler bölümünün yetkilendirildiği görülmektedir 

(Tablo:4.10).  

 

Tablo 4.10: İşletmelerin Finansman Kararlarında Yetki Dağılımı    

 
 

4.3.2.8. İşletmelerin Bireysel veya Kurumsal Danışmandan 

Yararlanma Durumları 

Anket uygulanmış olan mikro ölçekli 203 işletmeden 13 

tanesinin (%5,2) her zaman, 44 tanesinin (%17,6) kısmen ve 146 

tanesinin (%58,4) ise bireysel veya kurumsal danışmandan 

yararlanmadığı tespit edilmiştir. 43 orta ölçekli işletmeden 1 tanesi 

(%0,4) her zaman yararlandığını, 12 tanesi (%4,8) kısmen 

yararlandığını ve 30 tanesinin (%12) ise bireysel veya kurumsal 
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danışmandan hiç yararlanmadığı görülmüştür. Orta ölçekli 4 

işletmeden 2 tanesi (%0,8) her zaman, diğer 2 tanesi (%0,8) ise hiç 

yararlanmadıklarını belirtmiştir (Tablo:4.11). 

 

Tablo 4.11: İşletmelerin Bireysel veya Kurumsal Danışmandan 

Yararlanma Durumları 

 
 

4.3.3. İşletmelerin Finansal Sorunlarına İlişkin Sonuçlar 

4.3.3.1. Kuruluş Sürecinde Sermaye Kaynağının Temin Edilmesi 

Genel olarak değerlendirme yapıldığında işletmelerden 238 

tanesi (%95,2) kuruluş sürecinde işletme sermayesini kendi öz 

kaynaklarından karşılamıştır. 50 tane işletme (%20) akraba ve 

arkadaşlardan borç alırken 1 işletme (%0,4) esnaf ve kefalet kredisi 

kullanmıştır. 50 tane işletmenin (%20) ise kuruluş sürecinde sermaye 

kaynağını banka kredilerinden yararlanarak sağladığı görülmektedir 

(Tablo:4.12 ve 4.13). 
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Tablo 4.12: Kuruluş Sürecinde Sermaye Kaynağının Temin 

Edilmesi 

 
 

Tablo 4.13: Ölçek Büyüklüklerine Göre İşletmelerin Kuruluş 

Sürecinde Sermaye Kaynağını Temin Etme Durumları  

 
 

4.3.3.2. İşletmelerin Öz Sermaye Yeterlilik Durumu 

Anket sonuçlarına göre; 1-9 arasında işçi çalıştıran mikro 

ölçekli işletmelerden 53 tanesinin (%21,2) öz sermayesinin yeterli 

olduğu, 70 tanesinin (%28) kısmen, 80 tanesinin ise (%32) öz 

sermayesinin yeterli olmadığı görülmektedir. 10-49 arasında işçi 

çalıştıran orta ölçekli işletmelerde ise 8 tane işletmenin (%3,2) öz 

sermayesinin yeterli, 17 işletmenin (%6,8) kısmen yeterli ve 18 

işletmenin ise (%7,2) yeterli öz sermayeye sahip olmadığı tespit 
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edilmiştir. 50-250 arasında işçi çalıştıran 4 tane işletmeni ise 2 

tanesinde (%0,8)  öz sermayenin yeterli olduğu, geriye kalan 2 

tanesinde ise (%0,8)  yetersiz olduğu görülmüştür (Tablo:4.14). 

 

Tablo 4.14: İşletmelerin Öz Sermaye Yeterlilik Durumu 

          
 

4.3.3.3. İşletmelerin Bankalardan Kredi Temininde Tercih Ettiği 

Kredi Vadesi 
Anket sonuçları analiz edildiğinde işletmelerin %72,8’inin 

bankalardan belirli dönemler içerisinde kredi kullandıkları 

görülmektedir. En çok tercih edilen kredi vadesi ise (% 36) ile orta 

vadeli kredilerdir. Ölçek yapılarına göre dağılımlara bakıldığında ise; 

toplam 203 tane mikro ölçekli işletmeden kısa vadeli banka kredisini 

tercih eden işletme sayısı 39 tane (%15,6)’dır.  Orta vadeli kredi 

kullanan işletme sayısı 62 tane (%24,8), uzun vadeli kredi kullanan 

işletme sayısı ise 40 tane (%16)’dır. Mikro ölçekli işletmelerden 

ankete katılan 62 tane (%24,8) işletme ise kredi kullanmamaktadır. 

Küçük ölçekli işletmelerde de en çok tercih edilen kredi vadesi orta 

vadedir. 43 tane işletmeden 2 tanesi (0,8) kısa, 26 tanesi (%10,4) orta, 

10 tanesi (%4) uzun vadeli kredi kullanırken geriye kalan 5 tane (%2) 

işletme ise kredi kullanmamaktadır. Orta ölçekli işletmeler de 2 tane 

(%0,8) işletme orta vadeli kredi kullanırken 1 işletme uzun vadeli, 1 

işletme ise kredi kullanmayı tercih etmemektedir (Tablo:4.15). 
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Tablo 4.15: İşletmelerin Bankalardan Kredi Temininde Tercih 

Ettiği Kredi Vadesi 

 
 

4.3.3.4. İşletmelerin Banka Kredisi Bulmakta Karşılaştığı 

Sorunlar 

Ankete katılan işletmelerin kredi temininde karşılaşmış 

oldukları sorunların başında,  faiz oranlarının yüksekliği (%71,6 

oranında) ve kredi temininde yeterli miktarda teminat gösterememek 

(%45,6 oranında) gelmektedir. Kredi temin edilmesinde karşılaşılan 

bir diğer güçlük ise işletme sahiplerinin finansman konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmamaları, kredi almak için gerekli ön araştırma, 

finansal plan, maliyet hesaplama gibi işlemleri yapamamalarıdır 

(Tablo:4.16).               

 

Tablo 4.16: İşletmelerin Banka Kredisi Bulmakta Karşılaştığı 

Sorunlar 
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Ölçek yapılarına göre konu değerlendirildiğinde ise şöyle bir 

tablo ile karşılaşılmaktadır; Mikro ölçekli işletmelerin kredi temin 

etme sürecinde bankalar ile olan ilişkilerinde en çok sıkıntı yaşamış 

oldukları konuların başında faiz oranlarının yüksekliği ve teminat 

olarak gösterebilecekleri mal varlıklarının yetersizliği gelmektedir. 

Bunun yanında 31 işletme krediler konusunda gerekli bilgiye sahip 

olmadıklarını belirtirken, 19 işletmenin bilanço ve kar zarar cetvelinin 

yetersiz olduğu görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde de 

durum mikro ölçekli işletmelerden farklı değildir. Bu işletmelerde de 

temel sorun bankaların uygulamış oldukları faiz oranlarının yüksekliği 

ve teminat göstermede yetersiz kalmalarıdır (Tablo:4.17). 

 

Tablo 4.17: Ölçek yapılarına Göre İşletmelerin Kredi Temininde 

Karşılaştığı Sorunlar 

 
 

4.3.3.5. İşletmelerin Borsaya Yönelik Çalışma Durumları 

Sonuçlar ölçek yapılarına göre analiz edildiğinde mikro ölçekli 

işletmelerin 152 tanesinin (%60,8) borsaya açılmayı düşünmedikleri, 

buna karşılık 1  işletmenin en kısa sürede, 16  işletmenin (%6,4) uzun 

vadede düşünülebileceği ve 34  işletme ise İMKB’da işlem görmek 

için gerekli koşullara sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Küçük 

ölçekli işletmelerden 8 tanesinin (%3,2) en kısa sürede, 12 tanesinin 

(%4,8) uzun vadede borsaya açılmayı düşündüğü, 14 tanesinin (%5,6) 

borsaya açılmayı düşünmedikleri, 9 tanesinin (%17,2) ise borsaya 
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açılmak için hukuki yapılarının uygun olmadığı tespit edilmiştir. Orta 

ölçekli işletmelerden 1 tanesinin (%0,4)  en kısa sürede borsaya 

açılmayı düşündüğü, 2 tanesinin (%0,8)  borsaya açılmayı 

düşünmedikleri, 1 tanesinin (%0,4)   ise hukuken gerekli olan yapıyı 

taşımadığı tespit edilmiştir (Tablo:4.18). 

 

Tablo 4.18: İşletmelerin Borsaya Yönelik Çalışma Durumları 

 
 

4.3.3.6. İşletmelerin Bankaların Kredi Politikaları Hakkındaki 

Düşünceleri  

Tablo 4.19 incelendiğinde bankaların izlemiş oldukları kredi 

politikaları hakkında işletmelerin en çok faizlerin yüksek oluşundan 

(%93,6), uygun görülen kredi miktarının düşük olmasından (%70,5) 

ve bürokratik işlemlerin yoğunluğundan (%37,3) şikâyetçi oldukları 

tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4.19: İşletmelerin Bankaların Kredi Politikaları 

Hakkındaki Düşünceleri      

 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

110 

 

4.3.3.7. İşletmenin Yararlandığı Finansal Teknikler 

Ankete katılan işletmelerin, finansman teknikleri içerisinden 

sadece Leasing (Finansal Kiralama) tekniğinden yararlandıkları tespit 

edilmiştir (Tablo:4.20). 

 

Tablo 4.20: İşletmelerin Yararlandığı Finansal Teknikler 

 
 

4.3.3.8. İşletmelerin Kâr Dağıtım Politikaları 

 Anket yapılan işletmelerden 209 tanesinin elde etmiş oldukları 

kârın tamamını sermayeye ekledikleri, 4 işletmenin kâr dağıtım 

politikası uyguladığı, 96 işletmenin yeni yatırımlara girerek gerek 

mevcut yapılarını korumayı, gerekse ek tesisler kurarak büyümeyi 

tercih ettikleri görülmüştür. 10 işletmenin ise elde ettikleri kârları daha 

değişik alanlarda (hazine bonosu, devlet tahvil vb. gibi yatırım 

araçlarında) değerlendirdikleri görülmüştür (Tablo:4.21).  
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Tablo 1.22: İşletmelerin Kâr Dağıtım Politikaları 

 
 

   4.3.3.9. İşletmelerin Finansal Planlama Yapma Durumları 

  Sonuçlar analiz edildiğinde, mikro ölçekli işletmelerden 56 

tanesinin (%22,4) finansal planlama yaptığı, 74 işletmenin (%29,6) 

kısmen yaptığı, 73 işletmenin (%29,2) ise finansal planlama 

yapmadığı tespit edilmiştir. 10-49 arasında işçi çalıştıran küçük 

ölçekli işletmelerden 14 işletme (%5,6) finansal planlama yaparken, 

18 işletme (%7,2) kısmen yapmakta, 11 işletme (%4,4) ise 

yapmamaktadır. Orta ölçekli işletmelerde ise 3 işletme (%1,2) finansal 

planlama yaparken, 1 işletme (%0,4) planlama yapmamaktadır (Tablo: 

4.22). 

 

Tablo 4.22: İşletmelerin Finansal Planlama Yapma Durumları        
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4.3.3.10. İşletmelerin Finansal Sorunlara Çözüm Önerileri 

Ankete katılan işletmelerin sorunların çözümü ile ilgili olarak 

en çok ileri sürdükleri görüşler; uzun vadeli ve düşük faizli kredi 

imkânlarının sağlanması (%91,9)  ile teşviklerin arttırılmasıdır 

(%90,9) (Tablo: 4.23).  

 

Tablo 4.23: İşletmelerin Finansal Sorunlara Çözüm Önerileri 

 
 

Konu işletmelerin ölçek yapılarına göre değerlendirildiğinde 

ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır (Tablo: 4.24). 
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Tablo 4.24: Ölçek Yapılarına Göre İşletmelerin Finansal 

Sorunlara Çözüm Önerileri 
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5. SONUÇ 

     Kars ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansman konusunda 

karşılaştıkları sorunları tespit etmek için yapılan anket sonuçları şu 

şekilde özetlenebilir: 

 1- İşletmeler gerek kuruluş gerekse faaliyetlerinde öz sermaye 

yönünden sıkıntı yaşamaktadırlar. 

 2-  KOBİ’lerin yetersiz öz sermaye ile çalışmaları, bu işletmeleri 

risk oranı yüksek ticari kredilerle sermaye ihtiyacını karşılamaya 

itmektedir.  

 3- İşletmelerin kredi talep etmede bankalara ipotek olarak 

gösterilebilecek teminat yetersizlikleri, bürokratik işlemlerin 

yoğunluğu ve kredilerin zamanında sağlanamaması nedeniyle 

işletmeler sıkıntıya düşmektedirler.  

 4- KOBİ yöneticilerinin çoğunun yönetim ve organizasyon 

konusunda yeterli donanıma sahip olmamaları nedeniyle bir vizyon 
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belirleyemedikleri, finansal planlama ve planlı çalışma özelliklerinden 

yoksun oldukları.   

 5- İşletmelerin sermaye piyasası ve bölgesel pazarlara karşı ilgisiz 

oldukları görülmektedir.    

        Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak tespit edilmiş 

olan finansal sorunlara çözüm olarak, aşağıdaki öneriler getirilebilir; 

       1- İşletmelerin genel olarak karşılaştıkları sorunlara baktığımızda, 

bu sorunların bir kısmının işletme içinden, bir kısmının ise işletme 

dışından kaynaklandığını görmekteyiz. İşletme içinden kaynaklanan 

sorunların çoğu, işletmelerde finans departmanın olmaması ve 

yönetim kademesinde bulunan işletme sahibinin finansman konusunda 

yeterli bilgi birikimine sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. 

KOBİ’lerin kendi içyapılarından kaynaklanan sorunları çözmek, kendi 

inisiyatifinde olup, KOBİ’lerin bu sorunları belirleme ve çözüm 

yoluna gitmeleri gerekmektedir. Ancak kendi dışından kaynaklanan 

sorunlar genel olarak, ekonomideki makro dengesizlikler, bürokratik 

sorunlar, alt yapı sorunları, ilişki içerisinde bulundukları kurum ve 

kuruluşlarla olan ilişkiler ile ticari ve finansal sorunlardır.  

      2- Finansman yönünden KOBİ’lerin yaşamış olduğu en önemli 

problem, kuruluş sermayesi ve artan işletme sermayesi ihtiyacıdır. 

Yeterli öz kaynaktan yoksun olarak faaliyete başlayan işletmeler, hem 

faaliyetlerini sürdürmede hem de yeni yatırımlara girme konularında 

çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla KOBİ 

yöneticilerinin faaliyet aşamasında karşılaşabilecekleri riskleri 

minimize etmek için kuruluş sürecinde gerekli olan fizibilite etütlerini 

(özellikle finansal etütleri) iyi yapmaları ve alternatif finansman 

kaynaklarını araştırarak hareket etmeleri kendilerine daha başlangıç 

aşamasında bir üstünlük sağlayacaktır.  

     3- KOBİ’lerin ekonomideki yapı ve işleyişlerini sürdürebilmeleri 

için, gerekli olan mali ve teknik yardımların devlet tarafından 

sağlanması gerekmektedir. KOBİ’lere düşük faizli ve uzun vadeli 

kredi imkânlarının sağlanması, bürokrasinin ve diğer zorlukların 

minimize edilmesi gerekmektedir. 
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       4- KOBİ’lerin sermaye piyasası ile ciddi anlamda bir bağının 

olmadığı görülmektedir. Sermaye piyasasına giriş koşullarının bir 

takım sorumluluklar getirmesi ve işletme sahiplerinin bu konudaki 

isteksizliği böyle bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

konuda işletmelerin bu piyasaya çekilmelerine yönelik yeterli faaliyet 

ve imkânların da olmaması ayrıca önemli bir etkendir. KOBİ’lerin bu 

piyasaya çekilebilmesi ve uzun vadede sermaye piyasası ile bölgesel 

pazarlardan yararlanma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Koşulların sağlanacağı sürece kadar, KOBİ’ler kendi aralarında 

örgütlenerek yatırım şirketleri kurmaları, bu şirketler aracılığıyla 

tahvil ve hisse senedi ihracı ile sermaye piyasasından yararlanmaları 

düşünülebilir. Bu sayede KOBİ’lere alternatif finansal araçlar 

sunulmuş olacaktır. 

       5- KOBİ’lerin genelde klasik finansal araçları kullandığı, bunların 

dışındaki alternatif sayılabilecek finansal tekniklere yetersiz bilgi 

nedeniyle rağbet göstermedikleri görülmektedir. Bunlardan Leasing 

nispeten kullanılan ve bilinen bir araç iken, diğer yönetim 

tekniklerinin, özellikle Kars’ta faaliyet gösteren işletmelerin 

yararlanabilecekleri finansal tekniklerden “Risk Sermayesi”, “Barter” 

ve “Kredi Garanti Fonu” hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi 

olmadıkları görülmektedir.  

        Bu sebeple Kars’ta faaliyet gösteren işletmeler, Kafkas 

Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ve Ticaret Odası gibi 

kurumlar ile işbirliği yaparak; finansal planlama, finansal denetim, 

işletme sermayesi, yatırım ve borç yönetimi konularında gerekli olan 

bilgileri daha kolay elde edebilecekler ve finansal yönetim 

konusundaki bu eksikliklerini eğitim yolu ile gidermiş olacaklardır. 

Bu uygulama KOBİ’ler de var olan teknik destek sorunun aşılmasına 

yardımcı olacaktır.  
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KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: 

İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU
9
 

Yaşar YAŞARLAR


 

 

ÖZET 
Ulaşım ve iletişim bakımından ayrı bir öneme sahip olan 

İstanbul’un başta gelen sorunlarından en önemlisi, kentiçi ulaşım 

sorunudur. İstanbul’un kentiçi ulaşım sorunlarının ortaya çıkardığı 

olumsuzlukların başında ise trafik kazaları, ekonomik ve çevresel 

zararlar, insan üzerindeki negatif psikolojik etki ve turizm alanında 

dezavantaj, gelmektedir.   

İstanbul kentinin ulaşım sorunlarının çözümü İstanbul kentinin 

ulaşım sorunlarının çözümü, tek bir sistem üzerinden başarılı olamaz. 

Karayolu, raylı sistem ve deniz yolu ulaşımında alınabilecek çeşitli 

önlemlerin yanında, günümüzde yeni ulaşım önerileri de gündeme 

getirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma Sistemleri, İstanbul, 

Kentiçi Ulaşım. 
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  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, saatcic@istanbul.edu.tr 
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PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEMS IN URBAN 

TRANSPORT: IN THE CASE OF ISTANBUL 

 

ABSTRACT 
The most important of the leading problems in İstanbul, which 

has a particular importance in terms of transportation and 

communication, is the problem of urban transportation. The leading 

negativities revealed by urban transportation problems of Istanbul, are 

traffic accidents, economic and environmental damage, negative 

psychological effect on people and disadvantage in the field of 

tourism.  

Solutions to the transportation problems in the city Istanbul 

can not be successful on a single system. Besides various measures 

that can be taken in road, rail and sea transport, today the new 

transport proposals are also brought on the agenda.  

 

Keywords: Public Transportation Systems, Istanbul, Urban 

Transport. 
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1.GİRİŞ 

Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve belki de bunlardan daha 

da önemli olarak teknolojik gelişmelerin sonucunda bugün tüm 

dünyanın paralelinde ülkemizde de sürdürülebilir kentiçi ulaşım 

oldukça kompleks ve karmaşık bir hale gelmiştir. Sürdürülebilir bir 

kentiçi ulaştırma planlamasında, öncelikler ve tercihler tespit 

edilirken; ekonomik ve kültürel önceliklerin yanı sıra, diğer bir takım 

özelliklerin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan kentiçi ulaştırma sistemleri oluşturulurken gürültü, hava 

kirliliği, güvenlik, enerji tüketimi ve arazi kullanımının da dikkate 

alınması gerekmektedir. 

Yoğun göçlerle nüfusu çok hızlı bir şekilde artan İstanbul'un 

önemli düzeyde bir ulaşım sorunuyla karşı karşıya bulunduğu 

bilinmektedir. Ne kadar önlem alınırsa alısın, kısa bir zaman içinde 

tekrar sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Mevcut görünümü ile İstanbul 

ulaşımı ile ilgili sayısız sorun ve neden sayabilmek mümkündür. 

Ancak, bunlardan bazıları vardır ki, artık İstanbul ulaşımında 

kemikleşmiş bir sorunsal haline bürünmüştür. Bu kemikleşmiş yapısal 

sorunların her biri birbirini etkilediği gibi, birbirinden etkilenmekte ya 

da birbirlerinin tamamlayıcısı konumunda bulunmaktadırlar. 

 Bu çalışmanın amacı İstanbul’un kentiçi ulaşım sorunlarının 

nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koymak, kentin mevcut ulaşımında 

gelinen son durumu yeni ulaşım yöntemlerini de göz önünde 

bulundurarak incelemek ve kentiçi ulaşım çözümleri getirmektir. 

 Çalışmanın birinci bölümünde kent içi ulaşımda toplu 

taşımacılığın gelişimi, önemi ve ulaştırma içindeki yerinden kısaca 

bahsedildikten sonra, kent içi toplu taşımacılık sistemlerinin 

sınıflandırılması ve teknik, ekonomik ve çevresel özellikler 

bakımından karşılaştırılması yapılacaktır. İkinci bölümde ise 

öncelikle, İstanbul’da ulaşım sorununun temel nedenleri ve bu 

sorunların ortaya çıkardığı olumsuzluklar ele alınacaktır. Çalışmanın 

ana temasını oluşturan bu bölümde, günümüzde İstanbul’da yeni 

ulaştırma sistemlerini de içeren kent içi toplu taşımacılık ve ulaşımına 
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yönelik çözüm önerilerinin yanısıra, 2011 Kentsel Ulaşım Ana 

Planında yer alan çözüm projelerinden bahsedilecektir. 

 

2. KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK  

              SİSTEMLERİ  

 Bu bölümde kent içi toplu taşımacılık sisteminin tanımı, 

tarihsel gelişimi ve ulaşıma katkılarından bahsedildikten sonra toplu 

taşıma sistemlerinin sınıflandırması çerçevesinde toplu taşıma türleri 

teknolojik, ekonomik ve çevresel özellikleri bakımından 

karşılaştırılacaktır. 

  

2.1. Toplu Taşımacılık Sisteminin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 

 Günümüzde dünyanın büyük kentlerinde sanayi devrimi ile 

başlayan kentleşme beraberinde pek çok sorunu da getirmiştir. 

Bunların içinde en önemlilerinden biri de ulaşım sorunudur. Ulaşım, 

kısa bir tanımla; ‘‘insanların ve eşyaların yer değiştirmesi ve bunun 

organizasyonudur.’’ Kent içinde etkin, sağlıklı ve ekonomik bir 

ulaştırma sisteminin kurulması gerekir. Gelişmiş ülkelerde kentsel 

yönetimler gerek trafik sıkışıklığı sorununa çözüm getirmek, gerekse 

verimli yolcu taşımacılığını gerçekleştirebilmek için toplu taşımacılığı 

ön plana çıkarmışlardır. (Abbasgil, 1994:6) 

 

İnsanlıkla başlayan ulaşım işlevi ilk olarak yaya yapılıyordu. 

Tekerleğin icadı ile birlikte çeşitli araçlar yapılmış ve bundan sonra 

gelişmeler hızlanmıştır. Buhar gücünün bulunmasıyla, ulaşım 

türlerinde hız yönünden büyük gelişmeler olmuştur. 1819’da ilk 

buharlı gemi Atlas Okyanusunu geçmiştir. 1825 yılında ilk buharlı 

tren İngiltere’de taşımacılığa başlamıştır. 1863 yılında ilk yer altı treni 

Londra’da denenmiş, 1867 yılında New York’ta yükseltilmiş demir 

yolu hattında yolcu taşımacılığı başlamıştır. 1879 yılında Siemens 

Berlin’de ilk elektrikli lokomotif buluşu kentlerde toplu taşımacılığa 

yeni boyutlar getirmiştir. B.Daimler 1885’de içten patlamalı motoru 

icat etmiş ve 1888’de ABD’de ilk otomobil satışa sunulmuştur. 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

121 

 

1896’da dizel motorların yapımıyla kent toplu taşıması bir yandan 

otobüslerle diğer yandan elektrikli tramvay ve metrolarla büyük 

aşamalar göstermiştir. 1897 yılında elektrikli trenlerin yer altında 

çalışmaya başlamasıyla metro devri başlamıştır. 1908 yılında ilk uçak 

uygulamaya konmuştur. 1928 yılında uçak ile kitle taşımacılığı 

başlamıştır. (Abbasgil, 1994:7,8) 

Ulaşım planlarının geliştirilmesi kapsamlı ve disiplinli bir 

çalışma gerektirmektedir. Bu amaçlara erişmeye olanak verecek hedef 

ve politikalar ise: taşıtlara değil insana öncelik veren, yatırım ve 

işletmecilikte kaynakların etkin kullanımını sağlayan, mevcut ulaşım 

altyapısının kapasitesini en üst düzeyde kullanan, çevresel, kentsel, 

insani ve tarihi değerleri bozmayan aksine koruyan ve destekleyen, 

toplumun farklı kesimleri arasındaki eşitliği sağlamada katkıda 

bulunan, modern teknolojileri kullanan ulaşım türlerinin kullanılması 

olmalıdır. Sıralanan hedef ve politikalara uygun düşen ulaşım ise 

ancak toplu taşıma araçları ile elde edilebilmektedir. 

(http://ius.imoizmir.org.tr)(1) 

 

2.2. Toplu Taşımacılık Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Toplu taşıma sistemleri karayolu, raylı sistem ve deniz yolu 

olmak üzere üç alt türde sınıflandırılmaktadır. Karayolu toplu taşıma 

kipleri otobüs, troleybüs, dolmuş-minübüs ve son dönemlerde yaygın 

olarak kullanılan metrobüstür. 

 

Kent içi yolcu taşımacılığında en çok kullanılan toplu taşıma 

aracı otobüslerdir. Otobüs hizmetleri kentin tüm yerleşik alanını çeşitli 

ringlerle bir ağ gibi sarar. Otobüsler diğer toplu taşıma araçlarına göre 

daha az altyapı yatırımları gerektirmekte ve tek bir hat üzerinde yolcu 

taşıma zorunluluğu olmadığından, yollarda daha rahat hareket olanağı 

bulabilmektedir. Kent içi ulaşımda özellikle büyük kentlerde otobüs 

arzı disipline edilmemiş, benzer bir sorun talebin yapısında da ortaya 

çıkmıştır. (Abbasgil, 1994:11) Raylı taşıma araçlarının toplu taşımada 

kullanımıyla otobüsler besleyici bir sistem olarak çalıştırılmaktadır. 
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Raylı taşımacılığa geçmemiş ülkelerde ise otobüsler hala ana toplu 

taşıma türü olarak işletilmektedir. 

 Görünüş olarak otobüse benzedikleri halde, sabit bir enerji 

hattı olan hava hatlarına bağlı olarak çalışan troleybüslerin yollarda 

otobüs kadar rahat hareket imkanları yoktur. Ülkemizde troleybüsler 

kullanımdan kalkmıştır; fakat bazı ülkelerde petrol krizi nedeniyle 

daha az enerji sarf etmeleri ve daha az çevre kirlenmesi yarattığından 

hala kullanılmaktadırlar. 

 Ara toplu taşıma sistemleri olan dolmuş ve minibüsler, toplu 

taşıma sisteminin yeterli olmadığı ülkelerde geniş insan kitlelerinin 

otobüs duraklarında beklemelerini önlemeye yönelik araçlardır. 

(Abbasgil, 1994:11)  Kentli düşük gelir grupların yaşamlarını 

kolaylaştıran bir çözüm olarak gelişen bu sistem de, kendiliğinden 

ortaya çıkan çözümlerin çoğunda olduğu gibi bazı sorunlar da 

beraberinde oluşmaktadır. Minibüs sistemlerinde yolcu bindirme ve 

indirmede bir disiplin kurulamadığı için kent içi trafiğin akışı 

aksamakta, zaman tarifesinde keyfilik söz konusu olmakta, işleticiler 

talebin düşük olduğu hatlarda çalışmaya karşı direnç göstermekte, hat 

tahsislerinde ilkeli ve planlı bir yaklaşım getirilmemekte, çıkar 

çatışması nedeniyle minibüs işletmeciliğinde rasyonel bir işletme 

modeli geliştirilememektedir. (DPT, 2001:29)  

Türkiye’deki adı ile Metrobüs, dünyada yaygın olarak 

kullanılan adı ile Bus Radip Transit (BRT) yüksek standartlı bir toplu 

taşıma sistemidir. Hızlı, rahat, konforlu ve altyapı maliyeti düşük bir 

toplu taşıma sistemi olması en önemli özelliğidir. Ayrılmış yol veya 

ayrılmış şerit uygulamalı bu sistem aynı sayıda araçla daha fazla 

yolcuyu taşıma imkanını sağlamaktadır. Metrobüs genelde modern 

raylı sistemlerle otobüs merkezli toplu taşıma sistemleri arasında bir 

hibrid uygulama olarak ortaya çıkmış, bunda da raylı sistemlerin 

performansı ve rahatlığını daha ucuza mal etme çabası ve isteği 

belirleyici olmuştur. (Kıllıoğlu, 2010:2,3) 

 Raylı sistem ulaşımı banliyö trenleri, tramvay ve metrodur. 
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 Raylı sistemlerin taşımacılıkta ilk kullanımı İngiltere’de 

olmuştur. Dünya kentlerinde metropoliten alanların çoğalması ve 

insanların alışveriş ve çalışma bölgesi olarak kent merkezlerine 

gitmede hızlı ve ucuz yolu seçmeleri, banliyö taşımacılığına ağırlık 

verilmesine neden olmuştur. Banliyö trenleri yüksek yolcu kapasitesi, 

hızı ve ucuzluğu ile hala etkin bir toplu taşıma aracıdır. Banliyö 

taşımacılığı ile daha verimli ulaşım için hat sayısının en az 3-4 olması 

ve toplu taşıma araçları ile beslenmesi gerekir. (Abbasgil, 1994:12,13) 

 Tramvay, transit ulaşım aracı olarak tasarlanmamıştır. Kent 

trafiği içinde işletildiğinde hızının yavaşladığı, kent içindeki 

kavşakların sıklığı ve trafik sıkışıklıklarından dolayı tarifeli seferler 

aksamaktadır. Bu nedenle tramvayın servis düzeyi tatmin edici 

olmaktan uzak kalmaktadır. Tramvay 1-3 vagonluk dizilerle 80-300 

arasında yolcu taşıyabilmektedir. Hava hatlarına ve raylara bağlı 

olması nedeniyle trafik esnekliği azdır. Altyapı ve bakım giderleri 

oldukça pahalıdır. Hafif metro olarak bilinen ekspres tramvaylar kent 

merkezlerinin altında çalıştırılırlar. Hafif metroların taşıma 

kapasiteleri dizi başına 600-700 kişiye varabilmektedir. (Abbasgil, 

1994:13) 

 Dünyadaki ilk metro uygulaması 1863’te Londra’da olmuştur. 

Günümüzde nüfusu kalabalık pek çok büyük kentte metro 

bulunmaktadır. Bugünkü metrolarda, teknoloji ve işletmecilik 

açısından büyük yenilikler görülmektedir. Sadece kendine özgü bir 

yolla işletildiğinde yüksek hız sağlamakta, güvenilirlik ve kapasite 

artmaktadır. Elektrik enerjisi ile çalışması, böylece çevre kirliliğine 

neden olmaması ve yüksek kapasitesi gibi nedenlerden dolayı pek çok 

ülke kentlerinde metro sistemi bulunmaktadır. Metropoliten 

merkezdeki hizmet alanı genellikle otobüs, tramvay ve diğer toplu 

taşıma sistemleri ile birleştirilerek genişletilir. (Abbasgil, 1994:14) 

 Deniz yolu ulaşımı 19. Yüzyılda buharın gemilere 

uygulanması ve sanayi tekniğindeki buluşlar sonucunda gelişmiş olup 

sonrasında gemilerin tonajı hızla artmış ve kullandıkları enerji 

miktarları da değişim göstermiştir. Denizyolları, özellikle büyük 
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miktar ve hacimdeki eşyanın uzun mesafelere taşınması için uygun bir 

ulaştırma yoludur. (Saatçioğlu, 2011:29) Deniz ulaşımına elverişli 

konumda bulunan kentler, yoğun yolcu trafiğini hafifletmek için vapur 

veya deniz otobüsü gibi daha gelişmiş deniz toplu taşıma araçlarına 

ağırlık vermelidirler. Deniz ulaşımı, özellikle toplu taşıma açısından 

çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Araçların taşıma kapasiteleri 

oldukça yüksektir. Güvenlik açısından da avantajlıdır. Kara 

trafiğindeki sıkışıklık karşısında deniz ulaşımına elverişli yerlerde 

daha hızlı ulaşım imkanı sağlanır. (Abbasgil, 1994:15) 

 

2.3. Toplu Taşımacılık Sistemlerinin Karşılaştırılması  

 Toplu taşıma sistemlerinin karşılaştırılması üç özellik 

açısından ele alınabilir. Bunlar teknolojik, ekonomik ve çevresel 

özelliklerdir. Toplu taşıma araçlarının teknolojik özelliklerine 

bakıldığında, araçların kapasitesi ve hızı ile geçiş üstünlüğü önem 

taşır.  

 Toplu taşıma sistemleri teknolojilerinin karşılaştırılmasında en 

belirgin özellikler kapasiteleri ve ticari hızlarıdır. Tablo-1’de 

görüldüğü gibi ticari hızı en yüksek olan otomobil, iz başına ve taşıt 

başına yolcu kapasitesi bakımından en düşük kapasiteye, ikinci en 

yüksek ticari hıza sahip tren ise her iki kapasite bakımından en yüksek 

kapasiteye sahiptir. En düşük ticari hıza sahip araçlar ise minibüs ve 

otobüstür, ayrıca bu araçların yolcu kapasiteleri de nispeten düşüktür. 

Metro ise trenden sonra en fazla yolcu kapasitesine sahiptir ve diğer 

araçlara nispeten hızlıdır.  
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Tablo 1: Ulaşım Türlerinin Teknolojik Özellikleri  
       

Taşıt Cinsi 

Yolcu 

Kapasitesi 

(kişi) 

Taşıtlar 

Arası 

Süre 

(saniye) 

İz Başına 

Taşıt 

Kapasitesi 

(taşıt/saat) 

İz Başına 

Yolcu 

Kapasitesi 

(yolcu/saat) 

Ticari Hız 

(km./saat) 

 

 

Otomobil 5 8 450 2250 15\50  

Dolmuş 7 12 300 2100 12\20  

Minibüs 11 15 240 2640 12\16  

Otobüs 96 30 120 11520 10\16  

Tramvay 250 45 80 20000 15\30  

Metro 1000 90 40 40000 15\30  

Tren 2000 120 30 60000 20\40  

       

Kaynak: (Elker, 1981:16)  
 

Geçiş üstünlüğü toplu taşıma hizmetlerinde önde gelen etken 

olmaktadır.  Toplu taşıma sistemleri, geçiş üstünlüğü bakımından üç 

gruba ayrılırlar: Genel trafik içinde hareket eden sistemler- 

Kontrolsüz, Kısmen özel yola sahip olan sistemler- Yarı Kontrollü, 

Özel yola sahip sistemler- Tam kontrollü 

 Ekonomik özellikleri açısından günümüzde, enerji, zaman ve 

maliyetlerden tasarruf sağlayan toplu taşıma araçları tercih 

edilmektedir. Bu açıdan toplu taşıma araçlarının ekonomik özellikleri 

bu başlıkta incelenecektir. 

 Demiryolları gerek yük ve gerekse yolcu taşımacılığında diğer 

sistemlere kıyasla daha az enerji tüketmektedir. Almanya’da yapılan 

bir çalışmada yolcu taşımacılığında demiryolunda tüketilen enerji 1 

kabul edilirse, otoyolda tüketilen enerji 3 olmaktadır. Buna eşdeğer 

taşıma yapan hava yolunda 5,2 olmaktadır. Uluslararası Demiryolları 

Birliği’nin bir raporuna göre bir yolcu 1 kwh enerji harcayarak tren ile 

5 km, Otomobille 1,7 km., Uçakla 1,1 km. seyahat edebilmektedir. 

(Gökdağ, 2005:399)  
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Toplu ulaşım türlerinin kapasite ve maliyetlerinin gösterildiği 

Şekil 1’de, herhangi bir koridorda bir yöndeki en yüksek saatlik 

yolculuk talep düzeyi 10-12 bin kişiye ulaşana kadar otobüs 

sistemlerinin ‘‘en uygun’’ulaşım türleri olduğu anlaşılmaktadır. 

Dünyada son yıllarda hızla gelişen ve yaygınlaşan, Metrobüs olarak 

adlandırılan (BRT) uygulamalarda lastik tekerlekli taşımacılıkta bir 

yönde saatte 48 bin yolcu taşıma düzeylerine ulaşılmış olması yüksek 

talep düzeylerinde raylı sistemlere kıyasla daha düşük maliyetli bir 

seçeneği ortaya çıkarmış bulunmaktadır.  

(http://ius.imoizmir.org.tr)(2) 

 

 
 

Şekil 1: Kentiçi Ulaşım Türlerinin Kapasite ve Maliyet İlişkisi 
Kaynak: (http://ius.imoizmir.org.tr)(2) 
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Şekil 2: Akıllı Kart İşlem Süreci ve Tren Zaman Tablosu 
Kaynak: (Kusakabe-Iryo-Asakura, 2010:735) 

 

Şekil 2’de, akıllı kart ve tren zaman tablosu ilişkisel bir 

haritada gösterilmektedir. Bu harita, tren zaman tablosu ve işlem 

verileri gözlenen geçiş süreleri arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Bir yolcu 

kalkış istasyonuna girişinden sonra kalkacak tüm trenlere binebilir, 

ancak bindiği tren varış (hedef) istasyonuna yolcunun çıkış saatinden 

önce gelir. Akıllı kart kullanılırsa, milyonlarca yolculuk içinde, hem 

yolcuların davranışları ve hem de hesaplama süresinin dikkate 

alınması gerekir. Hesaplama süresini en aza indirmek için alternatif 

tren kombinasyonları sayısı azaltılmalıdır. (Kusakabe-Iryo-Asakura, 

2010:734-736) 

Toplu taşıma araçları çevresel özellikleri bakımından iki 

başlıkta ele alınabilir. Bunlar; hava kirliliği ve gürültü kirliliği ve 

güvenlik sorunudur.  

 Ulaşımda ortaya çıkan çevre kirliliği arasında en önemlisi hava 

kirliliğidir. Motorlu taşıtlar egzoz gazı ile ortama insan sağlığına 

zararı olan kurşun ve diğer zehirli maddeler 

bırakır.(Abbasgil,1994:24) Trafiğin artması yollarımızı bir gürültü 
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kaynağı haline getirmektedir. Gürültünün insanlar üzerinde olumsuz 

etkileri oldukça fazladır. Ulaştırma sistemlerinde konforlu bir seyahat 

için gürültü seviyesinin rahatsızlık bölgesi 75-120 dB olarak kabul 

edilmektedir.  Araştırmalara göre karayollarındaki gürültü 72-92 dB 

arasında değişirken, buna karşılık bir trenin gürültüsü 65-75 dB 

arasında değişmektedir.. İnsan sağlığı açısından 8 saatlik bir çalışma 

için gürültü sınırının en fazla 90 dB olduğu göz önüne alınırsa 

demiryollarının önemi daha da artmaktadır. (Gökdağ, 2005:396,397) 

 Kaza olasılığı ulaşım türlerinin fiziksel özerklikleri ve taşıt 

kapasiteleri ile ters orantılıdır. Ulaşım sistemleri, kaza olasılığına göre 

sıralandığında, metro ve hafif raylı sistem en başta gelmekte, bunları 

otobüs ve minibüs izlemekte, otomobil ise en yüksek kaza olasılığı 

olan sistem olarak belirmektedir. (Elker, 2002:28) 

 3. İSTANBUL KENTİÇİ ULAŞTIRMASININ SORUNLARI VE 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Bu bölümde İstanbul’daki ulaşım sorunlarının temel 

nedenlerine ve etkilerine değinilecek ve İstanbul’da ulaşım 

sorunlarının doğurduğu birtakım olumsuzluklar açıklanacaktır. 

 

3.1.  İstanbul’da Ulaşım Sorununun Temel Nedenleri ve Etkileri 

Mevcut görünümü ile İstanbul ulaşımı ile ilgili sayısız sorun ve 

neden sayabilmek mümkündür.  Çalışmanın bu kısmında İstanbul 

ulaşım sorununun temel nedenleri ortaya konulurken, aynı zamanda 

sorunların nitelik ve nicelikleri tartışılacaktır. 

 İstanbul’un ulaşım sorununun bugünkü haline gelmesinde 

kontrolsüz iç göçlerin ve alan genişlemelerinin durdurulamaması belki 

de en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Dünyanın en 

önemli metropollerinden biri olarak kabul edilen İstanbul, aslında alan 

olarak ülke yüzölçümünün yalnızca %1’ini kaplamasına rağmen; 2010 

yılında toplam nüfusun (73,72 milyon) yaklaşık olarak %18’ini 

(13.255.685) bünyesinde barındırmaktadır. 1965 yılında yaklaşık 

olarak 31,3 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, bundan 45 sene sonra 

2,36 misli bir artış göstererek 73,72 milyon nüfusa ulaşmış iken; 
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İstanbul 1965 yılındaki yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusunu 5,76 misli 

artırarak 13,25 milyona ulaştırmıştır. 

(www.tuik.gov.tr)(2).Ülkemizdeki tüm ticari kuruluşların yarısından 

fazlasının İstanbul’da bulunduğu ve ulusal vergi gelirlerinin yaklaşık 

olarak %40’ını buradan toplandığı göz önünde bulundurulursa, 

nüfustaki durdurulamaz artışın sebepleri anlaşılır hale gelmektedir. Bu 

denli büyüyen İstanbul’un ulaşım talebini karşılayacak bir kentiçi 

ulaştırma sistemine sahip olduğunu söylemek oldukça zor hatta 

imkansızdır. (Murat-Şahin, 2010:253,256) 

 

İstanbul ulaşımının en önemli sorunlarından biri, iki yaka 

arasındaki nüfus ve istihdam dağılımındaki dengesizlikten 

kaynaklanmaktadır. 2010 yılında İstanbul’da mevcut nüfusun 

%35’inin (4.663.775) Anadolu, %65’inin (8.561.910) 

(www.tuik.gov.tr)(2) ise Avrupa Yakasında ikamet ettiği 

görülmektedir. İstanbul’ da istihdam edilenlerin %30’u Anadolu 

Yakasında çalışmaktadır. Nüfusun %65’ini barındıran Avrupa Yakası 

ise, toplam istihdam edilenlerin %70’ine ev sahipliği yapmaktadır. 

(Vecdi Diker Çalışma Grubu,2007:53) . Bu 5 puanlık fark, Boğaz 

geçişlerine olan talebin başlıca kaynaklarından bir tanesini teşkil 

etmektedir. Başka bir ifadeyle, Asya yakasında ikamet eden insanların 

önemli bir kısmı Avrupa Yakasında çalışmaktadır. Zaten, köprü 

geçişlerinde en yoğun trafik tıkanıklığının sabah işe gidiş saatlerinde 

Anadolu’dan Avrupa’ya; işten dönüş saatlerinde de Avrupa’dan 

Anadolu’ya doğru olması, bu durumu doğrulayıcı bir rol 

oynamaktadır. (Murat-Şahin, 2010:257,258) 

Karayolu Ağırlıklı Ulaşım Politikalarının Uygulanması 

açısından bakıldığında; İstanbul kentiçi ulaşımında günlük 

yolculukların ulaşım türlerine göre dağılımında karayolu ulaşımının 

yaklaşık olarak %89’luk bir pay ile oldukça ağırlıklı bir yapıya sahip 

olduğu çok açık bir şekilde görülmüştür. Karayolu ağırlıklı yapının 

İstanbul ulaşımının belki de en temel özelliğini teşkil ettiği 

görülecektir. Her yanı denizlerle çevrili ve raylı sistemlerle 1870’li 
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yıllarda tanışmış olan İstanbul ulaşımının temel özelliğinin karayolu 

ağırlıklı ulaşım ağına sahip olmasında, 1950’li yılların ikinci 

yarısından itibaren izlenen ulaşım politikalarının büyük izleri 

bulunmaktadır.   

 Yüksek Oranda Özel Otomobil Sahipliği çerçevesinde;2011 

yılı Temmuz ayı itibariyle ülkemizde bulunan 15.724.940 adet 

motorlu kara taşıtının %18,3 gibi büyük bir kısmı (2.888.452) 

İstanbul’da bulunmaktadır. (www.tuik.gov.tr)(2) Bu rakam gerçekten 

de üzerinde düşünülmesi gereken bir rakamdır. Türkiye’de olduğu 

gibi yol ağı endüstri öncesinin şartlarına göre oluşmuş şehirlerde ise 

araba sahipliğinin artması, kısa süre içinde yol ağlarının tıkanması ve 

önemli şehir içi altyapı harcamalarının doğmasıdır. Bu tıkanıklıkların 

çözülmesi ve doğmaması için yapılan yatırımları kamu ödeyecektir. 

Özel araba sahipliğinin topluma olan maliyeti yalnız yapılan yatırım 

dolayısıyla ortaya çıkmamaktadır. Yarattığı tıkanıklıkların zaman 

kayıpları, gürültü, kaza miktarının artışı gibi çok önemli maliyetleri de 

vardır. (www.emo.org.tr)  

 İstanbul ulaşımının en temel karakteristik özelliklerinden bir 

tanesi de geçmişten günümüze çok büyük bir otorite dağınıklığına ve 

yetki karmaşasına sahip olmasıdır. İstanbul’da ulaşım ve trafik ile 

ilgili konularda planlamadan uygulamaya, işletmeden koordinasyona, 

denetimden yönetime kadar her konuda çok sayıda kurum ve 

otoritenin söz sahibi olduğu bilinmektedir. Bu durumun doğal bir 

sonucu olarak ortaya çıkan bu koordinasyonsuzluk sonucu ulaşım ile 

ilgili karar ve uygulamalar etkin bir şekilde yerine getirilememektedir. 

(Murat-Şahin, 2010:263,264) 

 Bir kentin ulaştırmasında en önemli öğelerden biri de 

otoparklardır. Otopark konusundaki olumsuzluklar yol kapasitelerinde 

ciddi düşmelere, kazalara, çevre kirlenmelerine neden olurlar. 

İstanbul’da otopark kapasitesi son derece yetersizdir ve bu konuda bir 

politika geliştirilmemiştir. (Evren, 2001:23) Ortalama otomobil 

sahipliği; Batı Avrupa şehirlerinde 501 taşıt/1000 kişi iken 
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İstanbul’da, yaklaşık 150 taşıt/1000 kişi civarındadır. 

(www.ispark.com.tr/)  

İstanbul ulaşımında bir konu vardır ki, araçların taşımaya 

yönelik fiziksel ve trafik mühendisliğinin ötesinde bir takım anlamlar 

ifade etmektedir. O da ‘‘yaya’’ların ulaşımıdır. İstanbul yayalar için 

elverişli olmayan bir kent profili sunmaktadır. Öncelikle ulaşım 

sisteminde insanı bütün taşıma sistemlerine erişilebilirliğini sağlamak 

gerekmektedir. (www.mimarizm.com)  Bu bakımdan engelli 

bireylerin ulaşım sorunları önem arz etmektedir. Aslında engelli 

bireylere yönelik ulaşımda uygulanabilecek basit düzenlemelerle 

büyük sıkıntılar giderilebilecektir: Örneğin, alış veriş merkezlerine ait 

özel donanımlı toplu taşıma araçları bulundurularak alışverişi 

özendirme amaçlı kapıdan kapıya servis imkanı sağlanabilir. (Çiftçi, 

2010:146)  

 2010 yılı içerisinde Türkiye’de toplam 1.073.878 trafik kazası 

meydana gelmiş ve bunun %31,2’lik kısmı İstanbul’da yaşanmıştır. 

En fazla nüfusun ve otomobil sahipliğinin bulunduğu İstanbul’ da en 

fazla trafik kazasının yaşanmış olması kesinlikle bir raslantıdan ibaret 

değildir. İstanbul kentiçi ulaşımında 2010 yılında meydana gelen 

trafik kazalarının sadece %0,1’lik bölümünün ölümle sonuçlanmış 

olması ilk anda sevindirici gibi görünmesine karşın, bunun daha da 

aşağı seviyelere çekilmesi; yolcu, yaya ve sürücülerin elindedir. Trafik 

kazalarının istenmeyen bir diğer sonucu ise yaralanma ile 

sonuçlanmasıdır. İstanbul’ da 2010 yılında meydana gelen trafik 

kazalarının %3,2’si yaralanma ile sonuçlanmıştır. 

(www.tuik.gov.tr)(1) 

 İstanbul’ da özellikle özel otomobil sahipliğinin son yıllarda 

giderek artması sonucu ortaya çıkan olumsuzlukların başında trafik 

tıkanıklığı gelmektedir. Genel olarak trafik tıkanıklığı, ‘‘bir yolun 

herhangi bir kesimindeki trafik hacminin o kesimin kapasitesine 

yaklaşması sonucunda trafik akımındaki gecikmelerin kabul 

edilebilecek sınırların üstüne çıkması durum’’ olarak tanımlanabilir. 

(Gerçek, 2001:20)  
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Trafik sıkışlığının sebep olduğu ekonomik kayıplar yönünden de 

büyük bir sorun oluşturmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırladığı 

rapor her sene İstanbul’da trafik sıkışıklığı yüzünden 3.200.000 

Euro’luk bir ekonomik kayıp yaşandığını, bu bedelin İstanbul’da 

ulaşım sorununu çözmeye yeteceğini ortaya koymuştur. 

(http://bianet.org.tr.) 

 İstanbul’da ulaşımın yol açtığı çevresel sorunların başında 

metropolde yaşayan insanların sağlıklarını tehdit edecek düzeydeki 

kirlilik sorunları gelmektedir. Gürültünün kabul edilebilir sınırı 80 

dB’dir. Türkiye’de ise İstanbul başta gelmek üzere bazı büyük 

kentlerde bu sınır aşılmaktadır. (Güney, 2002:62) İstanbul’da trafiğin 

yoğun olduğu çevre yolları ile diğer akslarda insan sağlığını tehdit 

eden boyutlarda hava kirlenmesi yaşanmaktadır. (Vecdi Diker 

Çalışma Grubu, 2007:58)  Ayrıca İstanbul’da ulaşımın yarattığı 

kirlilik aynı zamanda ulaştırma sistemlerinin kurulması sırasında 

sanayinin biriktirdiği kirlilikten de kaynaklanır. Kazı projeleri 

sırasında inşaat, molozlar ve evsel faaliyetler sonucunda İstanbul her 

yıl 14 milyon ton katı atık üretmektedir. Bu atıkları arıtmak için 

depolama ve bertaraf tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. (Ocak, 

2009:1565) 

 İstanbul’da trafik ve yolcu yoğunluğunun zirve yaptığı saatler, 

insanlar üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmaktadır. İstanbul’da 

otomobil ya da lastik tekerlekli toplu ulaşım türlerini tercih edenler, 

özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde psikolojik anlamda büyük bir 

sıkıntı içerisine girmektedirler. Yoğun trafik tıkanıklığı içerisinde 

işine ya da görevine yetişmek için ulaştırmaya katılanların çoğu 

zaman, ciddi stres ve depresyon sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı 

bilinmektedir.(Murat-Şahin, 2010:323,324) 

 Tarihsel bilgiler ışığında değerlendirildiğinde turizm ile 

ulaştırmanın gelişme eğiliminde paralellik gösterdiği bilinmektedir. 

Bu bakımdan gelinen son dönem, işçi, memur, esnaf gibi orta 

tabakadan gelen turistlerin oluşturduğu ‘‘Kitle Turizmi’’ olarak 

adlandırılmaktadır, Toplumun yararlanması için hizmete sunulan 
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ulaştırma araçlarının gelişmesi, bugünkü anlamda kitle turizminin 

doğmasını ve gelişmesini sağlanmıştır. (Saatçioğlu, 2006:51,52) 

İstanbul’un 2023 vizyonunda, turizmin, kentiçi ulaştırma sektöründen 

beklediği teknolojinin ‘‘çevre faktörlerinin en üst düzeyde korunduğu 

bir ortamda kentler arası ulaşımın en çok 1,5 saat, kent-içi ulaşımın ise 

en çok 30 dakikada gerçekleştirileceği’’ bir ortamı gerektireceği 

öngörülmektedir. (www.tubitak.gov.tr) 

  

3.2 İstanbul’un Karayolu Ulaşımına İlişkin Çözüm Önerileri  

 İstanbul kentiçi ulaşımının bugünkü durumu da karayolunu ve 

bireysel taşıma sistemlerini öngören yaklaşım ve uygulamaların, 

sorunların temel kaynağı olduğunu göstermektedir. Kent içi ulaşım 

etüdünün yapılması, akıllı ulaşım bilgi (akyolbil) sisteminin 

geliştirilmesi, trafik sayımlarının yapılması, kaza/park/yaya etütleri, 

metrobüs sisteminin geliştirilmesi ve kara, deniz ve demiryolu 

ulaşımında entegrasyonun sağlanması, İstanbul karayolu ulaşımındaki 

sorunlara çözüm getirebilecektir.  

 Kent içi Ulaşım Etüdünün Yapılması çerçevesinde İstanbul’un 

ulaşım problemini çözebilmek için, toplu taşıma sisteminin 

planlanmasında mevcut durumun tespit ve taleplerin belirlenmesi 

gerekmektedir. İşte bu da ulaşım etüdü ile yapılır. Kent içi ulaşım 

etüdünü yaparken ‘‘Ulaşım Akıllı Bilgi Sistemi’’nin de oluşturulması 

gerekmektedir. Bunlar: Sayısal güncel harita, ulaşım ağı, yol bilgileri, 

ulaşım anket bilgileri, araç sayımları, hız ölçümleri, sinyalize kavşak 

noktaları, ilçe ve mahalle bilgileri, video görüntüleri, veritabanı 

bilgileridir. (İTO, 2004:31)     İstanbul’da ulaşım alanında veri bankası 

oluşturulması ve etkin bir trafik yönetimi ve denetimi sayesinde kural 

ihlallerinin azalması ve yol ağının en efektif kullanılması sağlanarak 

trafikteki aksamaların en aza indirilmesi ulaşımdaki fırsatlar ve 

avantajlardandır. (İBB, 2007-2011 Stratejik Planı, 2003:134)  

 Akıllı Ulaşım Bilgi (Akyolbil) Sisteminin Geliştirilmesi 

çerçevesinde karayolu ulaşımını daha güvenli ve sürdürülebilir kılmak 

için; trafik yönetim birimleri ile sürücü, yolcu ve yayaların, yol ve 
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trafik şartları hakkında sürekli olarak bilgi edinebileceği, trafik 

denetim mekanizmalarının daha etkin bir şekilde kullanılabildiği bir 

teknolojik altyapının bir stratejik plana bağlı olarak gerçekleştirilmesi 

şarttır. Bu yaklaşım, Akıllı Ulaşım Sistemi kavramını ortaya 

çıkarmıştır. (Akbağ, 2010:234) İstanbul’da kent içi toplu taşımada 

denetim dakikliğini sağlamak amacıyla; Akıllı Durak, Yolcu 

Bilgilendirme ve Otobüs İzleme Sistemi gibi projelerin kademeli 

olarak uygulanmasını kapsayan Akıllı Kart Yolcu Bilgilendirme 

Sitemi (Ak-Yol-Bil) ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Akıllı Kart 

Ulaşım Yönetim ve Yolcu Bilgilendirme Projesi İETT’nin Araç Takip 

Sistemi, Filo Yönetim Sistemi ve Yolcu Bilgilendirme sistemlerinden 

oluşan üç aşamalı olarak yürütülecek ve otobüslerin komuta 

merkezinden izlenmesi ve yönlendirilmesi, duraklarda kurulacak 

sistemlerle yolcuların anında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

(www.ibb.gov.tr) 

 Trafik Sayımlarının Yapılması çerçevesinde İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, ilçe bazında trafik sayımları 

ve yol anketlerinin yapılması veya koordine edilmesi, kavşaklarda ve 

‘‘U’’ dönüşlerinde sayımlar yapılması, yaya geçişlerinin önemli 

olduğu noktalarda sayım anketleri yapılması gereklidir. Kritik yollar 

üzerindeki araçların sayımlarının sınıflar halinde yapılması, ortalama 

yolcu sayılarının yaklaşık olarak  hesaplanması ve bu verilerin kent 

bilgi sistemine aktarılarak problemli yollara çözümler aranmasını 

sağlanacaktır. (İTO, 2004:32)  

 Kaza/Park/Yaya Etütleri çerçevesinde İstanbul’da karayolu 

ağırlıklı ulaşım politikalarının uygulanması, otorite dağınıklığı ve 

yetki karmaşası ve insanların değil araçların ulaşımına önem veren 

ulaşım politikalarına sahip olunması sonucunda ölümlü ve maddi 

hasarlı trafik kazalarının, ekonomik ve çevresel kayıpların yanısıra 

yayalar üzerinde olumsuz psikolojik etkilerin oluştuğuna daha önce 

değinmiştik. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için gerekli etütlerin 

yapılması gerekmektedir. Kazaların oluş biçimleri, nedenleri ve 

yerleri Emniyet Trafik Şube Müdürlüklerince belirlenerek ve uygun 
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ölçekli haritalara işlenmesi gereklidir. Park eden araçların yer ve 

zaman olarak etüdü ve trafiğe etkileri yüksek olan noktalar 1/5 bin’lik 

nazım plan ve haritalarında gösterilmeli, otobüs ve minibüs 

duraklarının yerleri işlenerek bu yerlerin trafiğe etkileri 

araştırılmalıdır. Yaya geçitleri tespit edilerek 1/ 5 bin ölçekte ulaşım 

ağına işlenmelidir. (İTO, 2004:32)  

 Metrobüs Sisteminin Geliştirilmesi çerçevesinde Metrobüs 

sistemi, kent içi işletme uygulamalarında toplu ulaşımda yeniliklerin 

öncüsü olan İETT tarafından İstanbulların hizmetine sunulan hızlı 

otobüs sistemidir. Metrobüs, raylı sistem konforu ve düzenliliği ile 

otobüslerin esnekliğini birleştirip yüksek sayıda yolcuya hitap 

edebilen raylı sistem gibi planlanıp, raylı sistem gibi işletilen yolcu 

taşımacılığında yeni bir yaklaşım getiren bir sistemdir. Metrobüs 

sistemi, getirdiği kazanımlar ile kısa sürede kent içi toplu ulaşımda 

%10’luk bir paya sahip olmuştur. İstanbul Metrobüs hattında günde 

315 otobüs ile ortalama 600 bin yolcu taşınmaktadır. (İçen, 2010:172) 

Metrobüs sisteminin yaygınlaştırılması kapsamında planlanan 

güzergahlar şu şekilde sıralanabilir: Beylikdüzü - Avcılar (2011 

yılında yapılması planlanmaktadır.), Kozyatağı – Seyrantepe, 

Altunizade – Sultanbeyli, Küçükçekmece – Yenikapı. Metrobüs 

sisteminin geliştirilmesi için grup kalkışları ve sinyalizasyon 

düzenlenmeli, durak uzunlukları artırılmalı, duraklardaki kayıp 

sürelerin önlenmesi için daha hızlı akıllı kartlar, durak kılavuz 

çizgileri, sinyalizasyon ve sesli ikaz sistemlerine geçilmelidir. 

(Kıllıoğlu, 2010:54,59) 

Kara, Deniz ve Demiryolu Ulaşımında Entegrasyon 

çerçevesinde kesintisiz ulaşım, sistem seçeneğinin söz konusu olduğu 

ortamda ancak entegrasyonla sağlanır. Kara, deniz, demiryolu ve hava 

ulaşımında entegrasyonun sağlanabilmesi için başlıca unsurların bir 

arada bulunması gerekir. Bu unsurlar şunlardır: En başta şehrin ilgili 

yerinin coğrafi/tabi, mimari, kültürel yapısı  entegrasyona elverişli 

olmalıdır, yasal çerçeve entegrasyona elverişli olmalıdır, hizmet 

sunumunda otorite/sorumluluk tek olmalıdır. Bunun anlamı ulaşım 
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sisteminin tümden İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilmesi 

gerektiğidir. (İTO, 2004:33)  

  

3.3 İstanbul’un Raylı Ulaşımına İlişkin Çözüm Önerileri 

 İstanbul’da raylı ulaşıma ilişkin olarak iki önemli stratejik 

çözüm vardır. Bunlar; raylı ulaşımın yaygınlaştırılması ve raylı 

ulaşımın yeraltına kaydırılmasıdır. Ayrıca MARMARAY Projesi 

tamamlandığında, İstanbul’da raylı ulaşım ağını ve raylı ulaşımının 

kullanımı düzeyini tamamen değiştirecektir. 

 

Raylı Ulaşımın Yaygınlaştırılması açısından İstanbul için 

ulaşım probleminin en kalıcı bir şekilde çözümü şüphesiz ki raylı 

sistem uygulamaları ve özelikle de metro ile mümkün olabilecektir.  

İki binli yıllarda İstanbulluları alternatifi bol olan bir kent içi ulaşım 

imkanları beklemektedir. Gelişen teknolojik imkanların kullanılması 

ile kent içi toplu taşımacılık entegrasyonunun sağlanması İstanbul için 

raylı ulaşımı, bir numaralı kent içi ulaşım aracı haline getirecektir. 

İstanbul’da raylı ulaşımın yaygınlaştırılması bir çok ulaşım problemini 

de çözecektir. Gerek trafik sıkışıklığı, gerek kent içi toplu ulaşımdaki 

entegrasyonun sağlanması, gerek bunların kontrolü ve koordinasyonu 

yine raylı ulaşımın yaygınlaştırılması ile sağlanacaktır. (İTO, 

2004:39,40) 

 Raylı Sistemin Yeraltına Kaydırılması açısından kent içi toplu 

ulaşımda raylı ulaşımın yaygınlaştırılmasının bir sonraki boyutu da 

raylı ulaşımın yeraltına kaydırılmasıdır. Özellikle tarihi mimari ve 

doğal dokusunun bozulmasından endişe edilen kentlerde yeraltı raylı 

ulaşım  adeta alternatifsizdir. Bunun yanında yine yeraltı raylı ulaşım 

güvenlik, gürültü, yatırımdan sonraki dönemdeki ekonomikliği 

bakımından tercih edilir. (İTO, 2004:40) 

 MARMARAY Projesi açısından bakıldığında  bu proje, şu 

anda dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden birisidir. 

İyileştirilmiş ve yeni demiryolu sisteminin tamamı, yaklaşık 76 km 

uzunluğunda olacaktır. Mevcut ulaşım sistemleri dahilinde, 
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Halkalı’dan Gebze’ye yapılacak bir yolculuk Sirkeci’den 

Haydarpaşa’ya feribotla geçiş dahil olmak üzere, normal koşullar 

altında 185 dakika sürmektedir. Bu demiryolu projesi hayata 

geçtiğinde, bu süre 80 dakika kısalacak ve 105 dakika sürecektir. 

Ayrıca, bu sistem dahilinde İstanbul için önemli merkezler olarak 

kabul edilen Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-

Yenikapı arası 12 dakika ve Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika sürecektir. 

( www.marmaray.com.tr) MARMARAY Projesi’nin çok önemli bir 

ayağı da hala yapım aşamasında bulunan Metro Projesi’dir. Aslında 

bu iki proje birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Projenin 2013 yılının 

sonu ya da 2014 yılının başında bitirilmesi düşünülmektedir. 

MARMARAY Projesi ile İstanbul’un en zor sorunu haline gelen 

‘‘Ulaşım Sorunu’’na çare olmaya çalışmaktadır. (Murat-Şahin, 

2010:230,231)  

 

3.4 İstanbul’un Denizyolu Ulaşımına İlişkin Çözüm Önerileri 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanındaki deniz 

ulaşım filosunun güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması için yeni 

yatırımlar yapılmaktadır. Ayrıca şehir hatlarında kullanılmakta olan 

eski vapurların yenilenmesi, iskelelerin rehabilite edilmesi ve 

sayılarının artırılması doğrultusunda yoğun çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu uygulamalarla deniz ulaşımının şehir içi taşımacılıktaki payının 

artırılması hedeflenmektedir. 

 Yeni Şehir Hatları Vapurları açısından Türkiye Denizcilik 

İşletmeleri’nden devralınan şehir hatları vapur filosunun yaşlı olduğu, 

bakım maliyetlerinin yüksekliği ve yeterince hızlı olmamaları 

gerekçesiyle değiştirilmelerine ve yeni vapurların yaptırılmasına karar 

verilmiştir. 2006 yılında alınan bu karar ile İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, “Haydi İstanbul Vapurunu Seç” kampanyası 

düzenlemiştir. Yeni vapur tasarımları, hazırlanan kitapçıklar ve 

internet üzerinden vatandaşların beğenisine sunulmuştur. Yeni vapur 

modellerinin tasarımını İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 

yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski gemileri de elden 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

138 

 

geçirerek bir kısmını sanat ve kütüphane gemisi olarak düzenlemeyi, 

bazılarını da kısa mesafelerde nostaljik tasıma için kullanmayı 

planlamaktadır. (Mısır, 2007:90,91) 

 Tek Bilet Entegrasyonu açısından İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, vatandaşların hızlı ve ucuz seyahat edebilmelerini 

sağlamak amacıyla 1 Şubat 2006’dan itibaren, toplu ulaşım 

araçlarında bilet entegrasyonuna giderek ‘‘tek bilet’’ uygulamasını 

başlatmıştır. İETT, metro, hafif metro, İDO (şehir hatları vapurları), 

TCDD (banliyö trenleri), özel halk otobüsleri ve deniz motorlarında 

(Turyol, Dentur, Avrasya) tek bilet ile 90 dakika içinde seyahat 

edilebilmektedir. Her yere, her araca ‘‘Tek Bilet Akbil’’ sloganıyla 

başlatılan uygulamayla bilet, zaman ve ulaşım entegrasyonu 

sağlanmıştır. Projenin hayata geçirilmesinden sonra toplu taşıma 

araçlarıyla ulaşım daha çok tercih edilmekte, köprü trafiğine alternatif 

olacak bu çözüm sayesinde deniz ulaşımına olan talepte artış 

görülmektedir. Bu projeden önce de İDO tarafından deniz otobüsü 

yolcularına uygulanmakta olan İDOMETRO uygulaması devam 

etmektedir. İDOMETRO sisteminde deniz otobüsü ile şehir içi 

hatlardan biri kullanıldığında 2 saat boyunca metro, hafif metro, 

tramvay ve tünel ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. (Mısır, 

2007:91,92) 

 Şehir İçi Deniz Ulaşım Payının Artırılması ve Kara 

Entegrasyonu çerçevesinde öngörülen  proje İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Entegrasyon kapsamındaki 

ulaşım otoritelerin birbirlerine yolcu transferi sağlayan, entegre ve 

esnek bir şebeke kurmaları gerekmektedir. Bu konuda İETT Genel 

Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma 

Hizmetleri Müdürlügü’nce ortaklaşa yapılmış projeler mevcut olup, 

bunlardan biri de ‘‘Toplu Taşımada Deniz Taşımacılığının Payının 

Arttırılması’’ ile ilgilidir. Proje kapsamında Avrupa yakasında 2 adet, 

Anadolu yakasında 3 adet olmak üzere toplam 5 adet aktarma merkezi 

kurulmuştur. (Mısır, 2007:92) 
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 2008 yılında başlatılan Deniz Taksi hizmeti, bir toplu taşıma 

hizmeti olmamakla, günün herhangi bir saatinde İstanbul Boğazında, 

Marmara Denizi kuzey kıyılarında ve Adalarda hızlı, güvenli, 

konforlu kişisel ulaşım ihtiyacı olan ve toplu taşımadan 

yararlanamayan bireylere, tarifelerden bağımsız olarak seyahat imkanı 

sunan yeni bir ulaşım kipi’dir. (www.deniztaksi.com.tr.) 

 İstanbul Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP) 2011 çerçevesinde 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mayıs 2006’da İUAP olarak 

adlandırılan İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Ana 

Planı çalışmasına başlamış ve JICA ile teknik işbirliği sağlanmıştır. 

Haziran 2007’de JICA Proje Ekibinin İstanbul’a gelmesiyle çalışma 

yürütülen ortak çalışma fiilen başlamıştır. Bu süreçte JICA proje ekibi 

tarafından hazırlanan Final Rapor Mayıs 2009’da teslim edilmiştir. 

İUAP’ın amacı İstanbul için 2023 yılı arazi kullanım ve nüfus 

yapısına bağlı olarak, ekonomik açıdan düşük maliyetli ve kentin 

planlı gelişimine katkı veren; ekolojik açıdan çevreye verdiği zararı 

minimuma indiren; toplumsal açıdan sosyal eşitlik ilkesine bağlı, 

kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu, erişilebilirlik, konfor, 

güvenlik, güvenilirlik gibi nitelikleri içeren, sürdürülebilir bir 

ulaştırma sisteminin kurulması ile kentte yaşayanların ulaşım 

taleplerinin karşılanmasıdır. (İBB, İUAP, 2011:1) 

 İUAP’da İstanbul’un ulaşım sorunlarını çözecek öncelikli 

eylem önerileri şunlardır: (İBB, İUAP, 2011:42,43) Ulaşım Ana 

Planının güncellenmeli, bölgesel ve küçük ölçekli turizm ulaşım plan 

ve projeleri yapılmalı, Toplu Taşıma Master Planı yapılmalı, 

Metropoliten Alan Lojistik Master Planı yapılmalı, planın öngördüğü 

raylı sistem hatlarının etüd ve fizibilitelerini içeren projeler yapılmalı, 

trafik sıkışıklığı yaşanan ve acil çözüm bekleyen bölgeler için projeler 

geliştirilmeli, mevcut yol ağının kapasitesini arttırıcı trafik sirkülasyon 

projeleri ile trafik talep yönetimi projeleri yapılmalı, Trafik Güvenliği 

Master Planı yapılmalı ve İUAP’ı destekleyici alternatif fon 

kaynakları araştırılmalıdır. 
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          4. SONUÇ 

İstanbul 13,25 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık 

ve sanayi olarak en gelişmiş kentidir. Türkiye’deki özel otomobillerin 

%18,3’ini barındıran İstanbul’un karayolu alt yapısı, bu aşırı nüfusu 

kaldıramamakla beraber ulaştırma sistemlerinin yolculuk oranlarına 

bakıldığında ise karayolu ulaştırmasının %90 oranında ağırlığı ile tüm 

ulaştırma sistemlerini tıkadığı görülmektedir. Ulaştırma sistemlerinin 

her türüne rastlamanın mümkün olduğu Türkiye’de ve dünyada 

önemli bir şehir olan İstanbul’da ulaşım sorunlarının çözülmesi 

hususunda uzun vadeli yatırımlarla çözüm yolları aranmalıdır.  

 Son yıllarda İstanbul kentindeki kamu yatırımları arasında 

ulaştırma sektörü öncelikli sektör olarak görünmekte ve bu alanda 

uzun vadede başarıya ulaşabilecek projeler göze çapmaktadır. Bu 

projelerin en önemlisi olan MARMARAY ve halen yapım aşamasında 

olan Metro projesi ile İstanbul’un her iki yakasındaki demiryolu 

hatları, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek olan bir demiryolu tünel 

bağlantısı ile birbirine bağlanacaktır. En geç 2014 yılında bitirilmesi 

planlanan projelerin, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine demiryolu ile 

bağlama özelliği ile İstanbul’un mevcut ulaşım sorunlarının 

çözümünde kilit bir rol üstlenecektir. İstanbul’un ulaştırma sorununun 

çözümü için sadece tek bir ulaştırma modunu iyileştirmek yeterli 

olmayıp,bütün ulaştırma modları arasında iyi bir entegrasyon 

kurulması şarttır. Demiryolu gibi deniz yolunu da yeterince 

kullanamamış olan İstanbul kenti için günümüzde vapur ve deniz 

otobüsünün yanı sıra deniz taksi gibi yeni deniz ulaşım araçları da 

hizmete sunulmuştur.  

 İstanbul’daki ulaşım sorunlarına çare arayışlardan biri de ilk 

olarak 2007 yılında hizmete giren metrobüs sistemidir. Hızlı otobüs 

taşımacılığı olarak da bilinen metrobüs hattı şu anda Avcılar-

Söğütlüçeşme arasında hizmet vermekte ve günde yaklaşık olarak 

400.000 yolcu taşıması gerçekleştirmektedir. Metrobüs hattının 

ilerleyen zamanlarda hat uzunluğu ve özellikle de kapasite 

bakımından artırılması yoğun olarak gündemdedir. Bu doğrultuda 
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Avcılar istikametinin Beylikdüzü’ne uzatılması ile ilgili çalışmalar 

hızla devam etmektedir. 

 Cumhuriyetin 100. yılında, yani 2023 yılında İstanbul’un arazi 

kullanım ve nüfus yapısına bağlı olarak, ekonomik açıdan düşük 

maliyetli ve kentin planlı gelişimine katkı veren; ekolojik açıdan 

çevreye verdiği zararı minimuma indiren; toplumsal açıdan sosyal 

eşitlik ilkesine bağlı, kentin tarihi ve kültürel kimliği ile uyumlu, 

erişilebilirlik, konfor, güvenlik, güvenilirlik gibi nitelikleri içeren, 

sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin kurulması İUAP 2011’in ana 

hedefidir. Bu ulaştırma sisteminin kurulabilmesi için Ulaşım Ana 

Planının her 5 yılda bir güncellenmeli, bölgesel ve küçük ölçekli 

turizm ulaşım plan ve projeleri yapılmalı, Toplu Taşıma ve Trafik 

Güvenliği Master Planı yapılmalı, Metropoliten alan Lojistik Master 

Planı, mevcut yol ağının kapasitesini arttırıcı trafik sirkülasyon 

projeleri ile trafik talep yönetimi projeleri yapılmalı, ayrıca İUAP’ı 

destekleyici alternatif fon kaynakları araştırılmalıdır. 

 

İstanbul’un ulaşım sorunun çözümü ulaşım felsefesinin değişmesinden 

geçmektedir Bu çerçevede, araçların değil insanların ulaşımına 

öncelik veren düzenlemelere gidilmelidir. Ayrıca bu düzenlemelerle, 

ulaşımın ekonomik, hızlı ve güvenilir bir yapıda olması da 

gerekmektedir. Bunun yolu da kentiçi ulaşımda toplu taşımacılık 

sistemlerinin geliştirilmesinden ve Sürdürülebilir bir Ulaştırma 

Politikasının teknolojik gelişmelerle desteklenmesinden geçmektedir.  
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SOSYAL TARAF TEMSİLCİLERİNİN GÖZÜYLE 

TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

Yrd. Doç. Dr. Emel ÇETİNKAYA

 

 

ÖZET 

Bu çalışma, ülkemizde faaliyet gösteren özel istihdam 

bürolarının hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip 

gerçekleştirmedikleri ve özel istihdam büroları ile ilgili yasal 

düzenlemenin etkilerinin neler olduğu ile ilgili sosyal taraf 

temsilcilerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu yöneticileri ile İşçi ve 

İşveren Sendika temsilcilerine anket uygulanmış ve açık uçlu sorulara 

verdikleri cevaplara içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir şekilde 

işlemediği konusunda hem fikir oldukları, ancak özel istihdam 

bürolarına karşı olumsuz görüşün İşçi Sendika temsilcilerinde daha 

güçlü ve keskin olduğu tespit edilmiştir. Türkiye İş Kurumu 

yöneticileri ile İşveren Sendika temsilcilerinin ise bu konuda daha 

ılımlı olduğu ve bu büroların olumlu etkilerinin olacağını ifade 

ettikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Taraf, Özel İstihdam Büroları, 

Türkiye. 
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PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES IN TURKEY 

THROUGH THE PERSPECTIVE OF SOCIAL PARTNER 

REPRESENTATIVES 

 

ABSTRACT 

This study aims to explore the private employment agencies in 

our country carry out their services effectively or not and to put 

forward the views of the social partner representatives about what are 

the effects of legislation related to private employment agencies.  

In this context, a survey has been conducted on both the 

administrator of Turkish Employment Agency and the representatives 

of employer’s and employee’s unions. And their answers’ to the open-

ended questions were analyzed by using a content analyzing method. 

The research results reveal that the social partner representatives think 

that the private employment agencies are not working effectively and 

also the employee’s union representatives’ negative opinion against 

the private employment agencies were found to be stronger and 

sharper. But it is found that administrators of Turkish Employment 

Agency and the representatives of employer’s union are more 

moderate on this issue and they state that these agencies will have 

positive effects. 

 

Keywords: Social Partner, Private Employment Agencies, 

Turkey. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşme süreci ile birlikte esnekliğe duyulan ihtiyaç, 

çalışanların vasıflarının değişmesi, artan uluslar arası rekabet, 

işletmelerin organizasyonlarında görülen değişim ve özelleştirme gibi 

gelişmeler işgücü piyasalarını da önemli derecede etkilemiş ve işsizlik 

ve istihdam sorununun giderek ağırlaşmasına neden olmuştur. Bu 

noktada kamu istihdam kurumlarının işsizlikle mücadelede ve değişen 

işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması özel 

istihdam kurumlarının önemini arttırmıştır. 

Özel istihdam büroları genel olarak, “özel hukukun koruması 

altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde, bir ücret ya da komisyon 

karşılığında işgücü piyasasında iş arayanlarla, eleman arayanlar 

arasında aracılık hizmeti sağlayan, kar gayesi güden ya da gütmeyen 

kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır (TİSK, 2000). 

Piyasada birbirinden farklı bazen de iç içe geçmiş nitelikte 

faaliyet gösteren özel istihdam bürolarını sınıflandırmada güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Ancak özel istihdam bürolarının faaliyetleri 

genelde aracı bürolar, vasıflı eleman sağlayan bürolar ve doğrudan 

hizmet götüren bürolar olarak üç grupta ve on beş farklı kategoride 

toplamak mümkündür  (Fırat ve Aksüyek, 2009; ILO; 1996, 27-33). 

Tüm Avrupa ülkelerinde bu üç sınıflandırma ve tüm alt kategoriler 

görülebilmektedir. Hızlı değişen işgücü piyasaları, sürekli olarak yeni 

hizmet talepleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Birçok büro birçok 

kategoriyi içinde barındırabilmekte ve farklı hizmet çeşitlerini 

sunabilmektedir. Ayrıca bu alanda illegal faaliyetlerde söz konusu 

olabilmektedir (Koning ve diğ., 1999: 18) 

İşgücü piyasasında yalnızca devletin faaliyet gösterebileceğini 

benimsemiş olan ülkemiz de 1990'lı yılların başından itibaren sistem 

değişikliği gereği üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bu dönemde 

istihdam aracılık faaliyetlerinin serbestleştirilmesi ile ilgili işçi, 

işveren ve hükümet temsilcileri farklı görüşler ortaya koymuşlardır. 

2003 yılında yapılan yasal düzenleme ile de özel istihdam bürolarının 

kurulması yasal hale gelmiştir. Böylece Türkiye işgücü piyasasında 
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devlet ile birlikte özel istihdam bürolarının da faaliyet göstereceği 

benimsenmiştir. Ancak ülkemizde hala daha, kurulmalarında yasal 

engel ortadan kalkmış olan özel istihdam bürolarının işlevleri, 

hizmetleri ve etkinlikleri tartışılmaktadır. 

İşte bu noktadan hareketle bu çalışma, sosyal taraf 

temsilcilerinin hem Türkiye’deki özel istihdam büroları ile ilgili 

olarak yapılan yasal düzenlemenin etkilerinin neler olduğu hem de 

özel istihdam bürolarının hizmetlerini etkin bir şekilde gerçekleştirip 

gerçekleştirmedikleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda özel istihdam büroları faaliyetlerini 

denetleme yetkisine sahip olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

yöneticileri ile İşçi ve İşveren Sendika temsilcilerinin görüşlerini 

ortaya koyan bir anket çalışması yapılmıştır.  

Bu araştırma ile sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam 

büroları ile ilgili bakış açılarındaki farklılıklar ve bu bakış açılarını 

dayandırdıkları argümanlar ortaya çıkmış olacaktır. Ayrıca bu 

çalışma, yapılan yasal düzenlemelerin amacına hizmet edip etmediği 

ve işsizlikle mücadelede önemli bir role sahip olan özel istihdam 

kurumlarının etkin bir şekilde işleyip işlemediğinin tespit edilmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

 

2. TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 

Türkiye’de uzun yıllar boyunca istihdama aracılık faaliyetleri 

devlet tekelinde yürütülmüştür. Ancak, tüm dünyada yaşanan 

liberalleşme süreci Türkiye işgücü piyasalarını da etkilemiş, özellikle 

1980’li yılların ikinci yarısından itibaren işgücü piyasalarında 

istihdama aracılık hizmetlerinin yürütülmesinde özel sektöre ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu yıllarda bazı firmalar danışmanlık şirketi adı altında 

özel istihdam büroları gibi hizmet vermeye başlamış ve sayılarının da 

hızlı bir şekilde arttığı görülmüştür (Bilgin, 2007: 55; Gündoğan, 

1998: 563). Bu firmalar faaliyetlerini yasal bir statüye dayanmadan 

yapmış ve danışmanlık adı altında İŞKUR’a rakip olarak 

çalışmışlardır (Büyükköşdere, 2004).  
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İİBK’nun, 1990’lı yıllardan itibaren işgücü piyasasında 

meydana gelen değişimlere uyum göstermekte yetersiz kalması, 

sistemin sorgulanmasını ve yeniden yapılandırılmasını gerekli kılmış 

(Bircan, 2000) ve 2003 yılında 4904 sayılı “Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) Kanunu”  yürürlüğe girmiştir.  

4904 sayılı yasa ile işe yerleştirme faaliyetlerinin 

uygulamasına esneklik getirilerek özel sektör kuruluşlarının da 

kamunun denetiminde ve belirlediği ilkeler dahilinde olmak koşuluyla 

bu alanda faaliyet gösterilmesine izin verilmiştir (Yöney, 2003). 

Böylece bu yasa ile özel istihdam bürolarının kurulması yasal hale 

gelmiş ve aslında fiilen var olan şirketlerin denetim altına alınması 

sağlanmıştır. 

4904 yasa ile özel istihdam bürolarının, İŞKUR’dan 3 yıl 

süreyle geçerli olan izin belgesi alarak faaliyet göstereceği ve 

faaliyetlerinin İŞKUR müfettişlerince denetleneceği belirtilmiştir 

(m.17-19). 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda, İŞKUR 

tarafından izin verilen özel istihdam bürolarının iş ve işçi bulmaya 

aracılık dışında başka bir alanda faaliyet gösteremeyecekleri açıkça 

belirtilmiştir (m.17) Ancak bu alandaki sınırlama Ağustos 2008 

yılında çıkarılan özel istihdam büroları yönetmeliği ile değiştirilmiş ve 

bu yönetmelikle özel istihdam bürolarının, yurt içi ve yurt dışında iş 

ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan 

kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabilecekleri belirtilmiştir. 

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işçi bulma faaliyetlerinde 

bulunamayacakları ifade edilmiştir (m.5).  

Türkiye’de faaliyet gösteren özel istihdam büroları tek bir 

hizmet alanına tümüyle odaklanmamakta, yurt içinde ve yurt dışında 

iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetleri, istihdamın arttırılması ya da 

işgücünün istihdam edilebilirliğini arttırıcı eğitim faaliyetleri, 

firmalara insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyetleri 

ve web siteleri kurarak internet kanalıyla aracılık faaliyetleri olmak 

üzere farklı hizmet çeşitlerini sunabilmektedir  (Bilgin, 2007: 58-59). 
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Avrupa’da ve Amerika’da özel istihdam büroları geçici iş 

ilişkilerini düzenleyen faaliyetlerde bulunabiliyorken, Türkiye’de 

Ağustos 2008’te çıkarılan yönetmelikte özel istihdam bürolarının 

mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde 

bulunamayacağı ifade edilmiştir (Büyükköşdere, 2004). 

4904 sayılı yasada, Türkiye’nin henüz onaylamadığı ILO’nun 

181 sayılı sözleşmesi düzenlemelerine paralel olarak, söz konusu 

büroların iş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin 

edemeyecekleri ve ücret alamayacakları, işe yerleştirme faaliyeti 

karşılığı sadece işverenden ücret alınacağı belirtilmiştir. Ancak iş 

arayanların, profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, 

fotomodel ve sanatçı meslek gruplarında yer almaları, genel müdür 

veya bu görevlere eş yada daha üst düzey yöneticilerden olmaları 

halinde ücret alınabileceği kabul edilmiştir ( Tuncay ve Savaş, 2007: 

74). 

Türkiye’de kamunun eleman ihtiyacını İŞKUR karşılarken, 

özel istihdam büroları özellikle özel sektördeki işletmelerin nitelikle 

eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet göstermektedir. Ancak 

İŞKUR kendisinin karşılayamadığı bazı iş başvurularını özel istihdam 

kurumlarına yönlendirmektedir. Uygulamada özel sektördeki açık 

işlerle ilgili bilgilerin büyük çoğunluğu İŞKUR’a gelmeden tanıdık 

aracılığıyla veya büyük şirketlerin insan kaynakları departmanları 

aracılığıyla yapılmaktadır. Bu konuda özel istihdam büroları 

şirketlerle ilişki kurarak açık işleri doldurma konusunda katkı 

sağlamaktadır (Pul, 2006: 137). 

Türkiye’de özel istihdam bürolarına 2004 yılı Haziran ayından 

itibaren çalışma izni verilmesine rağmen bu bürolar hızlı bir gelişim 

göstermiş ve sayıları yıldan yıla artmıştır (Sayın, 2009: 278). 2010 yılı 

sonu itibariyle İŞKUR’dan izin belgesi almış olan ve faaliyete devam 

eden 295 adet özel istihdam bürosu bulunmaktadır (www.iskur.gov.tr, 

2011). 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının öncü şirketleri yabancı 

şirketlerdir ve bunlar tüm dünyada faal olan global danışmanlık 

http://www.iskur.gov.tr/
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firmalarının adıyla faaliyet göstermektedir. Bazıları tamamen yabancı 

sermayeyle kurulmuş şube, bazıları ortaklık, bir kısmı da temsilcilik 

statüsündedir. Türkiye’nin ekonomisinin gelecek vaad etmesi yabancı 

firmaların Türkiye’yi daha fazla tercih etmelerine neden olmaktadır 

(Bozkurt, 2007: 92-93) 

 

2.1. Özel İstihdam Bürolarına Yönelik Görüşler 

Ülkemizde 1990’ların sonlarına doğru, İİBK ile ilgili yeni bir Türkiye 

İş Kurumu (İŞKUR) Yasası’nın çıkarılması hedeflenmiş ve bu 

dönemde, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin özel istihdam 

büroları ile ilgili zaman zaman farklı görüş bildirdikleri görülmüştür. 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine karşı özellikle işçi temsilcileri 

tarafından yapılan eleştirilerin yanında, bu büroların kurulmaları 

gerekliliğini savunan ve destekleyen özellikle işveren ve hükümet 

temsilcileri tarafından yapılan birçok olumlu görüş mevcuttur (Ekin, 

2001: 176-177; TİSK, 1996: 8-10). Aşağıda özel istihdam bürolarını 

eleştiren ve destekleyen görüşler ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. 

 

2.1.1. Eleştiren Görüşler 

Özel istihdam bürolarının öncelikli eleştirilme nedeni kar 

güdüsüyle hareket etmelerinden dolayı daha çok para 

kazanabilecekleri nitelikli emeğe yönelmeleridir (Baypınar, 2002: 87). 

Kar güdüsüyle hareket eden istihdam büroları istihdama elverişli 

kişileri işe yerleştirmek isteyecek ve deneyimi olmayan gençler, uzun 

dönem işsizler, sakat ve eski hükümlüler gibi iş piyasasında iş 

bulmaları daha zor olan gruplarla ilgilenmeyeceklerdir (Çöpoğlu, 

1995: 42). 

Özel istihdam bürolarının eleştirildiği bir diğer konu, bir 

önceki başlıkla da ilintili olarak kar amacıyla hareket etmelerinden 

dolayı, daha nitelikli işgücü ile ilgilenmeleri ve müşterilerine veri 

tabanlarında bulunan en nitelikli kişileri sunmak istemeleridir (Cam, 

2008: 417). Böylece bu bürolar, nitelikli kişilerin iş bulmaları için 

aracılık yaparken, gerekli niteliklere sahip olmayan çalışanların iş 
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sözleşmelerini feshedip, bu kimselerin yerine daha nitelikli işgücünü 

temin edecekler ve yeterli niteliklere sahip olmayan kişilerin istihdam 

dışı kalmalarına neden olabileceklerdir (Çöpoğlu, 1995: 42). 

Özel istihdam bürolarının eleştiriye maruz kaldığı diğer bir 

husus, karlarını arttırmak amacıyla işgücü hareketliliğine sebep olacak 

uygulamalar ile işgücünü bir işe yerleştirdikten sonra onları o işten 

çıkıp başka bir işe girmeleri için yönlendirebilmektedirler. İşverenler 

de ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli işgücünü temin eden böyle bir 

mekanizmayı desteklemektedir. Ancak bu durum ticaret mantığıyla 

bakıldığında doğru gibi görülse de etik olarak uygun değildir (Pul, 

2006: 56). 

Özel istihdam büroları ve özellikle geçici istihdam büroları, 

işletmelerin esneklik ihtiyacını karşıladığı, ancak zamanla büroların 

işletmelerin kadrolu personelini çıkararak yerini geçici işçi ile 

doldurma yoluna ittiği nedeniyle eleştirilmektedir. Böylece bu bürolar 

sayesinde bir taraftan esneklik ihtiyacı diğer taraftan büroların karları 

artmaktadır. Ancak piyasada oluşan belirsizlik, güvensiz ortamı 

yaratmaktadır  (Baypınar, 2002: 92).  

Birçok işçi sendikası özel istihdam bürolarının amaçlarına 

uygun çalışıp çalışamayacakları konusunda şüphe duyduklarını ve 

özelikle bu büroların yasal olmayan ücretlerle niteliği olmayan kişilere 

iş önceliği verirlerse kaçak işçi sektörünün önünün açılacağını 

söylemektedirler (Gök, 1996: 66). 

 

2.1.2. Destekleyen Görüşler 

Özel istihdam büroları kar amaçlı da olsa, klasik iş bulma 

faaliyetini yürütmektedirler. Özel istihdam bürolarının özellikle 

istihdam danışmanlığı alanında belirli işgücünün seçiminde 

uzmanlaşmış olmaları, arz ve talebin iyi bir şekilde eşleştirilmesine 

olanak sağlayabilecektir. Bu da işgücünün istihdam da sürekliliğinin 

artarak işsizliğin azalmasına katkı sağlayacaktır (Başterzi ve Şuğle, 

1999: 81). 
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Kamu istihdam kurumlarının yanında özel istihdam bürolarının 

var olması, iş piyasasını ve bilgi akışını etkileyerek piyasada bir 

bütünlük sağlayacak ve bilginin daha geniş kitlelere iletilmesini 

kolaylaştıracaktır (Pul, 2006: 60).  

Özellikle küreselleşme süreci ile birlikte teknolojik değişim, 

artan rekabet, işletmelerin yeni örgütlenme şekilleri gibi gelişmeler 

işgücü piyasalarını da etkilemiş ve işgücü piyasalarının bu değişimin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekli hale gelmiştir. 

İşveren ve hükümet temsilcileri, iş piyasalarının ve çalışma hayatının 

hızlı gelişim ve değişimine özel istihdam bürolarının kamuya nazaran 

çok daha kolay adapte olduğuna inanmaktadırlar (TİSK, 1996: 9-10) 

İş piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının en etkin ve hızlı bir 

şekilde karşılanması, acımasız rekabet kuralları içinde büyük önem 

taşımakta ama uygulamada kamu istihdam kurumları bu hizmeti 

istenilen düzeyde yerine getirememektedir. Özel istihdam büroları ise, 

çalışma hayatının ihtiyaçlarına çok daha hızlı bir şekilde cevap 

verebilmektedir (TİSK, 1996: 9).  

Özel istihdam büroları yasaklandığı takdirde bütün işverenler 

ve işçiler işçi ve iş ihtiyaçlarını kamu istihdam kurumlarından 

karşılamak durumunda olacaklardır. Ancak bürokrasi, kırtasiyecilik ve 

kamu istihdam kurumlarının bu konuda yeterince güven 

oluşturmaması bu konuda olumsuzluklara yol açacaktır. Ayrıca 

istihdam hizmetlerinde devlet tekeli uygulandığı taktirde hem özel 

istihdam bürolarından elde edecekleri vergi gelirlerinden mahrum 

kalacaklar hem de istihdam hizmetleri için daha fazla kaynak ayırmak 

durumunda kalacaklardır (Çöpoğlu, 1995: 44). 

Ekonominin durgun olduğu dönemlerde, işletmelerin bazı 

birimlerinde geçici işçi gerekmektedir. Bu zamanlarda geçici işçi 

sağlayan bürolar daha cazip hale gelmektedir (TİSK, 1996: 9). 

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışma da ülkemizde faaliyet gösteren özel istihdam 

bürolarının ne derece etkin hizmet verdikleri, etkin değilse etkin 
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olamama nedenleri ve 2003 yılındaki yasal düzenlemenin özel 

istihdam bürolarını nasıl etkiledikleri sorularına cevap aranmaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu yöneticileri ile İşçi ve İşveren 

Sendika temsilcilerine açık uçlu sorular sorulmuş ve verdikleri 

cevaplara içerik analizi yapılmıştır. Böylece verdikleri cevaplarda 

vurgu yaptıkları kavramlar ve ifadeler belirlenerek sosyal tarafların 

görüşlerini özetlemek, yorumlamak ve çıkarımlar yapmak (Yıldırım 

ve Şimşek, 2006) amaçlanmıştır. Ayrıca bu analizlerle sosyal 

tarafların özel istihdam büroları ile ilgili ortaya koydukları görüşleri 

arasındaki farklılıklar ve bu farklılıkları savunurken hangi argümanları 

öne sürdükleri ortaya çıkmış olacaktır. 

Araştırma için gerekli veriler literatüre dayalı olarak hazırlanan 

bir ankete dayalı olarak elde edilmiş ve anket formları e-mail yoluyla 

iletilmiştir.  

Araştırmanın evreni Türkiye’deki Türkiye İş Kurumu 

yöneticileri (il müdür, il müdür yardımcısı veya şube müdürü) ve işçi 

ve işveren sendika temsilcileri (sendika başkanı, sendika başkan 

yardımcısı, genel sekreter veya uzman) oluşturmuştur. Örneklem 

olarak ise her bir ildeki Türkiye İş Kurumu’ndan bir yönetici (il 

müdürü, il müdür yardımcısı veya şube müdürü) yani toplam 81 

yönetici, TİSK’e bağlı her işveren sendikasından bir temsilci (sendika 

başkanı, sendika başkan yardımcısı, genel sekreter veya uzman) yani 

toplam 23 temsilci ve TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’e bağlı her işçi 

sendikasından bir temsilci yani toplam 58 temsilciye ulaşmak 

amaçlanmıştır. 81 ildeki Türkiye İş Kurumu’nun 58 yöneticisinden, 

TİSK’e bağlı 23 işveren sendikasının 18 temsilcisinden ve 58 işçi 

sendikasının 33 temsilcisinden cevap gelmiştir. 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam bürolarının 

etkin olup olmadığı ve nedenleri ve 2003 yılında yapılan yasal 

düzenlemenin Türkiye’deki özel istihdam büroları üzerindeki 
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etkilerinin neler olduğu üzerine yapılan değerlendirmelere yer 

verilmiştir. 

 

4.1. İŞKUR Yöneticilerinin Özel İstihdam Büroları ile İlgili 

Görüşleri 

İŞKUR yöneticilerine 2003 yılında yapılan yasal düzenlemenin 

özel istihdam büroları üzerindeki etkilerinin neler olduğu ile ilgili soru 

sorulmuş ve bu soruya verdikleri cevaplarda en çok belirttikleri 

ifadenin; “kayıt altına alma, yasal hale gelme” olduğu görülmüştür. 

Yani İŞKUR yöneticileri 2003 yılındaki yasal düzenleme ile 

Türkiye’deki özel istihdam bürolarının kayıt altına alındığı ve yasal 

hale getirilerek kurumun kontrolünde hizmet vermeye başladıklarını 

belirtmişlerdir. 2003 yılında yapılan yasal düzenlemenin özel istihdam 

büroları üzerindeki etkilerine dair diğer bir önemli ifade; “rekabet 

ortamı yaratarak daha süratli ve verimli hizmet sunma”dır. İŞKUR 

yöneticileri verdikleri cevaplarda yasal düzenleme ile birlikte özel 

istihdam büroları ile rekabet ortamının oluştuğu ve işgücü piyasasında 

iş arayan ve işverenin özellikle nitelikli eleman ihtiyacının daha hızlı 

ve etkin bir şekilde karşılandığını ifade etmişlerdir. Özellikle 

gelecekte bu rekabetin daha da iyi ve etkili olacağını da 

düşünmektedirler. 2003 yılında yapılan yasal düzenlemenin özel 

istihdam büroları üzerindeki etkilerine dair diğer bir ifade ise; 

“disipline edilme” olmuştur. Yani İŞKUR yöneticileri özel istihdam 

bürolarının kuruluşuna izin veriliyor olması ile izinsiz çalışan ve 

danışmanlık firmaları olarak adlandırılan kuruluşların disipline 

olduğunu belirtmişlerdir.  

İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir 

şekilde işleyip işlemediği ile ilgili düşüncelerine bakıldığında; özel 

istihdam bürolarının etkin olduğunu düşünenlerin oranı %20,7, 

kısmen etkin olduğunu düşünenlerin oranı %22,4 ve etkin olmadığını 

düşünenlerin oranı ise %44,8’tür. Yöneticilerin %12,1’inin bu konu 

hakkında bilgilerinin olmadıklarını belirtmeleri dikkat çekicidir.  
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Türkiye’de özel istihdam bürolarının etkin olmadığını düşünen 

İŞKUR yöneticilerinin, özel istihdam bürolarının etkin olamama 

nedenleri ile ilgili soruya verdikleri cevaplarda en çok belirttikleri 

ifade “amaca uygun çalışmama” olmuştur. Yöneticiler özel istihdam 

bürolarının amaç dışı çalıştıkları için etkin olamadıklarına 

inanmaktadırlar. İŞKUR yöneticilerinin belirttikleri ikinci önemli 

ifade “kaliteli hizmet verememe”dir. Gerçekten yöneticiler 

rakiplerinin başarılı ve kaliteli olmadıklarını ve kendilerini 

zorlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Özel istihdam bürolarının etkin 

olamama nedenleri arasında belirttikleri üçüncü önemli ifade 

“bölgeler arasındaki farklılıklar”dır. Bu cevabı veren İŞKUR 

yöneticileri doğu ve batı illeri arasında ayrım olduğunu ve özellikle 

doğu illerinde özel istihdam bürolarının sayısının ve etkinliğinin çok 

az olduğunu belirtmişlerdir. İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam 

bürolarının etkin olamama nedenlerine dair belirttikleri dördüncü 

ifade ise “denetim eksikliği” olmuştur. Bu şekilde düşünen yöneticiler, 

özel istihdam bürolarının İŞKUR tarafından çok dikkatli izlenmeleri 

ve denetimlerinin daha iyi yapılması gerektiğini söylemişlerdir. 

 

4.2. İşçi Sendika Temsilcilerinin Özel İstihdam Büroları ile 

İlgili Görüşleri 

Bu bölümde, İşçi Sendika temsilcilerinin özel istihdam büroları 

ile ilgili değerlendirmelerine yer verilmiştir. 

İşçi Sendika temsilcilerinin 2003 yılında yapılan yasal 

düzenlemenin Türkiye’deki özel istihdam büroları üzerindeki etkileri 

ile ilgili en çok belirttikleri ifade ‘Yasal hale gelme’ olmuştur. Bu 

konuda İşçi Sendika temsilcileri ile İŞKUR yöneticilerinin hemfikir 

oldukları görülmüştür. İkinci önemli ifade ise “kurumsallaşmanın 

gerçekleşmesi” olarak belirtilmiştir.  

İşçi Sendika temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin bir 

şekilde işleyip işlemediği ile ilgili düşüncelerini incelediğimizde; İşçi 

Sendika temsilcilerinin büyük çoğunluğunun (%72,7) özel istihdam 

bürolarının etkin olmadığını düşündüğünü, %3’ünun etkin olduğunu 
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ve %15,2’sinin ise kısmen etkin olduğunu düşündükleri tespit 

edilmiştir. Temsilcilerin %9,1’i bu konu hakkında bilgilerinin 

olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının etkin olmadığını düşünen 

İşçi Sendika temsilcilerinin, özel istihdam bürolarının etkin olamama 

nedenleri ile ilgili belirttikleri ifadeler sırasıyla, “köle ticareti”, “işçi 

simsarlığı”, “ahbap, yandaş işçi alımları”, “amacına uygun 

çalışmama” ve “kaliteli hizmet vermeme”dir. İşçi Sendika 

temsilcilerinin büyük bir çoğunluğu ülkemizdeki özel istihdam 

bürolarının 21.yy.da modern köle ticareti ve işçi simsarlığı yaparak 

emek sömürüsüne yol açtıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca İşçi Sendika 

temsilcileri özel istihdam bürolarının uygulamada ahbap, yandaş işçi 

alımları yaptıklarını, görevlerini tam anlamıyla yerine 

getiremediklerini, amaca uygun olarak faaliyet göstermediklerini 

düşünmekte ve işsizliğin yapısal boyut kazandığı ülkemizde istismara 

yönelik faaliyet sürdüreceklerinden kuşku duymaktadırlar. Yine bir 

kısım temsilciler, özel istihdam bürolarına gerek olmadığını, özel 

istihdam bürolarının görev ve hizmetlerinin sosyal devletin 

sorumluluğunda olması gerektiğini savunmaktadırlar. 

 

4.3. İşveren Sendika Temsilcilerinin Özel İstihdam 

Büroları ile İlgili Görüşleri 

Bu bölümde de İşveren Sendika temsilcilerinin Türkiye’deki 

özel istihdam büroları üzerine yaptıkları değerlendirmelere yer 

verilmiştir. 

2003 yılındaki yasal düzenlemenin Türkiye’deki özel istihdam 

büroları üzerindeki etkileri konusunda İşveren Sendika temsilcilerinin 

en çok belirttikleri ifade, İŞKUR yöneticileri ve İşçi Sendikaları 

temsilcileri aynı olarak “yasal hale gelme” olmuştur. İşveren Sendika 

temsilcilerinin belirttikleri ikinci önemli ifade “nitelikli eleman 

ihtiyacının karşılanması”, üçüncü sırada belirttikleri ifade ise 

“istihdama katkı” olduğu tespit edilmiştir. 
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İşveren Sendika temsilcilerinin özel istihdam bürolarının etkin 

bir şekilde işleyip işlemediği ile ilgili düşüncelerine bakıldığında; özel 

istihdam bürolarının etkin olduğunu düşünenlerin oranı %16,7, 

kısmen etkin olduğunu düşünenlerin oranı %27,7 ve etkin olmadığını 

düşünenlerin oranı ise %50’dir. Sendika temsilcilerinin %5,6’sı bu 

konu hakkında bilgilerinin olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Türkiye’de özel istihdam bürolarının etkin olmadığını düşünen 

İşveren Sendika temsilcilerinin, özel istihdam bürolarının etkin 

olamama nedenleri ile ilgili belirttikleri ifadeler sırasıyla, “güçlü bir 

finans yapısına sahip olmamaları”, “büyük yabancı özel istihdam 

büroları ile rekabet edememe”dir. İşveren Sendika temsilcileri, özel 

istihdam bürolarının büyük çoğunluğunun güçlü bir finans yapısına 

sahip olmadıklarından dolayı etkin olamadıklarını, sadece internet 

ortamında çalışan çok az sayıdaki büronun güçlü finans yapısına sahip 

olanlarının etkin olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca temsilciler 

birkaç büyük yabancı özel istihdam bürolarının piyasaya hakim 

olduğunu ve yerel büroların bunlarla rekabet etmekte zorlandığını 

belirtmişlerdir. 

 

5. SONUÇ 

Ülkemizde özel istihdam bürolarına karşı işçi, işveren ve 

hükümet temsilcilerinin zaman zaman birbirlerine zıt istikamette 

görüşleri ortaya çıkmış ve özellikle İŞKUR yasasının çıkarıldığı 

dönemde özel istihdam büroları ile ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır. 

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini özellikle işçi temsilcileri 

eleştirirken, işveren ve hükümet temsilcileri bu büroların 

kurulmalarının gerekli olduğunu belirtmiş ve desteklemişlerdir.  

Sosyal taraf temsilcilerinin özel istihdam büroları ile ilgili 

görüşlerini ortaya koymak için yapılan bu çalışmanın sonuçlarına 

bakıldığında; gerek İşçi gerekse İşveren Sendika temsilcilerinin özel 

istihdam bürolarının etkin bir şekilde işlemediği konusunda hem fikir 

oldukları görülmüştür. Ancak özel istihdam bürolarına karşı olumsuz 

görüş İşçi Sendika temcilerinde daha güçlü ve keskindir. İşçi Sendika 
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temsilcileri özel istihdam bürolarını devletçi bir yaklaşım içinde 

değerlendirmekte ve bu büroların işçileri sömürdüğünü 

düşünmektedirler. İŞKUR Yöneticileri ile İşveren Sendika temsilcileri 

ise bu konuda daha ılımlıdırlar ve istihdamı arttırmada bu büroların 

olumlu hizmetlerinin olacağını ifade etmektedirler.  

Sosyal taraf temsilcilerinin, Türkiye’de özel istihdam 

bürolarının etkin olmamaları konusundaki düşüncelerine 

baktığımızda; İŞKUR yöneticilerinin özel istihdam bürolarının amaç 

dışı çalıştıkları, rakiplerinin başarılı ve kaliteli hizmet veremediklerini, 

doğu ve batı illeri arasında ayrım olduğu ve özellikle doğu illerinde 

özel istihdam bürolarının sayısının ve etkinliğinin çok az olduğu ve 

denetim eksikliği olduğu için etkin olamadıklarını belirtmişlerdir. İşçi 

Sendika temsilcilerinin büyük bir çoğunluğu ülkemizdeki özel 

istihdam bürolarının 21.yy.da modern köle ticareti ve işçi simsarlığı 

yaptıkları, uygulamada tam anlamıyla görevlerini yerine 

getiremedikleri, amaca uygun olarak faaliyet göstermedikleri için 

etkin olamadıklarını düşündükleri görülmüştür. İşveren Sendika 

temsilcileri ise, özel istihdam bürolarının büyük çoğunluğunun güçlü 

bir finans yapısına sahip olmadıkları, birkaç büyük yabancı özel 

istihdam bürolarının piyasaya hakim olduğu ve yerel büroların 

bunlarla rekabet etmekte zorlandığını belirtmişlerdir. 

Sosyal taraf temsilcilerinin tümü özel 2003 yılında yapılan 

yasal düzenlemenin özel istihdam bürolarını yasal hale getirdiğini 

düşünmektedirler.  İŞKUR yöneticileri yasal düzenlemenin rekabet 

ortamı yarattığı ve yasa ile özel istihdam bürolarının disipline 

edildiklerini belirtmişlerdir. İşçi Sendika temsilcileri yasal düzenleme 

ile kurumsallaşmanın gerçekleştiğini, İşveren Sendikaları ise yasal 

düzenlemenin nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama 

katkı bakımından olumlu katkılarının olduğunu ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak, tüm eleştirilere rağmen değişen işgücü 

piyasalarında özel istihdam bürolarının varlığı kaçınılmazdır ve işgücü 

piyasalarının özel istihdam bürolarına ihtiyaç duyduğu ve bu büroların 

istihdam hizmetlerine önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. 
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Ülkemizde 2003 yılında yapılan yasal düzenleme ile özel istihdam 

büroları için önemli bir adım atılmıştır. Bu yasa ile özel istihdam 

büroları kayıt altına almış ve denetime tabi kılınmıştır. İŞKUR 

denetiminde faaliyet gösteren bu büroların Türkiye işgücü piyasası 

içinde nicelik ve nitelik olarak nasıl bir yere sahip olacakları ve ne 

derece etkili olup olmayacakları önümüzdeki yıllar içerisinde daha net 

bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak şu an ülkemizde özel istihdam 

bürolarının işlevleri ve hizmetleri konusunda sorunların olduğu da 

ortadadır. Zamanla bu sorunların giderileceği ve yapılacak yeni yasal 

düzenlemelerle istihdam hizmetlerine önemli katkılar sağlayacakları 

umulmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE 

OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK
10

 

Elvan TERZİ
11

 

 

ÖZET 

Göç, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal 

ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir yere hareket etmelerine 

verilen genel bir ad, evrensel bir olay olarak tanımlanabilir.  

Bu çalışma, Türkiye’deki göç olgusuyla sınırlandırılmış olup 

çalışmada, kavramsal olarak göç ve göç olgusuna değinildikten sonra, 

Türkiye’deki göç olgusundan, göçlerin ortaya çıkış nedenlerinden ve 

sonuçlarından bahsedilmiştir. İkinci olarak, Türkiye’deki göç 

çeşitlerine değinilmiş, daha sonra da Türkiye’de göç edenlerin 

kentlere uyumu, kentlere olan olumlu olumsuz etkileri irdelenmiştir. 

Son olarak da göçleri aza indirebilmek amacıyla alınabilecek çözüm 

önerilerinde bulunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Göç, göç çeşitleri, kentleşme, çevre 

sorunları. 
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IMMIGRATION FACTOR AT TURKEY: INFLUENCES OF 

MIGRANTS’ TO CITIES AND SOLUTION SUGGESTIONS 

 

ABSTRACT 

Migration can be defined as a general act and a universal event 

in which the people move from their own places to another place due 

to the economic, social, political and cultural reasons.  

This study is limited to the phenomenon of migration in 

Turkey. Furthermore, the emerging reasons and results of migration 

and the phenomenon of migration in Turkey have been discussed after 

migration and the phenomenon of migration have been conceptually 

mentioned in this study. In the second place, the types of migration 

have been mentioned, then integration of people who have migrated to 

cities in Turkey and their negative and positive effects over the cities 

have been evaluated. In conclusion, the solutions have been offered in 

order to reduce migrations. 

 

Keywords: Migration, types of migration, urbanization, 

enviromental issues 

 

1. GİRİŞ 

Göç kavramı, insanların bulundukları yerden ekonomik, 

sosyal, siyasal ve kültürel nedenlerden dolayı başka bir yere hareket 

etmelerine verilen genel bir ad, evrensel bir olay olarak tanımlanabilir. 

Göç olgusu, insanlığın en eski tarihlerinden bu yana süregelen ve 

gelecekte de devam edecek olan, dünyanın her yerinde görülebilecek 

bir durumdur. 

Türkiye’de göç olgusu, 1950’li yıllarda sanayileşmenin 

etkisiyle ve kentleşmenin ortaya çıkmasıyla hız kazanmıştır. Tarım 

devriminden Sanayi Devrimine geçişin etkisi insanları ve insanların 

yaşamlarını etkilemiştir. İşsiz kalan tarım işçileri kentlerde ortaya 

çıkan yeni iş imkânlarından dolayı kentlere göç etmeye başlamışlardır. 

Kentlere yönelen bu göçler birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

165 

 

            Bu çalışmada betimsel ve tarihsel araştırma yöntemleri 

kullanılmıştır. Basılı ve elektronik ortamdaki yazılı kaynaklar 

taranarak bilgi toplanmış, elde edilen bulgular niceliksel olarak 

çözümleme teknikleriyle işlenmiştir. Türkiye örneği ile sınırlı olan bu 

çalışma, Türkiye’deki göç olaylarını kapsamaktadır. Çalışmada ilk 

olarak kavramsal olarak göç ve göç olgusundan bahsedilmiş, daha 

sonra Türkiye’deki göç olgusundan, göçlerin ortaya çıkma 

nedenlerinden ve sonuçlarından bahsedilmiş, bunun peşinden 

Türkiye’deki göç çeşitlerine değinilmiş, daha sonra da Türkiye’de göç 

edenlerin kentlere uyumuna, kentlere olan olumlu olumsuz etkilerine 

değinilmiş ve son olarak da göçleri aza indirebilmek amacıyla 

alınabilecek çözüm önerilerinden bahsedilmiştir.  

 

2. KAVRAMSAL OLARAK GÖÇ VE GÖÇ OLGUSU  

            Göç, insanlık tarihinin başladığı dönemden bu yana var olan 

bir olgudur. Göç kavramını değişik şekillerde açıklamak mümkündür: 

Göç, coğrafi mekan değiştirme sürecinin ekonomik, kültürel, sosyal 

ve siyasi yönleriyle toplum yapısını değiştiren nüfus hareketidir (Özer, 

2004:11). Göç, her şeyden önce mekân değiştirme durumudur. Kişiler 

muhtelif sebeplerle bulundukları bölgeden bir başka bölgeye 

gitmektedirler. Bu durum sürekli olabileceği gibi geçici nitelikte de 

olabilir. Eğitim ve çalışma amaçlı, kısa süreli ve bu sürenin sonunda 

geri dönülebilen, mekân değiştirme hareketlerinin de göç 

sayılabileceği belirtilmektedir (Sağlam, 2006:34). Göç olayını 

gerçekleştiren kişiye “göçmen (mülteci)” adı verilmektedir. 

            İnsanlık boyunca yaşanan göçler, mekanda eşitsiz biçimde 

dağıtılmış ekonomik fırsatlardan yararlanma isteğinin bir sonucu 

olabildiği gibi ekolojik dayatmalar ya da devlet gibi sosyal bir 

otoritenin gündeme getirdiği sürgünler, iskanlar ve savaşlar nedeniyle 

de ortaya çıkabilmektedir (Kaygalak, 2009:9). Göç olgusu tek bir yere 

özgü bir durum değildir. İnsanın var olduğu her yerde gerçekleşmesi 

kaçınılmazdır. Göçlerin ortaya çıkmasına neden olan etkenler tüm 

dünya ülkelerinin hemen hepsinde aynıdır.  
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            Göçün yarattığı değişmeler kimilerince “modern olmanın” 

şartı gibi görülürken, kimilerince de “geleneksel hayatın bozulması”, 

“kırdan gelen göçmenlerden kaynaklanan kentsel kültürün 

yozlaşması”, “ iki kültür arasında sıkışıp ne köylü ne de kentli 

olunamaması” olarak değerlendirilebilmektedir. Bazılarınca da göç 

sonucu oluşan yeni durum, gelenekselliğin ve modernliğin 

melezleşmesidir (Bal, 2008:106).  

            Göçler; kırdan kente, kırdan kıra, kentten kente ve kentten kıra 

doğru olabilmektedir. Türkiye’de çoğunlukla kırdan kente ve kentten 

kente doğru göçler oluşmuştur. Türkiye’de sanayileşmenin 

gelişmesiyle birlikte kentleşme oranı artmaya başlamış, göçlerde artış 

meydana gelmiştir. Bu artış 1950’li yıllara tekabül etmektedir. Bu 

yıllarda göçler, sanayileşmenin ve kentleşmenin etkisiyle birlikte 

köyden kente doğru yoğunluk göstermiştir. 1980’lerden sonra ise 

göçler daha çok kentten kente doğru eğilim göstermeye başlamıştır.

 Türkiye’de göç sonucu bölgeler arası nüfus dağılımında 

dengesizlik olmuştur. En fazla göç veren bölgeler, Karadeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgeleri’dir. En fazla göç alan bölgeler ise Marmara ve Ege 

Bölgeleridir.   

 

3. TÜRKİYE’DE GÖÇ                                                              

 Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında nüfusun önemli bir kısmı 

köylerde yaşamaktaydı. Bu oran, yıllar itibari ile kentler lehinde bir 

gelişme göstermiştir. Nüfusun yerleşim yerleri arasındaki değişiminin 

en önemli nedeni, köyden kente olan göçlerdir. 1980 yılında yerleşim 

yerleri arasında göç eden nüfus oranı  % 9,34 iken, bu oran 1985’te % 

8,67, 1990’da % 10,81 ve 2000 yılında ise %11,02 olarak tespit 

edilmiştir. Bu dönemlerde yaklaşık 15 milyon insan, çeşitli 

nedenlerden dolayıyaşadıkları yerlerden ayrılmıştır (Güreşçi, 2010: 

79). 

Türkiye’deki köyden kente göç hareketi ilk zamanlarda bir 

sorun olarak algılanmamıştır. Hatta bu hareket devlet tarafından 

desteklenmiştir. Fakat daha sonraki yıllarda, özellikle kentsel 
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bölgelerde yaşanan ekonomik ve sosyal problemler, köyden kente 

göçün bir sorun olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu 

durumdan dolayı da kırsal kesimde göçün engellenmesi yönünde 

bölgesel ve ulusal bazda birçok plan ve program hazırlanmıştır 

(Güreşçi, 2010:77). Bunlara, Güneydoğu Anadolu Projesi ile Doğu 

Anadolu Projesi örnek olarak verilebilir      

 

3.1. Göçlerin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler     

 Petersen, “göç etme nedeni”  bağlamında dört değişik tipte 

göçten bahsetmektedir. Bunlar ilkel, zoraki, zorlayıcı ve serbest 

göçlerdir (Kaygalak, 2009:11-12). Köyden kentlere olan göçlerin 

sebepleri belirtilirken öncelikle kentin çekiciliği, cazibesi, kırın yani 

köyün ise iticiliğinden bahsedilmektedir. Kentten köye olan göçlerde 

ise kentin iticiliği ve köyün çekiciliği etkili olmaktadır. Köyden kente 

göç olayı çarpık kentleşme sorununu ortaya çıkartmaktadır. Kentten 

köye göç olayının yaşanmasının nedeni de köyden kente yaşanan 

yoğun ve kontrolsüz göçlerin çarpık kentleşmeye sebep olması ve bu 

“çarpık kentleşme” sonucunda kentlerin köyleşmesine yol açılmış 

olmasıdır.                                            

Köylerin çekiciliğini, köylerdeki tarımsal alandaki değişimler 

(hane başına düşen işlenebilir arazi miktarının artması, su 

kaynaklarından daha fazla istifade edebilmesi, kiracılık sisteminde 

çiftçinin ödediği bedel miktarının azalması gibi), tarımsal destekleme 

politikalarında değişim (doğrudan gelir desteği, mazot desteği, gübre 

desteği, hayvancılık desteklemeleri gibi), tarımsal pazarlama 

sistemindeki değişim (tarımsal ürünlerin pazarlanmasında modern yol 

ve araçların kullanılması özellikle canlı hayvan pazarlamasında fire 

kaybını en aza indirmektedir, hayvan ıslahı çalışmaları da ürünün 

pazarlama değerini artırmaktadır), köylerde kitle iletişim araçlarının 

kullanımının yaygınlaşması (bu durum  köyleri kentlere 

yaklaştırmakta ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir) gibi 

nedenleri göstermek mümkündür (Güreşçi, 2010:82-83).  
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Köyden kente göç insanlara,  bozulan düzenlerini yeniden 

kurabilmek için bir umut yolu olarak görünmüştür. Türkiye’deki 

göçlerin nedenleri olarak kırın iticiliğini ve kentin çekiciliğini ele 

almak gerekir. Kırın iticiliğinin nedenleri: Sanayileşmenin gelişmesi, 

kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı, kırsal alanlarda miras yoluyla 

tarım alanlarının daralması, kırsal kesimde tarımda makineleşmenin 

artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması, bazı kırsal 

kesimlerde iklim koşullarının kötü olması,  kırsal alanda olan 

ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler, doğal afetlerin ve 

savaşların olması, terör olaylarının insan güvenliğini tehdit etmesi, 

mevsim dışı ekonomik etkinliklerin yetersiz olması, kırsal kesimde iş 

imkanlarının sınırlı olması, kırsal kesimde eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin yetersizliği gibi durumlardır (Keleş, 1996:107-108). 

Kentin çekiciliğinin nedenleri ise: Kentin insanlara daha cazip 

gelmesi, kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı, kentlerde 

ulaşım imkanlarının daha iyi olması, kentlerde sanayinin ve hizmet 

sektörünün gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazla olması 

gibi etkenlerdir (Keleş, 1996:113-114). 

              

3.2.  Göçlerin Sonuçları 

      Çeşitli nedenlerden dolayı yapılan göçlerin sonuçları da önemlidir. 

Göçlerin sonucunda olumlu ve olumsuz bazı durumlar ortaya 

çıkmaktadır. 

      Göçlerin sonuçları aşağıdaki gibidir (Meral, 2007) :  

- Yapılan göçlerle ülke genelindeki nüfusun dağılışında 

dengesizlik görülür ve yatırımlar düzensiz dağılır, 

- Nüfus yoğunluğundan dolayı konut sıkıntısı çekildiği için 

gecekondulaşma artar. Gecekondulaşmayla birlikte de çarpık 

kentleşme meydana gelir, 

- Kentlerin hızlı büyümesiyle kentteki sanayi tesisleri kentin 

içinde kalır, 

- Kentlerde nüfus artışından dolayı alt yapı hizmetlerinde, 

sağlıkta ve eğitimde yetersizlik görülür, 
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- Yapılan göçler sonucunda kültür çatışmaları meydana gelir, 

- Kentlere göçlerin artması ile birlikte çevre sorunları da ortaya 

çıkmıştır. 

- Göç alan kentlerde, göçün etkisiyle istihdam ve işgücü, kentin 

yönetimi, mekansal değişmeler, gelirin dağılımı ve kentin kültürel 

yapısında değişmeler yaşanmıştır (Kaygalak, 2009:20).  

- Göç veren yerde nüfus azalır, göç alan yerde ise nüfus artar. 

- Kentlere yapılan göçler sonucunda, kent nüfusunun artması ile 

birlikte kentte işsizlik oranı da artınca hırsızlık, gasp, anarşi ve 

toplumsal sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

- Yurt dışına yapılan göçlerle işsiz olan nüfusun bir kısmı iş 

bulmuş ve ülke turizminin gelişmesi sağlanmıştır. 

      Son yıllardaki nüfus olaylarına bakılınca, nüfus, kentleşmenin ilk 

yıllarında olduğu gibi sadece büyük kentlere değil, gelişebilme 

özelliği gösterebilen kentlere doğru hareket etmektedir (Konya, 

Samsun, Şanlıurfa vb). Yani kentten kente göç söz konusudur.  

     

 

4. TÜRKİYE’DE GÖÇ ÇEŞİTLERİ     

Türkiye’deki göç çeşitlerini, “iç göçler” ve “dış göçler” olmak 

üzere iki ana başlıkta toplamak mümkündür. İç göçler de kendi 

içerisinde “mevsimlik göçler, sürekli göçler, emek göçleri ve zorunlu 

– gönüllü göçler” diye ayrılabilmektedir. Dış göçler ise, “beyin 

göçleri, işçi göçleri ve mübadele göçleri” diye kendi içinde 

ayrılabilmektedir.  

     

4.1. İç Göçler         

İç göç, ülke içinde nüfusun yer değiştirme olayıdır. Bir 

bölgeden başka bir bölgeye, bir şehirden başka bir şehre sürekli veya 

geçici bir şekilde insanların hareket etmeleridir. Bir ülkedeki iç 

göçlerde ülke nüfusu değişmez. İç göçle birlikte bölgelerin ya da 

illerin nüfus oranı değişir. Türkiye’de iç göçlerin nedenleri olarak, 

1950’lerden itibaren yaşanan kapitalistleşme sürecinde sanayileşme ve 
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tarımdaki hızlı makineleşme, kırsal alanda toprak – nüfus dengesinin 

bozulması gibi nedenlerle, üretim dışı kalmış olan işgücünün yeni 

geçim kaynakları elde etmek için büyük kentlere göç etmeleri 

gösterilebilir.  Toplumsal, ekonomik ve siyasal nedenlerden 

kaynaklanan iç göç hareketleri daha çok o ülkenin geri kalmış bölge 

ve kentlerinden daha gelişmiş bölge ve kentlerine doğru hareket 

etmektedir (Özer, 2004:24).      

 

4.1.1. Mevsimlik Göçler       
İnsanların her yıl belirli aylar içerisinde bulundukları ortamdan 

başka bir ortama çalışmak (pamuk ve fındık toplamak gibi), gezmek 

(tatil amaçlı gidilen yerler gibi) ya da dinlenmek (bağ evlerine 

gidilmesi gibi) için bir müddetliğine gitmeleri olayına mevsimlik göç 

denilmektedir. Mevsimlik göçlerde kişiler yılın belirli zamanlarında iki 

veya daha fazla mekânda yer değişikliği yapmaktadırlar. Mevsimlik 

göçün yaşanması durumunda birden fazla sosyal ve kültürel yapıyı iç 

içe yaşama durumu söz konusudur. Mevsimlik göçlerin dışında göçün 

süresi, göçün niteliğini belirleyen bir ölçüttür (Sağlam, 2006:34). 

Genellikle Karadeniz ve Akdeniz’de yazları görülen yaylaya çıkma 

olayı mevsimlik göçler içinde yer alır.    

      

4.1.2. Sürekli Göçler       

İnsanların yaşadıkları yerden bir başka yere, temelli yerleşmek 

üzere gitmelerine “sürekli göç” denir. Sürekli göçler, gönüllü 

olabileceği gibi zorunlu olarak da yapılmaktadır. İnsanlar daha iyi bir 

eğitim alabilmek, iyi bir yaşam sürebilmek ve maddi yönden daha da 

rahata erebilmek için gönüllü olarak göç ederler. Eğer beklenmedik 

anda çıkan savaşlar, doğal afetler ya da terör olaylarından dolayı 

devlet tarafından yapılmaya zorlanan göçler olursa bunlar zorunlu 

göçler olarak tanımlanmaktadır.   

Mevsimlik göçleri sürekli göçlerden ayıran etken zamandır. 

Sürekli göçlerde zaman uzun süredir, geri dönmemek üzere yapılan 
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göçlerdir. Mevsimlik göçlerde ise zaman dardır, geçici olarak yapılan 

göçlerdir.  

 

4.1.3. Emek Göçleri        

Emek göçleri, tayin nedeniyle yapılan göçler ve işgücü göçleri 

diye ayrılabilir. Tayin nedeniyle yapılan göçler, geçici olabileceği gibi 

sürekli de olabilir.Bu göçler, bir memurun işinde çalışabilmesi için 

ister gönüllü olsun isterse zorunlu olsun yapmaya mecbur olduğu göç 

çeşidindendir. İşçi göçleri ise, emeğiyle çalışıp para kazanan 

insanların iş nedeniyle başka bölgelere, şehirlere gitmesiyle 

gerçekleşen göçlerdir. Türkiye’de buna örnek  göstermek mümkündür. 

Örneğin, pamuk toplama zamanında Çukurova’ya mevsimlik işçi 

göçleri olmaktadır. Aynı şekilde fındık zamanı diğer bölgelerden de 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden işçiler geçici 

olarak Karadeniz’e gitmektedir. Başka bir örnek ise genel olarak 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu’dan işçiler inşaatta çalışmak üzere 

geçici olarak göç etmektedir. Bunlar mevsimlik göçler kadar da kısa 

süreli değildir.  

 

4.1.4. Zorunlu-Gönüllü Göçler     

Zorunlu göçler, insanların isteğine bırakılmadan, devlet 

tarafından bazı olaylar ve durumlar karşısında mecburi olarak 

yaptırılan göçlerdir. Türkiye’de yapılan bu göçlerle insanlar, 

Türkiye’nin batı ve güney bölgelerine yerleştirilmektedir. Bu 

durumdan dolayı da göç edilen illerin nüfus oranı artmaktadır. Mersin 

ve Adana illerini buna örnek vermek mümkündür. Gönüllü göçler ise, 

hiçbir baskıya maruz kalmadan insanların kendi tercihleri 

doğrultusunda yaptıkları göçlerdir. İnsanların daha iyi yaşam 

koşullarında hayatlarını sürdürebilmek, iyi bir eğitim alabilmek, sağlık 

olanaklarından yararlanabilmek ve daha fazla para kazanabilmek için 

devlet tarafından hiçbir baskı aracı kullanılmadan gönüllü olarak 

yaptıkları göçlerdir.        
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Türkiye’de iç göç hareketlerinin içinde önemli yer tutan 

zorunlu yerleştirme uygulamaları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

yaşanmaya başlamıştır. İç iskan politikası olarak uygulanan zorunlu 

yerleştirmeler, asıl olarak 1925 Şeyh Sait, 1930 Ağrı ve 1937 Dersim 

isyanlarından kaynaklanmıştır. Bu uygulama, Şeyh Sait isyanının 

ardından çıkarılan 10 Haziran 1927 tarih ve 1097 sayılı “Bazı Eşhasın 

Şark Mıntıkasından Garp Vilayetlerine Nakline Dair Kanun”  ile 1934 

yılında 2510 sayılı Yasa’ ya dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Yasa’nın 

bir hedefi, aşiretlerin bir yandan yerleşik yaşama geçmelerini 

sağlamak, diğer yandan da aşiret içindeki güç yapısının kırılarak, 

aşiret yaşam tarzını ortadan kaldırmaktı. Bu kanunla birlikte Tunceli, 

Erzincan, Bitlis, Bingöl, Van, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Erzurum, 

Elazığ, Kars, Malatya, Mardin illerinden 5.074 haneden 25.831 kişi 

Batı Anadolu’ya gönderilmiştir (Kaygalak, 2009:77-78).  

 1980’li yıllardan sonra da terör olaylarının artmasıyla ve doğal 

afetlerin etkisiyle zorunlu göçler yaşanmıştır.Türkiye’nin Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yoğun olarak yaşanan ve büyük 

ölçüde de zorunlu göç olarak nitelendirilebilecek göçler, bölgedeki 

kent merkezlerinin sosyo-kültürel yapısında önemli değişikliklere 

neden olmaktadır (Özer, 2004:24). Zorunlu yerleştirmeler bazı 

bölgelerde baraj yapılması ile de olmuştur. Keban ve Hirfanlı 

barajlarının yapılması sırasında birçok köy ve hane boşaltılmıştır. 

      

4.2. Dış Göçler       

 Dış göçler, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir. Bu 

göçler, gönüllü olabileceği gibi zorunlu şekilde de olabilmektedir. 

Ulaşım ve haberleşme imkanlarının artması ile ülkeler arasındaki 

göçler de artmaktadır. Ayrıca savaş, kıtlık, doğal afet ve terör gibi 

sebepler dış göçlere özellikle zorunlu dış göçlere, iyi şartlarda yaşama 

isteği gibi nedenler de gönüllü dış göçlere sebep olmaktadır (Şahin, 

2010:57).   

Dış göçlerle yapılan Türk işçi göçleri, 1961 yılında başta 

Almanya olmak üzere  Batı Avrupa ülkelerine doğru olmuştur. Daha 
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sonraki yıllarda diğer Batı Avrupa ve İskandinav ülkeleri ile 

imzalanan misafir işçi anlaşmaları ile göçler yaşanmıştır. 1970’lerle 

birlikte Batı Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluktan 

dolayı misafir işçi anlaşmaları feshedilmeye başlanmıştır. Ancak 

misafir anlaşmalarına son verilmesi, Türklerin Avrupa’ya olan 

göçlerini engelleyemediği gibi, 1990’larda aile üyelerinin 

evlenmelerinden dolayı artan bir oranda göçlere devam edilmiştir (İ. 

Kaya, 2011:163). İşçi göçlerinin dış göçler arasındaki yeri, diğer dış 

göç çeşitlerinden daha fazladır.     

  

 

4.2.1. Beyin Göçleri        
Beyin göçü, iyi eğitim almış yetenekli işgücünün yetiştiği az 

gelişmiş bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye göçüne denilmektedir. Kıt 

kaynakları ile yetiştirdiği değerli beyinleri kaybeden az gelişmiş 

(gelişmekte olan) ülkelerin beyin göçü nedeni ile gelişmeleri daha da 

yavaşlarken, gelişmiş ülkelerin yetişmiş beyinlere daha yüksek ücret 

ve daha iyi olanaklar sağlaması ile gelişmeleri daha da hızlanmaktadır. 

Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının artmasına neden 

olan etkenlerdendir (M. Kaya, 2003:1).     

 Beyin göçü, az gelişmiş olan ülkelerde daha çok görülmekte ve 

gelişmiş ülkelere doğru yapılmaktadır. Bazı beyin göçleri de gelişmiş 

ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru olmaktadır. Bu tarz beyin 

göçlerinde ülkelerin kaybedeceği pek bir şey yoktur. Gelişmemiş 

ülkelerden yapılan beyin göçleri ise o ülke için kayıp sayılmaktadır.

 Beyin göçü 1960’lı yıllarda başlayarak,  doktorlar, 

mühendisler ve bilim adamları arasında yaygınlaşmıştır. Beyin göçü, 

hem iç hem de dış beyin göçü olarak ikiye ayrılabilir. Ülke içinde 

gerçekleşen beyin göçüne iç beyin göçü, ülke dışına gerçekleşen beyin 

göçüne ise dış beyin göçü denilmektedir. Türkiye’de devlet 

sektöründen özel sektöre geçilmesi iç beyin göçüne örnektir. Dış 

beyin göçünde ise Türkiye’den yurt dışına giden doktorlar ve 

mühendisler örnek olarak verilebilir. İç beyin göçlerinin ülkeye zararı 
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pek yoktur ama dış beyin göçlerinin ülkeye zararı büyüktür (M. Kaya, 

2011:1). Beyin göçünü doğuran nedenler: İşsizlik sorununun var 

olması, gelişmiş ülkelerin insanlar üzerindeki özenti etkileri, almış 

olduğu eğitime uygun iş bulamaması, yapılan işin beğeni görmemesi, 

yaşanılan ülkede çalışma koşullarının iyi olmaması, daha iyi bir eğitim 

alabilme isteği, araştırma ve inceleme yapabilme konusundaki 

yetersizlik, siyasi tercihler gibi etkenlerdir (Gürak, 2008:121). 

       

4.2.2. İşçi Göçleri        
İşçi göçleri, ülke içine olabileceği gibi, ülke dışına da 

yapılmaktadır. Dış göçlerdeki işçi göçleri, çalışmak amacıyla 

insanların yurt dışına giderek yapmış oldukları göçlerdir. Bu göçler 

genellikle işsizlikten dolayı yapılmaktadır. Türk işçi göçünün 

başlaması Federal Almanya Cumhuriyeti’nde düzenlenen bir mesleki 

yetiştirme programına dayanmaktadır (Abadan-Unat ve diğerleri, 

[tarihsiz ]:28).     

1960’larda Türkiye yurt dışına olan işgücünü desteklemiştir. 

Fazla işgücü ihracatının desteklenmesindeki temel amaç, istihdam 

darlığı olan Türkiye’den bu işgücü fazlasını dış ülkelere yöneltmek, 

buna karşılık da Türk işçilerinin döndüklerinde, dış ülkelerde nitelikli 

işçi haline gelecek olan bu işçilerin ulusal sanayi işletmelerinden 

yararlanarak, bu insanların kazanacakları niteliklerden dönüşlerinde 

yararlanmalarını ve iş bulabilmelerini sağlamak olmuştur (Abadan-

Unat ve diğerleri, [tarihsiz]:30).   

İşgücü göçü, 1960’larda II. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan 

Avrupa ekonomisini yeniden kurmak amacıyla Batı Avrupa ülkeleri, 

işgücünü karşılamak için dış ülkelerden işçi talep etmişlerdir 

(Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler). 1980’lerden 

sonra Batı Avrupa ülkeleri işçi alımını bırakmasıyla göçlerin yönü, alt 

yapı ve inşaat hizmetleri için S.Arabistan, Libya, Ürdün gibi ülkelere 

doğru olmuştur. 1990’larda ise işgücü göçü, eski Sovyet 

Cumhuriyetleri’ne yönelmiştir. Çalışmak amacıyla Türkiye’den ve 

diğer ülkelerden işgücü göçü yapan insanlar, gittikleri yerlere 
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alışamadıkları için büyük çoğunluğu ülkelerine geri dönmüşlerdir 

(Alper, 2005:33). Türkiye’den yurt dışına çalışabilmek için giden 

işçilerin Türkiye’nin ülke ekonomisine katkıları fazla olmuştur. 

Türkiye’nin döviz açığından dolayı kaynaklanan ekonomik sorunları, 

yurt dışındaki Türk işçilerinin biriktirdikleri dövizleri Türkiye’ye 

göndermeleriyle biraz azaltılmış oldu.     

     

4.2.3. Mübadele Göçleri     
Mübadelenin kelime anlamı değiş-tokuştur. Bir antlaşmanın 

esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer 

değiştirmesiyle olan göçlere mübadele göçleri denilmektedir. 

Mübadele göçünü yapan insanlara da mübadil adı verilmektedir.  

 Mübadele göçlerine Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan Barış 

antlaşması ile Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus 

mübadelesi göçü örnek verilebilir. Bu mübadele Anadolu'daki 

1.200.000 Rum'un Yunanistan'a, Yunanistan'daki  500.000 Türk’ün de 

Türkiye'ye gelmesi ile sonuçlanmıştır. Batı Trakya Türkleri ve 

İstanbul Rumları bunların dışında tutulmuştur (Çobanoğlu, 2011). 

Mübadele göçleri, zorunlu göçlerdendir ve çok sık karşılaşılan göç 

çeşitinden değildir. Genellikle savaşlardan sonra alınan kararlar 

sonucunda meydana gelebilmektedir. Mübadele göçü ile göç eden 

insanlar (mübadiller) alıştıkları, doğup büyüdükleri yerden devletlerin 

karşılıklı olarak aldıkları kararlar sonucunda zorunlu göçe mecbur 

bırakılmış ve birçok insan mağdur olmuştur.    

   

5. TÜRKİYE’DE KENTE GÖÇLERLE BİRLİKTE ORATAYA 

ÇIKAN SORUNLAR        
Türkiye’deki göçlerin kentlere (şehirlere) olan etkilerinden 

bahsetmeden önce kentleşmenin tanımını ve sebeplerini açıklamak 

gerekmektedir. Sanayiye ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kent 

sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu 

beraberinde getiren, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş 

bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranışlarında kentlere ilişkin 

http://www.uludagsozluk.com/k/yunanistan/
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değişikliklere yol açan bir nüfus birikim sürecine “kentleşme” 

denilmektedir (E. Kaya ve diğerleri, 2008:15-16). Ayrıca kentleşme, 

kentlerde yaşayan nüfusun ve kent sayısının artması anlamına da 

gelmektedir.       

Kentleşme, Sanayi Devrimi ile başlamıştır. Sanayileşme ile 

birlikte modernleşmenin ortaya çıkardığı toplumsal bir olgudur. 

Sanayi Devriminin birçok etkisinin yanında üç önemli sonucu vardır: 

Sosyal yapıda farklılık, üretimde yenilik ve nüfus mobilitesinde 

hızlılık (kentleşme) bu önemli sonuçlardandır (E. Kaya ve diğerleri, 

2008:16).      

Türkiye’de kentleşme 1950’li yıllarda sanayileşme ile birlikte 

gelişme göstermiştir. Sanayileşmeyle birlikte kentlerdeki fabrika 

sayılarında artış olmuştur. Fabrikalar artınca, kırda işsiz kalan insanlar 

kentlere gelerek iş bulmaya başlamışlardır. Bunun beraberinde de 

kırdan kente göç yaşanmıştır. Dolayısıyla da kentleşme süreci 

başlamış olmuştur.    

Kentleşmenin siyasi, iktisadi, teknolojik ve sosyo-psikolojik 

sebepleri vardır. Siyasi sebepler olarak, her ülkenin sahip olduğu 

siyasi rejimler kentleşmeye olumlu olumsuz yönlerden etkileyebilir. 

Örneğin bir kentin başkent olması, bir anda kentleşmesine sebep 

olabilir (Ankara gibi) (Özer, 2004:60). İktisadi sebepler olarak, 

insanların kırsal alanda iş bulma ihtimalinin azalmış olması ve kentsel 

alanda iş bulma ümidinin daha yüksek olması gösterilmektedir. 

Teknolojik sebepler radyo, televizyon, gazete ve internet sayesinde 

kentlerin insanlara ne gibi fırsatlar sunabileceği konusunda daha rahat 

fikir edinilmesini sağlamaktadır. Denizyolu, karayolu, demiryolu ve 

havayolu alanındaki gelişmeler ulaşım konusunda daha rahat 

edilmesini sağladığı için kentlere göçün sebeplerinden birini 

oluşturmaktadır. Son olarak da sosyo-psikolojik nedenler olarak kan 

davaları, kent havasının insanı özgür kılacağı inancı ve çevre baskısı 

olmadan yaşama isteği kentlere göçlerde etkili olmaktadır. 

“İstanbul’un taşı toprağı altın”, “Doğunun Paris’i” gibi ifadelerin söz 

konusu kentlerin kentleşmelerinde psikolojik açıdan etkili olduğu 
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söylenebilir (Şahin, 2010:49-53).    

 Türkiye’deki kentleşmenin Ankara dışındaki kentlerde hız 

kazanması, 1950’lerden sonra görülmektedir. Bunun en önemli 

nedeni, tarıma traktörün girmesidir. Traktörün tarıma girmesiyle 

tarımla uğraşan birçok insan işsiz ya da gizli işsiz kalmıştır ve bununla 

birlikte 1950’den sonra karayoluna ağırlık verilmesiyle ve son yıllarda 

da havayoluna yönelik yenilikler yapılarak birkaç firmanın hava 

taşımacılığına girmesiyle kentleşme hızında artış olmuştur (Şahin, 

2010:55). Genel olarak bakıldığında insanlar, kentlere ekonomik 

nedenlerin yanında iyi bir yaşam sürebilmek umuduyla da göç 

etmektedirler. Kentlerin çekici yönleri de   insanların kentlere göç 

etmelerine neden olmaktadır.     

Türkiye’nin kentleşme durumuna bakılınca kentleşme, 

özellikle Türkiye’nin batısında daha yoğundur. Kentleşmeyi tetikleyen 

göçlerin yönü de hep batıya doğru eğilim göstermiştir. Göçler, bazen 

kırsal alandan büyük şehirlere doğrudan göç şeklide, bazen de önce 

küçük ve orta ölçekli kentlere, daha sonra büyük şehirlere olacak 

şekilde olmuştur. Göç hareketine ilk katılanlar, gençler ve az çok 

okuma yazma bilenlerdir. Gidilen yerlere tutunabilme açısından 

hemşehrilerin bulunması önemsenmiştir. Bu da kentlerde belli 

yörelerden gelenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerin oluşmasına 

sebep olmuştur. Kentlerin gelişmesinde üniversitelerin, kamu iktisadi 

teşekküllerinin ve askeri gazinoların etkileri oldukça fazla olmuştur 

(Şahin, 2010:55-56).  Göçler, hem göçü veren hem de alan birimler 

üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Hem kırdan kente hem de 

kentten kente gerçekleşen göçlerde göçü veren birimin ekonomik, 

toplumsal ve kültürel yaşamında birtakım değişiklikler ortaya 

çıkmaktadır. Genç, nitelikli ve üretken nüfusun bir bölümünü 

kaybetmesi, maddi sermayenin ve diğer ekonomik kaynakların belli 

kentsel merkezlere akarak orada yoğunlaşmasına sebep olması göçü 

veren bölgelerde gerçekleşen olaylardandır. Özellikle Sanayi 

Devrimi’nden sonra sosyo-mekansal gelişmeler açısından ortaya çıkan 

genel eğilim, göç sürecinde göçü alan birim olarak kentlerin öne 
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çıkmasıdır. Göçler özellikle, yoğun ve kontrolsüz biçimde yaşandığı 

dönemlerde kentin toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik yaşamına 

damgasını vuran bir olay olarak ortaya çıkar. Göçler, sanayileşme ile 

birlikte yoğun ve kontrolsüz bir biçimde yaşanmıştı (Kaygalak, 

2009:18-20). Göç alan kentlerde göçün yarattığı etkiler genel olarak 

kentlerin fiziki dokusuna, kent yönetimine, kentin kültürel yapısına 

yönelik olmuştur. Türkiye’de kentlere göçlerle birlikte birtakım 

sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Gecekondulaşma, işsizlik sorunu, alt yapı 

ve ulaşım sorunu, konut sorunu, bölgelerarası yatırımlarda, kentleşme 

oranında ve nüfus yoğunluğunda dengesizlik sorunu, kentle 

bütünleşme sorunu, çevre sorunları gibi olaylar bunlardan bazılarıdır. 

Gecekondulaşma olgusu küresel bir olgudur. Bütün gelişmekte olan 

toplumların farklı düzeylerde de olsa yaşadığı bir durumdur. 

Gecekondulaşma, Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan sonra  

tarımda yaşanan yapısal dönüşümün sonunda kentlere doğru yönelen 

göç dalgalarının yarattığı sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gibi 

çok yönlü bir olgudur.  Genellikle büyük metropollerde öncelikle 

gecekondu mahalleleri kentin çevresinde kurulmuş olmasına rağmen 

zaman içinde kent genişledikçe bu gecekondular iç tarafta kaldılar 

(Bal, 2008:117).   

Göçmenler genelde düşük gelire sahip olduklarından meşru 

yoldan konut sahibi olamayacaklarını anlayınca, dayanışma içinde 

belediye memurlarının ve yıkım ekiplerinin müdahalelerine rağmen 

ilk zamanlarda gerçekten bir gecede konutlarını yapmayı 

başarmıştılar. Bu yüzden de bu yasal olmayan konutlara “gecekondu” 

denilmiştir. Gecekondulaşma, Türkiye kentleşmesinin ilk aşamasında 

ortaya çıkmış ve 1950’lerde kurumsallaşmıştır (Bal, 2008:118). 

Göçmenlerin konut ihtiyacını karşılayan gecekondular, kentin fiziki 

yapısını bozacak dereceye gelmiş ve çarpık kentleşmeyi beraberinde 

getirmiştir.      

Kentlere gelen nüfus, sanayileşme süreci çerçevesinde 

oluşturulan yeni iş alanlarının çok üstündeydi.  Bunun sonucu olarak, 

kentsel nüfusun önemli bir bölümü hizmet sektörüne kayıp bu 
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bölümün beklenmedik ölçüde büyümesine yol açarken, kentlerdeki 

gizli ve açık işsizlik oranı da sürekli olarak artmıştır.Bu da  işsizlik 

sorununa neden olmuştur (Keleş, 1996:119-120). Türkiye’deki 

kentleşmenin sanayiye bağlı olarak gelişmemesi, kent istihdam 

yapısındaki gizli ve açık işsizliğin ortaya çıkmasına aracı olmaktadır 

(Keleş, 1996:122).Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme kısa bir 

zaman dilimine sığdırıldığından kent, kentsel işlevlerinden 

soyutlanmış, aşırı ve nüfus yığılmalarının ortaya çıktığı bir yer haline 

gelince kentin, temel maddi özellikleri olan yol, kanalizasyon, su, 

elektrik gibi alt yapı hizmetlerinin yerine getirilememesi durumundan 

dolayı alt yapı sorunu ortaya çıkmaktadır. Alt yapı yetersizliğinin 

başlıca sebebi kaynak yetersizliğidir (Özer, 2004:68). Ulaşım sorunun 

nedeni ise kentlerin nüfusunun düzensiz ve hızlı bir şekilde artmasıyla 

insanları taşıyan özel araçlar ile toplu taşıma araçlarının sayısının 

artmasıdır.  Konut, birey ve aile için temel gereksinimlerinden biridir. 

Barınma sorununu karşılamaktadır. 1960’lara kadar önemli sorunlar 

arasına yer almayan konut, hızlı kentleşme, nüfus artışı, çekirdek aile 

yapısının yaygınlık kazanması ve gelir düzeyinin düşüklüğünden 

dolayı sorun olarak ortaya çıkmıştır (Özer, 2004:69). Kentlerin hızla 

artan nüfusuna karşılık konut sorununun patlak vermesi kaçınılmaz 

olmuştur. 

Hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz durumlardan 

diğeri,  bölgelerarası yatırımlarda, kentleşme oranında ve nüfus 

yoğunluğundaki dengesizliktir. Kentleşme süreci içinde kente göç 

eden insanların genellikle metropollere (İstanbul, Ankara, İzmir) 

gitmeleri ile hem bölgelerarası yatırımlarda hem kentleşme oranında 

hem de nüfus yoğunluğunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Nüfusu 

kalabalıklaşan kente daha fazla yatırım yapılmak zorundadır. 

Kentleşmeden dolayı Türkiye’nin kentleşme oranı ve nüfus alma oranı 

fazla olan özellikle batı illerine yatırım yapılması gerekmektedir. 

Türkiye’nin metropol şehirlerinde nüfus, genelde kentleşmenin 

etkisiyle artarken, göç edilen bölgelerin nüfusunda azalma gerçekleşir. 

Bu durumda nüfus dağılımında ve bölgelerarası yatırımlarda 
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dengesizlik oluşturur.  Kırdan (köyden) kente göç eden insanların, 

kentle bütünleşme sorunu yaşadıkları gözlenmektedir. Bu durum da 

kentte iki ayrı kesimin oluşmasına neden olmaktadır (köylüler-

şehirliler). Göç edenler ekonomik nedenlerden dolayı kent yaşamına 

ayak uyduramamaktadırlar. Ayrıca, şehirlilerin kente gelen 

göçmenlere karşı küçümseyici, dışlayıcı tutum ve davranışlarda 

bulunmasının etkisiyle de göç edenler kentle bütünleşememektedirler 

(Özer, 2004:70).  

Kültür ve adet farklılıklarından dolayı da göç edenler kentlerde 

sorun yaşamışlardır. Hem kentte bulunanlar hem de kente göç 

edenlerin birbirlerine uyum sağlayamamaları kentlere de olumsuz 

yansımıştır. Son olarak da kente göçlerle birlikte ortaya çıkan çevre 

sorunlarından (gürültü gibi) bahsedebiliriz. Nüfusu kalabalıklaşan 

şehirlerin çevre sorunları da artmaktadır. Kentte yaşayanların kent 

olanaklarını korumamaları, kentsel hizmetlerin maliyetlerinin yüksek 

oranda artmalarına sebep olmaktadırlar. Çeşmeler, parklar, banklar, 

yerler ve benzeri donatım ve ekipmanlar tahrip edilmekte ve çevre 

hızlı bir şekilde kirletilmektedir (E. Kaya ve diğerleri, 2008:42).  Bu 

kirliliklerden dolayı da kentlerden beklenilenlerin aksine kentsel 

sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Çevre sorunlarını doğuran 

temel etmenlerin başında “düzensiz kentleşme” gelmektedir. Çevre 

kirlenmesinin yoğunluk kazandığı bölgeler kirlenme sorununu 

oluşturan etmenlerin yer aldığı bölgelerdir. Bu bölgelerin başında 

metropolitan alanlar gelir. Bu durum nedeniyle çevre kirlenmesi 

konularında, bu metropolitan alanlar için, uzun süreli politikalar 

geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Gökdelenleri çoğaltıp, yeşil alanları 

betonlaştırmak da çevre kirlemesine neden olmaktadır (Tokuçoğlu, 

1993:19). Çevre sorunları insanlara hem yaşam koşullarında hem de 

görüntü nedeni ile rahatsızlık vermektedir. Büyük kentlerde nüfus 

yoğunluğu fazla olunca, kentlerdeki insanların ihtiyaçlarının 

karşılanmasında sıkıntılar meydana gelmektedir. Türkiye’de son 

dönemlerde metropol kentlere göç edenlerin yaşadıkları kültürel şoku 

aşabilmeleri ve kente tutunabilmeleri için hemşehri dernekleri 
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tarafından çeşitli organizasyonlar yapılmaktadır. Kente gelenler iş ve 

konut bulabilmek, ekonomik ve sosyal sorunlarını azaltabilmek ve 

kültürel kimliklerini koruyabilmek için dernek ya da vakıf benzeri 

örgütlerin çatısı altında hemşehrilik adına birleşmektedirler (Bal, 

2008:137). Göç edenler, genelde daha önce göç etmiş olan akrabasının 

yanına gelerek kentte tutunmaya çalışmaktadırlar. Köy yerinden 

kentlere göç eden insanlar üzerlerindeki şoku daha kolay atabilmek 

için onlara yol gösterebilecek birilerinden yardım almaları daha doğru 

olacaktır.     

 

6. GÖÇLERİ AZA İNDİREBİLMEK İÇİN ALINABİLECEK 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ      

   

Göçleri tamamen durdurabilmek mümkün değildir. Zorunlu 

göçlerin durdurulması olası iken gönüllü göçlerin durdurulması pek 

öyle görünmemektedir. Göçlerin getirdiği olumlu sonuçların yanında  

olumsuz sonuçlar da mevcuttur. Çözüm önerileri ile birlikte 

Türkiye’de göçlerin oranını azaltmak, hem kentlerin düzeni için hem 

de insanların psikolojik durumları için faydalı olabilir. Çözüm 

önerilerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:  

- İşsizlik sorununun olabildiğince aza düşürülmesi,  

- Bölgelerarası yatırım farklılıklarının azaltılması,  

- Kentlerdeki eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerinin kırsal 

kesimlerde de uygulanması,   

- Kırsal alanlarda özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının 

geliştirilmesi,  

- Ahır hayvancılığının geliştirilmesi, 

- Beyin göçünü engelleyecek önlemlerin alınması,  

- Metropol kentlerin olanaklarının diğer kentlere de 

sunulabilmesi,  

- Türkiye’nin kırsal bölgelerindeki üniversitelerin imkanlarının 

geliştirilmesi,  

- Doğal koşullara uygun yatırımların yapılması, 
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- Her yörenin kendine has ürünleri devlet tarafından özellikle 

desteklenmelidir.         

  

7. SONUÇ 

Türkiye’de göç olgusu, Türkiye tarihinin her döneminde 

görülen bir durumdur. Göçler, hayat şartlarının ne getireceğine bağlı 

olarak gerçekleşmektedir. Sadece Türkiye’de değil dünyanın her 

yerinde göçler yaşanmaktadır ve göçlerin nedenleri hemen hemen aynı 

özellikler göstermektedir. İnsanlar hayatta kalabilmek ve iyi bir yaşam 

sürdürebilmek için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışmaktadırlar. 

İnsanlar çağın değişen ve gelişen olaylarına istesin veya istemesin 

ayak uydurmak zorunda kalmaktadır.  

Türkiye’de göçler özellikle makineleşmenin arttığı yani 

1950’li yıllardan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Tarımda 

makineleşmenin başlamasıyla, işsiz kalan işçiler yeni arayışlara 

başvurmuştur. Aynı yıllarda kentleşme olgusu ortaya çıkmış ve 

kentlerin olanakları insanlara cazip gelmeye başlamıştır. Önceleri 

devlet eliyle desteklenen göç, kentlerde birtakım sorunları da 

beraberinde getirmiş ve bunun üzerine devlet, öncekinin aksine göçü 

önlemeye çalışmış ancak bunda yeterince başarılı olamamış, insanlar 

kentlere göç etmeye devam etmişlerdir.    

İnsanların daha iyi bir yaşam sürebilmeleri, eğitim 

alabilmeleri, sağlık olanaklarından yararlanabilmeleri ve en önemlisi 

de iş bulabilmeleri için kente göç ettikleri görülmektedir. Göç eden 

insanlar, göç ettikleri yerlerde kendi yaşantılarını idame ettirmeye 

devam etmekte ve kültürlerinden kopamamaktadırlar. Bu durum 

onları, diğer kentliler tarafından “öteki”leştirmekte ve kültür 

çatışmalarına da yol açmaktadır. Türkiye’deki göç çeşitlerini, “iç ve 

dış göçler” olarak ikiye ayırmak mümkündür. İç göçler; ülke içinde ya 

mevsimlik olarak ya da sürekli bir şekilde gerçekleştirilen göçlerdir. 

Dış göçler ise; ülke dışına yapılan göçlerdir. Genellikle bir işte 

çalışabilmek için yurt dışına yapılan göçler bu tür göçlere örnek 

gösterilebilir. Bu göçlerin bir kısmı gönüllü (beyin göçü, sürekli 
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göçler gibi), bir kısmı da zorunlu (mübadele göçleri, terör 

olaylarından ve doğal afetlerden kaynaklanan göçler gibi) şekilde 

olmaktadır. 

Türkiye’deki göçler sonucunda hem göç alan hem de göç 

veren yerlerde ortaya birçok sorun çıkmaktadır. Gerek nüfus 

dağılımında gerekse yapılan yatırımlarda ülke genelinde 

bölgelerarasında eşitsizlik, dengesizlik görülmektedir. Türkiye’nin 

batı bölgeleri sürekli gelişirken doğu bölgelerinde çok fazla bir 

değişiklik görülmemektedir. Gecekondulaşmayla birlikte kentlerin 

yapısı bozulmaktadır. Göçlerle birlikte var olan kültürel çatışma 

kişilerin kimlik krizine girmelerine ve insanlarda psikolojik sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Göçlerin bu denli yoğun olmasını 

engelleyebilmek için bazı önlemler alınabilir. Özellikle göç veren 

bölgelere yatırım yapılarak büyük kentlerdeki olanaklar buralarda 

sağlanabilirse göçlerin bir kısmı azaltılabilir. Göç veren yerlerde iş 

imkanlarının artırılması da önemli bir çözüm yolu olabilir. Ülke 

genelinde kentler arasındaki her yönlü uçurum azaltılabilirse, ne 

insanlar doğup büyüdükleri yerden ayrılmak zorunda kalmış ne de 

gittikleri yerlerde ikincil muamele ile karşılaşmış olurlar. Ayrıca 

ayrımcılığın verdiği psikolojik sorunlarla çatışma ortamı da 

engellenmiş olur. Bunlara benzer yapıcı çözümler üretilebilirse geçici 

göçler dışındaki göçlerin oranında azalma mümkün olabilir.  
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(8) 

AVRUPA BİRLİĞİ VE POSTMODERN JEOPOLİTİK 

Doç. Dr. Sait YILMAZ
12

 

 

ÖZET 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya Modern ve Post-modern 

jeopolitikaların kesiştiği hatta iç içe geçtiği bir nitelik taşımaktadır. 

Bir yandan Modern jeopolitiğin öncüsü ABD kendi ulusal çıkarları 

doğrultusunda bu coğrafyada büyük bir dönüşüm başlatmışken, Post-

modern anlayışın tek örneği olan Avrupa Birliği de kendine has ancak 

ABD ile çoğunlukla paralel bir kurgu ile bu dönüşümde rol 

almaktadır.  

Söz konusu dönüşümlerin ortak kurgusu ülkelerin içeriden ve 

dışarıdan ağ stratejisi ile sarmalanması, hedefi ise ulus-devlet 

yapılarını etki ve kontrol altında tutarak, güç kullanmalarının ve siyasi 

iradelerinin ipotek altına alınmasıdır. Bu makale ABD’ye göre daha az 

bilinen Avrupa Birliği’nin örtülü metotlarının arkasındaki yumuşak 

güç öncelikli güç kurgusunu ve müdahale mekanizmasını tanımlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Yumuşak Güç, Post-

modern, Müdahale, Kırılgan Devletler. 
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EUROPEAN UNION AND POSTMODERN GEOPOLITICS 

 

ABSTRACT 

Location of Turkey and its periphery represents a geography of 

conjuction and grift areas for modern and postmodern geopolitics. On 

the one hand, while the USA, frontier of modern geopolitics, has 

triggered a great transformation in that geography in pursuit of its 

national interests, at the other side, the EU, unique sample of post 

modern understanding, has been playing a role, mostly in parallel with 

USA, in that transformation with its exclusive structure.  

The common scenario behind these transitions is their 

wrapping up the country internally and externally with a web strategy 

and its target is to disable them to use  political will and power by 

keeping up their "nation - government" structure under influence and 

conrol. In that article it is aimed to define EU’s soft power structure 

and intervetion mechanism behind its subtle methods  less known in 

comparison to USA’s. 

 

Keywords: European Union, Soft Power, Postmodern, 

Intervention, Fragile States. 
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1. GİRİŞ 

21. yüzyıl, müdahalelerin kapsam ve yöntem değiştirdiği bir 

hegemonya düzeni içinde evrilmektedir. Söz konusu evrim sürecinde 

hegemonyayı temsil eden ABD ile ona en yakın güç merkezlerinden 

biri olan Avrupa Birliği (AB) başı çekmektedir. Küreselleşme ile 

birlikte ulus-devlet anlayışı radikal bir değişime girmişken, dünya, 

ulus-devletler topluluğundan ağlar topluluğuna doğru gitmektedir 

(Naisbitt: 1997: 31). Bu ağ sadece küresel ekonominin getirdiği 

bilgisayarlar, yatırımcılar ve şirketler ağı değil; ulus-devlet ile halk 

arasına gizlice örülen yapılanmaların sözde demokrasi adına ancak, 

ulus-devlet egemenliği aleyhine oluşturduğu ittifakların ağı ile de 

ilgilidir. Artık iç ve dış müdahaleler ağ stratejisi ile ulus-devlet 

yapılarının etki ve kontrol altına alınmasını hedeflemektedir. Söz 

konusu ağ, hegemon güçlerin diğer ülkelerde ulus-devlet egemenliğini 

istismar etmek, etkilemek, yıkmak, sınırlamak için kendilerine hizmet 

edecek maniple sivil toplum örgütleri, vakıflar vb. kurumlar ve etki 

ajanlarını ihtiva eden bir yapılanmadır. Bu çalışmanın amacı, Avrupa 

Birliği’nin dış ve güvenlik politikalarının uygulanmasının arkasındaki 

güç sistematiğini ve ağ kurgusunu teorik ve pratik yapısı ile ortaya 

koymak, bunu yaparken de AB’nin sahip olduğu postmodern anlayışı 

ABD yaklaşımı ile kıyaslamaktır. Bu kapsamda, öncelikle modern ve 

postmodern hegemonya anlayışı açıklandıktan sonra AB sert ve 

yumuşak güç sistemi üzerinde durulmuş, müteakiben demokrasi 

geliştirme, kriz yönetimi gibi uygulamaların ağ stratejisi içindeki 

unsurları detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. 

 

2. BATI HEGEMONYASININ REKABET ALANI; 

AVRUPALILAŞTIRMA VE AMERİKALILAŞTIRMA 

ABD’nin hegemonyayı devraldığı II. Dünya Savaşı’nın sonu 

ile birlikte Amerikan tipi özgürlükler, yaşam biçimi ve demokrasisi 

dünyanın herhangi bir yerine uygulanabilecek olgular olarak kabul 

edildi. Ancak Avrupa Birliği fikrinin ivme kazanması ile birlikte 

Amerikan modeli artık Avrupalıların siyasi kontrol peşinde olduğu 
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yeni bölgelerde Avrupalılaştırma projeleri ile karşılaşmaya başladı. 

Avrupalıların bu bölgeleri bir dereceye kadar Avrupalılaştırma 

gayreti, Amerikalıların kendi modellerini ihraç faaliyetleri ile iç içe 

girmektedir (Inozemtsev: 2006, 171). Ancak, Avrupalılaştırma 

(Europeanisation) ve Amerikalılaştırma (Americanisation) birbirinden 

ayrı birer geçmişe ve yaklaşım farkına sahiptir. 

Amerikalılaşmanın 1960-1970’li yıllardaki ilk adımları 

Amerikan ekonomisinin en uzun, en sürekli ekonomik büyümesi 

sayesinde çok başarılı oldu. Ancak, sağlanan zenginlik ve verimlilik 

Amerika dışındaki ülkelerde gelir eşitsizliklerinden kaynaklanan 

sosyal istikrarsızlıkları körükledi. Son 40 yılda dünya nüfusunda en 

zengin ve en fakir arasındaki fark 7’den 75 kata çıktı. Başarısız ülkeler 

ABD’nin ilgisini çeken petrol gibi doğal kaynaklara sahip olmasına 

rağmen ABD yanlısı hükümete sahip değillerse dünya gündemine 

geldiler ve müdahale edildiler. Avrupa ise ya küresel çıkarları için 

ABD ile işbirliği yapmakta ya da ondan artanlarla yetinmeye 

çalışmaktaydı.  

Avrupalılar, Avrupalılaştırma işinin bizzat içinde ve peşinde 

iken Amerikalılar evrensel idealler ve değerler yaydıklarını 

düşündükleri için Amerikalıları kullanmamışlardır. Amerikalılaştırma 

bir yandan dünyanın her köşesinden insanları Amerika’ya çekerken 

Amerikan kültürü büyük bir dönüşüm içine girmiş durumdadır. Tüm 

dünyayı kendine çeken Amerikan yaşam biçimi ülkede kaybolmak 

üzeredir. Bugün dünyada pek az kimse açıkça Amerikalıları 

sevmediğini söyleyebilir ama bir yandan Amerikan karşıtlığı 

artmaktadır. Bunun temel nedeni ise -tıpkı düşmanla doğrudan 

savaşmadan zafer kazanmayı öngören Amerikan askeri stratejisi gibi, 

Amerikalılar olmadan Amerikalılaştırma sürecidir.  

 Amerikalılar dünyayı siyah ve beyaz, iyi ve şeytanın 

merkezleri olarak ayırma, dünyayı çok basite alma alışkanlığındadır. 

Dünyayı daha iyi yapma sloganı ile önerdiği özgürlükler ve insan 

hakları kültürel ve ideolojik olarak farklı diğer halkların sosyal 

düzenlerine yansımamaktadır. Afganistan ve Irak’ta gerekli olan 
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kültürel toleransı sağlamak yerine resmi demokrasi formatının peşine 

düştükleri için başarısız oldular. Kültürel iletişim beslenmeden ve 

güven telkin etmeden demokrasi projelerinin başarısız olmaya 

mahkûm olduğu görülmektedir. Üstelik dünyanın seçilmiş enerji 

bölgelerine demokrasi anlayışını dayatırken farklı amaçlar peşinde 

oldukları ortaya çıkmıştır. 

 Avrupalılar ise her zaman götürmek istedikleri uygarlığa diğer 

ülkelerin hazır olamayabileceklerinin farkında idiler. Gittikleri 

yerlerdeki açıklık ve isabetli tutumları oralarda Avrupalı kimliğinin 

ayakta kalmasını sağlamıştır. Amerikalılar için Amerika ve dünyanın 

diğer kalan kısmı arasında bir sınır görülmemektedir. Amerikan 

projesi hem dünyada çökmekte hem de Amerikan kimliğine zarar 

vermektedir (Inozemtsev: 2006, 175). Bu yüzden Amerikan projesinin 

geleceği giderek Batı uygarlığının en merkezi endişesi olmaktadır. 

 

3. MODERN VE POSTMODERN HEGEMONYA 

ABD bir yandan modern jeopolitika kapsamında devlet aktörlü 

dünya düzeninde askeri üstünlüğü ile hegemonya kurgusunu 

sürdürürken diğer yandan AB ile post-modern jeopolitika kapsamında 

işbirliği yapmaktadır. Postmodern jeopolitika, ulusötesi dinamikleri de 

içerecek şekilde devletten sivil topluma kayarak ve ekonomik 

küreselleşmeyi kullanarak insan hakları ve küresel demokrasi 

dayanakları üzerine bir post-modern dünya düzeni inşa etmeyi 

hedeflemektedir (Falk, 2005: 44). Post-modern anlayışın ekonomik 

güvenlik fonksiyonu; küreselleşme ile birlikte, ulus-devletlerin güçlü 

merkez sermayeler yörüngesinde ve denetiminde ufak adacıklar 

halinde sömürü merkezleri haline getirilmesi, dünya kaynaklarının 

paylaşılmasında, merkezin beslenmesine yönelik olarak ve merkezin 

hâkimiyetine uygun bir dünya sistemi ortaya çıkarma riski 

taşımaktadır (Barnett, 2005: 7-8). Post-modern güvenlik arayışları, 

hegemonya anlayışının aktör, yöntem ve vasıtaları ile çerçevesinin 

yeniden kurgulanmasıdır.  
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Tablo 1: Modern & Post-modern Jeopolitik Kıyaslaması 
Modern Jeopolitik (ABD) Post-modern Jeopolitik (AB) 
* Devlet Aktörlü 
* Sert güç öncelikli 
* Ulusal çıkar esaslı 
* Küreselleşme 
* Başarısız Devletler 
* İyiler ve Kötüler 
* Demokrasi  
* Zorlama 
* Amerikalılaştırma 

* Çokuluslu 
* Yumuşak güç öncelikli 
* Uluslararası hukuk & rejimler 
* Avrupa odaklı 
* Kırılgan devletler 
* Gri bölgeler 
* İyi yönetişim 
* Diplomasi 
* Avrupalılaştırma 

 

Yeni hegemonyayı temsil eden uluslararası sermaye sadece 

liberalizm karşıtlarına değil, ulusalcılara da karşıdır. Yapısı gereği 

uluslararasıcı olan yeni hegemonya düzeni hem ekonomik hem de 

siyasal ve toplumsal uluslararası “düzenleyici” kurumlardan yanadır. 

Dünya düzeninde ‘hukuksal düzenlemeleri’, ‘serbest piyasa 

ekonomisi’ ile bire bir ilişkilendirilen ‘demokrasi’ ve demokrasi 

kültürüyle gelişen “insan hakları”nı savunmaktadır. Hegemonyanın 

ekonomik modeli olan ‘serbest piyasa ekonomisi’ kendi siyasal 

düzenlemelerini de beraberinde getirmektedir. Bu değişimin 

merkezinde ‘devlet’ olma anlayışında yaşanacak değişimler 

bulunmaktadır.  

Barış ortamının; savunma harcamalarını asgariye indirecek, 

uluslararası barış ‘kontrol altında tutmak’ (containment) ve 

‘caydırıcılık’ gibi saldırgan olmayan daha ucuz yumuşak güç 

yöntemleri ile korunması hedeflenmektedir. Bütün bu gelişmelerin, 

yavaş yavaş devletlerin içinde merkezi yer tutan askeri bürokrasinin 

önemini azaltması öngörülmektedir. Diğer yandan piyasa ekonomisi 

kendi kendini düzenleyeceği için devletin ekonomideki rolü asgariye 

inmesi; bunun da sivil bürokrasinin merkezi önemini azaltması 

beklenmektedir. Ayrıca yeni hegemonyanın önerdiği toplumsal model 

'orta sınıfın' var olması ve mümkünse genişlemesi üzerine kurulu 

olduğundan, ‘demokrasi’nin yaygınlaştırılması ile devlete hâkim 
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(bürokrasi gibi) odakların gücünün erozyona uğrayacağı 

hesaplanmaktadır. 

 

4. POST-MODERN DÜNYA ANLAYIŞI 

Batı politikalarının özünde Soğuk Savaş bitene kadar modern 

devlet vardı. Post-modernistlere göre Batı Avrupa için post-modern 

çağ 1989’da başlamıştır. Avrupalılar artık post-modern bir kıtada 

yaşayan post-modern devletler bütünüdür. Post-modern bir düzen, 

post-modern devletler ve karşılıklı bağımlılığı gerektirir. “Çıkar” 

modern devlet ve varisi post-modern devlet için farklı anlamlar 

taşımaktadır. AB post-modern sisteminin en gelişmiş örneğidir. AB 

post-modern bir varlıktır; dünyadaki ağırlıklarını ve etkilerini artırmak 

maksadıyla egemenliklerini birleştirmeyi ve ortak yasalara uymayı 

gönüllü olarak kabul eden bir devletler topluluğudur (Rehn, 2007: 73). 

Post-modern dünyada geleneksel anlamda güvenlik tehditleri yoktur; 

çünkü üyeler birbirlerini işgal etmeyi düşünmezler. AB içinde 

tartışılan çıkarlar öncelikle politik tercih ve sorumlulukların paylaşımı 

meseleleridir. 

Post-modernistler, ABD’nin temsil ettiği ‘Realizm’in devletler 

arasında güvenlik rekabetine yol açtığını ve devletleri savaşa teşvik 

ettiğini ifade etmektedir. Onlara göre, bunun yerine işbirlikçi 

normların, bireylerin, devletlerin ve bölgelerin birbiri ile çalışmayı 

öğreneceği barışçı bir küresel politiğin gelişmesi programlanmalıdır. 

Realizmin yerine toplumcu söylemler ve fikirler öne çıkarılmalıdır. 

Post-modernlere göre, uluslararası ilişkilerin doğası; güvenlik 

hakkında düşünme ve konuşma yöntemimize göre değişebilir (George, 

2004: 27).   

 Post-modern anlayışa göre bugün dünyada ne yeni bir dünya 

düzeni, ne de yeni bir dünya düzensizliği söz konusudur. Bunun 

yerine Avrupa’da bir güvenlik kuşağı, dışında ise tehlike ve kaos 

kuşağı bulunmaktadır. Post-modern düzenin tehditlere cevabı, işbirliği 

imparatorluğunun sınırlarını genişletmektir. Post-modern ağ ne kadar 

genişletilebilirse, komşulardan gelebilecek risk de o kadar azalacaktır 
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ve aşırı silahlanmaya gerek kalmadan topluluğu savunacak daha fazla 

kaynak sağlanacaktır.  

 

5.  AVRUPA BİRLİĞİ VE DEMOKRASİYİ YAYMA 

Demokrasi dalgalarının Avrupa’da 1989-1991 döneminden 

itibaren iki safhalı bir demokratikleşme süreci başlattığı söylenebilir. 

İlk safha olan 1989’dan 2004 yılına kadar olan dönemde AB üyelik 

adayı ülkeleri kendilerine verilen haritayı izleyerek gerçek birer 

demokrasi olma yolunda istenen (Kopenhag) kriterleri yerine 

getirdiler. 1993 yılında kabul edilen Kopenhag kriterleri içerisinde 

demokrasiye resmi dokümanlarda şu şekilde atıfta bulunulmaktadır; 

“Üyelik, aday ülkenin demokrasiyi garanti eden kurumsal istikrarı, 

hukuk düzenini, insan haklarını ve azınlıkların korunmasını sağlamış 

olmasını gerekli kılar.” İkinci safhanın başlangıcını temsil eden 2004 

yılında ise demokratik kurumları henüz adapte etmekte olan, rejimi ve 

hukuk düzeni sorunlu diğer Avrupa ülkeleri için yeni bir 

demokratikleşme süreci başlatıldı.  

Avrupa Birliği’nin demokrasi yayma girişimleri içerisinde dört 

aktör öne çıkmaktadır: Komisyon, Parlamento, Konsey ve Dışişleri 

Bakanı. Komisyon, ekonomik ve teknik yardım vasıtalarını kullanarak 

demokrasi ve pazar ekonomisine geçiş ile ilgili kriterleri yaptırım 

olarak kullanmaktadır. Parlamento ise daha çok demokrasi ve insan 

hakları ile ilgili konularda bütçe üzerindeki gücünden istifade 

etmektedir. Demokrasi projeleri için EIDHR
13

 inisiyatifi kapsamında 

özel bir bütçe bulunmaktadır (CEPS, 2005: 3). Konsey’in demokrasi 

geliştirme rolü dış ve güvenlik politikası uygulamalarından sorumlu 

Yüksek Temsilci (Javier Solana) tarafından güvenlik ve askeri 

konulardaki sorumlulukları kapsamında yerine getirilir. Komisyon’da 

görev yapan AB Dışişleri Bakanı ile birlikte Yüksek Temsilci, 

Komisyon ve Konsey’in girişimlerini entegre eden bir yapısal işbirliği 

oluşturmaktadırlar. 

                                                 
13

 EIDHR: The European Initative for Democracy and Human Rights. 
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Demokrasi ve Avrupalılaşma konseptleri, AB için birbirini 

tamamlayan kategoriler olarak görülmektedir. Avrupalılaşma, 

demokrasiyi de kapsamakla birlikte daha geniş bir konsepttir. 

Avrupalılaşma, modernizmin Avrupa ayağı olarak, modern Avrupa 

normları ve değerlerinin aşağıdaki üç dinamiğin etkileşimi içerisinde 

bir araya getirilmesi süreci olarak görülmektedir (Alexander, 2005: 

35-36): (1) Demokrasi ve insan hakları için AB tarafından gerekli 

görülen normların yasal olarak geliştirilmesi, (2) Artan entegrasyonun 

sonucu olarak girişimci ve bireylerin gerçek çıkarlarının adapte 

edilmesi, (3) Sosyal seviyede sübjektif değerlerin ve kimliklerin 

adapte edilmesi. 

AB’nin demokrasi yayma rolü güvenlik rolüne benzer şekilde 

daha çok kendisine çevre ülkeleri hedef alan bir coğrafya içerisinde 

yürütülmektedir. Nitekim AB Yüksek Temsilcisi Solana, genişleyen 

AB’nin komşularını ve bu kapsamdaki işbirliğini; Akdeniz (Barselona 

Süreci), Balkanlar (İstikrar ve İşbirliği Süreci) ve RF, BDT ve diğer 

Avrupa ülkeleri (Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması) olarak 

sınıflandırmaktadır. Demokrasi alt yapısı bakımından hedef bölgeler 

üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir: yeni AB üyesi ülkeler ve 

diğer aday ülkeler demokrasi kulübünün ciddi üyeleridir. İkinci grubu 

Sovyetler Birliği’nden ayrılmış ve sorunlu demokrasilere sahip ülkeler 

oluşturmaktadır. Üçüncü grupta ise Akdeniz ve Orta Asya 

coğrafyasında yer alan ve demokrasiden henüz çok uzak kabul edilen 

Arap ve Müslüman devletler yer almaktadır.  

Demokrasi geliştirme projeleri strateji ve kurumsal vasıtalar 

bakımından ABD’ninkilerden farklılıklar taşımaktadır. Projelerin bir 

kısmı AB’nin genişleme stratejisi içerisinde, bir kısmı ise daha çok 

lider konumdaki ülkelerin kendine vazife edindiği bir dış politika 

stratejisi olarak ele alınmaktadır. Genişleme sürecini temel alanlar 

hedef ülkelerde demokrasinin geliştirilmesi için AB’nin cazibe 

merkezi olarak örnek alınmasını ve açık siyasi şartların öne 

sürülmesini vasıta olarak kullanmaktadır. Dış politika eksenli 

demokrasi zorlamaları ise AB’nin kurumsal ve tarihsel gelenekleri ile 
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kısmen de olsa çatışan farklı ülkelerin öncelikleri ile karmaşık bir hal 

almaktadır. 

AB’nin ‘Avrupa İyi Komşuluk Politikası’ oluşturmak yolunda 

attığı adımlar, tam üyelik ile AB’nin dış ilişkileri arasındaki mesafeyi 

azaltmak için bir araçtır (Derviş, 2004: 16). Demokratikleşmeyi 

birinci öncelik olarak belirleyen AB’nin resmi komşuluk politikası 

(ENP
14

), bunu bir dış politika olarak gören veya giriş süreci stratejisi 

olarak kabul eden çeşitli (daha çok Eski Sovyetler Birliği’ne komşu) 

ülkelere AB yumuşak gücü (sopa ve havuç) vasıtası ile istenen 

baskıların yapılabilmesi için çerçeve oluşturmaktadır. Söz konusu 

baskılar: uzun dönemdeki hedefi AB’ye üyelik olan Batı Balkan 

ülkelerine İstikrar ve İşbirliği Anlaşması Süreci (SAP
15

), Akdeniz 

ülkelerine ise Akdeniz Diyalogu (EMP) ya da diğer adı ile Barselona 

Süreci yolu ile uygulanmaktadır.  

Üyelik sürecinde SAP ve ENP politikaları için aynı kurumlar 

kullanılmasına rağmen aralarındaki fark AB değerleri, normları ve 

standartlarına uyum için uygulanan baskının yoğunluğu ve teşvik edici 

unsurları ile ilgilidir. Üyelik için tam uyum mecburidir. SAP ülkeleri 

için daha esnek ve zamana yayılmış bir süreç içerisinde tam uyum 

beklenir. ENP ülkeleri için ise uyum daha esnek veya seçici unsurlar 

içerir. SAP, üyelik sürecinin birinci türevi, ENP ise ikinci türevi 

olarak özetlenebilir. Her üç politikada bir yol haritasına bağlı olarak 

Komisyon tarafından görev tanımı ve izleme esasları belirlenen bir 

süreç dâhilinde uygulanır. 

 

6.  AB GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI 

Avrupa Güvenlik Politikası, ‘sınırların korunmasına dayalı 

savunma’ anlayışını terk ederek ‘sınırların ötesindeki menfaatlerin 

korunması, olumsuz gelişmelere imkan vermeden yerinde 

çözümleme’ ilkesine dayalı ‘stratejik güvenlik’ kavramına 

                                                 
14

 ENP: European Neighborhood Policy. 
15

 SAP: The Stabilization and Association Agreement Process 
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yönelmiştir. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP: ESDP
16

) 

bugün için ne yeterli bir altyapıya, ne de uzun vadeli bir konsepte 

sahiptir (Pilegaard, 2004: 23).  

Bunun nedeni, AB ülkelerinin kısıtlı kaynaklarının ancak 

sınırlı bir uluslararası kuvvet projeksiyonuna imkân vermesi ve 

küresel bir gündem yerine bazı ülkelerin kısa vadeli öngörülerine 

dayanıyor olmasıdır (Schake, 2002: 11). AGSP’nin en büyük eksiği 

gerçek bir genel stratejik çerçevesinin olmamasıdır. Bunun temelinde 

üye ülkeler arasında eski kolektif savunma anlayışı (pasif reaksiyon) 

yerine kolektif güvenliğin (pro-aktif) esasını teşkil edecek güvenlik 

hedefleri konusunda politik konsensüse varma zorluğu yatmaktadır.  

Önceki AB Yüksek Temsilcisi Javier Solana tarafından 

hazırlanan AB Taslak Strateji dokümanı tehdit temelli idi. Bu 

doküman ile AB, beş büyük tehlike belirlemişti: uluslararası terörizm, 

kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar, 

başarısız/kırılgan devletler ve organize suçlar (Schake, 2002: 15). 

Dokümanda ABD tanımlaması olan ‘serseri devletler’in yerine 

‘kırılgan’ veya ‘başarısız olmakta olan ülkeler’ ifadesi yer almakta ve 

ABD’nin aksine bu tür ülkeler için ‘rejim değişikliği’  yerine ‘iyi 

yönetimin geliştirilmesi’ önerilmektedir (Haine, 2004: 44). Yeni 

strateji dokümanı güvenlik politikası için Birliğe üç temel unsura 

dayanan bir anlayış ve kimlik önermektedir: (1) Avrupa etrafındaki 

güvenlik bölgesini genişleterek uluslararası sınırı kuvvetlendirmek; 

(2) Yukarıda sayılan tehditlere tedbir getirmek ve (3) İki yeni konsept; 

‘önleyici angajman’ ve ‘etkili çoktaraflılık (effective multilateralism)’.  

Önleyici angajman konsepti, birliğin istikrar ve ulus-inşası 

yaklaşımını ifade etmektedir (Haine, 2004: 45). Bu yaklaşım ABD’nin 

askeri güç kullanma metodundan farklı olarak birlik dışında 

kullanılacak 5.000 polis, sivil yönetim ve sivil koruma memurları ile 

hukukun üstünlüğünü sağlayacak adalet görevlilerinin kullanılmasını 

öngörmektedir. Bu yaklaşım öncelikle Moldova, Ukrayna ve Beyaz 

                                                 
16

 ESDP: Euroepan Security and Defense Policy. 
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Rusya gibi komşu ülkeleri hedef almaktadır. AB Komisyonu (Eski) 

Başkanı Romano Prodi önleyici angajman stratejisini; Doğu Avrupa 

ve Akdeniz’deki komşu ülkelere topluluğun değerlerinin taşınması, 

açık pazarı ve sınırlarının genişlemesi, işbirliğini yayacak kurumların 

yerleştirilmesi ve böylece “dostlar zinciri (ring of friends)” (ağ) 

oluşturulması olarak açıklıyordu (Communication Commission, 

2003). ABD ile kıyaslandığında AB stratejisinin istikrar 

operasyonlarının daha çok askeri olmayan yönlerine odaklanmış 

olduğu söylenebilir. 

Yeni güvenlik ortamının gerektirdiği güvenlik stratejisi 

istikrarın korunmasını gerekli kılarken bunu sağlayacak tek vasıta 

yumuşak güç olamayabilir. Bu da AB içinde askeri alanda önemli bir 

değişimi ve hatta devrimi zorunlu kılmaktadır. Yakın gelecekte 

beklenen gelişmeler arasında ise AGSP uygulamalarına yardımcı 

olmak üzere AB Dışişleri Bakanı ve AB Dış Faaliyet Servisi 

kurulması, ortak güvenlik ve savunma konuları için nitelikli çoğunluk 

oy sisteminin genişletilmesi ve Petersberg görevlerinin daha da 

genişletilmesi bulunmaktadır (Taylor, 2006: 31-40). AB; henüz yeni 

güvenlik ortamına uygun bir savunma doktrini ve kendi değerleri ve 

çıkarlarına göre kendine bir dünya rolü belirlemiş olmamakla 

eleştirilmektedir.   

 

7. AB VE SERT GÜÇ 

1998 yılında ABD, AGSP’nin AB liderliğindeki 

operasyonlarında NATO vasıtalarını kullanabilmesini üç şarta 

bağlamıştı (Archick, Gallis: 2005: 14): (1) AGSP, NATO’yu 

tamamlamalı, Avrupa ve Kuzey Amerikanın güvenliğinin 

bölünmezliğini tehdit etmemeli, (2) NATO komuta yapıları veya 

ittifak kaynaklarında dublikasyona yol açmamalı, (3) AB üyesi 

olmayan Avrupalı NATO ülkelerine karşı ayırım yapmamalı. “Berlin 

Plus” Anlaşması ise AB’ye NATO kuvvet ve kabiliyetlerini harekât 

planlamasında kullanma imkânı verdi ve NATO bütün olarak angaje 
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olmadığında AB liderliğindeki harekât için NATO vasıtalarının ‘farz 

edilmiş kabulü’ öngörüldü (NATO Communiqué; April 24, 1999).  

 

Tablo 2: AB Muharebe Grupları 

S.No. Ülkeler 

1. Fransa 

2. İtalya 

3. İspanya 

4. İngiltere 

5. Fransa-Almanya-Belçika-Lüksemburg-

İspanya 

6. Fransa-Belçika 

7. Almanya-Hollanda-Finlandiya 

8. Almanya-Avusturya-Çek Cumhuriyeti 

9. İtalya-Macaristan-Slovenya 

10. İtalya-İspanya-Yunanistan-Portekiz 

11. Polonya-Almanya-Slovakya-Letonya-

Litvanya 

12. İsveç-Finlandiya-Norveç-İrlanda 

13. İngiltere-Hollanda 

Kaynak: Claire Taylor: European Security and Defence Policy: 

Developments Since 2003, House of Commons, Reseacrh Paper 

06/32, (London, 8 June 2006), p.83-84. 

  

AB klasik anlamda bir sert güç olmak yerine daha çok 

yumuşak gücü ile uluslararası bir aktör olma niyetindedir. Bu yüzden 

askeri gücünün yanında jandarma ve polis gücüne de önem 

vermektedir. 2004 yılında Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve 

Hollanda tarafından 800 kişilik bir Jandarma Gücü kurulmuş, 2006 

yılında ise Jandarma Gücü (EUROGENDFOR) Karargâhı İtalya 

Vicenza’da açılmıştır. Sonuç itibarı ile AB’nin askeri alanda oynadığı 

üç ana rol vardır: bunlar 2003’de operasyonel hale gelen Acil 
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Müdahale Gücü, Avrupa Muharebe Grupları ve Avrupa Jandarma 

Gücü’dür. 

 25 AB üyesi ülkenin 2004 yılı savunma harcamaları toplamı 

yaklaşık 335 milyar Euro civarındadır. Dünyanın en ikinci büyük 

savunma bütçesine sahip olmasına rağmen AB hala ABD’nin çok 

gerisindedir ve harcamaları gibi savunma kabiliyetleri de neredeyse 

ABD’nin yarısı kadardır (Keahone, 2004: 13). 2001 yılında ABD 60 

milyar dolarlık yeni teçhizat alırken üç büyük AB üyesi ise yeni 

teçhizat için toplam 16 milyar dolar harcadılar. Ülkelerin GSMH’dan 

savunmaya ayırdıkları pay yüzde olarak (yaklaşık) Almanya 1, 

İngiltere ve Fransa 2.5, İtalya 2, Hollanda 1.6, İspanya 1.2 şeklindedir 

(Keahone, 2004: 114). 

 AB içindeki pek çok ülkenin askeri gücü modası geçmiş ve 

yeni güvenlik ortamının gerektirdiği görevlere uygun olmayan 

teçhizatla donatılmıştır (Pilegaard, 2004: 29). Polonya ciddi 

modernizasyon faaliyetlerine ve Irak tecrübesine rağmen etkili bir 

çokuluslu harekât kabiliyeti için büyük yatırımlara ihtiyaç 

duymaktadır. Macaristan ve Slovakya ise büyük bir ordu için masraf 

yapmaktansa teritoryal savunmaya odaklanmaktadır. Hala zorunlu 

asker uygulaması yapan pek çok ülkenin kuvvetleri ise kolektif 

savunma veya zorlu barışı koruma görevlerine uygun değildir. Soğuk 

Savaş dönemi teşkilat ve anlayışına uygun orduların AB’nin etkili 

müdahale kabiliyetine çok kısıtlı katkı sağlayabileceği 

değerlendirilmektedir.  

Avrupa ile ABD arasındaki kabiliyet katkı oranını birbirine 

yaklaştırmak için referans teşkil eden Prag Kabiliyet Yükümlülük 

Dokümanı ve NATO Müdahale Kuvveti için öngörülen kuvvet 

projeksiyonuna NATO üyesi Avrupalı ülkelerin katkısı hala arzu 

edilenin çok gerisindedir. Avrupalı ortakların pek çoğu ABD için 

altyapı ve gelişmişlik düzeyi olarak değerli birer stratejik ortak 

değildir. AB içinde sadece İngiltere, Fransa, İrlanda, İspanya ve 

Hollanda profesyonel orduya sahiptir. Yeni AB üyesi ülkelerin yüksek 

yoğunluklu bir çatışma için kabiliyetleri çok sınırlıdır.  
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Avrupa’nın eksik kabiliyetleri içinde en çok dikkati çekenler 

şu şekilde sıralanabilir (General Affairs and External Relations 

Council, 2003): stratejik kuvvet intikali, hassas güdümlü mühimmat, 

komuta ve kontrol sistemleri, istihbarat, havadan yakıt ikmali, düşman 

hava savunma sistemlerinin baskı altına alınması. Başka bir kaynak 

ise bu eksiklere şunları da eklemektedir; hava-yer gözetleme, her hava 

şartında stratejik harekât alanı gözetleme kabiliyetleri, muharip arama 

ve kurtarma, elektronik istihbarat ve tam isabet güdümlü mühimmat 

(Haine, 2004: 52). Ciddi bütçe açıkları devam ederken AB savunma 

yapısı nicelikten niteliğe ciddi bir değişim geçirmek zorundadır.  

AB savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önceliği gönüllü 

sisteminden profesyonel orduya geçiş çalışmaları almıştır. Bunu halen 

sadece İsveç, İngiltere ve kısmen Fransa tarafından kullanılan ağ 

merkezli savaş (network-centric warfare) sisteminin adapte edilmesi 

projesi izlemektedir (Haine, 2004: 51). Modernizasyon projeleri 

içinde savunma bütçesinde önemli bir pay isteyen etkili bir C4ISR
17

 

kabiliyeti en öncelikli ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan 

gelecekte kurulması öngörülen ESA ile araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri için önemli miktarda fon tahsisi gerekmektedir.  

 AB içinde sadece İngiltere, Özel Askeri Şirketlerin (ÖAŞ) 

geniş bir biçimde kullanılmasını desteklemektedir. İngiliz ÖAŞ.lerinin 

savaş öncesi 320 milyon dolar olan gelirleri 2004 yılında 1.6 milyar 

dolara ulaştı. Şubat 2002’de yayımlanan Yeşil Kâğıt ile İngiltere, özel 

askeri şirketlerin BM’nin istediği büyük çaplı görevleri yerine 

getirebileceğine vurgu yaparak bu tür şirketler ile ilgili düzenlemelere 

yer vermektedir. Fransa, Nisan 2003’de çıkardığı bir kanunla bu tür 

şirketlerin muharip görevlerde yer almasını yasakladı. AB üyesi 

ülkelerden İtalya, Belçika ve Kıbrıs Rum Yönetimi, şirketleri değil 

                                                 
17

 C4ISR: Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, 

Surveilance and Reconnaissance. (Komuta, Kontrol, Askeri İletişim (Muhabere), 

Bilgisayar, İstihbarat, Gözetleme, Keşif.) 
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ama bireylerinin bu tür şirketlerde yer almasını engelleyen BM 

Konvansiyonu’nu imzaladılar.  

 

8.  AB’NİN YUMUŞAK GÜÇ KURGUSU VE KIRILGAN 

DEVLETLER 

AB’nin genişlemeden sorumlu önceki temsilcisi Olli Rhein’e 

göre AB, ‘sömürgeci’ veya ‘emperyalist’ değil ‘sivil güç’tür. AB, 

çevresini kendi çıkarlarına uyacak biçimde şekillendirmeye çalışır. 

Rhein, Avrupalıların sorunlarını çözme biçimlerini anlatmaya uygun 

benzetmenin çekiç (ABD’nin sert gücü) değil tornavida olduğunu 

söylemektedir. Rhein AB’nin elinde çok sayıda tornavida olduğunu 

söylemekte ve bunları şu şekilde sıralamaktadır (Rhein, 2007: 178-

183): (1) Para, AB ortak kalkınma programları ve yardımları ile 

dünyanın en fazla kalkınma yardımında bulunan kurumudur. (2) 

Ticaret politikası, dünya nüfusunun %7’sini oluşturan AB ülkeleri 

dünya ticaretinin beşte birinden fazlasını yapmaktadır. (3) Diplomasi, 

ODGP ile birlikte Yüksek Temsilci’nin atanması AB’nin dış politika 

ve güvenlik politikalarına kurumsal bir ivme kazandırmıştır. (4) AB 

askeri güç kapasitesini geliştirmektedir. (5) Sivil görevler kapsamında 

hukukun üstünlüğünü sağlamak amacı ile insan hakları ve seçimlere 

önem vermekte, izleme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. (6) 

AB’nin adaleti, özgürlüğü ve güvenliği temin kabiliyeti; kimlik 

kartlarından istihbarat servisleri arasında güçlendirilmiş işbirliğine 

kadar çeşitli politikaları kapsamaktadır.  

Bush dönemi politikalarının dünya çapında Amerika’ya karşı 

yarattığı nefret ve güvenlik önlemlerinin yabancıların bu ülkede 

okuyup çalışmasını güçleştirmesi nedeni ile Avrupa’nın ‘yumuşak 

güç’ alanında ABD’den avantajlı konuma geçtiği iddia edilmektedir. 

Üstelik ‘rejim değişikliği’nin yol ve yöntemi hakkında da bu avantaj 

AB’dedir. Çünkü AB’ye girmek isteyen ülkeler; ekonomik, sosyal, 

hukuki ve siyasi sistemlerinde derin değişiklikler yapmaya gönüllü 

olmaktadır. Gerçekten de, üyelik sürecinde AB, aday devletlerin 

içişlerine derinden müdahale etmekte ama bu müdahale, o ülkelerin 
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hükümetlerinin onayıyla olmaktadır. ABD ile AB’nin yaptığı iş 

özünde aynı olmakla beraber; ABD kendine has bir özensizlik içinde 

açıkça meydan okurken, Avrupa Birliği’nin yöntemi, Avrupa 

burjuvazisinin yüzlerce yıllık deneyimine dayanan ‘örtülü’ bir 

yöntemdir (Garton, 2006). 

 

9. AB YUMUŞAK GÜÇ UYGULAMALARI 

9.1. AB ve Demokrasi Geliştirme 
Demokrasi geliştirme tüm AB politikalarının en geniş konsepti 

ve temel müdahale yöntemidir. AB doğrudan demokrasi inşası 

faaliyetlerine girişmektedir (Chalmers, 2005). Bunun en görünen yüzü 

ise çeşitli ülkelerdeki seçimlere destek olunması ve izlenmesidir. 

Ancak 1990’ların sonuna doğru AB’nin diğer ülkelerde demokrasi 

geliştirme vasıtaları geliştirilmiştir. AB, seçilen ülkelerin demokratik 

reformlar yapması için ortaklık, ikna ve yerel sahiplenme 

yöntemlerinden birini kullanmaktadır. AB, politik yardım programları 

hukuk reformu ile ilişkilendirilir. EIDHR (Avrupa İnsan Hakları 

İnisiyatifi
18

) kapsamındaki hukuk, insan hakları ve demokrasi 

reformları ESDP’nin güvenlik reformları ile birleştirilmektedir. Sivil 

toplum örgütleri ve bağımsız medyanın desteklenmesi için hemen her 

mali kaynak kullanılmaktadır. 

Avrupa Güvenlik Stratejisi (ESS
19

), ‘devlet başarısızlığı’nı beş 

temel tehditten biri saymakta ve bu tür potansiyele sahip devletlere 

‘kırılgan devlet’ adı vermektedir. Bu tehditlere karşılık olarak ESS şu 

şekilde ifade edilmektedir; “diplomatik, politik ve askeri vasıtaların 

tamamının uyumlu ve etkili bir şekilde kullanılması”. Kırılgan devlet, 

halkının çoğunluğu için güvenlik, yönetim ve kamu hizmetleri gibi 

temel fonksiyonlarını yerine getiremeyen devlet olarak, 

tanımlanmaktadır. Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDGs)’ni 

başaramayacağı düşünülen 59 ülke küresel barış ve güvenlik için bir 

                                                 
18

 EIHDR: European Initiative on Democracy and Human Rights. 
19

 ESS: European Security Strategy. 
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engel olarak görülmektedir (UNDP, 2003: DFID, 2004). AB’ye göre 

kırılgan devletler ‘iyi yönetilen devletler’e dönüştürülecektir (DFID, 

2005).  

AB, kırılgan devletlerde demokratikleştirme ve stratejik barış 

yapma görevleri arasında tercih yapacaktır. ESS, ‘iyi yönetilen 

devletler’in çatışma ve istikrarsızlıkları önlemedeki gerekliliğine 

dikkat çekmekte ve onların temsil kabiliyetine dayalı, kabullenilmiş 

ve açık siyasi, adalet ve güvenlik yapı ve süreçlerine sahip olduğunu 

ifade etmektedir. İyi yönetilen devlet, uluslararası ortak yatırım ve 

işbirliği de dâhil kaynaklarını iyi yönetebilen devlettir.  

AB’nin kırılgan ülkelerde demokrasi inşası Bosna, Kosova, 

Cezayir ve Gazze, Nijerya, Uganda, Sierra Leone, Nepal, Afganistan 

ve Gürcistan gibi ülkelerde test edilmiştir. 2004 yılında EIHDR sadece 

kırılgan devletler için 124 milyon Avro bütçe almıştır. EIHDR 

programı 2002-2004 döneminde 29 olan kırılgan ülke miktarını daha 

sonra 32‘ye çıkarmıştır. Bu ülkeler arasında Endonezya, Kamboçya, 

Meksika, Bosna, Türkiye, Rusya, Cezayir, Sudan, Kongo, Kolombiya 

gibi ülkeler bulunmaktadır (Saferworld-International Alert, 2005: 36). 

2005-2006’da ise listedeki dönüştürülecek, kırılgan ülke sayısı 68’e 

ulaşmış olup, çoğu Orta Doğu ve Orta Asya ülkesidir.  

 

9.2. AB ve Ekonomik Müdahale 

Kırılgan ülkelere müdahalenin ekonomik boyutu, kalkınma 

konseptinin uygulanmasıdır. ECHO
20

,  insani yardım ve fon desteği 

kapsamlı politikaların uygulanmasında önemli bir organdır ve AB dış 

politikasından bir ölçüde bağımsız tutulmaktadır. ECHO alan 

temsilcilerinin değerlendirmeleri AB ülke delegasyonları ile 

koordineli olarak hazırlanmaktadır. Kırılgan bir ülkenin AB tarafından 

düzenlenmesi için ortalama maliyeti 100 milyar dolardır. AB 

kalkınma yardımı bu tür ülkelerin zayıf yönetişim, doğal kaynakların 

yanlış yönetimi, hizmetlerde eşitsizlik ve etkisiz güvenlik sektörü gibi 

                                                 
20

 ECHO: Directorate General for Humanitarian Aid. 
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yapısal problemlerinin çözümünü hedeflemektedir. Ekonomi 

projelerinin AB içindeki adresleri kalkınma, dış ilişkiler ve ticaret 

(Director of General Development, Director of General External 

Relations, Director of General Trade) direktör yardımcılarıdır. 

Kalkınma projelerinin geliştirilmesinde ODA
21

 gibi NGO’lar 

kullanılmaktadır.  

konomi stratejisinin temelini de iyi performans karşılığı 

kalkınma yardımı oluşturmaktadır. Temel prensipler için OECD’nin 

kırılgan ülkelere uyguladığı ilkelerden istifade edilmektedir (OECD 

Principles, 2005). Yardımların verilmesinde ülke strateji kâğıdındaki 

kontrol listelerinden ve analizlerden istifade edilmektedir. Dünya 

Bankası yardım edecek ülkeler ile ilgili düzenlemeleri yerine 

getirmekte ise de verici ülke olmadığında EDF
22

 fonundan istifade 

edilmektedir. AB ticari anlaşmalar ile de ülkelerin kalkınmasına 

yardımcı olma yanında elmas ve kereste gibi kaynaklarının 

kullanılmasına (!) yardımcı olmaktadır.  

 

9.3. AB ve Siyasi Müdahale 

Ülkelerle siyasi diyalogun sürdürülerek krizlerin kontrol 

altında tutulması öncellikli stratejidir. Müdahale edilecek ülkeler ile 

AB’nin başat ülkelerinin sömürgecilik döneminden kalma bağlarının 

olması yanında bu ülkelerin BM, Dünya Bankası ve IMF üyesi olması 

ve yeni AB üyesi ülkelerin komşuluk ilişkileri işleri daha da 

kolaylaştırmaktadır (Saferworld-International Alert, 2005: 22). 

AB’nin siyasi nüfuz vasıtalarının başında AB Özel Temsilcileri 

(EUSRs), özel haberciler, üçlü misyonlar, bakanlık toplantıları 

gelmektedir. Siyasi mesajlar gayri resmi olarak veya deklarasyonlar, 

müşterek faaliyet ve ortak pozisyon başlığı ile yayınlanmaktadır. 

Yöntem, hedef ülkenin durumuna, AB’nin çıkarlarına ve siyasi nüfuz 

için mevcut çerçeve yapılara göre değişmektedir. Örneğin AB-Afrika 

                                                 
21

 ODA: (İngiliz) Overseas Development Agency. 
22

 EDF: European Development Fund. 
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Zirvesi veya AB-Rusya Zirvesi gibi üçüncü taraflar ile de bakanlık 

seviyesinde diyalog yolu seçilebilir. AB’nin 120 ülkede bulunan 

delegasyonu metot seçimlerini kolaylaştırır.  

 

Tablo 3: AB Mekanizmaları 

Mekanizmalar Süreçler Vasıtalar 

Politik; CFSP * Siyasi Diyalog 

* Müşterek 

Faaliyetler 

* Ortak Pozisyonlar 

* Havuç-Sopa 

* Özel Temsilciler 

* Özel Haberciler 

* Deklarasyonlar 

* Troyka Görevleri 

Kriz Yönetimi; 

ESDP, ESS 

* Sivillerin 

korunması 

* Önleyici strateji 

* Petersberg 

görevleri 

* İnsani Yardım 

* Güvenlik reformu 

* RRF 

* AB Polisi 

* ECHO 

* EUMS 

* Sivil-Asker 

Planlama Hücresi 

Demokratikleştirme; 

EIHDR, RRM 

* İyi yönetişim 

* Hukukun 

Üstünlüğü 

* Sivil toplum 

desteği 

* Medya desteği 

* NGO desteği 

* İnsan hakları 

* Delegasyonlar 

* Sivil Toplum 

Koordinatörü 

* Alan temsilcileri ağı 

* NGO’lar 

* Sivil toplum 

* Medya 

Kalkınma; OECD 

Prensipleri, Ülke 

Stratejileri 

* Bölgesel İşb. Anl. 

(PHARE, TACIS, 

MEDA, ALA vb.) 

* Kalkınma yardımı 

* Ekonomik 

Ortaklık Anlaşması 

* Ticari Anlaşmalar 

* DG’ler (Dev, Relex, 

Trade) 

* EDF 

* IMF,  

* Dünya Bankası 

* BM Kalkınma Fonu 

* ODA 
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AB’nin müdahaleleri genellikle ‘havuç ve sopa’ stratejisini 

öngördüğünden siyasi ve ekonomik vasıtaların karışımı ile uygulanır. 

Eğer havuçlar işe yaramaz ise AB’nin demokratik ve insani yüzü bir 

anda değişerek ekonomik yardımların iptali, siyasi izolasyon gibi 

yumuşak yaptırımlardan askeri müdahaleye kadar varan zorlayıcı 

yöntemler devreye girer. Havuçlar ise Avrupa Ortaklığı veya Cotonou 

gibi anlaşmalar kullanılarak ülkelerin iyi yönetişim ve insan hakları 

adı altındaki AB isteklerini kabul etmesi ve bunun karşılığında 

AB’nin yardım ve ticaretinin artmasıdır.  Ancak AB istekleri yap-

kurtul cinsinden olmayıp sürekli iyileştirmeyi gerektirdiğinden ve üye 

ülkelerin müştereken anlaştığı ekonomik, sosyal ve siyasi performans 

kriterlerine dayandığından AB ortağı olarak kabul edilmek zor iştir.  

AB, bölgesel özel temsilciler atayarak siyasi diyalog için 

zemin oluşturulması yanında bölgesel çerçeve anlaşmalarının diğer 

aktörlerle birlikte uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda 

devlet dışı aktörlerin bölgeye ve kırılgan ülkelere nüfuz etmesi için 

alternatif giriş noktaları seçilmektedir. EIHDR ve Hızlı Reaksiyon 

Mekanizması (RRM
23

) AB hükümetlerinden onay almadan yeni sivil 

toplum, demokrasi, insan hakları ve çatışmayı önleme projelerine fon 

sağlamaktadır. AB, bir yandan da sivil toplum, yerel iş çevreleri, 

çokuluslu iş dünyası ve parlamentoları geniş bir siyasi çerçevede bir 

araya getirmektedir.  

Dikkat edilmesi gerekli bir aktör de AB Delegasyonları 

içindeki Sivil Toplum Koordinatörleri (SCOs
24

)’dir. AB, Sivil Toplum 

Koordinatörü faaliyetlerini ve atölye çalışmalarını destekleyerek veya 

NGO ve iş dünyasına kaynak sağlayarak yerel sivil toplum ve iş 

dünyası arasında kurulan ağları geliştirir. AB ile ilgili ülke arasındaki 

tüm bilgiler SCO ile paylaşılır ve bilgi akışına göre stratejiler gözden 

                                                 
23

 RRM: Rapid Reaction Mechanism. 
24

 SCOs: Civil Society Co-ordinators in EU Delegations. 
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geçirilir. AB Komisyonu Ülke Strateji Kâğıdı ve diğer analizler 

Politika Planlama ve Erken İkaz Ünitesi (PPEWU
25

) ile tartışılır. . 

 

9.4. AB ve Kriz Yönetimi 

Kurulan istişare sistemi sürecinde özel temsilciler ve raporların 

neden olabileceği AB ile ilişkilerde her an bir donma veya duraklama 

söz konusudur. AB Konseyi için erken ikaz amaçlı bir izleme listesi 

de hazırlanmıştır. Her altı ayda bir sadece Konsey’e sunulan ‘Özel’ 

gizlilik dereceli dokümanlar ile durum gözden geçirilir. AB 

Komisyonu Ülke Çatışma Değerlendirmeleri (CCAs
26

) ise açık ve 

detaylı dokümanlar olarak AB ortak üyelerinin çoğunu ve 

delegasyonlarını bilgilendirir. Bu tür dokümanlar her beş yılda bir 

revize edilir. CCA uzun dönemli analitik gözden geçirmeler, izleme 

listesine uygun olarak kısa dönemli kriz yönetim perspektifleri 

hazırlar. CCA, Konsey’in yıllık ülke izleme listesi ile ilişkilendirilir ve 

gerek AB Görev Başkanları gerek ülkelerdeki görevli saha aktörleri ve 

gerekse diğer uluslararası kuruluşlar için ilgili ülke hakkında bir 

izleme ve haber toplama planı oluşturur.  

Ülke izleme listelerindeki emareler (indicators) 6-12 ve 6-36 

aylık periyotlara ayrılır. İzleme Listesi’nin bilgi kaynakları arasında 

Siyasi Ünite (siyasi istihbarat), EUMS (askeri istihbarat), CIVCOM 

(sivil toplum istihbaratı) ve CPU (DG Dev, ECHO ve DG Relex 

masalarından alınan ekonomik ve insani istihbarat) bulunmaktadır. 

2004 yılında başlatılan Göteborg Yükümlülükleri inisiyatifi ile 

önleyici stratejiler ile izleme listeleri ilişkilendirilerek erken ikazın 

erken eyleme dönüştürülmesi hedeflendi (Secretary General/High 

Representative, 2006). Bu amaçla oluşturulan Konsey Bölgesel 

Çalışma Grupları, Komisyon’dan aldığı bilgiler ile AB politika 

vasıtalarının (diplomatik, ekonomik, ticaret) en iyi nasıl 

                                                 
25

 PPEWU: the Policy Planning and Early Warning Unit (PPEWU) for Council 
26

 CCAs: Commission’s Country Conflict Assessments. 
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kullanılacağını değerlendirmektedir. Halen sekiz ülke ile ilgili çalışma 

grubu bulunmakta ve bunlardan ikisi ertelenmiş konumdadır.   

Bir ülkeye askeri müdahale zamanının gelmesi demek ESDP 

ile AB stratejisinin kırılgan ülkeye uygulanması için AB kriz yönetim 

sisteminin devreye girmesi demektir. Bunun için önce ‘gerçeği tespit-

bulma ve izleme görevleri (fact-finding and monitoring missions)’ 

düzenlenir. Kriz gene ülkenin kendi halkı vasıtası ile çözüleceğinden 

irtibat ofisleri oluşturulur. CIVCOM
27

, NGO uzmanları ile toplanırken 

sivil toplum örgütlerinin katkısı ile uygulanacak senaryolar da 

görüşülür. Askeri ve sivil aktörlerin koordineli ve çok fonksiyonlu 

paketler dâhilinde kullanılması için müşterek stratejik planlama ve 

görevlerin tespiti, Sivil-Askeri Planlama Hücresi (CMPC
28

) tarafından 

disiplinler arası uzmanlar bir araya getirilerek yerine getirilir. AB 

müdahalesinin bir boyutu da hedef ülkede güvenlik sektörü reformuna 

(SSR
29

) başlanmasıdır. Bu reform; silahsızlanma, askeri faaliyetlerin 

durulması, yeniden entegrasyon (DDR) ve küçük silah inisiyatifini 

kapsamaktadır. 

 

10. AB DIŞ POLİTİKA YAPILANMASINDA SON 

DEĞİŞİKLİKLER 

 AB’nin ortak dış eylem politikasını koordine etmek üzere 

Brüksel’de kurduğu Avrupa Dış Eylem Hizmet Teşkilatı’nı (EEAS)
30

 

1 Ocak 2011’de faaliyete geçti. EEAS’ın kurulması 2009 Lizbon 

Anlaşması çerçevesinde AB’yi sadece ekonomik değil, diplomatik 

olarak da etkin bir güç haline getirmek olarak ifade edilmektedir. 

EEAS’ın başkanı yani yeni dış politika başkanı olan Barones 

Ashton’ın resmi unvanı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi oldu (EU External Action Service, 2010). Ashton, aynı 

zamanda AB’nin icra kolu olan Komisyon’un başkan yardımcısıdır. 

                                                 
27

 CIVCOM: The Committee for the Civilian Aspects of Crisis Management. 
28

 CMPC: Civil-Military Planning Cell. 
29

 SSR: Security Sector Reform. 
30

 EEAS: European External Action Service EEAS. 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

208 

 

EEAS’ın yaklaşık 5.400 personel kadrosu vardır. EEAS politikası 

Fransız diplomat ve EEAS genel sekreteri Pierre Vimont tarafından 

yönetilmektedir. Bu teşkilat AB’nin diğer ülkelerdeki 136 

delegasyonunu bünyesinde toplamaktadır. Teşkilat, güvenlik ve 

savunma politikası kriz yönetim yapıları ile geleneksel diplomasi, 

kalkınma için danışmanlık ve finansal yardım yapılarını bir araya 

getirmektedir. Teşkilat bünyesinde Avrupa Komisyonu, Avrupa 

Konseyi ve 27 üye ülkeden diplomatlar yer almaktadır (EU CSDP, 

2010/2011).  

 EEAS ile ortak bir diplomatik kültür yaratarak, Avrupa 

Komisyonu’nun dış ilişkiler alanında faaliyetlerini yürütmek ve 

AB’nin dış ilişkilerinde uyum sağlamak amaçlanmaktadır. Bütçesi 

Avrupa Komisyonu tarafından idare edilen EEAS’ın faaliyetleri, 

Avrupa Parlamentosu denetimine tabidir. Bu kapsamda, AB’nin Dış 

İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi 

Catherine Ashton, Avrupa komşuluk ve ortaklık enstrümanı da dâhil 

ana AB fonlarının siyasi koordinasyonundan sorumludur. EEAS’ın 

Başkanı olan Ashton, AB Parlamentosu ve AB Konseyi’ne karşı 

sorumludur. Öte yandan AB, sahadaki güvenlik etkinliğini artırmak 

için AB Güvenlik Sektörü Reformu (SSR
31

) adı ile bir kapasite 

havuzu kurdu. AB, son yıllarda Batı Balkanlardan Kongo’ya sözde 

güvenlik alanında bu ülkeleri desteklemek için çeşitli vasıtalar 

geliştirdi.  

CSDP kapsamında SSR görevleri olarak 2010 yılında 

Kongo’da polis ve savunma reformu ve Guyana’da güvenlik ve yargı 

reformu uygulandı. Bu reformlar sivil kontrol, demokratik normlar, iyi 

yönetişim, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, konulara bütünsel yaklaşım 

gibi kılıflar altında gönderilen uzmanlar vasıtası ile yapılmaktadır. 

SSR uzman havuzu 2008’de Fransa tarafından getirilmişti. Havuzda 

bulunan 104 uzman, siyasi ve stratejik analiz, savunma, istihbarat, 

adalet/hapishane, polis, sınır/gümrük, kamu finansı ve sivil toplum 

                                                 
31

 EU Security Sector Reform. 



 
KAÜ-İİBF DERGİSİ * CİLT: 3 * SAYI: 3 * YIL: 2012 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ 

KAFKAS UNIVERSITY, JOURNAL OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES 

FACULTY 

WEB: http://iibfdergi.kafkas.edu.tr  

 

209 

 

gibi konularda SSR desteği sağlamaktadır. Timler halinde 

görevlendirilen bu SSR uzmanları BM, AGİT ve Afrika Birliği 

yapıları altında da kullanılmaya çalışılmaktadır. Gerçek işleri gittikleri 

ülkede AB çıkarları çerçevesinde ülke inşası olan bu uzmanlar daha 

sonraki politikaları geliştirmek için bir araya gelmekte, atölye 

çalışmaları ile tecrübelerini birbirlerine aktarmaktadırlar. EEAS’ın 

kurulması ile bu havuz, Kriz Yönetimi Planlama Direktörlüğü’nden 

(CMPD
32

) EEAS’ın bünyesine katıldı. 

 

 

11.  AB ÜYESİ ÜLKE NASIL GÜÇLÜ OLABİLİR? 

AB içerisinde güçlü konumda olmak ve ulusal çıkarların 

korunması ancak bazı ekonomik, sosyal ve politik egemenlik 

unsurlarının elde bulundurulmasına bağlıdır. Bunun için özellikle 

ekonomik vasıtalara dayanan uygun bir strateji gereklidir. Halbuki 

AB’nin yeni üyeleri katılım sürecinde farklı stratejiler izlemiş olsalar 

da çoğu ekonominin tamamını liberal hale getirirken şok terapiler 

uygulamışlar ve en iyi ekonomik birimlerini (blue chips) ve hatta 

doğal kaynaklarını AB’nin hakim ülkelerine ve daha az oranda 

ABD’ye satmak zorunda kalmışlardır (Stiblar, 2005: 4). Reformcu, 

liberal veya değişimci olmasına bakılmaksızın yeni üyelerin 

yöneticileri ekonomik vasıtalarını ellerinde tutamamışlar ve büyüyen 

AB’nin alt tabakasına doğru yol almışlardır.  

AB üyelerinin eşitliği ve tek tek ulusal çıkarlarının korunması 

ancak merkezde bulunan eskiler ile yeni üyelerin aynı standartlara 

kavuşması ve merkez kuşağa yaklaşmaları ile mümkündür. Her 

ülkenin kendi ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayacak bir strateji ve 

bu stratejiyi uygulamaya yarayacak vasıtalara ihtiyacı vardır. Bununla 

beraber makro vasıtaların çoğu Brüksel ve Frankfurt’ta, mikro 

vasıtalar ise ülkelerin kendi içinde tutabildiği vasıtalardır. Bütün 

ülkelerin Londra, Berlin, Viyana veya Roma gibi merkezleri 

                                                 
32

 Crisis Management and Planning Directorate. 
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olmamakla beraber pek çok mikro ulusal çıkar için bu merkezlere 

yakın olmak zorundadırlar. Aynı durum ülke içi ve ülkeler arası 

çıkarların söz konusu olduğu makro ulusal çıkarlar için de söz 

konusudur. AB’nin yapısal fonlarının sınırlı olması ve verilmesindeki 

özel koşullar nedeni ile ülkelerin gelişimini sağlamak için yeterli bir 

vasıta değildir. Fonların verilmesinde alıcı ülkenin çıkarları değil 

Brüksel’in planlaması esastır. Küçük ülkelerin AB içinde etkin 

konuma gelebilmesi ancak kendi şirketlerini yönetebilmeleri ve 

uluslararası alanda karar verici konumlarının etkinliği, diğer yandan 

bazı AB kurumlarını kendi ülkelerinde konuşlanması ile mümkün 

olabilir (Stiblar, 2005: 22-23).  

Ülkenin iç kuvvetleri ülke dışında da etkin olacak güce sahip 

olmalıdır. Ülkenin karar vericileri, kurumsal yetkilileri ve özel yapısı 

(şirketler, bankalar vb.) ülkenin kendi stratejileri ve hedefleri 

konusunda işbirliği yapmalıdır. Bu stratejiler küreselleşme ve 

bölgeselleşme süreci içerisinde ülkeyi merkez ülkeler konumuna 

taşımalı ve kendi vatandaşlarının diğer üye ülke vatandaşları ile eşit 

refah ve haklara sahip olmasını hedeflemelidir. Bunu sağlamanın en 

temel vasıtası ise daha AB’ye katılım safhasında yapılacak 

müzakerelerde BM içerisinde veya küresel/bölgesel girişimler için 

bazı egemenlik haklarının korunmasıdır. Böyle bir stratejik imkân 

ülkenin faaliyetleri, kararları, beyanatları ve reaksiyonları ile ilgili 

önemli bir vasıta yelpazesi sağlayacak ve kendi vatandaşlarına da 

imkânlar sunarken körü körüne AB merkezine bağımlılığı 

önleyecektir.  

Özetle söylemek gerekirse, Brüksel ve Frankfurt’tan dayatılan 

makro politikalara teslim olmamak içeride kuvvetli mikro vasıtalara 

sahip olmayı gerektirmektedir. Bu ise ancak güçlü bir finansal sektör, 

daimi vatandaşların mülkiyet haklarının korunması ve ulusal 

çıkarların sağlanmasında hükümet ve diğer içyapılar arasında sıkı bir 

işbirliği ile mümkündür. Ekonomik kaynaklar dışında korunması 

gereken ekoloji, sağlık ve sosyal koruma, bilginin dağıtımı, eğitim ve 

teknoloji alanında ilerleme, sanat ve kültürün gelişimi, dil’in 
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korunması, ulusal mirasın muhafazası gibi ulusal çıkarlar için uygun 

bir strateji geliştirilmelidir.  

 

 

 

12. SONUÇ 

Post-modern düzen, otoriter ve ulusalcı yaklaşımları reddeden, 

buna karşılık bireyci ve tüm insanların mümkün olduğu kadar bir 

arada refahı ve gelişimini öngören bir ideal dünya düzeni 

öngörmektedir. Ancak bunun ne AB içinde başat rolüne soyunan 

ülkeleri, ne de başta ABD olmak üzere dünyanın geri kalanındaki 

ülkeleri kendi ulusal çıkarlarının peşinde koşmaktan ve kendi 

uluslarının önceliklerini gözetmekten ve bu kapsamda gerekirse güç 

kullanmaktan alıkoymayacağı ortadadır. Sistemin temeli; küçük 

devletlerin bir arada tutulması ve yönlendirilmesi için sözde post-

modern birer kavram gibi sunulan karşılıklı bağımlılık ve paylaşım 

anlayışı içerisinde ülkelerin içyapılarının geçirgen hale getirilmesi, 

diğer yandan bu ülkelerin dış politikaları ulusaşan organizasyonlar 

vasıtası ile ipoteğe alınarak ağın tamamlanmasıdır. 

Güç artık bir seçenek olmadığından, bir tür hukuk, pazarlık ve 

hakemlik karışımı gereklidir. Ancak AB henüz, Avrupa çıkarının 

değil, ulusal çıkarların daha etkin biçimde peşine düşen bir örgüt 

konumundadır. Avrupa Birliği’ni politika ve güvenlik konularında bir 

blok olarak görmek mümkün değildir. Burada ayrışımı sağlayan tek 

tek ulusların çıkarlarıdır. AB anlayışı içerisinde ulusal çıkarlar 

tanımlanırken milliyetçiliğin nasıl reddedileceği olgusu cevabı hala 

araştırılan bir sorudur. Sonuç olarak, üye ülkeler ya kendi yarattıkları 

güç ve cazibe ile birlik içinde bir refah ve gelişme merkezi olarak 

kimlik ve egemenliklerini bir ölçüde koruyacaklar ya da diğerlerinin 

yarattığı cazibe tuzağı içinde devletler üstü yönetime teslim olup, 

zamanla kimliklerini ve egemenliklerini kaybedeceklerdir. 
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(9) 

PARANIN DEĞERSİZLİĞİNE DAYANAN TEFECİLİK 

YASAĞINA KARŞI KAZANÇTAN AYRILAN PAY OLARAK 

FAİZİN YASALLIĞI 

Dr. Kürşat Haldun AKALIN
*
 

 

ÖZET 

 Martin Luther, borçlanan kişi bütün riski üstlendiği, alacaklı 

hiç bir tehlikeye girmeksizin kazanç sağladığı, değişen koşullar ve 

talihsizlik alışılmış riskleri üstlenmeksizin gelir elde ettiği için; 

tefeciliğin yanlış olduğunu beyan etmiştir. Bu nedenle Luther, 

pervasız bir şekilde arazinin ipotek altına alınmasına ve günah affı 

belgeleriyle paranın toplanmasına, çok acımasız bir tarzda 

saldırmıştır. Almanya’nın tefecilik yoluyla tüketildiğinde, özellikle de 

annuity (ana para karşılı düzenli aylık faiz) tarzındaki tefecilikle 

sömürüldüğünde ısrar etmiştir.  

Jean Calvin ise, bir tefecilik borçlanması olmaması nedeniyle, 

yalnızca işte kullanma niyetleriyle alınan üretken borçlara izin 

verilmesi gerektiğini düşünmüştür. Zira, borçlunun alacaklıya kıyasla 

daha fazla kazanabileceğini kabul etmiştir. Ancak, fakirden kesinlikle 

bir faiz alınmamalıdır. Modern çağların başlangıcında, dünyevi 

iktidarlar paranın arz ile talebine göre belirlenen piyasa fiyatına uygun 

olarak faiz oranına karar vermişlerdir. Maksimum faiz oranı, daha 

sonra yüzde sekizden yüzde beşe düşmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Günah affı belgesi, Aylık faiz geliri, 

Tefecilik. 

 

 

 

                                                 
*
 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, haldunakalin@oku.edu.tr 
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THE LEGALITY OF INTEREST AS PAYING THE PORTION 

OF GAIN AND 

AGAINST TO THE USURY THAT DEPENDED ON THE 

UNFRUITFUL OF MONEY 

 

ABSTRACT 
 Martin Luther asserted that usury is wrong because all the risks 

fall on the borrower,  the creditor makes his profit without danger and 

he earns income without incurring the usual risks due to changing 

conditions and misfortune. For this reason Luther attacks very 

unfairness without reckless way in which land was mortgaged and 

money was collected by indulgences. He insisted that all Germany is 

being exhausted by usury,  notably exploited by borrowing in the form 

of the annuities.  

Jean Calvin thought that only productive credit for business 

purposes is allowed,  because this is not usury borrowing. Because he 

admitted that the debtor could be gain just as much from the money as 

the creditor. But from poor men no interest is to be taken. At the 

beginning of modern times,  the secular powers were decided to the 

interest rate according to money’s market price which determined by 

supply and demand. The maximum rate of interest was reduced from 

10 percent to 8 percent and to 5 percent later. 

 

Keywords: Indulgences,  Annuity,  Usury. 

 

1. GİRİŞ 

     Protestanlığın ortaya çıkardığı ahlaki yargılar sayesinde, 

ekonomik rasyonalizmin ve kapitalizmin ruhunun benimsenmesine ve 

de yayılmasına uygun bir ortamın oluşmuştur. Reform hareketinin 

ekonomik düşünce üzerindeki etkilerini irdelerken;paranın iş 

etkinliğinde kullanılması,  sermayeye dönüştürülmesi, arttırılan 

yatırımın kazançla ödüllendirilmesi, kazançtan faizin de ayrılarak borç 

veren kimselerin sağladıkları bu katkılarından payını almaları gibi 
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zamanın yerleşmiş ekonomik işlemlerine; Katolik ve Protestan 

mezheplerinin toplumsal öğretilerinin dikkate alınması gerekir. 

Protestanlar özellikle de Puritanlar, her türlü sınırlamadan ve olumsuz 

ön yargılardan kurtulmuş bir şekilde, hisse senedi ya da tahviller 

yoluyla, parayı sermayeye dönüştürebilmişlerdir. Böylece 

oluşturdukları sermayeyi de en ussal tarzda  kullanabilmişlerdir. Zira,  

Kalvinizm,  ekonomik tutkulara gem vurmamış veya bireysel 

etkinlikleri düzenleyerek çıkar ilişkilerini denetim altına alma gibi bir 

gayretin içine girmemiştir. Fakat, çalışma hayatı dışında kalan eğlence 

ve vakit öldürme dünyası üzerinde,  Kalvinizm,  orta çağın kilise 

otoritesinden daha katı ve hoşgörüsüz bir şekilde baskı kurmuştur. 

Ancak Kalvinizmin bir ölçüde neden olduğu, mesleki etkinliğin 

doğrudan Tanrı yolu haline gelmesi ve işteki başarının da 

seçilmişliğin bir kanıtı içeriğinde algılanması anlamındaki dinsel 

güdülere; İskoçya ve Cenova’daki Kalvinist yönetimin özelliklerinde 

pek rastlanılmadığı, yapılan araştırmaların vardıkları sonuçlar 

arasındadır.  

Her şeye rağmen, Kalvinist ahlak ile kapitalist ruh arasında 

kurulmuş olan bu bağlantı,  aralarında nedensellik bağının var olduğu 

kanısında büyük haklılık payı bulunmaktadır. Protestanlık ile 

kapitalizm arasında böyle bir nedensellik bağının, ikna edici bir 

surette kanıtlamış olması gerekmektedir. Kapitalizmin Protestanlıktan 

daha önceden de var olduğu, özellikle de Luther’in ekonomik 

görüşlerin orta çağ uygulamalarından pek fazla farklılık taşımadığı, 

orta çağ sonrası Katoliklerin de ussal ekonomik eylemi benimser 

gözüktükleri gibi yükselen itirazlar karşısında; kapitalizm ile 

Protestanlık arasında kurulmak istenilen bu nedensellik bağının 

kanıtlanmasında,  ikna edici olunamamasına yol açmıştır. Yine de,  

reformun ekonomik düşünce üzerindeki etkileri dikkate alındığında, 

böyle bir bağın bulunduğuna dair inancın, son derece yaygın olduğu 

da bir gerçektir. Protestanlık ile kapitalizm arasında doğrudan bir 

nedensellik bağının kurulmasında ilk kanıtlanması gereken konu,  
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Protestanlığın faiz hakkındaki yargıları ne ölçüde değiştirdiğinin 

irdelenmesi üzerinde odaklaşmaktadır.  

Reformist liderlerden Luther, ‘parasını faize vermez, suçsuza 

karşı rüşvet almaz’ (Cleary 1914; 104), Erasmus ‘hepsi sapıttılar, 

birlikte murdar oldular, iyilik eden yok,  hayırsever bir kişi bile 

yoktur’ (Cleary 1914; 147); Melanchton, ’gaddarlığa güven 

beslemeyin, çapul ile övünmeyin; servet artışına aşırı yürek 

bağlamayın;doğrulara karanlıkta ışık doğar,  acıyan ve ödünç veren 

adama iyidir; o dağıttı fakirlere verdi, onun salahı ebediyen durur’ 

(Cleary 1914; 169) ifadeleriyle,  hemen hepsi tefeciliğe karşı 

çıkmıştır. Oysa, Zwingli, ‘düşmanlarınızı sevin,  onlara iyilik edin; hiç 

ümidiniz olmasa da borç verin’ (Kutsal Kitap, 2004; 1271) 

düşüncesine temel almış olsa da; faizin özel mülkiyetin doğal bir 

sonucu olduğuna inanmıştır. (Cleary 1914; 183) Bu nedenle, Tanrı 

yasalarına ters düşmüş olsa dahi, şayet devlet faiz ödemesini meşru 

kılmışsa, faiz ödemelerinin yapılması gerektiğini savunmuştur. Zira, 

J.Calvin’den sonra, iş etkinliğinde kullanması için zengine verilen 

borç, ile,  geçinmesi için fakire verilen borç ayrımı yapılır olmuştur. 

Artık yeni bir yorum ölçütü önem kazanmıştır. Borçlanmada kullanım 

maksadı dikkate alınmış,  kazanç maksadıyla iş etkinliği ya da geçim 

gailesiyle tüketim zorunluluğu, borcun tefecilik ya da faizcilik olduğu 

hakkında hüküm yürütülmesinde esas alınır olmuştur. Konunun özü,  

borçlunun zengin ya da fakir olması durumunda; alınan borcun da,  

kazanç emeliyle iş etkinliğinde kullanılmasında ya da geçim için 

tüketim mallarını alması ayrımında yatmaktadır. Fakire verilen borç 

para, tüketim maddesinin alıp kullanılmasıyla birlikte, harcanıp yok 

olmaktadır. Oysa, aldığı borçla işini genişleterek yüksek kazançları 

hedefleyen girişimci ise, bu para sayesinde, paradan para elde 

etmektedir. 
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2. PARANIN ÜRETKENLİĞİ DÜŞÜNCESİNİN DAYANAĞI VE 

TARİHSEL GELİŞİMİ 

     Paranın kısırlığı ve yararsızlığı düşüncesinden türetilen faiz 

karşıtı görüşlerin, yaşanılan dünya içerisinde artık geçersiz kaldığı 

gerçeğini kuşkusuz sezinlemiş olan Calvin; Katolik düşünürlerin 

ısrarla savundukları, paranın değersizliği düşüncesine ve borçlanılan 

paranın yalnızca geçim maddelerinin satın alınmasında kullanıldığı 

için fakirlerin borçlandırıldığı yargısına şiddetle saldırmış,  

paramparça etmiştir. (Davies 1946; 39) Zamanındaki iş yapan 

zenginlerin küçük birikimi olan nispeten fakir insanlardan borç 

almaya ve faiz vermeye istekli hallerinin farkına vararak,  faizi 

gizleyen veya haklı çıkartan,  borçlanıldığı süre içinde kazançtan 

yoksun kalma (lucrum cessans = vazgeçilen kâr) ile vadesinde 

ödenmeyen borç dolayısıyla zararın karşılanması bahanesiyle istenilen 

gecikme tazminatı (damnum emergens = fiili zarar) bedellerinin 

ödenmesini dinen uygun bulmuş, akdedilen ortaklık sözleşmelerinin 

geçerliliğine inanmıştır. (Noonan 1957; 104) Zamanındaki pek çok 

tanınmış ilahiyatçının dahi, artık tefecilik borçlanmasının düşünsel 

temelini oluşturan fikirleri, şöyle özetlenebilir (Dempsey 1948; 64-

67). 

Tefecilik, ‘doğal hukuka’ aykırı olduğu için yasaklanmamıştır. 

Tek bir nedenden dolayı, borç verilen paradan daha fazlasının 

alınması haram kılınmıştır;bu da, paranın kısır ve değersiz olması 

yüzünden, durduk yerde ürün vermeyişi ve kendi kendisini 

çoğaltmayışıdır. Kendisini çoğaltmayan bir şeyin geri iadesini 

isterken, borçlanma süresini dikkate alarak fazladan ödemenin 

yapılmasını talep etmek, sırf bu nedenden dolayı, haksızlıktır ve 

haramdır. (Roover 1974; 16) Oysa, paranın işletilerek ekonomik 

etkinlik içinde kullanılması, borçlanana sağladığı yüksek kazançların 

dışında, ayrıca topluluğun sağlık ve mutluluğuna doğrudan bir katkıda 

da bulunmaktadır. İş alanını genişletmekte, daha çok ürünün 

üretilmesine neden olmakta, borçlanana yüksek kazançları 

sunmaktadır. Bu kazanç öylesine yüksektir ki, alacaklısına ayrılan faiz 
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ödemesinden sonra bile, kullanıcısına yüksek kârları 

bırakabilmektedir. (Roover 1974; 19) Bu nedenle,  bir şey, doğasından 

dolayı veya ne kadar mantıklı görünürse görünsün hakkında yürütülen 

muhakemeye dayanarak verimsiz ve yararsız denilerek, kısır ve 

semeresiz olduğu yargısına varılmamalıdır. Toprakta çömlek içinde 

tutulan para, bir elma ağacı gibi meyve vermediği halde; iş yapma 

becerisine sahip bulunan akıllı bir girişimcinin eline geçmesi halinde,  

borçlanılandan daha yüksek kazançlar elde edilebilir. (Cleary 1914; 

52) Bundan dolayıdır ki, para, kullanıcısının yeteneğine ve kullanma 

maksadına göre, çok büyük yararlar taşıyabilir. “Paranın doğasının 

yalın olduğuna bakılarak, hakkında yanlış hüküm vermemek gerekir; 

akıllı ve iş bilen kullanıcısının eline geçtiğinde büyük kazançlara gebe 

kalmakta, genel olarak sermaye diye nitelendirilen büyük bir 

üretkenliğe ve devingenliğe erişmektedir.” (Cleary 1914; 54) Bu 

ifadeler,  ekonomik koşulların artık değiştiğini ve dogmaların 

dayandığı ilişkiler temelinin istisnai bir hal aldığını vurgulamaktadır. 

Tefecilikle ilgili yazmış olduğu bir broşüründe, Brants, Thomas 

Aquinas’ın dahi, eseri Summa Theologia’nın Xİ, Xİİ ve XİV 

bölümlerinde kısaca değindiği,  ticari sermayeye aktarılan paranın bu 

iş sırasında kazanca neden olduğu gerçeğinden haberdar bulunduğunu,  

kanıtlamıştır. (Noonan 1957; 109) 

İlk olarak Aristoteles tarafından öne sürülen, paranın 

değişimde sadece aracı olduğu ya da değişime aracılık ettiği ürünün 

değerine bir şey katmadığı, paranın üretken değil de kısır olduğu vs 

gibi görüşlere olduğu kadar; gerçek hayatta artık paranın değersizliği 

fikrinin giderek geçerliliğini kaybettiğine ve bu nedenle de faiz yasağı 

öğretisinin dayandığı temelin yok olup gitmekte olduğuna dair 

işaretlere, yine Summa Theologia’nın İİ-İİİ, 62 14 paragrafına 

bakılarak fark edilebilir. (Noonan 1957; 109) Burada şöyle 

denilmektedir,  “Her kim ki borç aldığı parayı ticaretinde mal almak 

için kullanır, bu malların satışından da kârlı çıkarsa, borçlandığı süre 

boyunca alacaklısına bundan payını vermeyecek olursa, haksız etmiş 

olur. Çünkü, edindiği her kazancın içinde, aldığı borcun payı 
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bulunmaktadır. Kaldı ki burada sözü edilen ticaret sermayesidir, 

sanayide sermayeye dönüştürülecek olan para, kullanıcısına çok daha 

yüksek düzeylerde kazançları sunmaktadır.” (Noonan 1957; 110) İş 

etkinliğinde kullanılan paradan para kazanıldığı gerçeğinin kendi 

zamanında oldukça yaygınlaştığı fikrini benimseyen J.Calvin’in 

görüşlerinin;özellikle de,  papalığın tefeciliğe bulaşmış işlerine 

şiddetle karşı çıkan diğer Protestanlar tarafından benimsendiği pek 

söylenemez. (Davies 1946; 71) Tefecilik sorunuyla ilgili düşüncelerini 

gözler önüne sererken J.Calvin, çeşitli uyarılarda bulunmakta ve 

istisnai de olsa var olan tüm koşulların dikkate alınmasının 

gerekliliğini vurgulamakta olduğundan; bu yönüyle, ortodoks 

Katoliklerin yadsımadığı önemsiz yer tutan gerçekleri kabul etmekte 

olduğu sonucuna varılabilir. (McNeill 1967; 124) Faiz işlemlerini 

haklı kılan, orta çağlar boyunca izine ender rastlanılan bu istisnai 

gerçek, zengin borçlunun ödünç aldığı parayı işinde kullanarak yüksek 

kazançları elde etme olasılığının, Calvin’in zamanına gelindiğinde, 

artık gözle fark edilir bir şekilde artmış ve yaygın  bir kazanç yolu 

haline gelmiş olduğuydu. (Hunter 1950; 87) Calvin, ortaklıklarla ilgili 

Katolik öğretinin dayandığı koşulları tam bir titizlik içinde irdelemiş; 

açıklamasının hemen her yerinde borç para verenin toplumsal 

sorumluluklarını ayrıntısıyla betimlerken, muhtaç olan bir kimseden 

faiz alınmamasını, kazancı olmayan bu insanların ancak kendilerine 

yeter iyeliklerine konmak için baskı yapılmamasını özellikle 

vurgulamıştır. (Schmidt 1960; 114) 

     Borçlanmanın bu içeriğinde, yani geçimini sağlaması için 

fakire verilen borçla ilgili düşünceleri,  borçlanılan para doğrudan 

tüketim mallarının alımında kullanılacağı ve işletilerek para 

kazanılamayacağı için, orta çağın Katolik ilahiyatçılarından dahi 

hoşgörüsüz ve katı bir şekilde,  tefecilik aleyhtarlığı içeriğindedir. 

(McGrath 1990; 61) Ancak, girişimcilere ve şirketlere, yani kısaca iş 

yapan zenginlere verilen borçlar ise;zamanında yaygınlık kazandığı 

halde kutsal kitabın hiç dikkate almadığı, orta çağın ise istisnai koşul 

olarak kabul ettiği bir durumdur. (Dempsey 1948; 71) Alınan borçla 
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yüksek kazançlara ulaşılması, bireyin kendi ekonomik servetin 

artmasıyla birlikte, toplumun gönencinin yükselmesine de katkıda 

bulunmaktadır. Bu nedenle, Calvin’in öğretisinin saf bir şekilde 

bireysel çıkarcılığın doğasını taşıdığı pek söylenemez. (McNeill 1967; 

128) Paranın kazanç sağlaması koşuluyla, borçlunun kullandığı 

paradan dolayı faiz ödemesinin gerekliliğine,  paradan kazanç 

sağlanılan bu belirli hallerde faize izin verilmesinin kaçınılmazlığına 

inanırken dahi; küçük birikimlerin iş etkinliğinde kullanılmasına 

güdülediği ve yeni iş sahalarının açılmasına olanak verdiği ölçüde, 

bunda, topluluğun yararına olduğu düşüncesini savunmuştur. 

(McGrath 1990; 64) Kişisel gereksinimlerini karşılamak için borç 

almak zorunda kalan fakir, ile, aldığı borç parayla daha fazla 

kazanmayı tasarlayan zengin arasında bir ayrım yaparak Kutsal 

Kitap’ın fakiri koruduğunu öne süren J.Calvin’in faiz yorumu; çok 

düşük düzeyde de olsa bireysel çıkar içeriğini taşımış olması 

nedeniyle, paradan para kazanıldığı ihtimaline de yer vermiş olması 

yüzünden faizi haklı bulan yargısına diğer Protestan düşünürlerden 

pek azı katılmıştır. (Davies 1946; 85) 

 

3. M. LUTHER VE GÜNAH AFFI BELGE KAZANÇLARI 

Avrupa’nın ticaretine 15. ve 16. Yüzyıllarda hakim olan bir 

Alman tüccar ve bankerler ailesinden Jacob Fugger’in;endüljans 

belgelerinin ve kilise mülklerinin satışında yürütülmesi, reformcuların 

papaya yazdıkları itirazlarının odak noktasını oluşturmuştur. Ayrıca 

Jacob Fugger’in, orta çağda geçerli kılınmış faiz yasağının 

kaldırılması için papayı zorlaması, borçlanmada uygulandığı faiz 

yöntemi; reformcuların bu itirazlarının halk tarafından olduğu kadar 

sivil yetkililer içinde de önemli bir desteği bulmasına yol açmıştır. 

“Protestan reform hareketi, faiz konusunu rasyonel düşüncenin 

ışığında yorumlayacak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak 

vaadiyle ortaya çıkmış değildir. Güney Almanya’nın en sağlam ve en 

nüfuzlu firması olan Fugger,  bağlantılarını kutsal kent içine kadar 

genişletmiş, bankerlik ve finansal temsilcilik işleri için papalık 
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hükümet kurulunu ikna etmiştir. Fugger’lerin daha on altıncı asrın 

başlarında böylesine dikkate değer bir iş kapasitesine ulaşmış olması, 

son derece büyük bir önem taşımaktadır. Macar kralı, 1501 yılında 

Türklere karşı 4.Alexander komutasında bir birlik oluşturduğunda,  

yıllık ödeme olarak 40.ooo ducat finansmanı vaat ettiklerinde; Fugger 

ailesi bu miktarı düzenli şekilde ödenme sorumluluğunu üstlenmişti. 

Yeni St.Peters kilisesinin yapılmasını sağlamak üzere, 1507 yılında 

nedamet getiren günahkarlara satılan cennet bahçelerinin parsel bedeli 

önemli ölçüde yükseltilmişti. Günah affı belgelerinin satışında ortaya 

çıkan hasılatın tamamı, Roma’ya gitmekteydi. Germen bölgesinde 

satılan günah affı belgeleri, papalığın zorlamasıyla,  10 ile 105 ducats 

olmak üzere beş bini aşan miktarı, yine Fugger’lerin aracılığı 

sayesinde Roma’ya aktarılmıştır. Fugger’ler 1513 yılında 2395 ducat, 

1514 yılında 2934 ducat pişmanlık affı belgesi satışından papalığa 

aktarılmıştır.  

Yine 10. Leo, Almanya’daki günah affı belgelerinin satışını 

daha da arttırmak gayesiyle,  sağlanılan hasılatı garantiye almak ve 

havalesini gerçekleştirmede yeniden Fugger’lerin aracılığına 

başvurmuştur. Fugger ailesinin paranın toplanması ve kullanması 

üzerindeki etkisi, kesinlikle havale kazancıyla sınırlı kalmamıştır. 

Fugger’ler, 1514 yılında, yeni başpiskoposun hükümranlığına giren 

Magdeburg, Halberstadt ve Mainz’deki piskoposluk bölgelerindeki 

günah affı belgesi satışı organize etmiştir. Mains başpiskoposu 

Albrecht, kutsal pelerin için papaya ödemek zorunda kaldığı 30.000 

ducat’ın büyük bir kısmını Fugger ailesinden borç almıştı. Günah affı 

belgesi satışlarıyla ödenmesi tasarlanan Fugger’lere olan toplam 

borcun miktarı, o zamanki kayıtlara göre 52.286 ducat’tır. Fugger’ler, 

geri ödemenin yapılmasından son derece kaygılanmıştır,  alacağını 

tahsil etme garantisini sağlayabilmek için, günah affı belgelerini satma 

hakkı güvencesinin verilmesini teklif etmiştir. Fugger ailesi, satışlarda 

çok büyük ilerlemeler kat etmiş,  satış hasılatının yarısını papalığa 

bağışlamış,  diğer yarısını da piskoposların borçlarının kapanmasında 

kullanmıştır.” (Donald 1975; 51) 
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     Dogmalarını bir vahiy gücüne çıkartmış olan kilisenin, 

Tanrı’dan sonra geldiğini iddia ettiği erkini,  endüljans satış hakkını 

Fugger’lere devretmesiyle doruğa çıkan reformist itiraz böylece zirve 

yapmıştır. (Watson 1047; 29) Avrupa reformu, Roma’nın çıkarttığı ve 

yüksek hasılat topladığı günah affı belgelerinin,  ülkedeki kiliselerin 

yürüttüğü günah çıkartma erkini etkisiz bir hale getirmesiyle 

benimsenerek haklılık kazanmıştır. (Forell 1964; 86) Bu endüljans 

satışı dolayısıyla yükselen öfkeli ve hararetli itirazlarından en 

şiddetlisi, milliyetçi bir ilahiyatçı ve keşiş olan, Martin Luther’den 

gelmekteydi. (Oberman 1985; 103) Bir din adamı olarak Luther, 

günah affı belgesinin düzenlenmesine ve Tanrı affının bir ticari alış 

veriş konusu haline gelmesine şiddetle saldırmış bulunmakla; bu ana 

kadar, günah çıkartma hücresiyle inananlar üzerinde doğrudan bir 

denetim bağı kuran, bağış gelirleriyle birlikte yöresel nüfuzlarını da 

önemli ölçüde yitiren semt kilise görevlilerinin pek çoğunun isyanına 

da tercüman olmaktaydı. Merkantilizmin ulusçu politikasını 

benimsemiş biri olarak Luther; altın ve gümüş şeklindeki servetinin 

ülkeden dışarıya çıkmasına, Almanya’nın zenginliklerinden yoksun 

bırakılıp soyulmasına ve uluslararası finans ağının tuzağına 

düşürülmesine sebatla karşı çıkıyor ve şiddetle direniyordu. Reform 

hareketi, esas olarak, günah affı kisvesi altında, Almanya’daki altın ile 

gümüşlerin yurt dışına çıkarılmasına karşı odaklaşan itirazının bir 

sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Toplumsal yönüyle Lutherizm, 

Fuggerizm’in can düşmanı haline gelmişti. Papalığın Fugger ailesini 

endüljans satış yetkisini vererek borçlarını karşılamak istemesi veya 

kredi olanaklarına kavuşması, Luther’in protestosu içinde tefeciliğin 

de en şiddetli şekilde kınanmasına neden olmuştu. (Donald 1975; 54) 

Luther’in para konularına bakış açısı, sade bir köylü çocuğunun 

cemaatçi anlayışından farksızdı. Borçlanmalarda faizi reddeden ve 

anaparanın geri istenmesini bile uygun bulmayan İncillerin, ‘sizden 

bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin, 

verdiğinizi geri almak umudunda olduğunuz kişilere ödünç verirseniz 

bu size ne övgü kazandırır, günahkârlar bile verdikleri kadarını geri 
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almak koşuluyla günahkârlara ödünç verirler’ (Kutsal Kitap, 2004; 

1270) ifadesine dayanarak, Luther; ilk kilise örgütünün en şiddetli 

şekilde tefeciliği yasaklayan ilkelerini hararetle desteklemiş, papalığın 

kendisine ait olan vergi ile kira gelirlerinin yanısıra kiliselerin ödediği 

aidat ile kefaret tahsisatlarının tefeciler tarafından satın alınmasına 

şiddetle karşı çıkmış, Orta Çağ ilahiyatçı ve hukukçularının tefecilik 

karşıtı savlarını Yeni Ahit’in ruhuna aykırı olduğunu öne sürmüştür.  

         Papalığın günah çıkartma belgelerinin tahsil yetkisini Fugger 

ailesine emanet etmesi kendi birikimlerini de ana para olarak 

finansörlerin işletmesine vererek sürekli faiz geliri (annuity) elde 

etmiş olması; özellikle de ulusal duyguları yüksek Alman 

Protestanlarının,  tefeciliğe ve faize karşı çok daha katı ve hoşgörüsüz 

bir tavır sergilemelerine, faizi gizleyen hileli yöntemlerine karşı sert 

önlemleri almalarına neden olmuştur. “Tefeciliğin kınanarak 

tefecilerin suçlu çıkarılmasıyla ilgili Protestan yazınında, on altıncı 

yüzyıl içinde seller sular gibi akarken; on yedinci asra gelindiğinde bir 

dereceye kadar faiz konusuyla ilgilenilmiştir. Vaizlik kürsüsünden 

tefecilerin suçlaması ve yerilmesi,  Protestanlığın açıklamasında 

dikkate alınan azarlarının ve paylamalarının aktarılmasında yetersiz 

kalınması halinde, tam olarak ifade edilmeyecektir. Vaizler sürekli 

olarak tefecilere karşı haykırmış; merhametsizliklerini, haram kazanca 

düşkünlüklerini, rahat yaşam içinde başkalarının kazanç ile iyeliklerini 

gasp etme peşinde olduklarını tüm vaazlarında açıkça bildirerek, 

gözlerini yumup ağızlarını açmış, kin ile nefret kusmuşlardır. Ancak 

bunca vaazların ne bir yararı olmuş, ne de bir sonuç elde 

edilebilmiştir.” (Jones, 1989; 92)  

Haddinden fazla tefeciliği yeren, dinsel metinlerle faizciliği 

yorumlayan kınayan vaizlerin risalelerinin ortaya çıkmasına rağmen; 

tefecilik uygulamasını silip kökünü kazımak için giriştikleri 

mücadelelerinde beklenen olmamıştır. “Borç karşılığında faiz 

alınması, Katolik ve Protestan ülkelerin neredeyse tamamında haklılık 

kazanmış, önü hiç alınamaz olmuştur. Ekonomik gelişme hızlandıkça,  

alınan borç paranın iş etkinliğinde kullanılarak yüksek kazançlara 
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ulaşılması gerçekleştikçe,  borç zengine verilerek halktan insanlar faiz 

geliri alan tasarruf sahipleri haline geldikçe; kazançtan faizin ayrılarak 

alacaklıya bundan hisse verilmesi de haklılık kazanmıştır. İnsanların 

vicdanlarına ve zihinlerine kök salmış faiz yasağından korunmak, 

ödemeyi haklı ve geçerli kılmak için çeşitli hileli yollara girilmiştir. 

Dinsel buyruklardaki faiz yasağının, geçimini sağlamak için fakirin 

borçlandırılmasını, ödeyemeyeceği borç yükü altına sokularak köle 

edilmesini veya tüm iyeliklerinin gasp edilmesini kapsadığını, 

borçlanılan paradan kazanç sağlanılarak bundan tasarruf sahibine pay 

verilmesini içermediğini dikkate alamayan kimseler; bu hileli yolları 

yaygınlaştırmışlar, kendilerini de böylece vicdanen temize çıkartmayı, 

denemişlerdir.” (Oberman 1985; 113) Faizi gizleyen ve vicdanen de 

rahatlatan, Protestan ve Katolikler tarafından kullanılan hileli yollar 

son derecede yaygın olduğundan; özellikle de Katolikler tarafından 

uygulanan ve ilk bakışta son derece karmaşık gelen sözleşmelerin 

bağıtlanması yaygınlık kazanmıştır. “Bir ortaklık anlaşmasının iki 

sözleşmeyle güvence altına alındığı üçlü ahit, Katolik ülkelerdeki 

faizcilik işlemlerinde son derece yaygın olduğu şekilde Protestanlar 

arasında pek benimsenilmiş değildi. Günah çıkartan papazın,  tefecilik 

suçuyla ilgili alacaklının vicdani sorumluluklarını rahatlatıcı 

tavsiyesinin olmadığı bir yerde; daha belirgin yöntemlerin zor 

kullanılarak kullanılacağına, hiç kuşku yoktur.” (Jones 1989; 95) 

 

4. J.CALVİN’İN TEFECİLİK – FAİZ AYRIMI 

     J.Calvin’in tefecilikle ilgili temel yaklaşımı, önceki kilise 

hukukçularının bu konudaki yorum ile yargılarını kaynak olarak 

almaksızın, Protestanlığın ruhunun gereğini yaparak, doğrudan kutsal 

kitabı almış olmasıdır. “Tefecilik ithamından kurtulmak gayesiyle 

düzenlenen türlü sözleşmelerle akdedilen faizli borç anlaşmaları, 

Protestan ülkelerden çok daha fazla Katolik ülkelerde yaygındı. 

J.Calvin’in kendisi bile, hiç yılmaksızın defalarca,  kurnazlıklar içinde 

faizi gizleyen ve gerçekte tefeciliği yaygınlaştıran bu anlaşmaların 

hazırlanmasına karşı şiddetle direnç göstermiş; hangi kılıf altında 
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olursa olsun, Tanrı’dan günahın gizlenemeyeceğini ve asla Tanrı’nın 

kandırılamayacağını açıklamıştır. Oysa, reform hareketinin sanayinin 

oluşmasına ve toplanmasına temel desteği sağladığı, borç sayesinde 

arttırılan kazançtan ayrılan faizi hoşgörüyle karşılayıp inananlarının 

yüreklerini teskin ettiği şeklinde bir düşünce, araştırmacıların 

zihinlerine hakim olmuştur. J.Calvin,  durduk yerde ve temelsiz bir 

şekilde, halk arasında çok yaygın olan bu faiz sözleşmelerine çatıp 

yermekle yetinmemiştir. Tefeciliğe karşı dinin takındığı tavrı bir 

bütün olarak açıklama yoluna gitmiş; kilise öğretisini kendisine temel 

almak yerine, doğrudan doğruya kutsal kitabı tek kaynak olarak 

görerek,  akıllıca ve yeterlilikle kutsal metinleri yorumlamıştır.” 

(Wendel 1963; 132) 

     Calvin, 1545 yılında yazdığı bir mektupta Claude de Sachins 

tarafından sorulan sorulara verdiği ünlü yanıtında tefeciliği 

ayrıntılarıyla ele almıştır. “Calvin tarafından yazılmış olan bu 

mektupta,  tefecilik çok şiddetli bir şekilde yerilmiş, tefeciliği gizleyen 

ve hilekarlık içinde hazırlanan sözleşmelerle açıkça alay edilmiş olsa 

da; bazı ifadeleri üzerine yapılan yorumların, finansal işlerle ilgili 

tutumun gelişmesine neden olmadığı da söylenemez. Yanlış 

anlaşılmayla ilgili Calvin’in önsezilerinde son derece haklı olduğu, 

daha sonra ortaya çıkmıştır. Böylesine hararetli bir sorunla ilgili 

olarak, risk üstlenmeksizin yanıt verebilmesi, pek ihtimal dahilinde 

gözükmemektedir. Şayet her hangi bir şekilde, tefeciliğin bütün 

çeşitleriyle kınanması gereken haksız bir edinim yolu olduğu 

görüşünden ödün vermiş olsa, artık önü alınamaz bir hale gelen faiz 

karşılığı borç verme işlerine izin verir bir konuma getirilecekti. Çok 

daha az vicdan azabına razı olarak, tefecilik sorununa oldukça özel bir 

şekilde yanıt verme yolunu seçmişti. Calvin, bu mektubunda,  şunları 

demekteydi. Bir başkası için istediğiniz tavsiyede, bu suçu işleyenden 

çok daha fazla buna neden olduğu için dehşete kapılırım;halbuki, 

faizin neden olduğunu bile bile buna kendisini alıştıran bir kimse, 

zaten benim önereceğimden çok daha fazlasına izin vermiş bir 

haldedir;ancak, öncelikle vurgulamak istediğim,  tefecilik işlerinin 
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hepsinin kınandığına ve günahkarlık olarak nitelendirildiğine ait 

kitabın tanıklığına rastlamış da değilim.’ (Wendel 1963; 130) 

     J.Calvin, hristiyanlığın kutsal metinleri arasında kabul ettiği 

Eski Ahit’teki bütün ifadeleri tek tek ele almış, tefeciliği bütün 

çeşitleriyle kınamadığı iddiasında bulunanların delil olarak sunduğu 

bu ifadeleri ayrıntısıyla irdelemiş, kendi üstün muhakemesiyle bu 

metinlerin fakiri koruduğu ve kendi yaşadığı çağda yükselen şirket 

kazanç payları özelliğindeki faizi kast etmediği sonucuna varmıştır. 

(Bouwsma 1988; 39) İsraillilerin Eski Ahit’teki metinlerin anlamını 

hesaba katarak yaptığı yorum tarzı içinde, Calvin buradaki tefeciliği, 

aşırı borç yükü altına sokarak iyeliğin zorla gasp edilmesine, 

ödenilemeyen faizin ana paraya katılarak borçlunun daha da 

fakirleştirilmesine, hilekarlık ve dolandırıcılıkla kişilerin tuzağa 

düşürülmelerinin sonucunda borcunu ödeyemez bir hale getirilmesine 

alet edileceği şeklinde açıklamıştır. (McNeill 1967; 184) Böylece 

doğrudan karşı çıkılan,  verilen borca faiz katılarak fazlasının alınması 

değil; hilekarlık ve tamahkarlık içinde davranılarak fakirin 

köleleştirilmesi ve düşkün bir hale getirilmiş olmasıdır. (Noonan 

1957; 63) J. Calvin,  İsrailliler arasında tefeciliğin yasaklanmış 

olmasını da bu açıdan yorumladığı için; artık insanların, Eski Ahit’de 

bildirilen koşullardan çok farklı bir ortam içinde yaşanmakta olduğuna 

dikkatleri çekmiştir. “Tanrı’nın İsraillileri yerleştirdiği bu yurt 

üzerindeki istila emelleri ve bununla ilgili uğranılan diğer koşullar, 

ulus bilincini güçlü kılmak gayesiyle kendi aralarında faiz almaksızın 

alış veriş yapılmasını, zorunlu kılmıştır. Günümüzün bunalımlı ve 

çalkantılı durumunu bile, hiç bir şekilde, o günlerin koşullarının yerini 

tutamaz. Bu nedenle, tefeciliğin neden İsrailliler arasında yasaklanmış 

olduğunu, bu günkü koşullar içinde basit olarak fark edeceğiz. Bütün 

bunlar bir yana, fakirin geçimin sağlamak için aldığı borçtan dolayı 

faiz yüklenerek, adalete ve merhamete aykırı olan, tiksindirici bir 

tamahkarlık olduğu da bir gerçektir.” (Bouwsma 1988; 46) 

     Aristo’nun ‘para parayı doğurmaz’ anlayışına dayanan  

ödemelerdeki eşitlik ilkesini, Ambrose ve Jerome, tefeciliğe karşı 
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oluşturdukları düşüncelerine temel almışlardır. “Para,  parayı 

doğurmaz. Deniz hakkında ne düşünürsünüz? Kiraya verilen evinin 

getirdiği gelirde,  çatı ya da duvarlar mı gerçekten parayı 

doğurmaktadır? Ancak, toprak ürün çıkarmakta,  deniz parayı 

sağlayan balıkları barındırmaktadır. Her ikisinden de elde olunan 

ürünler,  birbirleriyle değiştirilmesi nedeniyle, belirli bir para 

miktarının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, daha fazla 

paranın kullanılması, ancak daha çok ürünün değişimine konu olması 

sonucunda gerçekleşeceği için;daha yüksek kazançlara,  günahkarlığın 

mayasını taşıyan ticaret yoluyla değil,  çiftlikte veya değirmende 

ürünün arttırılmasıyla ulaşılabilir. Hiç bir şey üretmeksizin,  ucuza 

alıp daha pahalıya satmaya dayanan ticarette kazanç, haksızlığın 

artmasıyla yükselmekte, bu nedenle de haksız edinimi bıraktığı ölçüde 

günahkar bir eğilime sahip bulunmaktadır. Tıpkı bir işçinin ücreti gibi, 

malın tüketicisine ulaştırılması için tüccarın katlandığı zahmetinin 

karşılığını aşarak, edindiği servet ve mülkiyet, haksızlığın bir sonucu 

olduğu gibi haram kazancın da kaynağı durumundadır. Nitekim, 

çiftlikte mahsul alınmazsa, değirmende un öğütülmezse;ticaret nasıl 

gerçekleşir, kiralar nasıl ödenir,  kazanç nasıl ortaya çıkar? Hasadın 

zahmetini çekmeksizin,  ticaretten rızk sağlama yolunu açanlar asla 

hoş görülmemelidir, alış veriş sonucu kazanç elde edenlerin 

günahkarlıkları yüzüne vurulmalıdır, paradan paranın 

kazanılamayacağı bildirilmelidir. Çiftlikteki hasadından para sağlayan 

bir kimse, her yıl bu paradan para elde edebilmekte midir? Hasadı 

biçmedikçe, ürünü topraktan çıkartmadıkça, başka para elde etmesi 

mümkün müdür? Peki tüccar ne yapmaktadır? Fiyat kırmaktadır ve 

pahalıya satmaktadır. Ucuza satılan yere gitmekte,  pahalıya alınan 

yere götürerek; yüksek kazanç sağlamaktadır. Gidiş geliş zahmetinin 

karşılığını aşan her kazanç, kendisine haram kılınmıştır,  haksızlıktır,  

hırsızlıktır. Çünkü, kâr sağlamak için almakta,  daha yüksek kazanç 

emeliyle de satmaktadır. Alıp sattığı, kâr sağladığı ürün kendisi 

tarafından üretilmiş değildir. Ucuza almak günahtır, daha pahalıya 

satmak ise haramdır. Adalete uygun fiyat, her iki halde de 
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yadsınmıştır. İşte günahkarlığın kaynağı buradadır. Tüccarın faaliyeti, 

hasat biçmeye yönelik bir gayret ile zahmeti içermemekte, ürün 

yetiştirilmesi meşakkatini de kapsamamaktadır. Paranın para 

doğurmadığı, tüccarın emeğinin karşılığını aşan kazanç ticari kazancın 

haksızlık ve haram olduğu ne kadar gerçekse; paranın yararsız 

görülerek,  alış verişlerde kullanılamaz hale gelmesi de o kadar hatalı 

ve kuşkulu olur. Eğer bir kimse benden borç almışsa, hiç gayret sarf 

etmeksizin para elde ettiği düşüncesine nasıl kapılmıyorsa; ödemede 

daha yüksek paranın istenmesi veya zorlanması, verilmeyenin 

alınması kadar haksızlığa yol açmaktadır. İster borçlanma yoluyla 

olsun isterse de ucuza kapatıp pahalıya satmak şeklinde gerçekleşen 

ticari uyanıklık sayesinde olsun, hiç bir şekilde, ticarette paradan para 

kazanılamaz, bu olmuşsa, servet ve iyelik kazanılmışsa, bu 

günahkarlıktan başka bir şey değildir. Para,  ancak hasat biçip, 

değirmende öğütülmesiyle, fırında ekmeğin pişirilmesiyle kazanılır. 

Borçlanmada alınan fazla para ne ise, ucuza alıp pahalıya satmak da 

odur; her ikisi de günahkarlıktır. Kazancın helal kaynağı, daha çok 

üretmektir. Hasat biçmenin, nalburiyenin veya marangozculuğun 

zahmetini çekmeden, daha çok üretmeden, bir takım kurnazlıklara ve 

hilekârlıklara dalarak para kazanmak, alış verişlerden kazançlı 

çıkmak, sonra da alıcı bu fiyata razı oldu veya kendisi teklif etti 

demek, günahkarlığın tesellisidir. Ticaret veya tefecilik yoluyla pek 

zahmet çekmeden, hiç bir şey üretmeden para kazanma yoluna 

girilmesi, her yönüyle çöküşü beraberinde getireceği için; tüccarın 

çabası daha çok sorgulanmalı,  tıpkı bir işçinin gayreti karşılığında 

aldığı ücret gibi kazancına değer biçilerek sınırlandırılmalıdır. Faiz 

sorunuyla ilgili olarak varılan genel sonuç,  sadece kutsal metinlere 

bağlı kalınarak değil, eşitlik ilkesini gözeterek paranın nasıl  edinildiği 

hakkında hüküm verilmelidir. Kira üzerinden alınan vergilerin tahsil 

yetkisini alarak, çiftçilerin borç altına sürüklenmesi; sonra da bunun 

bir kira toplaması gibi gösterilmesi gülünç olduğu gibi, kelimenin 

gerçek anlamıyla,  tefecilikten başka bir şey değildir.” (Noonan 1957; 

67-68). 
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     Thomas Aquinas, talant meselinin (Kutsal Kitap 2004; 1436) 

mecazi bir örnek kullandığı yargısıyla ruhani anlamda yorumlarken; 

Calvin, kınamanın tüm faiz işlemlerini kapsamadığı sonucuna 

varmıştır. J.Calvin, düşüncelerde yenilikleri ortaya çıkacağa 

benzemektedir. Ancak bu yeniliklerin fiili önemi,  daha sonraki 

gelişmelere ne çok büyük ölçüde tesir edeceğine ya da bunların önüne 

ne kadar sınırlamaları beraberinde getireceğine, bağlıdır. J. Calvin, 

düşüncesinin kesinlikle yanlış yorumlanmaması için faizcilik 

konusuna çok özel bir önem vermiştir. “Genel olarak konumuzu 

açıklıkla bildirmekteyim,  şimdi ise bazı istisnai hallerden söz 

edeceğim. Genel olarak, bütün çeşitleriyle tefeciliği kınıyorum; çünkü 

tefecilik, geçimini sağlamak derdinde olan fakire verilen borçtan 

alınan fazlalıktan doğmaktadır. Haram kazancın hiç birini diğerinden 

fark gözetmeksizin yeriyor ve uygun görmüyorum. Her şeye rağmen, 

borçlanma konusunda dikkate alınması gereken yedi temel konu 

bulunmaktadır. Muhtaç birinden, geçimini sağlamak gayesiyle aldığı 

borç yüzünden faizin alınması, kesin olarak hatalıdır. Fakir bir 

kimseden, verdiği parayı aynen geri alırken dahi, ödeme gücünü aşan 

bir miktar için baskı yapılması ve iyeliğini satışa çıkarmaya mecbur 

bırakılması hatadır, günahkarlıktır. Doğal adalete aykırı düşecek 

şekilde borç sözleşmelerine maddelerin konulması, hatalıdır. Borç 

alan kimse, borçlandığı parayla kazanç sağladığı müddetçe, alacaklı 

kimseye bir menfaat sunması,  beklenmelidir. Bir işlemin yalnızca 

adalete uygun olması yeterli olmaz, aynı zamanda halkın vicdanının 

da bunu haklı bulması gerekir. Zarara yol açan, iyelik gaspına neden 

olan, kişileri canından bezdiren bütün sözleşmeler; haramdır,  

günahkarlıktan başka bir şey değildir, yasalara da aykırı olmalıdır. 

Sivil iktidar tarafından belirlenen ve halkın vicdanıyla da uygun 

düşen, en yüksek düzeydeki faiz oranını aşan her anlaşma, haramdır.” 

(McNeill 1967; 210-211). 

     J.Calvin tefecilik sorunuyla ilgili düşüncelerini bazı yönlerden 

tekrar ele almakta;yeni yorumları getirdiği halde, fakire geçimi için 

verilen borç, ile, zengine işini genişletmesi için açılan kredi arasında 
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gözettiği ayrım temelinden hiç uzaklaşmamaktadır. “İşteki kazançtan 

pay vermeyi hoş görmüş olması, kesinlikle, tefecilik tamahkarlığını 

onayladığı veya meydan verdiği anlamında yorumlanmamalıdır. 

Tanrı’nın sözünü doğru ve dürüst bir şekilde yorumlamalıdır. 

Tanrı’nın nazarında her çeşit fazla ödeme tefecilik olarak kınanmış 

değildir. Fakire verdiği borçtan dolayı baskı yaparak onu köleleştiren 

veya iyeliğini sattıran zengin ne ölçüde günaha giriyorsa; fakirin 

birikimlerini kullanarak kazanç elde ettiği halde, kârından pay 

vermeyen, alacaklısına gelir sunmayan zengin de o ölçüde günah 

işliyor demektir.” (Davies 1946; 14) Kazançtan pay vererek alınan 

borca sürekli gelir ödemesinde bulunma anlayışını dinen uygun 

bulmasıyla Calvin; sanayi işletmelerinde paranın sermayeye 

dönüştüğü gerçeğini fark etmekte; sermaye kullanılması sonucunda 

da, üretime aktarılan paradan para kazanılabileceği görüşünü 

benimsemektedir. J.Calvin’in, borçlu zenginin alacaklısı fakire, 

işlettiği parasından dolayı, kazancından pay vermesini, haklı ve 

zorunlu bulmaktadır. Her şeyden önce,  borçlanmanın doğasının yeni 

bir şekil aldığını kabul etmiş olması, bütünüyle yeni bir görüş ve 

anlayışın ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Alınan faizin bir 

günahkarlık mı olduğu yoksa dinen uygun mu görülmesi gerektiği 

sorununa; dogmaların ürettikleri laflara bakılarak değil, yaşanılan 

gerçekleri fark ederek karar vermenin, artık zamanı gelmiştir. Yine de, 

biraz daha kapsamlı araştırma yapıldığında,  yeniliğin çok düşük 

düzeyde dinsel alanda kabul gördüğü, tutuculuğun bütün şiddetiyle 

kendisini hissettirmekte olduğu kanaatini edinebiliriz. J.Calvin’in 

yaşadığı dönemden çok uzunca bir devir boyunca,  dogmanın kutsal 

metinlerin ve bunlara özgü daha katı ve daha kapsamlı yorumlarının 

dışına çıkılarak yaşanılan gerçeklerin dikkate alınabilmesi, veya, 

içeriğinin ve özünün korunarak farklı bir şekilde yorumlanabilmesi, 

asla mümkün değildi.” (Wendel 1963; 283) Daha açıkçası, Kutsal 

Kitap’tan seçilerek alınan metinlere daha fazla dayanmakla, zamana 

uygun kılınan düşüncelerden dolayı girişilen kavgalara dinsel destek 

sağlanılması istenmiştir. Aquinalı Thomas,  İncil’deki ‘paramı 
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bankacılara vermen gerekti, gelince malımı faizle geri alırdım’ (Kutsal 

Kitap 2004; 1436) ifadelerindeki talant meselini yorumlarken, burada 

sözü edilen ve vurgulanılan arttırmanın mecazi ve ruhani bir anlam 

taşıdığını, tefeciliği kast etmediğini belirttiği halde; J.Calvin, 

kınamanın tüm faizleri kapsamadığı düşüncesine kapılmıştır. (Davies 

1946; 19)  

J.Calvin zamanına gelindiğinde yaygınlaşan ekonomik etkinlik 

dolayısıyla borçlanılan paranın sermayeye dönüştüğü ve kazanç 

sağladığı gerçeği;çok istisnai bir koşul olarak, T.Aquinas tarafından da 

fark edilmemiş değildi. (Wendel 1963; 296) J.Calvin’in uygulamadaki 

konumu, tüm faizcilik işlemlerinin, hiç bir fark gözetmeksizin 

kınanmasının ve yasaklanmasının asla zorunlu olmadığı içeriğindeki 

bir anlayışı temsil ettiğinden, Katolik ilahiyatçılar tarafından 

savunulan istisnai hallerin ön plana çıkarılmasıydı. Ancak borç alınan 

paradan kazanç sağlanılması olarak tanımlanan bu istisnai hal, 

Calvin’in zamanına gelindiğinde, yaygınlık kazanmış; borç işlemleri 

zenginden fakire ödünç verme şeklinde değil de, fakirden zengine 

sermayesine katkıda bulunma biçiminde gerçekleşir olmuştur. İfade 

yönüyle her ikisi arasında temelden bir farklılığın bulunduğu da 

söylenebilir. (McNeill 1967; 226) Katolikler, faizli borcu gizlemek ve 

bu yolla hem yasadan kurtulmak ve hem de vicdanlarını rahatlatmak 

gayesiyle,  sözleşme formalitelerine çok aşırı bağlı kalmışlardır. 

Ancak, eğer Katolikler, bütün faizcilik işlemlerinin birer tefecilik 

olarak yerilmiş olduğuna inansalardı (halbuki tamamının 

kınanmadığından da emindiler), faizciliği içeren akdettikleri bu 

sözleşmelerin kınanamayacağına kendilerini ikna edebilirlerdi. 

(McGrath 1990; 54) J.Calvin, akdedilen sözleşme maddelerinin 

uygulanmasıyla ilgili olarak kendi inancını belirtirken, köktenci 

şekilde yeni görüşleri dile getirmemiş; yalnızca dinle ilgili değil 

hemen her konuda tavrını belirlerken değişen dünya koşullarına uyum 

sağlanılması zorunluluğundan önemle söz etmiştir. (Wendel 1963; 

298) Kilise hukukçuları, zaten bu koşullarla daima yüz yüze 

geldiklerinden, adalet ilkesini olaylara uyarlamakta özen 
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göstermediklerinden,  bu gibi değişikliklere ister istemez yargılarında 

yer vermekteydiler.  

 

5. EKONOMİK İŞLERDEKİ BORÇLANMADA  YÜZDE ON 

FAİZİN YASALLIĞI TARTIŞMASI 

Faizi yüzde on oranıyla sınırlandırmak gayesiyle 1545 yılında 

İngiltere’de yasanın çıkarılmasında; J.Calvin’in düşünceleri ve dini 

yaşanılan gerçeklere uyumlu kılma çabası etkili olmuşsa da, tutucu 

çevrelerce faizin yasallık kazanması şeklinde yorumlanarak tepki 

çekmesine de yol açmıştır. (McGrath 1990; 85) İngiltere’de 1545 

yılında,  8. Henry’nin hükümeti sırasında çıkarılan bir yasayla, yıllık 

yüzde on faiz alınmasına izin verilmiştir. Tamamıyla dünyevi olan bu 

yüzde onluk ölçü, uzun zamandır neredeyse bütün Katolik ülkelerde 

benimsenmiş ve uygulanmıştır. (Dempsey 1948; 116) 8.Henry’nin bu 

yasası, kısmen, kraliyet maliyesindeki ciddi yetersizlikleri gidermek 

ve önemli açıkları da kapatmak gayesiyle çıkarılmış olsa da, esas 

olarak faiz işlemine bir düzen getirmek istenmiştir. Thomas Lever, 

’Vaazlar’ (1550) ismini taşıyan kitabında özetle şunları yazmıştı: 

“Tefecilikle ilgili günümüzde neleri söyleyebiliriz ki, artık faiz meşru 

bir hale geldi, bir kimsenin tefecilik suçundan yargılanıp 

cezalandırılmasına son verildi. Gereksiniminden dolayı borç alan bir 

kimse, faiziyle birlikte geri ödemeye zorunlu bırakıldı. Nerede kaldı, 

İsa’nın Luka İncil’inde söylediği ‘geri almayı ümit etmeksizin borç 

veriniz’ sözü? Faizin meşruiyet kazanmasıyla Tanrı’nın emirleri bir 

kenara itilmiş oldu. Tanrı emirlerinin yerine getirilmeyişi, kişiyi, ya 

faiz almaktan vazgeçmesi ve Tanrı yoluna girmesi, ya da, faiz alması 

ve isyankar olması arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktadır. 

Geçmişin yasal hükmü ve cezalandırıcı takibi, artık sona ermiştir.” 

(Cleary 1914; 116) 

     Katolik reformistler, borç verdiği parasından kazanç sağlamayı 

arzulayan ve bu isteminde de kendisini haklı gören kimselerin, basılı 

formlar şeklinde önceden hazırlanmış sözleşmeleri kullanmalarını,  

böylelikle de biçimsel faizin sınırları dışına çıkarak etkisinden 
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kurtulmak istemelerini, ödemede bulunacak tarafın gönüllü rızası 

olması halinde, uygun bulmuşlardır. (Schmidt 1960; 48) Puritan 

hareket içinde, Tanrı iradesinin yaşanılan her ana hakim kılınması ve 

Tanrı adaletinin de bütün insan ilişkilerinde yerine getirilmesi emeli; 

giderek törensel ve kurumsal ibadet anlayışından uzak kalınmasına yol 

açtığı gibi, tefeciliğin yorumlanmasına ‘düşkünden el çek, faiz ve 

murabaha kârı alma’ ölçüsünü de haklı kılmıştır. (Schneider 1958; 42) 

Hiç kuşkusuz, tefeciliğin bütün türleri Tanrı tarafından yasaklanmıştır, 

asla dikkatten düşülmemişse de; tefeciliğe,  zenginden fakire verilen 

borçla geçimin sağlanması yorumu yerilmişti. İş dünyasındaki 

sermayeyi arttırıcı borçlardaki faiz uygulamalarına bu kadar olumlu 

bir yaklaşım sergilenirken, üretim ve ticaretle hiç ilgisi olmayan, 

doğrudan kişisel borçlanmayı kapsayan ödünç vermelerde faiz lehine 

olumlu bir görüş bildirilmemiştir. İşi ilerlemeyen ve dolayısıyla da 

kazanç arttırılmasına neden olmayan, doğrudan para borçlanmaları 

tefecilik suçlaması altında yerilmeye devam etmiştir. (Hunter 1950; 

94)  

Üstelik parlamento, hiç bir kavga ve tartışmaya yol 

açmaksızın, Tanrı’nın gözünde nahoş olan tefecilik sınırları içinde 

olmayan bütün işlerde yüzde on faiz alınmasını bir yasa hükmü olarak 

kabul etmiş, bu alış veriş içinde olanların yasal olarak 

cezalandırılmamaları gerektiği sonucuna varmıştır. (Wilson 1965; 

203) Alınan borcun kullanılma maksadını ve sonucunu hesaba katan 

faizin, zenginden fakire verilmesi eğilimini benimseyen böyle bir 

uzlaşı sonrasında, yasa hükmüyle kazanca yol açan işteki 

borçlanmalardan yüzde on sınırında faiz alınmasını suçsuz çıkartan 

vicdani olarak her türlü kaygı endişe ve şüpheden uzak tutan bir 

eğilim, puritan meslek anlayışının bir baskısı sonrasında 

benimsenmiştir. 

İngiltere’deki bütün kiliseler, var olan tüm iman güçleriyle, 

faize karşı en küçük bir hoşgörüde bulunulmasına kesinlikle karşı 

çıkmaktaydılar. (Schneider 1958; 45) Katolik kilisesinin törensel 

ibadet anlayışını benimsemiş İngiliz Anglikan kilisesine bağlı 
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kalanların,  toplumsal politikayla ilgili olan konulardaki yaklaşımı; 

Kalvinistlerden farksız bir şekilde, ilahi adalet ilkesiyle uyum içinde 

kalarak, kilisenin günlük yaşamı bir düzen altına almasının görevi 

olduğu yargısına dayanmaktaydı. (Schmidt 1960; 54) Bir bütün olarak 

puritanlar, kişi yaşamının her anında Tanrı iradesinin hakim kılınması 

emelli ve tüm ilişkilere ilahi adaletin uygulanması titizliği üzerinde 

çok daha fazla ısrarcı olmuş, biçimsel ibadetlere katılınmasıyla bu 

sorumluluktan kurtulunamayacağı itirazında bulunmuşlardır. (Murray 

1960; 62)  

Böylece, vaiz kürsüsünden toplumsal öğretiler yayılmaya 

başlanmış,  kazanç doğurmayan ve fakirden alınan faizin 

tamahkarlığın ve harisliğin bir ifadesi olduğu kanısına varılmıştır. 

(Dempsey 1948; 124) Katolik kurumsal ibadet taraftarı,  1571 yılında 

tefeciliği konu edinen kısa bir broşür yayınlamıştır. Bu risalede 

denilmektedir ki; “Daha kötü günahkarlıklardan korunmak emeliyle 

de olsa,  siyaset sahasında tefeciliği haklı kılan bir kimse,  kumar 

düşkününden daha iyi bir durumda olmayacaktır. Kendi kız kardeşini 

bir fahişe olarak menfaat bulduğu kimselerin altına yatırmayı teklif 

eden kişinin rezilliğini üstlenmektedir. Kadının erkekler arasındaki hiç 

de doğal olmayan bu düşkünlüğünü önlemek nasıl gerekliyse 

borçlanmada faizi ayaklar altına almak da o ölçüde kaçınılmaz 

görülmektedir.” (Cleary 1914; 172) Özellikle de kutsal kitaptaki 

ifadeleri,  düşüncesine temel alarak, Andrewes; zenginin fakir 

alacaklısına ödediği faizi haram olarak görmeyerek,  J.Calvin’in 

düşüncesiyle uyum halinde olmuştur. (McNeill 1967; 144) “Madem ki 

beni unuttun ve beni arkana attın, sen de hayasızlığını ve fahişeliğini 

yüklen;çünkü milletlerin ardınca fahişelik ettin ve onların putları ile 

murdar oldun; çünkü, zina ettiler, putları ile zina ettiler;ancak 

düşkünden el çekerse, faiz ve murabaha kârı almazsa, hükümlerimi 

yaparsa ve kanunlarımda yürürse,  elbette yaşayacaktır. Şayet bir 

kimse ödünç verdiği borçtan dolayı zenginden faiz alırsa,  lanetlenme 

ve cehenneme atılma korkusunu hiç taşımaksızın, parasından para 

kazanıldığı ve bunun bir karşılığını aldığı adalet yargısına güvenerek,  
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hoşnutluk içinde verilen fazladan miktarı almakta da bir tereddüt 

göstermemelidir.” (McNeill 1967; 145) 

     J.Calvin’in Kutsal Kitabı derinden araştırmasından sonra 

vardığı kanısına, yani bütün çeşitleriyle faizin kınanmaması ve 

yasaklanmaması gerektiği görüşüne pek çok reformist katılmasa dahi; 

artık on yedinci asır Avrupa’sına gelindiğinde itirazsız şekilde 

karşılaşılan bir gerçek vardır, bu da, neredeyse bütün borçlanma 

işlemlerinde faizin bir çekişme konusu haline gelmiş olmasıdır. 

(McNeill 1967; 147) Ödemelerde kendiliğinden ortaya çıkan ve kabul 

gören belirli sınırlar içindeki faizin verilmesi kaçınılmaz bir hal 

almıştı. Oysa etrafındaki insanların durumlarını ve emellerini 

tartmamış,  şirketlerin gelişme ve çoğu insanların da geçinme 

gereksinimini hiç fark edememiş olan ilahiyatçılar, J.Calvin’den sonra 

bile yok değildir. (Davies 1946; 82) Fanton, ’Tefecilik Hakkında 

İnceleme’ (1612) isimli broşüründe şunları söylemektedir; “İnsanlar 

koyunlar misali sürünün gittiği yere gitmekten kendini 

kurtaramamakta, aklıyla ve iradesiyle hareket edemez bir hale 

gelmektedir. Çevresine bakınmakta, herkesin davrandığı gibi 

eylemektedir. Bütün çeşitleriyle faizciliğin bir çekişme konusu haline 

geldiği böyle bir ortamda, verilen fazladan miktarın yasaya ve vicdana 

uygun olup olmadığını hiç düşünmemektedir. Tanrı, yarattığı herkese 

yaşayacakları kadar ki rızkı mutlaka verecektir. Tanrı, dul ve öksüzleri 

gururlandırmıştır ve sonsuz yaşamı vaat etmiştir. Eğer bu insanlar, 

geleceklerini bir kenara atarak, geçim derdine düşüp tefecilik yoluna 

girerlerse,  Tanrının yolunun dışına çıkmış olurlar.” (Davies 1946; 83) 

Faiz işlemlerini haklı ve zorunlu kılan bu ekonomik baskı altındaki 

insanlar, onurlu bir yaşamın gerektirdiği düzenli gelire, ancak 

şirketlere verdikleri borç karşılığında aldıkları faizle ulaşabilecekleri 

için, bazı vaizlerin hiç durmaksızın yineledikleri dinsel nasihatleri 

artık duyamaz bir hale gelmişlerdi. (Ryn 1924; 147) Tüccarlar, iş 

adamı ve banker arkadaşlar haklı buldukları yüzde onluk faizi 

ödemekte ısrarlı ve hevesli gözükmekteydiler.  
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Wilson’un yazdığı ‘Tefecilik Üzerine Tartışma’ isimli kitapta,  şöyle 

bir yargıya varmaktadır. “Dünyada, aldığı borçla kazanç sağlayıcı işini 

genişletme emelini güden herkes, kendi kazancından faiz ödemekten 

çekinmemektedir. Kazanç, alınan borçtan dolayı hızla artmaktaysa, 

parayı kullanana çok daha fazla iş olanağını sunmaktaysa, faiz 

ödemenin haklılığı ve zorunluluğu da ortaya çıkmış demektir. 

Faizciliğin kaçınılmaz hale gelmesi, çok az bir dirençle karşılaşmış 

olsa dahi haklılığının yadsınmaması, puritanlığın iş ahlakından çok 

aşırı ekonomik baskısından beslenmiştir. Ancak, bu tür davranışlar bir 

hristiyana değil, daha çok putpereste yakışan hallerdir. O zamanın iş 

ortamını oluşturan bu senaryo, felsefi bir sorunun çok derinlemesine 

incelenmesini kapsamaktan çok, faizli olarak yaşanılan gerçekleri 

yansıtmaktadır. Böyle bir dünya içinde, borca mukabil belirlenen bir 

faizi ödeme zorunluluğu altında bırakılan bir kimse, faizi almaya 

kendisini haklı gören, bütün alacaklarını tahsil ümidiyle haciz yoluna 

başvuran kişiler, günahkâr olduklarını asla düşünmemekteydi. Oysa 

bir kısım vaizler, kendileriyle asla hemfikir değillerdi. Bu vaizler, borç 

karşılığında istenilen ve alınan her fazla miktarın, istisnasız tefecilik 

demek olduğunu, faizi alanın ve verenin putperestlik suçunu 

işlediğini, bağıra bağıra söyleyip, lanetler yağdırmaktaydı.” (Wilson 

1965; 216) 

  Bir taraftan kitabı her şeyin üzerinde tutan Protestanların 

buradaki ifadelerle ilgili yorum ve düşünceleri, diğer taraftan da iş 

dünyasının imanlı neferleri ile bunların aralarında düştükleri 

anlaşmazlıklara bir çözüm bulma gayretini gösteren avukatları ortak 

bir payanda üzerinde buluşarak; bütün çeşitleriyle faizin, din 

tarafından kınanmadığı, lanetlenen faiz işlemlerinin fakirden 

alınmasıyla sınırlı kılındığı sonucuna varabilmişlerdir. (Schneider 

1958; 49) Eski Ahitteki, ’ben faize para vermedim, bana faizle borç 

vermediler, fakat herkes bana lanet okuyor; düşmanlarınızı sevin, 

onlara iyilik edin, hiç ümidiniz olmadığı halde onlara borç verin’ 

(Kutsal Kitap,  2004; 859)  ifadelerin etkisinde kalarak Melanchton,  

Aepinus,  Calvin,  Gesmer tefecilikle ilgili emirlerin içeriğini şöylece 
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yorumlamışlardır. ‘Kesinlikle fakirden faiz alınmamalıdır,  ihtiyacını 

karşılaması için muhtaca verilen paradan  faiz istenmemelidir,  hiç bir 

fakir borcundan dolayı asla sıkıştırılmamalıdır.’ (McNeill 1967; 159) 

Hugo Grotius (1583-1645),  zamanının hararetli tartışmalarının adayı 

haline gelen tefecilik sorunun içeriğiyle doğrudan ilgilenmekten 

sakındıysa da, ’faiz kesinlikle muhtaçtan alınmamalıdır, faiz yükü 

altında hayatından bezdirilen fakir bir kimse mümkün olduğu kadar 

rahatlatılmalıdır’ (Dempsey 1948; 129) diyerek zamanının iş 

çevresinin faize karşı tutumunu desteklemiştir. Aegidius Hannius, 

faizi hoşgörüyle karşılamak yerine, tefecilik olarak yerilmesine son 

verilmesini onaylayan ilk kimse olmuştur. J.Calvin gibi kutsal 

metinlerin ortaya çıktığı koşulları ve varmak istediği hedefleri 

irdeleyen Aegidius,  ‘geri almayı ummaksızın borç verme ideal olarak 

kabul edilmiş olsa bile, aldığı parayı geri ödememe yüzsüzlüğünün 

gösterilmesini de haklı kılmamaktadır’,  (Dempsey 1948; 132) 

demektedir. Faiz işlemlerini haklı ve zorunlu kılan bu ekonomik baskı 

altındaki insanlar, onurlu bir yaşamın gerekli düzenli gelişme, ancak 

şirketlere verdikleri borç karşılığında aldıkları faizle ulaşabilecekleri 

için, bazı vaizlerin hiç durmaksızın yineledikleri dinsel nasihatleri 

artık dayanmaz bir hale gelmişlerdi. (Ryn 1924; 165) 

 

6. İŞ HAYATINDAKİ RİSKLERİN KARŞILIĞI VE 

GÜVENCESİ OLARAK  

On yedinci asrın ilk çeyreğini bitirdikten sonra, J.Calvin’in 

1545 yılında yazdığı mektubun anlam ve maksadı, Protestan 

araştırmacılar tarafından dikkate alınır olmuştu. Bu sırada Johann 

Gerhard ‘İlahiyat Mantığı’ (1639) ismini taşıyan kitabını çıkarmış,  

Calvin’in zamana uygun faiz yorumunu daha da genişletmiş ve bazı 

yönleriyle konuyu tartışmaya açmıştır. (Dempsey 1948; 138) Gerhard 

bu çalışmasında,  üstadının yorumu ışığında faiz sorununu ele almış 

ve açıklamalarıyla efendisinin görüşlerini daha da ayrıntılı kılmıştır. 

Calvin'’n ideal düşüncesini betimleyen, ’olgular veya eşyalar kendi 

içinde ve koşullarında anlaşılabilir, bunda da sadece söz söylemek pek 
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yeterli olmaz’ anlayışını,  çalışmasında açıkça benimsemiştir. 

(McGrath 1990; 92) Yalnızca aşırı ve ölçüsüz faiz oranının tefecilik 

olarak dikkate alınmalıdır, tüccarların üstlenebilecekleri faize eşit 

miktarda belirlenebilecek bir oranı, tefeciliğe kaçmadan, yeterlidir. 

(Murray 1960; 83)  

Tefecilik sınırını belirlemede J.Calvin’in koyduğu şart olarak, 

borç verenin işletemediği birikiminin tüketilerek yok olmaktan 

kurtarabilmek için borç alan bu parayı işinde kullanmalıdır ve 

sağladığı kazançtan da uygun bir payı alacaklısına sunmalıdır,  

ölçüsünün doğruluğuna kesinlikle inanmaktadır. (Hunter 1950; 117) 

Borcun fakirden zengine mi verildiği, faizi orta hallinin mi aldığı, 

alınan borçla geniş iş olanaklarına kavuşulduğu ya da tüketime 

aktarılacak borç yükü altında ezildiği iş kuramayan dul ve yetimlerin 

böylece birikimlerine sürekli gelir mi elde edildiği, borç alarak belirli 

bir faiz ödeyen zengin iş adamının bundan hoşnut mu kaldığı vs gibi 

yaşanılan ayrıntılara hiç yönelmeksizin; kitabın ‘düşkünden elini 

çekeceksin’ ifadesinin önemini de fark etmeksizin kilise hukuku 

tarafından kınanılan ve günahkarlık olarak yerilen bütün çeşitleriyle 

faiz yasağını haklı bulanları eleştirirken,  zamanın bu değişen 

ekonomik koşullarını dile getirmiştir. (Ryn 1924; 171) Geçimini 

sağlamak üzere düşküne verilen borçtan dolayı faiz alınmasını 

öğütleyen kilise hukukunun dayandığı kitap temelini ve rehberliğini 

asla yadsımaksızın; zamanında yaygınlık kazanan, işini genişleten 

zenginden, borç sayesinde yükselttiği kârından, fakire pay verilmesini 

yasaklayan bir ifadenin olmadığında ısrar etmiştir. Bu nedenle, faizle 

ilgili kendi kişisel görüşleri, ile, kitabın dayandığı anlayış arasında bir 

farklılığın bulunduğunu öne sürenlerin tüm itirazlarını reddetmiştir. 

(Schmidt 1960; 96)  

Zamanın ekonomik ilişkisi haline gelerek yaygınlaşan iş 

dünyasındaki borçlanmaları bir kenara bırakarak, verilen ana parayı 

aşan her fazlanın ödenmesini haksız kılan, fazladan borç ödemesini 

açıkça yasaklayan kilise hukukunun artık uygulanamaz hale geldiğini 

vurgulamıştır. (Dempsey 1948; 141) O halde türlü kurnazlıklarla 
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düzenlenen sözleşmelerle faiz yasağından kurtulunmuş gibi 

görünmenin ve uyarmış gibi görünerek vicdanını rahatlatmanın,  hiç 

bir anlamı kalmamıştır. “Calvin,  gerçekçi yöntemlerini daha da geniş 

tutmasının bir sonucu olarak,  içinde yaşanılan dünyanın gereklerine 

uygun düşecek şekilde dinsel yorumların yapılmasıyla,  kişinin kendi 

kendisini olduğu kadar Tanrı’yı da kandırır durumdan kurtarılmasının 

gerekliliğine inanmıştır. Tefecilik sorununa, bütünüyle gönül verdiği 

liberal bir eğilim içinde çözüm getirme gayretinde bulması,  Gerhard’ı 

diğer Protestan yorumcuları arasında, kuşkusuz çok daha önemli ve 

güvenilir kılmıştı. Gerhard, ’Allegemine Deutsche Biographie’ 

değerlendirmesine göre, en önemli bir ilahiyatçı olarak kabul edildiği 

gibi, Lutheran ortodoksluğun üstadı ve dogmatik yorumcusu olarak 

herkes tarafından itibar görmüştü. Ancak, çok önemli bir ilahiyatçı 

olduğu gerçeği bir yana, Protestanlığın gelişmeye karşı çıkan ve 

kapitalist karşıtı bir tutuculuk sergileyen Lutherizmin kuramsal 

yorumlayıcısı olduğu düşüncesi, Gerhard’ın eğilimiyle kesinlikle 

uyumlu gelmemektedir. Oysa, zamanın değişen koşullarını dikkate 

alarak kitabı yorumlayan J.Calvin, yerleşen kapitalist biçimlenmenin 

çok daha fazla lehinde bir tutum takınmıştır. Ancak, dikkate aldığı 

konuları saf şekilde irdeleyecek olursak, ne Lutherciliğin ve ne de 

Kalvinizmin,  kapitalizmin lehine ya da aleyhine bir eğilim içinde 

bulunmadığını derhal fark ederiz. Her ikisi de,  kapitalizmin kötüye 

kullanılan açıklarına karşı çıkarken dahi, bunu bir sistemin 

eleştirilmesi tarzında dile getirememişlerdir. Ancak yaşanılan o 

günler,  Calvin’in,  Claude de Sachins’e yazdığı mektuptan çeyrek asır 

sonrası günleriydi. Yine de, Gerhard’ın hiç bir Protestan ilahiyatçının 

asla fark edemediği,  sermayenin serbest dolaşımına onay vermemiş 

olması, son derece şaşırtıcıdır. On altıncı asır içinde parasal işler, son 

derece büyük miktarlarda gerçekleşiyor; Roka kilisesi, tefecilik 

öğretisinin katı bir uygulamasının bir sonucu olarak yatırımların 

olağan gelişmesine doğrudan müdahale etme zorunluluğunu, pek 

hissetmiyordu. Zaman geçtikçe,  Protestanların çoğunluğu ve özellikle 

de puritanlar, borç için faiz ödenmesini giderek haklı ve yasaya uygun 
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bulmuş;borçlanılan paradan kazanç sağlanılması olasılığının olması 

halinde, faiz ödemesinin kaçınılmaz olduğunu kabul etmişlerdir. Şayet 

kitapta sözü edilmeyen bu istisnai koşullar, yaşanılan dünyanın 

düzenini oluşturmaktaysa da, teorinin dayandığı şartlar ortadan 

kalkmışsa, artık zamana aykırı düşen bu dogmayı uygulamada ısrarcı 

davranmanın da bir anlamı kalmamıştır. Bu gibi özel durumlara 

getirilen yorumlar hariç tutulacak olursa, Protestanlığın sosyal 

inancının, aşırı derecede tutucu bir özellik taşıdığını burada 

vurgulamak gerekir.” (Dempsey 1948; 141) 

    Genel olarak Protestanlığın, sermayenin bir geliri özelliğinde 

haklı ve zorunlu kılınan faiz anlayışının benimsenmesinde bir payının 

olmadığını ileri süren ve bunu kanıtlama gayretine giren 

araştırmacılar, yok değildir. Ames, ’De Conscienti’ (1631) eserini 

yayınlayıncaya kadar,  Kalvinist ilahiyatçı ve yorumcular Gerhard’ın 

yorumlarına bağlı kalmış, tefecilik sorununu kitabın dayandığı yasak 

sınırında dikkate almış, iş dünyasındaki faizciliğe liberal anlayışın 

lehinde karar vermiştir. Claude Saumaise ‘Tefecilik’ (1638) ismini 

taşıyan kitabını yayınlayınca Calvin’i de aşan bir Kalvinist olarak 

anılmaya başlanmış, ülke içinde sermayenin serbest ticaretinin haklı 

görülmesini sağlamıştır. (Ryn 1924; 196) Saumaise, faizciliğe, beşeri 

ve ilahi hukuk tarafından izin verilmiş olduğunu ısrarla vurguladıktan 

sonra, faizin belirli bir oranla sınırlandırılması gerektiği konusunu 

tartışmaya açmıştır. Saumaise, mallar için önceden belirlenerek sabit 

kılınan fiyat düzeyinin hatalı olduğu, pazar içinde üreticiye olduğu 

kadar tüketiciye de pazarlık yapabilme serbestisinin tanınması 

gerektiği düşüncesini savunmakla; orta çağın tefecilik karşıtı 

zihniyetinin temelini oluşturan, adil fiyat düzenlemesinin artık 

uygulanamaz hale geldiğini göstermiştir. (McGrath 1990; 101) 

Pazarda herkes ürünle ilgili kararını, dıştan her hangi bir dayatmayla 

karşılaşılmadan kendisi verebilmelidir. Hollanda krallığının faal 

ticaret hayatına rağmen, burada bile, kendisine karşı çıkan papazlarla 

karşılaşmıştır. (Hunter 1950; 129) Bu papazların itiraz ettikleri konu, 

1657 yılına kadar azimkâr sofra koruyucuları diye anılan bir 
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Hollanda’daki mezhepten atılmış olmalarıydı. (Schmidt 1960; 104) O 

günlerde, konunun dinsel boyutunun taşıdığı önem bir yana, 

Avrupa’daki parasal işlerin o sırada ne kadar büyük miktarlara ulaştığı 

ve Hollanda’dan da finansal konularda öncü konuma geçtiği 

düşünülecek olunursa;bu olaylardan çıkarılan sonuç,  Kalvinizmin 

ekonomik rasyonalizmle özdeş olmadığı, kesinlik kazanabilir. 

Protestanlığın hristiyanlıktaki tefeciliğe karşı beslenen tutumun ani 

olarak değişmesinde tek başına pay sahibi olduğu yargısı, gerçeği 

yansıtmamaktadır. “Protestanlığın, zengin ya da fakir farkı gözeterek 

tefecilik sorununa getirdiği kişisel çözümüne rağmen,  bireyci bir 

yaklaşım sergilediği asla söylenemez. Kalvinistlerin faizle ilgili 

düzenlemenin,  kilise yasaklamasının dışına çıkılarak sulh yargıçları 

tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini, bunun dini bir ilgi olmak 

yerine politik bir iş haline geldiğini kabul etmesi, çok uzun ve yorucu 

bir gelişmenin sonucudur. Tefeciliğin, fakire ödettirilen bir fazla 

sınırında dikkate alınması tutumunun öne çıkması, öyle çok çabuk 

olmamış, kısa zaman içinde kanaatlerin değişmesi 

gerçekleşmemiş;tefeciliği bu sınır içinde görme anlayışının 

gerekliliğine, Protestanlar kadar ilk Katoliklerde dahi rastlanılmıştır. 

Tefecilik sorununun,  değiştirilemez ve yadsınılamaz özellik taşıyan 

dogmaların sınırlarının dışında,  dünyevi ilişkilerin dayandığı koşullar 

içerisinde dikkate alınması eğilimine; kiliselerin,  tefeciliğin kilise 

örgütünün denetim altında tutulması gereken bir konu olduğu 

iddiasını, yeterince ciddi ve kuvvetli bir şekilde öne sürmelerine de 

rastlanmamıştır. Hiç kuşkusuz reform hareketi, kilise etkinliğini ve 

yargısal gücünü gözden düşürmüştür.” (Ryn 1924; 201) 

     Dünyevi bir konu olsa dahi, faizcilik sorununun laik otoriteler 

tarafından çözüme kavuşturulmasında yetkili kılınmasına, Katolik 

yazarlar fazlasıyla karşı çıkmış ve şikayetçi olmuşlardır. “Tefecilik 

sorununun çözüme kavuşturulmasında kilise otoriteleri kuşku 

uyandırmışlardır; kilisenin geleneği,  yazılı olan ve olmayan tanıklığı 

bilinmektedir; kilise kendi itibarını koruyamamış, dünyevi ilgileriyle 

ve hayale kapılmalarıyla gözden düşmüştür. Doğal bir nedene 
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başvurmak zorunda kalsak bile, faizle ilgili kararlar asla 

değişmemektedir;tefecilik son derece yararsız ve haksız bir iştir.” 

(Schneider 1958; 74) Böylece, bu ifadelerde, kutsal kitap öğretisinin 

kişisel bir yorumlamayla açıklanabileceği ihtimaline pek 

inanılmamaktadır. Ancak, reform hareketinin halk kitleleri tarafından 

benimsenir olmasıyla birlikte, kilise erkinin gözden düştüğü, doğal 

hukuk kavramının dinsel dogmalar üstünde tam bir üstünlük kurduğu, 

olayların irdelenmesinde doğal nedene güven duyulduğu da, bir 

gerçektir. (Ryn 1924; 207) Kökenine inildiğinde, doğal hukukun 

aslında paganlıktan kaynaklanmış olduğu derhal fark edilir. Bu 

nedenle,  Protestanlık hiç bir şekilde doğal hukukun yayılmasına 

olumlu anlamda katkıda bulunmamış, dinde bölünmelerin yol açtığı 

bazı gruplar içinde savunulmasına gidilmiştir. Doğal hukukun rağbet 

bulması demek, bunun kendisine karşıt olarak kabul ettiği ve 

Tanrı’nın öngördüğü yaşam ile rekabete girerek maneviyatın değerini 

alçaltması demektir. (Hunter,  1950; 132) “Öyle olduğu halde, 

doğalcılık eğiliminin olduğu yerde reformun izi yoktur anlayışının 

benimsenmesi de, son derece saçma ve hoş bir zihin meşguliyetidir. 

Burada vurgulanmak istenilen, bireyciliğin olduğu kadar doğal hukuk 

anlayışının gelişmesinin de, tamamıyla Protestanlıktan bağımsız bir 

hareket olduğudur. Roma,  nasıl ki günah affı belgesiyle,  ülkelerdeki 

kilise ve manastırların günah çıkartma erkini ve itibarını alçaltmış ve 

adeta gereksiz kılmışsa, buralardaki ruhban zümresinin inananlar 

üzerinde doğrudan kurduğu ruhani denetimini yok etmişse; reform 

hareketi de evrensel kilise biriliğini yadsıyarak, Roma tarzı tapınmaya 

karşı büyük bir husumet beslemiş, en sonunda bireyin doğrudan 

Tanrısına yönelmenin kapılarını açmıştır. Yine de, kilisenin insanların 

her günkü yaşamları üzerinde kurduğu otoritesini kıran Protestanlığın, 

boşalan sahadaki denetim erkinden vazgeçtiğini gösteren bir kanıt 

olmadığı gibi; Katoliklerden çok farklı hedefleri destekleyerek 

yönetiminde uyguladığına dair bir eğilimi de bulunmamaktadır. 

Kısacası, Protestanlığın tefecilik ve faizin modern yorumlarının 

yükselişinde, pek bir katkısı olduğu söylenemez.” (Hunter 1950; 136) 
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7. SONUÇ 
 Orta Çağ Avrupa’sının iktisat zihniyeti,  Aristoteles’in paranın 

verimsizliği görüşünden biraz fazlaca etkilenerek para parayı 

doğurmaz anlayışının en tutucu savunucuları arasında yer almıştır. 

Para değer yaratmayan basit bir değişim aracı olarak görülmeye 

başlanınca,  alışveriş parayla yapılıyor olsa dahi değişimde paranın bir 

örtü olduğu,  gerçekte değiştirilenin yine mallar olduğu yargısına 

kapılınmıştır. Adaleti sağlamak gayesiyle ürün maliyetine eşit fiyatla 

alınıp satılmasına izin verilen mallar üzerinden kâr elde edilmesi bu 

nedenle tamahkârlık olarak yadsınmış; tüccarın ya da zanaatkarın 

kazancı,  tıpkı bir ücretli işçi gibi düşünülen ürününe olan katkısı 

ücretlerle sınırlandırılmıştır. Fiyatlarda pazarlık usulünü ya da alıcı ile 

satıcının serbest irade beyanını yok sayan,  teşebbüs kazancını da 

ücret ile sınırlayıp maliyete ekleyen Orta Çağa özgü adil fiyat kuramı; 

nasıl fiyatları üretim maliyetine eşit kılarak kârı sıfıra indirmişse,  

parasal borçlanmalarda da her fazladan ödemenin tefecilik olarak 

görülerek yerilmesine neden olmuştur. Kârı sıfıra düşüren ve tüccarın-

zanaatkarın kazancını işçi ücreti gibi görerek maliyetlere ekleyen Orta 

çağ Avrupa’sının iktisat zihniyeti gayet berraktır. Borçlanmalarda 

istenilen her fazladan ödeme tefeciliktir,  zira alınan borçla ihtiyacı 

karşılamak gayesiyle pazardan tüketim maddeleri satın alınmaktadır,  

üretim maliyetini aşan her fiyat artışı nasıl haksızlık ve hatta hırsızlık 

ise,  borcu aşan her ödeme de o ölçüde hakka tecavüz ve hırsızlık 

olacaktır. Çünkü alınan her borç,  pazarda satın alınacak ve evde 

tüketilecek bir mala karşılık gelmektedir. Böylece,  alınan her borcun 

kullanılarak tüketilecek bir ürünün değerine karşılık geldiği 

düşünülerek,  pazar fiyatlarının narh rejimiyle denetim altında 

tutularak sabit kalmasında ısrar edilmiş; borçlanmalarda ödenilen her 

fazladan tutarın,  tıpkı fiyat artışının yol açacağı türden bir haksızlığa 

neden olacağı öne sürülmüş,  borçlanmada ödenilen her fazlanın daha 

az ürün kullanılmasına yol açacağı savunulmuştur. 

 Geniş arazilerine,  kasvetli gayri menkullerine ve muazzam 

altın stoğuna rağmen özellikle  ödemelerini karşılamada nakit sıkıntısı 
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çekmeye başlayan ve hazırı tüketmek istemeyen papalık da,  ister 

istemez menkul ve gayri menkul ekonomik varlıklarını bankerlerin 

kullanımına sunarak,  altın stoğu azalmaksızın düzenli aylık gelir 

(annuity) elde etmeye yönelmiştir. Papalığın günah affı belgeleri 

karşılığında bankerlerden borç alması,  Avrupa’da reformun fitilini 

ateşlemiştir. Papalığın bankerlerin kullanımına sunduğu bu servetlere,  

Avrupa ülkelerinden gelen aidatlar ve halktan toplanılan bağışlar da 

eklenince,  faize ve tefeciliğe karşı en şiddetli itiraz Martin Luther’den 

gelmiştir. Papalığın annuity edinimine,  feodal bağlar altında inleyen 

köylülerin geçim gailesiyle aldığı borçların faiz yoluyla 

ağırlaştırılması da eklenince; Luther,  borçtan kazanç sağlama 

ihtimalini gözönünde bulunduran T.Aquinas’ı bile dikkate almaksızın 

veya borçlanılan paranın üretimde kullanılması ya da tüketime 

harcanması seçeneklerini irdelemeksizin,  yani kaba bir tabirle 

borçlular arasında fakir ya da zengin ayrımı yapmaksızın,  borcu aşan 

her fazladan ödemeyi en büyük günah olarak görmüştür. Böylece 

Luther,  borcun iş etkinliğinde kullanılıp kullanılmadığı yorumuna 

girmeksizin,  bütün çeşitleriyle borçlanmadaki fazladan ödemeye karşı 

çıkmış,  alınan her fazla ödemeyi de tefecilik olarak yermiştir. 

 Oysa, J.Calvin’in yaşadığı ortamda, T.Aquinas’ın istisnai 

olarak gördüğü paradan kazanç sağlanılması ihtimali,  yükselen 

burjuvazi ve giderek şiddetlenen şirketleşme eğilimiyle ekonomik 

hayatın temeli haline geliyor,  kısacası gelişen ekonomik hayatın bir 

gereği olarak para sermayeye dönüşüyordu. İhtiyacının üzerinde 

parasal serveti olup da bir iş kuramayan insanların, hazırdaki 

paralarını tüketmek yerine,  tacirlere veya bankerlere vererek aylık 

düzenli gelir alma isteğini J.Calvin makul karşılar olmuştur. Zira,  

borç fakire verilmiyor,  fakirin geçim maddelerinde tüketilmiyor; 

zengin aldığı her borçla işini genişletiyor,  fakirlere iş imkanı sunarak 

onuruyla yaşamasını sağlıyor ve bu borçlanmadan yüksek kazançlara 

ulaşabiliyordu. Kısacası para,  toprak altına gömülen çömlekte 

durduğu gibi durmuyor,  iş etkinliğinde kullanılarak istihdamın ve 

kazancın artmasına neden oluyordu. Şu halde,  J.Calvin’e göre,  her 
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fazladan ödeme tefecilik değildi,  borç sayesinde kazancını arttıran 

zenginin bu kazançtan alacaklısına pay vermesi yasal olduğu kadar 

dini bir hak olmalıydı. Ancak,  alacaklının tamahkarlığına da fırsat 

verilmemiş,  faiz oranının sağladığı kazanç miktarının daima altında 

kalmasına gayret sarf edilmiştir. Alacaklının tamahkarlığa 

kapılmasına ve sağladığı kazancı aşacak bir oranda faiz istemesine 

engel olmak gayesiyle,  meşru kılınan faiz,  bir oran (%5 veya en fazla 

%10 gibi) ile sınırlandırılmıştır. J.Calvin’in yorumlarıyla,  paranın 

sermayeye dönüşmesi karşısında hiç bir zihniyet engeli kalmamış,  

dolayısıyla tasarrufların yatırımlara akması önünde hiç bir kutsal 

bariyer kalmamıştır. 
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