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ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL ZEKA 
ve HASTANE İŞLETMELERİNDE 

KÜLTÜREL ZEKA DÜZEYİNİN 
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA

ÖZET | Son yıllarda sağlık hizmetlerinde yaşanan 
değişimle beraber, sağlık hizmetleri yerel olduğu kadar 

küresel nitelikte kazanmaya başlamıştır. Özellikle sağlık 
turizminin gelişmesiyle birlikte, artık çok farklı kültürden 
hastalara sağlık hizmeti sunulmaktadır. Kültürel zeka sadece 
hizmet sunulanlara yönelik değildir. Örgüt içinde de çok farklı 
kültürlerden gelen kişilerin birlikte ortak bir amaca yönelik 
çalışabilmesi ve etkin iletişimin kurabilmesi içinde gereklidir.

Buradan hareketle; kişilerin farklı kültürlere karşı olan 
tutum, davranış ve anlama becerilerini içeren bir kavram 
olan kültürel zekanın, işletmelerde özellikle de küresel hizmet 
işletmelerinde tüm çalışanların sahip olması gereken bir zeka 
türü olduğunu söylemek mümkündür.

Yapılan araştırmada, önce kültürel zeka ölçeği Türkçe’ye 
uyarlanmış, sonra hastane çalışanlarının kültürel zeka düzeyleri 
belirlenerek, hangi demografik-mesleki faktörlerin kültürel 
zeka üzerinde etkili olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 
amaçla da Sağlık Bakanlığı’nın sınıfl amasına göre A sınıfı 2 
özel hastaneden, araştırmaya katılmayı kabul eden 150 çalışan 
araştırmada yer almıştır. Analiz sonuçlarında kültürel zeka 
düzeyinin 3,93+(0,82) olduğu; kurumda ve meslekte çalışma 
süresinin ise kültürel zekanın davranışsal boyutu ve genel puanı 
ile negatif yönde zayıf ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Hastane Yönetimi, Kültürel 
Zeka
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A RESEARCH CONDUCTED 
TO DETERMINE CULTURAL 

INTELLIGENCE LEVEL IN 
HOSPITAL MANAGEMENT 

ABSTRACT | In recent years, along with changes in 
health care services, health care has gained not only local 

nature but gobal one as well. Especially with the development 
of health tourism, it started to off er health care to patients from 
diff erent cultures. Likewise, the service is provided to solo, but 
also very diff erent cultures within the organization is working 
towards a common goal, to be with people, eff ectiveness, eff iciency, 
coordination and communication, in order to ensure a good 
understanding of each other’s cultures employees, need to know 
about.

Cultural intelligence is not intended only to whom the service were 
given. It is required to work and communicate eff ectively within the 
people from very diff erent cultures within the organization towards a 
common goal. From this point of view, cultural intelligence that means 
the attitude, behaviors and concept that includes comprehension skills 
of people towards diff erent cultures is the service, especially enterprises 
of all employees. Th at is possible to say that cultural intelligence is a 
must-have of global organisation. 

In the study, cultural intelligence scale is adapted to Turkish and 
applied to hospital staff . Socio-demographics dependents were 
statistically calculated. Th e hospital staff  cultural intelligence levels 
were determined and the eff ectiveness on the demographic and 
occupational factors were put forward. For this purpose, 150 employees 
were included in the survey from the private hospitals described as 
A-class from the Ministry of Health according to the classification.

In the analysis results, the level of cultural intelligence was 3,93 + (0,82). 
With the operating time of the institution and the profession, to some 
extent cultural intelligence is a negative weak relationship.

Keywords: Organizational culture, Hospital management, Cultural 
intelligence
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1. GİRİŞ

Küresel etkilerle birlikte sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, örgütlerde insan 
davranışlarını açıklamaya ve anlamaya yönelik farklı ve yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan birisi de zeka kavramının yeni bir alanı olan kültürel zekadır (Sadeghian, 2011: 402).

Günümüzde, özellikle bazı işletmelerde farklı kültürlere sahip müşterilerle çalışanların, 
çalışanların çalışanlarla, örgütlerin ise birbirleriyle nasıl uyumlandırılacağı ve yönetileceği 
önemli bir yönetim sorunu haline gelmiştir (Tan, 2004: 19). Buradan hareketle, örgütün 
bütününde yer alan her hiyerarşik düzeydeki çalışanın, kültürle ilişkili bazı yeteneklere sahip 
olması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

İşletmelerde, çalışanların ve yöneticilerin, kültürle bağlantılı yanlış ifadeler kullandıklarını, 
gaf yaptıklarını ve yanlış davranışlarda bulundukları zaman zaman görülebilmektedir. Örneğin 
Paris’te faaliyet gösteren Amerika menşeili bir işletmedeki finansal durumu agresif, tutkulu ve 
heyecanlı bir ses tonuyla tartışan bir Türk çalışan görülebilmektedir. Bu durum onun karşı tarafa 
yönelik olumsuz tutumu ya da yaklaşımından kaynaklı değildir. Yalnızca kültürel farklılıklara 
uyum sağlamada güçlük yaşamasından kaynaklanmaktadır. Zira kendi yaşantısında çok olağan 
olan bu tartışma şekli farklı kültürlerde farklı şekilde yorumlanabilmesi son derece doğaldır. 
Benzer şekilde tüm dünyadan katılımcıların olduğu bir Alman kuruluşundaki toplantıda, 
sadece Amerikalı katılımcı bir şişe su ile birlikte bir elma yiyebilmektedir. Dolayısıyla aslında 
bir kültürde oldukça normal olan durum, başka bir kültürde kolaylıkla “saygısızlık” olarak 
değerlendirilebilmektedir (Crowne, 2008: 391-392).

Örneklerden anlaşıldığı üzere, özellikle küresel düzeyde ithalat ve ihracat yapan ya da 
çalışanları farklı kültürlerden oluşan çok uluslu işletmelerde başarılı olmak için, işletme 
çalışanlarının birbirlerinin kültürlerinden kaynaklanan özelliklere duyarlı olmaları ve bu 
konularda analiz etme özelliğine sahip olmaları gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için de 
yüksek bir kültürel zekaya ihtiyaç vardır. Daha açık bir ifadeyle, son yıllarda örgütler arası, 
örgüt çalışanlarının birbiriyle ya da müşterilerle yaşanan kültürel sorunlar ve buna bağlı hayal 
kırıklıklarının tümünün, kültürel farklılıkları yönetememenin ve bu özellikte çalışanlara sahip 
olmamanın bir sonucu olduğunu söylemek mümkündür (Tan, 2004: 19).

Çalışanlar, çok uluslu işletmelerde farklı sosyal kültürden gelen, farklı dile sahip olan 
ve değişen örgüt iklimi içerisinde hiç daha önce karşılaşmadıkları bir durumla mücadele 
etmek durumunda kalmaktadırlar. Aynı şekilde bilmedikleri bir ortamda ve daha önce 
karşılaşmadıkları özelliklere sahip müşterilere de hizmet sunmak zorunda kalabilmektedirler. 
Dolayısıyla bu koşullara uyum sağlayabilmek için kültürel uyum yeteneğine sahip olmalıdırlar 
(Kodwani, 2012: 86-87).

Öte yandan küreselleşmenin bir sonucu olarak işgücü de artık yerel, daha farklı bir ifadeyle 
sabit olmaktan çıkmış, dünya üzerinde hareket eden, dinamik hale gelmiş ve bir nevi “işgücü 
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gurbetçileri” ortaya çıkmıştır. Bu kişiler çok uluslu işletmeler içinde kendi kültürlerinden 
farklı iş arkadaşlarıyla, yöneticilerle ve müşterilerle sıklıkla karşı karşıya gelmektedirler. Böyle 
çalışanların etkin ve verimli olmaları için kültürel zekaya sahip olmaları gereklidir (Rose ve 
Subramaniam, 2008:505-506). Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki (örneğin Hofstede 
(1997) bireysellik ve kolektivizm çalışması) çok sayıda farklı kültürün örgütte bulunmasının, 
örgütsel performans üzerinde çeşitli açılardan etkisi bulunmaktadır (Reilly ve Karounos, 2009:2).

2. KÜLTÜREL ZEKA KAVRAMI

Günümüz için kültürel zeka, yönetim ve örgütsel psikoloji yazınında oldukça önem 
kazanmış bir kavramdır. Yönetici ve çalışanların hem birbirleriyle hem de müşterilerle olan 
ilişkilerinde yeni kültürlere olan etkili uyum becerisini ifade eden kültürel zeka, 21. yy.’da yönetici 
ve çalışanlar için temel bir beceri olduğu söylenebilmektedir. Kültürel zeka hem yöneticilere 
hem de çalışanlara farklı kültürler karşısında hemen hemen her yerde müzakere etmeyi, karar 
almayı, doğru iletişim kurmayı, etkilemeyi ve yönlendirmeyi daha etkili şekilde yapabilmeye 
yardımcı olmaktadır (Sadeghian, 2011: 403).

Kültürel zeka İngilizcede “Cultural Intelligence” ya da “Individual’s Cultural Quotient” 
olarak ifade edilmektedir. İşletme yazınında kültürel zeka konusu ilk kez P.Christopher Earley 
(London Business School) ve Elaine Mosakowski (University of Colorado at Boulder)’un 2004 
yılı kasım ayında Harvard Business Review’ de yayınlanan makalelerinde ortaya atılmıştır (Yeşil, 
2009:123).

İşletmelerin, uluslar arası piyasalarda faaliyet göstermeleri birçok fırsatla birlikte bazı 
zorlukları da getirmektedir. Zira küresel alanda yapılan tüm işler beraberinde bazı özel riskler 
ve sosyo-kültürel zorluklar ve karmaşık kültürel etkileşimleri de getirmektedir. Yaşanan bu 
karmaşık sorunlar geçmişteki örgüt teorileri ile çözülememektedir. Dolayısıyla kültürel zekanın 
örgütsel etkinlikteki rolü, ayrıntılarıyla değerlendirilmesi gerekmektedir (Sadeghian, 2011: 402-
403).

Kültürlerarası ilişkilerin daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesinde, kültürlerarası 
yeteneklerin anlaşılması ve geliştirilmesinin önemi vardır. Farklı kültürlerle başarılı bir şekilde 
etkileşim içinde olmak için kültürel zekaya ihtiyaç vardır. Özellikle uluslar arası anlamda 
işletmelerin başarısızlığında yer alan sebeplerden birinin de yöneticilerin kültürlerarası iletişim 
kurma becerisinden yoksun olması olduğu söylenebilmektedir. Zira küresel çapta iş yapan 
işletmelerde kişilerin, diğer kültürlerden insanlara karşı daha duyarlı olmaları, onlarla uyumlu 
ilişki halinde olmaları gerekmektedir (Yeşil, 2009:122).

Kültürel zeka kavram olarak, en genel anlamıyla kişinin kişisel bir yetkinliği olarak, 
farklı kültürlerle olan ilişkisini ayarlama ve uyumlandırma, etkin şekilde yönetme becerisi 
olarak ifade edilebilmektedir. Kültürel zeka aynı zamanda olayları ve sorunları doğru sebeplere 
dayandırarak çözebilmenin bir yeteneğidir ve benzer şekilde, kültürel yeteneğinin bir bileşeni 



Örgütlerde Kültürel Zeka Ve Hastane İşletmelerinde Kültürel...| İŞÇİ, SÖYLEMEZ, YILDIRIM KAPTANOĞLU

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013

55

olarak, kişinin yeni bir kültürün şartlarına uyum sağlama özelliğidir (Ang vd. 2007: 337; Griff er 
ve Perlis, 2007:28).

Diğer bir tanımda ise kişinin, farklı kültürden bir kişinin hareket, davranış, ses, mimik, 
ton ve vurgusunu, o kişiyle aynı kültürden olan insanlar gibi anlayabilmesi, değerlendirmesi ve 
yorumlaması ifade edilmektedir (Earley ve Mosakowski, 2004:139).

Öte yandan kültürel zekâ, bireyin farklı bir kültürel ortamda veya çok kültürlü bir 
ortamda etkin bir şekilde işlevini yerine getirmesini ve başarılı olmasını sağlayan yetenekler seti 
olarak ta tanımlanabilmektedir (Şahin, 2011:83). Benzer şekilde Schmidt and Hunter’ın (2000) 
problem çözme, sorunları doğru sebeplere dayandırarak, doğru sonuçlara ulaşma ile kavrama 
becerisi olarak tanımladıkları genel zeka ile bağlantılı olarak kültürel zeka kültürel farklılıkları 
uyarlamayı etkin yönetme becerisi olarak tanımlanabilmektedir (Vedadi vd., 2010:27).

2.1. Duygusal, sosyal ve kültürel zeka ilişkisi

Bu zeka türleri çok sayıda araştırmacı tarafından tanımlanmıştır. Buna göre sosyal zeka 
“insanları anlama ve yönetme yeteneği”; duygusal zeka, “düşünceleri kolaylaştırmak için 
duyguları kullanma becerisi ya da başlarının duygularını düşüncelerini anlama, buna bağlı olarak 
da kendi duygularını ayarlama yeteneği”, kültürel zeka ise farklı kültürel durumlara kendini 
uyumlandırabilme olarak tanımlanabilmektedir (Crowne vd., 2011:45). Buradan hareketle, 
Kültürel zeka büyük ölçüde sosyal ve duygusal zeka ile ilişkilidir. Duygusal zeka kişinin kendisi 
ile benzer olan (kendi yaşadığı toplumda) diğer kişilerle ilişki kurmada kullandığı yoldur. Oysa 
kültürel zeka, kişinin başka kültürlerle olan ilişkisinin belirleyicisidir. Sosyal zekada duygusal 
zeka gibi kişinin kendi toplumunda ya da yakın toplumdaki ilişkilerine yön vermektedir (Tan, 
2004: 19).

2.2. Kültürel zekanın örgütler açısından önemi

Günümüzde artık örgütlerin birçoğu hem çalışanları bakımından hem de ürün ya 
da hizmetlerini sundukları kültürler açısından çok kültürlü hale gelmiştir. Örgütler ürün ve 
hizmetlerini daha önceleri yalnız bir ülkeye satarken, şimdilerde birden fazla ülkeye satar hale 
gelmişlerdir. Dolayısıyla pazarları farklılaşmış ve çok kültürlü ve kültür açısından dinamik bir 
çevrede faaliyet gösterir hale gelmişlerdir. Bu sebeple din, dil, ırk vb. kültürel bileşenler birer 
çatışma ve anlaşmazlık alanı olmuşlardır. Bu alanlardaki anlamanın yetersizliği ya da yokluğu 
örgütsel etkinliği azaltmakta, başarıyı ise zorlaştırmaktadır. Ayrıca bazı küresel etkiler ve 
paydaşlar arasındaki kültürel farklılıklar, kültürel zekanın örgütlerde önemli hale gelmesine 
sebep olmaktadır (Sadeghian, 2011: 403).

Quinn (2010) kültürel zekanın yönetici ve çalışanlar için bir yetenek olduğuna ve farklı 
kültürlerle etkileşim için gerekliliğini ifade ederken, kültürel zekanın çatışmaların çözümünde, 
iyi ilişkiler kurmada, liderlikte ve karar vermede olumlu yönde etkisi olduğunu belirtmektedir 
(Sadeghian, 2011: 403).
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Öte yandan çok uluslu işletme liderleri belki de eskisine kıyasla çok daha fazla şekilde 
kültürel yapısı, değerleri birbirinden son derece farklı ekip üyeleri ile karşı karşıya gelmektedirler. 
Dolayısıyla liderler bu kişileri etkileyip, yönlendirebilmek için mutlaka kültürel unsurlardan 
yararlanmalı ve kültürel zekaya sahip olmalıdırlar (Groves ve Feyerherm, 2011: 536).

Yapılan araştırmalarda, kültürel zekânın bireylerin kültürlerarası performanslarına katkı 
sağladığı (Ang vd., 2007; Gürbüz ve Şahin, 2011), kültürlerarası uyumda etkili olduğu (Templer, 
Tay ve Chandrasekar, 2006) ve tükenmişliği azalttığı (Tay, Westmen ve Chia, 2008) saptanmıştır. 
Kültürlerarası ortamda liderlik etkinliğiyle de ilgili kültürel zekânın olumlu katkıları vardır 
(Şahin, 2011:84).

Kültürel zekayı geliştirme konusunda işletmeler kendilerine şu soruları sormalıdırlar 
(Tan, 2004: 19):

 ✴ Çalışanların farklı kültürlere olan uyumları nasıl geliştirilebilir?
 ✴ İş yapılan farklı kültürlerle ilişkide olmanın beraberinde getirdiği sorunlarla başa çıkmayı 

hangi kişisel özellikler sağlar?
 ✴ Denizaşırı ve farklı ülkelerle iş yapmada başarıya hangi özellikler ile ulaşılabilir?
 ✴ Nasıl uluslar arası alanda iş yapabilen etkili bir örgüt yaratabilir?
 ✴ Farklı kültürlerden kişilerle iş yaparken toplam performans nasıl iyileştirebilir?

2.3. Kültürel zeka boyutları

Earley ve Ang (2003) kültürel zekayı çok boyutlu bir kavram olarak ortaya koymuşlardır. 
Bu boyutları da bilişsel (cognitif ve metakognitif), davranışsal ve motivasyonel boyutlar olarak 
3 boyutta incelemişlerdir. Üst bilişsel (Meta-cognitive) kültürel zeka, kültürel bilgiyi elde etme 
ve anlamada bireyin kullandıgı zihinsel süreçleri yansıtmakta olup ayrıca kültürle ilgili bireysel 
düsünce süreci üzerindeki kontrol ve bilgileri de kapsamaktadır. Üstbilişsel kültürel zeka 
üst düzey bilişsel süreçlere odaklanırken, bilişsel kültürel zeka farklı kültürlerde normların, 
uygulamaların ve geleneklerin bilgilerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla bilişsel kültürel zeka farklı 
kültür ve alt kültürlerin sosyal sistemlerinin, hukuk kurallarının ve ekonomik yaşantılarının ve 
kültürel değerlerinin temellerinin bilgisini içerir. Motivasyonel kültürel zeka ise, farklı kültürel 
unsurları kişinin öğrenme konusundaki enerji ve ilgi düzeyini ifade etmektedir. Kişinin diğer 
kültürlerden kişilerle etkileşimindeki açıklık ve ilgisi bu boyut altındadır. Davranışsal boyutta 
ise kişinin farklı durumlardaki sözel ya da sözel olmayan davranışları sergileyebilme yeteneğini 
anlatmaktadır. Uygun ses tonu, jest ve mimik kullanımı, doğru kelime seçimi davranışsal 
boyut altında değerlendirilmektedir. Yüksek düzeyde bir kültürel zekadan bahsedebilmek için 
bu 4 boyutunda birlikte, uyum içerisinde kullanılması gerekmektedir (Rose ve Subramaniam, 
2008:506; Griff er ve Perlis, 2007: 29; Ang, vd. 2011; 583-584; Rahimi vd., 2011:721 )
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

Araştırmanın evrenini İstanbul İl’inde Avcılar-Tuzla coğrafi bölgesinde faaliyet 
göstermekte olan ve A sınıfı olarak nitelendirilen 2 özel hastane oluşturmaktadır. Tüm hastaneler 
içerisinde A sınıfı hastanelerin seçilme nedeni, özellikle bu kurumların pazarlama stratejileri ve 
segmentleri arasında sağlık turizminin yer alması ve farklı ülkelerden hastalara sağlık hizmeti 
sunabilmeleridir.

Buna göre araştırma kesitsel tipte tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır. Örnekleme alınan 2 A 
sınıfı hastane, mevcut olan 11 A sınıfı hastane arasından kura yoluyla seçilmiştir. Araştırmanın 
verileri 15.03.2012-15.04.2012 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu hastanelerde çalışmakta olan 
kadrolu tüm personel araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı dönemde 
araştırmaya katılmayı kabul etmeyenler, hasta, raporlu ve izinli olanlar araştırma kapsamı 
dışında tutulmuştur. Hastanelere ilişkin faaliyet verileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün web 
sayfasından ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nden (OHSAD) alınmıştır.

Araştırmada hastanelerin sınıfl anmasında Sağlık Bakanlığı’nın hastane sınıfl aması temel 
alınmış ancak yatak sayısı, personel sayısı, hizmet verdiği alan çeşitliliği, finansal ve teknolojik 
yeterlilik özellikleri kullanılarak A sınıfı hastaneler belirlenmiştir. Buna göre yatak sayısı 100’ün 
üzerinde, çalışan sayısı 200, teknolojik olarak her türlü cihaza sahip, belirli bir bölgeye hizmet 
vermeyen vb. özelliklere sahip hastaneler A sınıfı olarak değerlendirilmiştir.

Anket formları katılımcıların kendileri tarafından doldurulmuştur. Çalışmada herhangi 
bir örnek büyüklüğü hesabı yapılmamış, her iki hastanede çalışan personelin tümüne ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca açıklayıcı faktör analizi yapılabilmesi için en az kullanılan ölçme aracındaki 
madde sayısının 5 katı kadar katılımcının çalışmada yer alması uygun görülmüştür (Çokluk 
vd., 2010:206). Anket formları 2 hastanedeki toplam 210 çalışana dağıtılmış ve geri gelen ve 
bunlardan geçerli özelliğe sahip 150 (%71) anket araştırmanın verilerini oluşturmuştur.

Araştırmada kullanılan kültürel zeka ölçeği Ang, S. vd. (2007) tarafından geliştirilen 
20 soruluk 4 boyutlu ölçektir. (Ang vd., 2007: 366; Ang vd., 2008: 391) Ölçek araştırmacılar 
tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, daha sonra örgütsel davranış konusunda uzman 2 akademisyene 
tekrar çevirisi yaptırılmıştır. Ölçeğin Türkçe hali İngilizce’ye çevrilerek İngilizce branş uzmanı 
ve araştırmacılar tarafından tekrar incelenip son hali verilmiştir. Ayrıca ölçekte puan arttıkça 
kültürel zeka düzeyi de artmaktadır.

Araştırmada kullanılan ölçme aracının geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi, güvenilirliği 
içinse cronbach alfa değeri hesaplanmıştır.
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Tablo 1: Araştırmada kullanılan kültürel zeka ölçeğinin güvenilirliği.

Madde 
Silindiğinde 

Ortalama

Madde 
Silindiğinde 

Varyans

Düzeltilmiş 
Madde-
Toplam 

Korelasyon

Madde 
Silindiğinde 

Alfa

B2_1 72,6533 239,3287 0,4903 0,8941
B2_2 72,8133 241,5891 0,5218 0,8933
B2_3 72,7333 241,6734 0,5098 0,8935
B2_4 72,78 240,4681 0,549 0,8926
B2_5 73,86 239,1145 0,5436 0,8926
B2_6 74,0467 244,3804 0,385 0,8971
B2_7 73,52 234,117 0,6145 0,8905
B2_8 73,8 238,4161 0,5107 0,8936
B2_9 73,9467 242,4401 0,4692 0,8946

B2_10 73,78 240,6426 0,5246 0,8931
B2_11 72,6 239,2483 0,55 0,8924
B2_12 72,9533 238,8904 0,569 0,892
B2_13 72,9667 237,8714 0,556 0,8922
B2_14 73,28 237,9479 0,5181 0,8933
B2_15 73,3467 242,9931 0,4846 0,8942
B2_16 73,2467 234,8582 0,6017 0,8909
B2_17 73,4267 238,5684 0,4631 0,8952
B2_18 73,1733 238,0771 0,5368 0,8928
B2_19 73,0333 237,415 0,5808 0,8916
B2_20 73,0667 239,8613 0,504 0,8937

Alfa 0,898

Araştırmada kullanılan kültürel zeka ölçeğinde yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, 
ölçeğin iç tutarlılığını olumsuz etkileyen madde görülmemiş ve Cronbach alfa değeri 0,90 olarak 
belirleniştir. Buna göre anketin iç tutarlılığının olduğu söylenebilmektedir.
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Tablo 2: Faktör analizi sonucu (Varimax rotasyonu kullanılmıştır).

Maddeler

Bilişsel Davranışsal Üstbilişsel Motivasyonel Faktör 
cronbach 

alfası

1(Varyansı 
açıklama 
%18,32)

2 (Varyansı 
açıklama 
%17,53)

3(Varyansı 
açıklama 
%14,12)

4 (Varyansı 
açıklama 
%13,86)

8 ,815

0,86

9 ,766
6 ,759
7 ,748
5 ,690

10 ,621
18 ,831

0,84
19 ,806
20 ,765
17 ,756
16 ,680
3 ,760

0,814 ,741
1 ,729
2 ,709

11 ,815

0,8013 ,765
12 ,753
14 ,540

Toplam varyansı açıklama= %63,9
KMO örneklem yeterliliği testi= 0,830

Bartlett spesirity testi
Ki-kare 1383,752

s.d 171
p ,000

Çalışmada kullanılan ölçeğin geçerliliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Yapılan faktör analizinde 15 no’lu madde faktörler arasında faktör yük değeri 
açısından yeterli farklılaşma (0,10) göstermediğinden (binişik madde olduğundan), ölçekten 
çıkarılmış ve yukarıdaki 4 faktörlü yapı elde edilmiştir. Buna göre bilişsel boyutta 5,6,7,8,9,10; 
davranışsal boyutta 16,17,18,19,20; üstbilişsel (metacognitive) boyutta 1,2,3,4; motivasyonel 
boyutta ise 11,12,13 ve 14. maddeler yer almıştır. İstatistiksel analizlerde, bu 4 boyut ile birlikte 
bu puanların aritmetik ortalamasından elde edilen genel kültürel zeka puanı kullanılmıştır. 
Kaiser Meyer Olkin örneklem yeterliliği testinde ise 0,83 değeri saptanmıştır. Bu değer KMO 
sınıfl amasına göre örneklem büyüklüğünün “iyi” düzeyde olduğunu göstermektedir. Barlett 
küresellik testinde ise p değeri 0,001 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla ölçek açıklayıcı faktör 
analizi bulgularına göre geçerlidir.
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4. BULGULAR

Tablo 3: Araştırmaya katılanların bazı sosyodemografik, mesleki özellikleri ve yurtdışında kalma ile 
yabancı dil bilme durumları.

Özellikler Kategoriler n %
Cinsiyet Erkek 39 26,0

Kadın 111 74,0

Öğrenim
Lise 59 39,3

Yüksekokul 42 28,0
Lisans 43 28,7

Yüksek Lisans 6 4,0
İdari Görev Var 34 22,7

Yok 116 77,3
Yurtdışında kalma Evet 22 14,7

Hayır 128 85,3
Yabancı dil bilme Evet 75 50,0

Hayır 75 50,0
Toplam 150 100,0

Araştırmaya katılanların %74,0’u kadın, %39,3 ı lise mezunu, %22,7’sı idari görevde, 
%14,7’si yurt dışında bulunmuştur, % 50 si yabancı dil bilmektedir.

Tablo 4: Katılımcıların çeşitli demografik özelliklerinin dağılımı.

Ortalama Ortanca
Std. 

Sapma
En küçük 

değer

En 
büyük 
değer

Yaş 29,05 26,00 9,24 19,00 73,00

Kurumda Çalışma 
süresi (ay)

26,33 24,00 33,11 1,00 240,00

Meslekte Çalışma 
süresi (ay)

74,49 48,00 87,22 1,00 480,00

Bilinen dil sayısı 1,27 1,00 0,98 1,00 8,00

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 29,05+(9,24)’dur. Kurumda çalışma süresi 
ortancası 24, meslekte çalışma süresi ortancası 48, bilinen dil sayısı ortancası ise 1’dir.



Örgütlerde Kültürel Zeka Ve Hastane İşletmelerinde Kültürel...| İŞÇİ, SÖYLEMEZ, YILDIRIM KAPTANOĞLU

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013

1111

Tablo 5: Araştırmaya katılanların kültürel zeka boyut ve genel puan ortalamaları.

Ortalama Ortanca
Std. 

Sapma
En küçük 

değer
En büyük 

değer

Üstbilişsel 4,36 4,25 1,06 1,75 6,00

Bilişsel 3,28 3,33 1,07 1,00 6,00

Motivasyonel 4,16 4,00 1,10 1,00 6,00

Davranışsal 3,92 3,80 1,16 1,00 6,00

Genel puan 3,93 3,85 0,82 2,08 6,00

Araştırmaya katılanların kültürel zeka boyut ve genel puan ortalamaları incelendiğinde, 
üstbilişsel ortalaması 4,36+1,06, bilişsel ortalaması 3,28+1,07, motivasyonel ortalaması 
4,16+1,10, davranışsal ortalaması 3,92+1,16, genel puan ortalaması ise 3,93+0,82’dir.

Tablo 6: Araştırmaya katılanların cinsiyete göre kültürel zeka boyut ve genel puan karşılaştırması.

Boyut Cinsiyet n Ortalama Std. Sapma t P

Üstbilişsel
Erkek 39 4,49 1,17

,901 ,369
Kadın 111 4,32 1,02

Bilişsel
Erkek 39 3,29 ,96

,069 ,945
Kadın 111 3,28 1,11

Motivasyonel
Erkek 39 4,16 1,03

,024 ,981
Kadın 111 4,16 1,13

Davranışsal
Erkek 39 3,67 ,97

1,538 ,126
Kadın 111 4,00 1,22

Genel puan
Erkek 39 3,90 ,73

,221 ,826
Kadın 111 3,94 ,86

* Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların cinsiyete göre kültürel zeka boyut ve genel puan karşılaştırması 
sonucunda istatistiksel farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
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Tablo 7: Araştırmaya katılanların idari görevi olma durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut 
puanları karşılaştırması.

Boyut
İdari 
görev

n Ortalama Std. Sapma t P

Üstbilişsel
Var 34 4,49 1,13

,816 ,416
Yok 116 4,32 1,04

Bilişsel
Var 34 3,28 1,14

,010 ,992
Yok 116 3,28 1,05

Motivasyonel
Var 34 4,15 1,24

,057 ,954
Yok 116 4,16 1,07

Davranışsal
Var 34 3,96 1,19

,269 ,788
Yok 116 3,90 1,16

Genel puan
Var 34 3,97 ,96

,335 ,738
Yok 116 3,92 ,78

* Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların idari görevine göre kültürel zeka genel ve boyut puanları 
karşılaştırıldığında arada istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05).

Tablo 8: Araştırmaya katılanların yurt dışında kalma durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut 
puanları karşılaştırması.

Boyut
Yurtdışında 

kalma
n Ortalama

Std. 
Sapma

t P

Üstbilişsel
Evet 22 4,61 1,07

1,206 ,230
Hayır 128 4,32 1,06

Bilişsel
Evet 22 3,36 1,13

,355 ,723
Hayır 128 3,27 1,06

Motivasyonel
Evet 22 4,25 ,99

,428 ,669
Hayır 128 4,14 1,13

Davranışsal
Evet 22 3,49 1,24

1,875 ,063
Hayır 128 3,99 1,14

Genel puan
Evet 22 3,93 ,86

,009 ,992
Hayır 128 3,93 ,82

* Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların yurtdışında kalma durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut 
puanları karşılaştırıldığında arada istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir(p>0,05)
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Tablo 9: Araştırmaya katılanların yabancı dil bilme durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut 
puanları karşılaştırması.

Boyut
Yabancı 

Dil 
Bilme

n Ortalama
Std. 

Sapma
t P

Üstbilişsel
Evet 75 4,53 ,99

1,958 ,052
Hayır 75 4,19 1,12

Bilişsel
Evet 75 3,42 1,05

1,598 ,112
Hayır 75 3,14 1,08

Motivasyonel
Evet 75 4,30 1,12

1,636 ,104
Hayır 75 4,01 1,08

Davranışsal
Evet 75 3,93 1,10

,168 ,867
Hayır 75 3,90 1,23

Genel puan
Evet 75 4,05 ,79

1,759 ,081
Hayır 75 3,81 ,85

* Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların yabancı dil bilme durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut 
puanları karşılaştırıldığında arada istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir(p>0,05).

Tablo 10: Araştırmaya katılanların öğrenim durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut puanları 
karşılaştırması.

 Boyut n Ortalama
Std. 

Sapma
F P

Üstbilişsel

Lise 59 4,32 1,08

,056 ,983
Yüksekokul 42 4,39 1,03

Lisans 43 4,38 1,12
Yüksek lisans 6 4,42 1,01

Bilişsel

Lise 59 3,20 1,22

,408 ,747
Yüksekokul 42 3,37 ,90

Lisans 43 3,26 1,07
Yüksek lisans 6 3,61 ,66

Motivasyonel

Lise 59 3,97 1,15

,981 ,404
Yüksekokul 42 4,27 1,10

Lisans 43 4,30 1,08
Yüksek lisans 6 4,21 ,84
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 Boyut n Ortalama
Std. 

Sapma
F P

Davranışsal

Lise 59 3,96 1,24

,406 ,749
Yüksekokul 42 3,75 1,05

Lisans 43 4,01 1,23
Yüksek lisans 6 4,00 ,59

Genel puan

Lise 59 3,86 ,94

,266 ,850
Yüksekokul 42 3,95 ,75

Lisans 43 3,99 ,76
Yüksek lisans 6 4,06 ,58

* Tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların öğrenim durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut puanları 
karşılaştırıldığında arada istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05).

Tablo 11: Araştırmaya katılanların yaş ile kültürel zeka boyut ve genel puan korelasyonu.

Üstbilişsel Bilişsel Motivasyonel Davranışsal Genel puan

Yaş
r ,150 -,040 ,132 -,049 ,062
p ,067 ,629 ,108 ,555 ,448
n 150 150 150 150 150

*Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların yaş ile kültürel zeka boyut ve genel puan korelasyonu sonucunda 
arada istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).

Tablo 12: Araştırmaya katılanların kurumda ve meslekte çalışma süresi ile kültürel zeka boyut ve genel 
puan korelasyonu.

Meslekte 
çalışma 
süresi

Üstbilişsel Bilişsel Motivasyonel Davranışsal Genel puan

Kurumda 
çalışma 
süresi

r ,540 -,093 -,073 -,110 -,261 -,180
p ,000 ,260 ,374 ,181 ,001 ,028
n 150 150 150 150 150 150

Meslekte 
çalışma 
süresi

r -,014 -,003 -,070 -,276 -,124
p ,866 ,970 ,396 ,001 ,132
n 150 150 150 150 150

*Spearman korelasyon testi kullanılmıştır.

Araştırmaya katılanların kurumda ve meslekte çalışma süresi ile kültürel zeka boyut ve 
genel puan korelasyonu incelendiğinde; kurumda çalışma süresi davranışsal ve genel kültürel 
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zeka puanı ile; meslekte çalışma süresi ise davranışsal kültürel zeka boyutu ile negatif yönde 
zayıf istatistiksel ilişki göstermiştir (p<0,05;r<0,30).

5. SONUÇ

Günümüzde, örgütler, küreselleşme ve artan rekabet ortamının etkisiyle birlikte ulusal 
sınırları aşarak farklı kültürel ortamlarda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bununla birlikte, 
çokuluslu örgütlerin ortaya çıkması ve farklı kültürdeki şirketlerin birleşmeleri, farklı kültürlere 
uyum sağlama ve farklı kültürlerden kişilerin oluşturduğu (çalışan ve müşteri) ilişkiler ağını 
yönetme becerisini gündeme getirmiştir.

Son yıllarda sağlık sektöründe de sunulan hizmet yerel olmaktan çıkmaya, küresel özellik 
kazanmaya başlamaktadır. Ülkemizde zaten çok kültürlü bir yapının varlığının üzerine ayrıca 
sağlık turizmi ile birlikte yeni kültürlerin eklenmesiyle beraber, sağlık hizmeti sunulan hasta 
profilinin kültürel özellikleri iyice farklılaşmış ve genişlemiştir. Dolayısıyla sağlık hizmetinin 
etkin sunulması, hasta memnuniyetinin sağlanması için çalışanların hem birbirleriyle, hem 
de hastalarla olan ilişkilerinde kültürel özelliklere dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu kültürel 
özelliklere hassasiyetin en güzel göstergesi kültürel zekadır.

Yapılan çalışmada sağlık örgütlerinde çalışan kişilerin kültürel zeka düzeyleri ve bazı 
mesleki ve sosyo-demografik özelliklerinin kültürel zekaya etkisi incelenmiştir.

Araştırmaya katılanların kültürel zeka alt boyutları ve genel puan ortalamaları 
incelendiğinde, üstbilişsel boyut ortalaması 4,36+1,06, bilişsel boyut ortalaması 3,28+1,07, 
motivasyonel boyut ortalaması 4,16+1,10, davranışsal boyut ortalaması 3,92+1,16, genel puan 
ortalaması ise 3,93+0,82’dir (Tablo 5). Buna bakılarak en yüksek ortalamanın üstbilişsel kültürel 
zeka boyutunda olduğunu söylemek mümkündür. Daha farklı bir ifadeyle araştırmaya katılanlar 
kültürel bilgiyi elde etme ve kavramada en çok zihinsel süreçleri kullanmaktadır.

Araştırmaya katılanların cinsiyete göre kültürel zeka boyutu ve genel puan karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (Tablo 6). Katılımcıların idari görevi 
bulunma durumuna göre kültürel zeka genel ve boyut puanları karşılaştırıldığında ise arada 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir (Tablo 7).

Katılımcıların yurtdışında kalma, yabancı dil bilme ve öğrenim durumu göre kültürel zeka 
genel ve boyut puanları karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir 
(Tablo 8, 9, 10, 11).

Araştırmaya katılanların kurumda ve meslekte çalışma süresi ile kültürel zeka boyut ve 
genel puan korelasyonu incelendiğinde; kurumda çalışma süresi davranışsal ve genel kültürel 
zeka puanı ile, meslekte çalışma süresi ise davranışsal kültürel zeka boyutu ile negatif yönde çok 
zayıf istatistiksel olarak anlamlı ilişki göstermiştir (Tablo 12).

Çalışma sonucunda kültürel zeka puanı 3,93+0,82 olarak belirlenmiştir. Bu düzeyin 
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ölçeğin orta noktasından fazla olması kültürel zekanın olumlu yönde olduğunu göstermektedir. 
Ancak kültürel zeka düzeylerine ilişkin bugüne kadar herhangi bir sınıfl ama yapılmamış olması, 
yapılan araştırmadaki puanı yorumlamayı güçleştirmektedir.

Sağlık hizmetlerinin gelişmiş ülkelerde maliyetinin yüksekliği, dolayısıyla hasta için pahalı 
olması, başka ülkelerde bu hizmetin alınmasına yol açmakta dolayısıyla bir sağlık turizmi ortaya 
çıkmaktadır. Sağlık turizmi ise daha çok yerel özelliğe sahip olan sağlık hizmetini küresel bir özellik 
kazandırmaya başlamıştır. Çalışanların sundukları hizmeti hastaların kültürel özelliklerine göre 
şekillendirmeleri hem iletişim çatışmalarını önlemekte, hem de hastanın tedaviye uyumunu 
arttırmaktadır. Ayrıca son yıllarda “doktor ithali” olarak adlandırılan ve üzerinde ciddi 
tartışmaların olduğu bir konuda kültürel zeka kapsamındadır. Zira hizmet verdiği toplumun 
kültürüne yabancı sağlık personelinin hastadan anamnez alınması sırasında iletişim güçlükleri 
yaşayacağı, hastanın beklentilerini yeterli düzeyde karşılayamayacağı söylenebilmektedir. Yapılan 
bu ve benzeri çalışmalar ile sağlık çalışanlarının kültürel zekalarının belirlenmesi ile eksik olan 
noktaların giderilebileceği ve daha etkin sağlık hizmetinin sunulmasının sağlanabilmesi aynı 
zamanda iletişim çatışmaları ve yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmiş olacaktır.

Araştırmanın hastane işletmeleri üzerinde, özellikle de A sınıfı olarak belirtilen özel 
hastaneler üzerinde gerçekleştirilmiş olması çalışmanın sonuçlarının genellenebilirliği 
açısından kısıt oluşturmaktadır. Farklı örneklemlerde yapılacak çalışmalar ile sonuçların 
genellenebilirliğinin arttırılmasında yarar vardır.

Çalışma ile ilgili karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla sağlık sektöründe kültürel 
yetenekler ve kültürel zekaya ilişkin çalışmalar incelenmiş, ancak demografik değişkenlerle 
yapılan değerlendirmelerin yer aldığı herhangi bir araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu açıdan 
araştırma, sağlık hizmeti sunan işletmelerde kültürel zeka çalışmalarının ilklerindendir. Farklı 
örneklemlerde yapılacak çalışmalarla bulguların geçerliliğinin değerlendirilmesinde yarar 
vardır.

Sonuç olarak, karmaşık ve dinamik çevrede faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlardaki 
kültürel farklılıklar, müşterilerin kültürel farklılıkları, işletmelerin birbirleriyle ilişkilerindeki 
kültürel farklılıklar artık yönetilmesi ve analiz edilmesi daha da önemli bir konu haline gelmiştir. 
Bu kültürel koşulların yönetilmesi hem çalışan hem de yönetici düzeyinde sahip olunması 
gereken bir özelliktir. İşletmelerde yapılacak hizmetiçi eğitimler ile bu kültürel farklılıkların nasıl 
yönetileceğine ilişkin eğitimlerin verilmesi, yaşanacak olası sorunların önüne geçme açısından 
önemlidir. Kültürel zekaya sahip işletmelerin ise küresel piyasalarda çok daha etkili olacağı da 
bir gerçektir.
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ÖZET | Bu çalışmada genelde kamu kuruluşlarının 
özelde de yerel yönetimlerin, yönetilen olarak halka her 

zamankinden daha fazla önem vermeleri gerektiği tartışılmıştır. 
Yönetim sürecinde halka en yakın birimler kamu kuruluşları 
olarak yerel yönetimlerdir. Varlıklarının kaynağı,  demokrasinin 
temel kuralı olan seçimler aracılığı ile oy kullanarak iradesini 
ortaya koyan halktır.

Yerel yönetimler, bu durumun doğal bir sonucu olarak her zaman 
halkla iç içe olmak zorundadırlar. Yerel yönetimler, kendileri için 
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1. GİRİŞ

Halkla ilişkiler, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının ilişkide bulunduğu kimselerin 
anlayış, sempati ve desteğini elde etmek için sürekli olarak yaptıkları çalışmaların tümünü 
kısaca belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Temelde bir iletişim faaliyeti olup, kuruluşun 
toplumda kendisiyle ilgili çeşitli çıkar gruplarıyla iyi ilişkiler geliştirmesi ve topluma yararlı 
faaliyetler konusunda bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilir (Mucuk, 2005:183). Bu yönüyle 
halkla ilişkiler, belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, plânlı ve inandırıcı bir 
haberleşme çabasıdır (Gürüz, 2003:3). Esas itibarıyla bu çabanın özel sektör ve kamu kuruluşları 
boyutunda farklılaşmaması gerekir. Ancak uygulamaya baktığımızda durumun böyle olmadığı 
açık bir şekilde ortaya çıkar.

Bu çalışmada, özel sektör bakış açısını bir kenara bırakılarak, kamu kuruluşlarında 
halkla ilişkiler faaliyetlerini ele alınmıştır. Doğal olarak kamu kuruluşlarındaki halkla ilişkiler 
faaliyetleri, özel sektörden hem etkilenme hem de etkileme yönleriyle örtüşmektedir. Bu gerçek 
doğrultusunda hareket ederek, halka en yakın hizmet birimleri olarak yerel yönetimlerin halkla 
ilişkiler faaliyetlerine bakış açıları sorgulanmaktadır. Halkla ilişkilerin teorik tanımlarından 
hareket ettiğimizde, halkla ilişkiler faaliyetlerine en çok önem vermesi gereken kuruluşlar, başta 
belediyeler olmak üzere yerel yönetim kuruluşlarıdır.

Çalışmada halkla ilişkiler faaliyetlerinin yerel yönetim boyutlarına geçmeden önce genel 
itibarıyla halkı etkileyen söz, eylem ya da olaylardan oluşan halkla ilişkiler faaliyetlerinin teorik 
bir çerçevesinin çizilmesi düşünülmektedir.

2. HALKLA İLİŞKİLERİN TEORİK ANLAMI

Literatürde halkla ilişkiler konusunda yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. 
Çalışmamızda bu tanımlara ayrı ayrı bakmaktansa, en önemli ve kapsamlı olan tanımlara 
değinilmiştir.

Halkla ilişkiler, bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve 
işbirliğini oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan, sorun ve problemlerin yönetimini içeren, 
kamuoyuna cevap veren, kamuoyunun bilgilendirilmesi için yönetime yardımcı olan, kamu 
yararına hizmet etmek için yönetimin sorumluluğunu tanımlayan ve vurgulayan, eğilimleri 
önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için bir erken uyarı sistemi gibi hizmette bulunan, 
değişikliklerden etkin bir biçimde faydalanmak için yönetime yardımcı olan ve başlıca araçları 
olarak ahlâki iletişim tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı bir yönetim fonksiyonudur 
(Okay ve Okay, 2005:2).

Görüldüğü gibi yukarıdaki halkla ilişkiler tanımımız halkla ilişkileri bir süreç olarak ele 
almakta ve söz konusu faaliyetleri bir yönetim fonksiyonu olarak görüp, örgütsel katkılarını 
ortaya koymaktadır. Bu yönüyle tanımın geçerliliğinin ve kabul edilebilirliğinin yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz.
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Halkla ilişkilerin neredeyse literatürde geçen tüm tanımlarını kapsayabilecek bu tanımı, 
bize halkla ilişkilerin işlevleri konusunda da önemli ipuçları vermektedir. Esasında günümüzde 
halkla ilişkiler kuruluşların yürüttükleri günlük pratikler üzerine kurulan ve onların üzerine 
inşa edilmiş plânlı uygulamalar olarak değerlendirilmektedir.

Bu tür halkla ilişkiler aslında belli güç yapılarının halkla ilişkilerini belli amaca ulaşmak 
için profesyonel tarzda düzenlemeleri olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla, halkla ilişkiler, belli 
tarz, yoğunluk ve yönde ilişkileri geliştirmeyi amaç edinen profesyonel inceleme, tasarım, karar 
verme, uygulama ve yönetim faaliyetleri olarak ortaya çıkmaktadır (İşler, 2007:81).

Bu noktada halkla ilişkiler dediğimiz görev, özel ya da tüzel kişinin, yani bir insanın, 
derneğin, özel ya da kamu kuruluşunun karşılıklı iş yaptığı gruplarla ilişkiler kurması, varsa 
ilişkilerini geliştirmesi için gösterilecek çabalar (Asna, 1998:7) olarak değerlendirilebilir.

Bunun yanında halkla ilişkileri, kendi tutumunuzun doğru olduğuna başkalarını 
inandırabilme işi olarak da kabul edebiliriz. Yani halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve ondan 
etkilenme sürecidir. Bu süreçte kapsama, dış âlemin sempati ve iyi niyetini sağlamak amacı ile 
yönetici ve girişimcilerin başvurdukları usullerin tümü girer.

Halkla ilişkiler; en verimli haberleşme sistemini kurmak, kurum ve kuruluşlar içinde insan 
ilişkileri alanında büyük ölçüde sempati oluşturmak, bir faaliyet hakkında kapsamlı bilgileri 
sağlamak (Tortop, 1997:3-4) amaçlarıyla gerçekleştirilir.

Günümüzde kuruluş yönetimleri için geçerli en temel kurallardan birisi de halk desteğini 
sağlamaktır. Bunun için son zamanlarda hem özel hem de kamu kuruluşları halk desteğini 
sağlayıcı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu süreçte yukarıdaki tanımlarda da ortaya konulduğu 
şekliyle halkla ilişkiler, bütün kuruluşların karşı karşıya kaldıkları sorunlar için başvurdukları 
bir çözüm yolu durumundadır.

Halkla ilişkiler faaliyetlerini yerine getiren yöneticinin amacı, kendi kuruluşuna karşı 
kamuoyunun saygısını ve güvenini kazanmaktır. Etkili bir halkla ilişkiler programı gerçek 
ihtiyaçlara ve etkili hizmet görme sürecine dayanmalıdır. Burada etkili halk desteği sağlamak bir 
kurmay yani danışma hizmeti olmaktan çok, kuruluşun her üyesince paylaşılan bir hat hizmeti 
olarak görülmelidir (Ergun-Polatoğlu, 1992:249).

Dolayısıyla halkla ilişkileri örgütün temel fonksiyonlarının gerçekleştirildiği ana hizmetler 
arasında gördüğümüzde, konuya verilen önem artacak, halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde 
hassasiyetle durulacak, bu paralelde de kuruluş yönetimleri halkla ilişkiler çalışmalarından 
bekledikleri olumlu sonuçlara daha kolay ulaşabileceklerdir.

3. KAMU KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER

Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, “bir kamu kuruluşunun ilişkide bulunduğu 
toplum kesiminin güven ve desteğini sağalmak için giriştiği, iki yönlü iletişime dayalı, sonuçta 
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kamuoyunda kuruluşun, kuruluşta da toplumun istediği yönde değişikliklerin gerçekleşmesine, 
böylece kuruluş ile çevresi arasında olabilecek uygun ölçekte uyum ve denge sağlanmasına 
yönelik sistemli ve sürekli çabalardır” şeklinde tanımlanmaktadır (Kazan, 2007:19).

Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler, bu kuruluşların hedef kitleleri ile olumlu ilişkiler 
kurmalarının ve halkın kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerini benimsemelerinin, onların 
etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunacağı varsayımına dayanmakta ve bunun sağlanmasını 
kendisine amaç edinmektedir. Söz konusu amaç, bir bütün olarak kamu yönetiminde halka karşı 
gerekli duyarlılığın da sağlanması anlamını taşımaktadır (Uysal, 1998:25).

Kamu kuruluşları halk yararına çalışmak ve halka hizmet etmek için kurulmuşlardır. 
Demokratik ülkelerde yetkili organların seçilmesi ile halkın görevi bitmemektedir. Kararların 
alınmasında, bunların uygulanmasında ve çalışmaların denetlenmesi aşamalarında halka da bir 
kısım görevler düşmektedir.

Halkın bu çeşitli aşamalarda yardımını, desteğini ve katkısını sağlamak iyi bir idare için 
mutlak gereklidir. Yönetimin başarısı da halkın bu yardım ve katkısını sağlayabildiği oranda 
artmaktadır. Bu yönden yönetimi başarılı kılmak için, her alanda kamu kuruluşlarının halka 
yakın işbirliği içinde olması gerekmektedir (Tortop, 1997:1).

Ancak bu tür durumların kamu yönetiminin halkın hizmetkârı olarak nitelendirilmesine 
yol açması, bir bakıma bu ast konumdan kaynaklanan ikilem içermekte ve kamu yönetiminin 
halkın temsilcilerine hesap verme sorumluluğu ile bu ast konum pekiştirilmektedir. Burada 
sorumluluk ile kişinin içten gelen ahlâki mecburiyetlerini anlatan bireysel hesap verme yerine, 
yürütmenin yasamaya hesap vermesini içeren kurumsal hesap verme kastedilmektedir.

Demokratik ülkelerde geçerli olan bu tür sorumluluk anlayışı içinde kamu kuruluşlarının 
teknik ve demokratik olmak üzere iki standarda uymaları gerekmektedir. Teknik sorumluluk, 
yönetimin sağlıklı ve gayretli olması için gerekli bir şart olduğu halde yeterli koşulu 
oluşturmamakta, siyasal sorumluluk ile de demokratik yönetimin olmazsa olmaz koşulunun 
yerine getirilmesi gerekmektedir (Uysal, 1998:24). Demokrasilerde siyasal sorumluluğun gereği 
ise halkın iradesini ortaya koymasını sağlayan kanallar aracılığı ile gerçekleşmektedir.

Siyasal sorumluluğun bir sonucu olarak kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri, 
bir ikna yöntemi ve bir onay süreci olarak devletin müdahale alanının genişlemesinin gerekçesi 
olarak kullanılmıştır. Üstelik bu rol, yalnızca devletle sınırlı görülmemiş, özel sektörün de bu 
süreçte kendisine yer edinmesi için imkân olarak sunulmuştur (Uysal, 1998:32).

Bundan dolayı da halkla ilişkiler her zaman için yönetimin temel bir işlevi olarak kabul 
edilmiştir. Yönetimin olduğu her alanda halkla ilişkiler faaliyetlerin gerçekleştirilmesi zorunludur. 
Bu süreçte önemli olan halkla ilişkilerin zamanında plânlanması, iki yönlü haberleşmenin, bilgi 
alışverişinin olması, etkileşimin sağlanması ve bu sürecin durmadan geliştirilmesidir.
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Halkla ilişkiler; yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesini, 
çalışmaların devamlı ve tam bir şekilde halka duyurulmasını, yönetime karşı olumlu bir havanın 
oluşturulmasını, buna karşılık halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün ve yönetimden 
ne istediğinin bilinmesini ve halkla işbirliği yapılmasını sağlar (Erdem-Akbaba, 2007:182).

Kamu kuruluşlarında halkla ilişkilerde temel amaç, halkı aydınlatmak ve onlara yapılan 
çalışmaları benimsetmektir. Bunun yanında halkla ilişkiler aracılığı ile halkın yönetime ya da 
kuruluşa karşı güven duyması, yönetimle halk arasında bilgi akışını da sağlayacaktır (Kazan, 
2007:17).

Birçok akademik çalışmada ve ilgili literatürde halkla ilişkilerle ilgili tanımlara 
bakıldığında, halkla ilişkilerin yönetimin temel içsel bir parçası olduğu ve yönetimde halkla 
ilişkilerin, insan kaynakları ya da pazarlama gibi diğer yönetim fonksiyonlarından oldukça farklı 
olduğu belirtilir (Vercic-Grunig, 2003:9). Bundan dolayı özel ve kamu kuruluşlarında, düzenli 
ve programlı biçimde yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları, gerek örgüt içinde bir halkla ilişkiler 
bölümü oluşturarak, gerekse danışman ve ajanslarla çalışılarak (Gürüz, 2003:36) profesyonel bir 
bakış açısıyla yürütülmelidir.

Bu gerekliliğe bilimsel bir bakış açısıyla da yaklaşmak gerekmektedir. Genel olarak kabul 
gördüğü gibi akademik bir disiplin olarak kamu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun mal 
ve hizmet sunduğu halkla ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik uygulamalardan ve 
teorilerden meydana gelen bir bilim dalıdır. Bu disiplin, devletin yürütmeye ilişkin kolunun daha 
etkin ve verimli işlemesini sağlayacak olan örgütle, personelle, uygulamalarla ve yöntemlerle 
ilgilenmektedir (Eryılmaz, 2000:8). Bu çevrede yönetim; kuruluş içi amaçları ve öncelikleri 
belirlemek, bu amaçları başarmak için işlemsel plânlar yapmak, doğru kişileri doğru görevlerde 
kullanmak, birimleri ve pozisyonları gerekli otorite ve sorumluluklarla yüklemek, çalışanların 
bilgi ve becerilerini artırarak kurumsal kapasiteyi yükseltmek, insan kaynağını seçmek, eğitmek, 
ödüllendirmek ve cezalandırmak, farklı yönetim-bilgi, bütçeleme, hesaplama, raporlama, 
istatistik, performans ve ürün değerlendirme sistemlerinin ve karar verme tekniklerinin 
kullanılabilmesine ortam hazırlamak, kuruluşun dış birimleri ile ilgilenerek, amaçlara ulaşmada 
örnek model aramak, bağımsız örgütlerle ilgilenerek, baskı grupları, özel girişimciler gibi 
örgütün amaçlarına ulaşma yeteneğini geliştirecek kuruluşlarla ilişkide bulunmak, basın ve 
halkla ilişkilere önem vermek (Hughes, 1998:55) gibi fonksiyonları yerine getirmektedir.

Kamu kuruluşları halkla ilişkiler tekniklerini;

 ✴ Halkı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilinçlendirmek
 ✴ Halka imkânlar dâhilindeki hizmetleri ve faydaları sunmak
 ✴ Kamusal görev ve süreçler konusunda halkı eğitmek
 ✴ Yasamanın etkisini açıkça ortaya koymak ve halkı bilinçlendirmek
 ✴ Tartışma ortamını güçlendirmek
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 ✴ İyileştirmeye yönelik yardımlar amacıyla kullanırlar (Stockwell, 2004:400).
Halkla ilişkiler, çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğesidir. 20. yüzyılın başında 

kamuoyunu dikkate almayan ve özellikle işadamlarında belirginleşen tek hedefin kuruluşun 
daha çok kâr etmesi, yani sahiplerin daha çok para kazanması olduğu görüşü, kuruluşlar 
büyüyüp ortak sayısı artmaya başladıkça geçerliliğini yitirmiştir. Ticaret ve sanayi kuruluşları 
birkaç kişinin sermayesi ile yönetilemeyecek kadar büyüyüp, halka açık şirketler biçimine 
dönüşünce, önce yöneticilerin halktan gelen ortaklarla olumlu ilişkiler kurması zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu ilişkilerin çalışanları, müşterileri, bayileri, küçük satıcıları, 
kuruluşa yan madde sağlayanları, kuruluşun içinde bulunduğu yerel toplumu ve giderek eğitim 
kurumları ile hükümeti, 1930’larda da tüm kamuoyunu içine almasıyla sorumluluğunun 
bilincine varan yöneticilik görüşü değer kazanmıştır.

Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler kavramının hızla gelişmesi sonucu, özel kesimde de 
yaygınlık kazanan kavram, yöneticilik anlayışında, yönetimin ilk ve temel amacının, kuruluşun 
ve ortaklarının kazançlarının artması kadar, kamuoyu için doyum ve beğeni yaratmak olduğunu 
vurgulayan bir devrime yol açmıştır. Bu yüzden, halkla ilişkiler, ekonomik, sosyal ve siyasal 
kuruluşların yöneticileri, her çalışma dalında halkın yararını ön plana alan bir görüş ve tutuma 
yönelten yönetim felsefesi haline gelmiştir (Asna, 1998:2-3).

Kamu kuruluşları, halka hizmet amacıyla kurulsalar da halk için ve halkla beraber hareket 
ettikleri sürece başarılı olabilmektedirler. Devletin varlık nedeni de budur. Amaç; halkın güven 
ve sevgisini kazanarak, halk yararına hizmet vermektir. Hizmetin halkın yararına olup olmadığı 
ise ancak halkın görüş ve eleştirileri de bilinirse belirlenebilmektedir (Kazan, 2007:19).

Ülkemizdeki önemli kuruluşların hemen hemen hepsinde halkla ilişkiler birimleri 
bulunmaktadır. Bu birimler halkla ilişkiler adı ile anılmasa bile kamunun aydınlatılması için ve 
kamuyla ilişki içinde kurulmuşlardır. Ancak öyle anlaşılmaktadır ki, yıllardır söylendiği gibi bu 
birimlerin verdiği hizmet, kupür kesme ve ender olarak da üst yöneticiye bilgi taşımaktır. Kaldı 
ki bunlar bile doğru dürüst yapılamamaktadır. Kimi kuruluşlarda da halkla ilişkiler üst düzey 
yöneticinin yani bakanın, belediye başkanının, vakıf başkanının, dernek başkanının halkla 
ilişkileri biçimine dönüştürülmüştür.

Görüldüğü gibi Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulaması niteliği ve önemi 
itibarıyla anlaşılamamıştır. Türk kamu yönetiminde bu misyonu fark edip halkla ilişkilere 
önem verecek kuruluşların yeterli ve yetişmiş personeli yoktur. Türk kamu yönetiminde 
halkla ilişkiler, genel olarak üst düzey yöneticiyi tanıtmak ve onun kişisel halkla ilişkilerini 
yürütmekten ibarettir. Halkla ilişkiler ülkemizde böyle bir anlayışla başlamış ve aynı anlayışla 
devam etmektedir (Becerikli, 2005:123).

4. HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE ÖZEL – KAMU İLİŞKİSİ

Kamu kuruluşlarındaki halkla ilişkiler kavramının hızlı yaşanan gelişim sonucu özel 
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kesimde de yaygınlık kazanması, yöneticilik anlayışında, yönetimin ilk ve temel amacının, 
kuruluş ve ortaklarının kazançlarının artması kadar, kamuoyu için doyum ve beğeni yaratmak 
olduğunu vurgulayan bir devrime yol açmıştır. Bu yüzden Halkla İlişkiler, ekonomik, sosyal ve 
siyasal kuruluşların yöneticilerini, her çalışma dalında halkın yararını ön plana alan bir görüş 
ve tutuma yönelten yönetim felsefesi haline gelmiştir. Bu açıdan Halkla İlişkiler, bilinçli olarak 
kuruluşun çalışmalarını etkileyecek her kararda, kamu yararını en önde tutan bir yöneticilik 
felsefesi ve düşünce yönetimidir (Asna, 2006:11).

Halkla ilişkiler, toplumsal devinime koşul olarak hem özel sektörde hem de kamusal 
sektörde, kurum ve kuruluşların olmazsa olmaz bir parçası olmuştur. Halkla ilişkilerin 
amacı, yönetsel süreçlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet etkinliğinin artırılmasıdır. 
Halkla ilişkilerin bilgi toplama ve yayma işlevleri, tamamıyla bu amaca yöneliktir. Bu yerel 
yönetimler için de geçerli bir amaçtır. Halkın yerel düzeyde neler yapıldığını öğrenmesi, hizmet 
verimliliğinin artırılması, hemşerilerin kenti benimsemesi, hizmetlerin kentsel gruplara eşit 
dağılımının sağlanması, yerel düzeyde kamu hizmetlerinin ve kamu yararının sağlanması için 
halkla ilişkilerin kurumsallaşması oldukça önemli bir konudur (Çukurçayır, 2010:11).

Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamaları, tanıma ve tanıtma olarak iki şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Halkın yönetiminden ve hizmetlerinden şikâyetleri, verilen hizmet 
dışında kurumdan neler beklediği gibi konular tanıma çalışmaları kapsamında yer almaktadır.

Halkın, yönetim ve yönetimin yerine getirdiği ya da getirmeyi planladığı hizmetleri 
konusunda bilgilendirilmesi de tanıtma çalışmaları olarak adlandırılır.

Kamu sektöründe halkla ilişkiler görevlileri, tanıtım ve iletişimi sağlama görevlerinin 
yanı sıra yurttaşlara; kurum içerisinde görüşmeler için onlara yol göstermek, açıklamalarda 
bulunmak, yersiz ve yanlış başvurularını önlemek, süzme ve yönlendirme yapmak gibi halkla 
ilişkiler birimlerinin doğal görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür (Kazan, 2007:20).

Özel sektör kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetleri ise iki temele dayanmaktadır. 
Bunlar; çevreyi tanıma ve örgütü çevreye tanıtmaktır. Bir işletme, varlığını müşterileri ile devam 
ettirebilmektedir. Kuruluş, çevreyi tanımaya çalışarak, müşterilerin düşünce ve isteklerini de 
öğrenmiş olmayı istemektedir. Bu şekilde, müşterilere yönelik olumlu kurum imajı yaratma, 
kuruluşa müşteri kazandırma, müşteriyi kuruluşa bağlama gibi halkla ilişkiler kampanyalarına 
nasıl yön verileceği belirlenmektedir.

Örgütü çevreye tanıtmak ise, kamuda olumlu imaj oluşturma, takdir toplama ve güven 
oluşturma gibi halkla ilişkiler çalışmalarına başvurarak, örgütün halk tarafından bilinir duruma 
getirilmesine yönelik çabaların tümüdür.

Günümüzde halkla ilişkiler çalışmalarının, özel sektörle kamuoyu arasında bir köprü 
görevi de üslendiği gözlemlenmektedir. Özel sektörün toplumun içindeki konumunu daha 
da güçlendirmek, geliştirmek ve başarısını sürdürmek için halkla ilişkiler çalışmaları artık bir 
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ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır (Kazan, 2007:19).

Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalarıyla özel sektördeki aşamalar 
arasında fark vardır ve amaçlar ayrı yönlere işaret eder. Kamu kuruluşu, yönetilen için bir 
veri kurumdur. Oysa özel sektörde aynı mal ve hizmeti sunan birçok kurumdan söz etmek 
mümkündür. Kamu kesimi, halkın içinde ve önerilerine göre kendi yapı ve işleyişine değişiklik 
getirebilmesine karşılık özel kesimde, böyle bir değişiklik olanağı çok küçük ve sınırlıdır (Kazan, 
2007:14).

Özel sektörde halkla ilişkiler uygulaması, tanıtım ağırlıklıdır. Kamu sektöründe ise tanıtım 
ön planda değildir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde, kamu kurumlarında hizmet; özel sektörde ise 
kâr amaçlanır. Özel kurumlarda yürütülen halkla ilişkiler kampanyalarında, kamu kurumlarında 
ön plana çıkan sosyoloji ve kamu yönetimi tekniklerinin yerini, iletişim sosyolojisi ve sosyal 
psikoloji alır (Kazan, 2007:16). Kamu yönetimi hükümetin amaçlarına ulaşması için belli 
işlevleri yerine getirir. Halkla ilişkiler bunlardan biridir. Bununla birlikte kamu yönetiminde 
halkla ilişkiler uygulamalarının yalnızca siyasal destek kazanmaya yönelik olduğu konusunda 
kuşkuların bulunduğu, söz konusu kuşkuların belli bir gerçeklik payı taşıdığı söylenebilir. Halkla 
ilişkiler yalnızca kamu yönetiminde değil, içinde yer aldığı her tür yönetsel kuruluşun amaç ve 
politikalarına hizmet eder (Uysal, 1998:35).

Kamu yönetiminin kamuoyu oluşturma, özellikle ussal kamuoyu oluşturma çalışmalarının 
başarıya ulaşmasını engelleyen; örgütlenme eksikliği, umursamazlık, bilinçli eylem olarak gizlilik 
gibi önemli sorunlar bulunmaktadır. Burada gizlilik halkla ilişkileri engellemekle kalmamakta, 
değişik alanlarda da olumsuz etkiler yapmaktadır. Gizlilik siyasal ve örgütsel bir hastalıktır ve 
çok yaygındır (Kazancı, 1999:65).

Bu süreçte ortaya çıkan gelişmeler neticesinde halkla ilişkiler birimlerinin görevleri şu 
şekilde oluşmuştur (Kazan, 2007:15):

 ✴ Kuruluşların iç ve dış çevreleriyle ilgili bilgili toplamak, bu bilgileri rapor halinde 
yönetime sunmak.

 ✴ Kuruluşun sosyal ve ekonomik çevresindeki gelişmeleri izlemek, bu konularda yönetimi 
bilgilendirmek.

 ✴ Üst düzey yöneticilere, izlenecek politikaların halkla ilişkiler yönüyle ilgili öneriler 
geliştirmek.

 ✴ Kuruluşu tanıtıcı bilgiler vermek, faaliyet raporları hazırlamak.
 ✴ Kuruluş içi ve dışı haberleşmeyi sağlayacak yayınları hazırlamak.
 ✴ Meslek birlikleriyle ilişkiler kurmak ve geliştirmek.
 ✴ Özel gün, sergi, toplantı, seminer ve konferanslar düzenlemek.
 ✴ Müşterilerin ya da vatandaşların kuruluşla ilgili sorunlarını çözmeye yardımcı olmak.
 ✴ Özel ya da kamu kuruluşlarında, yöneticilerle görüşmek isteyen fertlerin, doğru kişilerle 
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ve doğru zamanda görüşmelerini sağlamak.
 ✴ Kişisel başvuruları düzenlemek ve yöneticiye başvuruları aktarmak.

5. HALKLA İLİŞKİLERDE SORUMLULUK ANLAYIŞI

Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sunduğu hizmet; üretilen malın, belirlenen hedef 
kitlelere medya ve tanıtım teknikleri kullanılarak aktarılmasıdır. Bunu yaparken de çift  yönlü 
iletişim süreci izlenir ve hedef kitle ile kurum arasında mesaj akışı sağlanır. Halkla ilişkiler 
birimleri, kurum ve hedef kitle arasında kurulan bir köprüdür (Kazan, 2007:13).

Toplumsal sorumluluk ve dürüstlük ilkesi halkla ilişkilerin felsefesini de ortaya koyan bir 
kavramdır. Toplumsal sorumluluk ilkesi gereği, işletmeler günümüzde yalnızca kar elde etmeye 
yönelik ürün ve hizmet üreten kuruluşlar olarak görülmezler. Artık üretim yapmak ve üretilenleri 
satmak biçimindeki anlayışın yıkıldığını, yerine yaşamlarını borçlu oldukları topluma karşı 
sorumluluk taşımaları gerektiği düşüncesini egemendir. Günümüzde ticari koşullar, şirketleri 
yalnızca kendi çıkarlarını değil, toplumun çıkarlarını da gözetmeye zorlar (Çamdereli, 2005:29).

Halkla ilişkiler iki yönlü ilişkiye dayalı bir iletişim süreci üzerinde kurulur. Halkla ilişkiler 
çalışmaları mutlaka gerçekler, gerçek olaylar üzerine kurulmuş olmalıdır. Halkla ilişkilerin 
siyasal, toplumsal, eğitsel işlevleri vardır. Bu işlevlerde karşılıklı etkileşimde, çeşitli taahhütler 
söz konusudur. Bunların yerine getirilmesi karşılıklı güven ortamının oluşturulmasıyla mümkün 
olmaktadır (Karadoğan, 2003:146).

5.1. Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk

Etkili halkla ilişkiler içinde, genişleme planlarının ve yeni çalışmaların, yerel toplulukların 
ve hayır bağışlarının medyadaki ilanı ve yeni konular hakkında uzmanların yorumları gibi 
bir dizi etkinlik bulunmaktadır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk, kuruluşun halkla ilişkiler 
fonksiyonuna sahip olması için iyi bir sebep olmaktadır. Halkla ilişkiler uygulayıcısı, genellikle 
kuruluş içinde hedef kitle adına ombudsman olarak hizmet etmektedir. Toplam uygulamayla 
karıştırılmaması gerekmesine rağmen bu sosyal sorumluluk uygulaması halkla ilişkiler ideali 
olarak önemli bir rol oynar ve halkla ilişkiler fonksiyonunun bütüncül bir yönü olarak algılanır 
(Akdağ, 2007:210).

Günümüzde işletmeler sadece teknik ve ekonomik kuruluşlar olarak tanımlanmayıp, 
sosyal kuruluşlar olarak da anılmaktadır. Toplumun beklentilerinin değişmesinin işletmenin 
yeni kimlik kazanmasında önemli payı olduğu bir gerçektir. Yönetim alt sisteminin bir parçası 
olarak ve toplumsal beklentileri karşılama işleviyle, halkla ilişkiler bu görevi üstlenmektedir. 
Adam Smith’in maksimum kar anlayışının yerini topluma sorumlu davranılması anlayışına 
bırakmasının bir sonucu olarak, sosyal sorumluluk adı verilen yeni bir kavram ortaya çıkmaktadır 
(Özüpek, 2008:251).

Sosyal sorumluluk kurumların hissedarlar ve kanun ya da sendika sözleşmesi tarafından 
öngörülenlerin dışında toplumdaki diğer tamamlayıcı gruplara karşı da yükümlülüklerinin 
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olmasını gerektirir. Kurumlar açısından bakıldığında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, 
kurumlara yüklediği sorumluluklar şu şekilde belirtilebilir:

 ✴ İhtiyaç hissedilmeden önce düzeltici önlemler alınması.
 ✴ Ortak sorunları çözmek için etkilenmiş bileşenlerle birlikte çalışılması.
 ✴ Tüm sektörü kapsayan standartları ve iç düzenlemeleri yerleştirmek için çalışılması.
 ✴ Hataların aleni olarak kabul edilmesi.
 ✴ Uygun sosyal programlara başlanılması.
 ✴ Çevresel sorunların çözümüne yardımcı olunması.
 ✴ Değişen sosyal çevrenin takip edilmesi.
 ✴ Yönetim ile ilgili kurumsal kuralların yerleştirilmesi ve uygulanması.
 ✴ Toplumsal sorunlarda gerekli halk desteğinin sağlanması (Solmaz, 2008:160-161).

Sosyal olarak sorumlu kuruluş uygulamaları ve ahlaki standartlar, her örgütün bir 
yansımasıdır. Kuruluşlar, sosyal olarak sorumlu olmanın iş için bir fayda sağladığını ve bu 
faydanın aynı zamanda kendilerine de fayda sağladığını öğrenmektedirler. Sosyal sorumluluğu 
esas alan halkla ilişkiler uygulayıcıları şu avantajları elde ederler (Akdağ, 2007:210-211):

 ✴ Halkla ilişkiler ahlaki davranışı ve performans standartlarını güçlendirerek ve kodlayarak 
mesleki uygulamayı geliştirir.

 ✴ Halkla ilişkiler hedef kitlenin onayını alma ihtiyacını vurgulayarak örgütlerin hareketini 
geliştirir.

 ✴ Halkla ilişkiler hedef kitle nezdinde dile getirilen bütün görüş açılarını ifade ederek 
hedef kitlenin menfaatine hizmet eder.

 ✴ Halkla ilişkiler, parçalara ayrılmış sosyal ortamda iletişimi kullanarak ve arabuluculuk 
yaparak yanlış bilginin yerine doğru bilgiyi, uyumsuzluğun yerine de uyumu koyarak topluma 
hizmet eder.

 ✴ Halkla ilişkiler sosyal sistemlerin değişen ihtiyaçlarına göre, çevreye uyum sağlanmasına 
yardım ederek insan refahını artırmak için sosyal sorumluluğunu yerine getirir

5.2. Halkla İlişkiler ve Kamu Yararı

Genel anlamda hedef kitlenin eğiliminin belirlenmesi konusunda adeta erken uyarı 
sistemi gibi işleyen ve yönetimin çevresindeki değişikliklere uyum sağlamasında önemli bir 
yeri olan halkla ilişkiler, kar amacı güden ya da gütmeyen tüm kuruluşların faaliyet alanında 
kurmak istedikleri süreklilik için başvurduğu bir uygulama alanı olarak kabul edilmektedir 
(Balcı-Tarhan, 2007:245):

Halkla ilişkiler 20. yüzyılın başlarında bilgilendirmeyi ya da kamuoyunun aydınlatılmasını 
önceleyen tutumuyla dünyanın gündemine giren özü bakımından bütüncül bir iletişim sanatıdır. 
Bilgilendirme işlevini öteki iletişim bileşenlerince (reklâm, propaganda, pazarlama gibi) de 
yerine getirildiği düşünülecek olursa, temel ayrım, halkla ilişkilerin kurumsal yarardan çok 
kamusal yararı hedefl emesindedir (Çamdereli, 2003:66). Halkla ilişkilerle hedefl enen kamusal 
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yararları şu şekilde belirtebiliriz (Tortop, 1997:11):

 ✴ Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşların, özellikle fakir olanların hizmetinde 
olan benzeri kuruluşların daha modern, daha rasyonel örgütlenmelerinin yapılması.

 ✴ Sosyal sorumlulukla hareket edilmesi, bütün vatandaşlarda toplumsal görevlerini yerine 
getirecek bilinç oluşturulması.

 ✴ Her vatandaş için kendi ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun sürekli bir iş sağlayan daha 
güvenlikli ortamlar oluşturulması.

 ✴ Yalnız mal sahiplerinin değil aynı zamanda işçilerin, fakirlerin ve işsizlerin de ihtiyaçlarına 
cevap veren mevzuat oluşturulması.

 ✴ Tekel haline gelmeyecek, güvenliği, toplumun yaşantısı ve çalışma olanaklarını 
incitmeyecek serbest teşebbüse hürmet eden, koruyucu ekonomik düzen oluşturulması.

 ✴ Egoizme veya keyfiliğe kaçmayan, kendi kendini denetim ve sosyal sorumluluğa yer 
veren bir özgürlük düzeni kurulması.

6. YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER

Yerel yönetimlerin, bulundukları bölgede yaşayan insanları yakından ilgilendiren 
hizmetler yaptıkları için halkla ilişkileri yaşamak zorundu oldukları çok açıktır. Halk üzerinde 
etkili olabilmek için onu iyi tanımak gerekecektir.

Yerel yönetimler, merkezden yönetim kuruluşlarından farklı olarak ayrı seçilmiş 
organları, ayrı gelir ve giderleri, bütçeleri bulunan, özerkliğe, tüzel kişiliğe sahip ve bulundukları 
bölge halkının ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulmuştur. Başarıları, halkla 
ilişkilerde gösterdikleri çaba ve başarı ile ilgilidir. Yerel yönetimlerin organları ilde, vali ve 
encümenin atanmış üyeleri hariç, hepsi halk tarafından doğrudan doğruya seçilmiştir (Tortop, 
1997:152). Dolayısıyla halkla en sıkı ilişkileri geliştirmesi gereken kuruluşlardır.

Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin dört temel amacı vardır:

 ✴ Vatandaşların yerel yönetimlerin politikasından ve günlük faaliyetlerinden haberdar 
etmek.

 ✴ Yerel yönetimler tarafından kesin kararlar alınmadan önce, önemli yeni projeler 
hakkında vatandaşlara görüşlerini belirtme fırsatı vermek.

 ✴ Yerel yönetimlerin işleyiş sistemi ile kendi hak ve sorumlulukları konusunda vatandaşları 
aydınlatmak.

 ✴ Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek (Tortop, 1997:153).
Seçimle işbaşına gelen, hem toplumsal hem de siyasal baskılar altında hizmetleri 

yürütmek durumunda kalan yerel yönetimler, sunulan hizmetlerin çeşitlenerek artması ya da 
yerel sorunların büyümesi ve karmaşık bir hale dönüşmesi dolayısıyla halkla kaçınılmaz bir 
biçimde daha çok karşı karşıya gelmektedirler.

Bu durum, yerel yönetimler açısından plânlı ve programlı bir halkla ilişkiler faaliyetini daha 
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da önemli kılmaktadır. Amaçları kâr etmek olmayan kamu hizmeti veren yerel yönetimlerin de 
gerek görevleri gereği gerekse siyasal nitelikleri dolayısıyla toplumla iletişimi bir yönetim işlevi 
gibi kabul edip uygulamaları gerekmektedir. İletişim yönetimi veya halkla ilişkiler yönetimi; yerel 
yönetimden topluma ve toplumdan yerel yönetime doğru işleyen iletişim sürecinin plânlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu iki yönlü akış başarılı bir yerel yönetim 
biriminin uygulaması gereken iletişim stratejisini ifade etmektedir (Atik-Taşçıoğlu, 2009:161).

Tarihi süreçte kentleşmenin hızlanmasından dolayı, yerel yönetimlerin üzerindeki görev 
ağırlığı ve baskısı sürekli artmakta ve bu durum ise çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. İlk olarak, 
halkın yönetime ulaşması, yönetimle doğrudan diyalog kurabilmesi, yönetime katılmasının 
sağlanması için yerel yönetimlerin halka daha yakın halde tutulması, diğer taraft an da, yerel 
yönetimlerin karşılaşılan sorunların çözümü için kolaylık sağlayacak birimler kurmaları ve 
örgütsel yapılarında değişikliğe gitmeleri gerekmektedir. Çünkü kamu hizmeti yapılmadığı 
zaman, karşılığındaki ihtiyaç kendisini göstermeye başlar. Bu hizmetin görülmemesinden 
doğan bir takım sıkıntılar belirir.

Halkla ilişkiler çalışmalarının yerel yönetimlere girmesinin nedenlerinden biri de, idari 
yapının giderek büyümesi ve karmaşıklaşmasıdır. Kamu yönetiminin devasa sistemi içinde yerel 
yönetimler de, kuralları ve formaliteleri ile halk için karmaşık, kavranılmaz ve anlaşılmaz bir 
yapıdadırlar. Bu yüzden günümüzde, idarenin halk tarafından anlaşılmazlığını azaltarak, kendini 
tanıtma çabasına girmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun sonucunda, yerel yönetimler 
de kendisi ile toplum arasında iletişim sürecini gerçekleştirecek çalışmalar başlatmışlardır. 
Bu amaçla yapılacak her türlü faaliyet yerel yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetleri olarak 
adlandırılır (Aksoy, 2010:1-2).

Halkla ilişkilerin en önemli yönlerinden birisi de yerel meclis üyeleri ve memurları ile 
bunların hizmet etmekte oldukları vatandaşlar arasındaki kişisel ilişkilerdir. Yerel yönetimlere 
başvuran vatandaşların ilgisizlik veya saygısızlıkla karşılanmasının bıraktığı kötü etkiyi hiçbir 
propaganda kolay kolay silemez. O halde, halkla ilişkilerin ilk hedefi memurla vatandaş arasındaki 
büyük engelleri kaldırarak, işlerin bir dostluk havası içinde çözümlenmesini sağlamaktır.

Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler konusunda en güzel örnek ABD’nin çoğu eyaletinde 
uygulanan recall-geri çağırma uygulamasıdır. Seçimle işbaşına gelen bir kamu görevlisi, 
yine halkoyu ile dönem sonundan önce bu görevinden alınabilmekte veya görevinden 
düşürülebilmektedir. Bu toplumsal kurumu ve nedenlerini benimseyenler, onu geniş bir 
uygulama alanı haline getirmişlerdir. Sözünde durmayan yahut yetersiz bir kamu görevlisinin 
seçim dönemi sonuna kadar halkın başında kalması yerine, bu noksanlıkları öğrenilir öğrenilmez 
düşürülmesi gerekir. Bu araç her zaman kullanılabilir. Görevden düşürme uygulaması, ilk olarak 
dünyada 1903 yılında ABD’nin Los Angeles şehir kanununa konularak uygulanmıştır.

Yerel yönetimlerde genel halk görüşmesi de halkla ilişkiler açısından iyi bir yöntemdir. 
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Genel yönetimle ilgili olarak karar alınmasında, vatandaşların katıldığı toplantılar oldukça 
başarılı sonuçlar vermektedir. ABD’de iyi işleyen bu uygulama Avrupa’da işlerlik kazanmamıştır. 
Burada genel siyaseti etkileyen her önemli karar konusunda toplum görüşünün alınması, en 
azından bilgi verilmesi gerekir. Genel halk görüşmesi aslında biraz gayrı resmi usulleri kapsar, 
çünkü buna katılan her vatandaş konuşmak istediğinde buna izin verilir. Daha doğrusu konuşma 
hakkı vardır. Halk görüşmesi, sorumlu memurlara karar vermeden önce hangi politik ortamda 
bulundukları konusunda yargıya varma olanağı verir (Tortop, 1997:154-159).

Referandum zorunlu olarak uygulanan veya bazı hallerde isteğe bağlı olarak uygulanan 
bir kamu hukuku kurumudur. Bu yöntemde ilgili konuda halkın görüşü alınmaktadır. Federal 
düzeyde Anayasa değişiklikleri için referandum zorunludur. Yasal düzeyde, uluslar arası 
anlaşmalar ve bazı istisnalar hariç, referandum seçimliktir (İşçi, 2002:125).

Günümüzde merkezi yönetimlerden ayrı bir yapılanma gösteren yerel yönetimler kamu 
tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar olarak, birçok konuda bağımsız davranmaktadırlar. İşlerin iyi 
yürütülmesi ve hizmetler arasında uyumsuzluk ve çelişkinin ortaya çıkmaması için merkezi 
yönetim vesayet yetkisine dayanarak yerinden yönetimi denetlemektedir.

Yerel yönetim hizmetlerinin halkla iç içe olarak gerçekleştirilmesinden dolayı halkla ilişkiler 
birimlerinin yeniden örgütlenmesi yoluna gidilmiştir. Halkın ihtiyaçlarını karşılayan birimler, 
yerel yönetimlerde halkın iradesi ve isteği doğrultusunda işbaşına gelmeye başlamışlardır. Bu 
yönetimlerde karar organları halk tarafından belirlenmektedir.

Yerel yönetim organları, vali ve encümenin atanmış üyeleri hariç hepsi halk tarafından 
doğrudan seçildiklerinden halkın yönetime katılmasını sağlayacak tedbirleri almak 
zorundadırlar. Halkın karar vermeye katılması, planlama işleminin basitleştirilmesi ve işlerin 
kolaylaştırılmasını, hareket alanının genişlemesi ile ve alternatifl erin artmasını sağlar. İl Genel 
Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarının halka açık yapılması bu konuda yararlıdır. Köydeki 
köy derneği ve imece uygulamaları da, bütün köylülerin katılımını sağladığından başarılı halkla 
ilişkiler uygulamalarıdır.

Halkla ilişkilere yerel yönetimlerde bu derece ihtiyaç olmasına rağmen gereken önem 
verilmemekte, hatta çoğunlukla ne teşkilatı ne de personeli bulunmakta, tabeladan öte hiçbir 
ifade etmemektedirler. Bu ihtiyacı birçok yerel yönetim teşkilatında belediye meclisleri 
yürütmektedir. Ondan dolayı halkla yönetim arasındaki bağlar kopmakta, güven azalmakta ve 
bir defa seçilen yönetimin ikinci defa seçilme şansı azalmaktadır (İşçi, 2002:125-127).

Bu kapsamda gündeme gelen yerel yönetimler için halka dönüklük; halkın gerçek 
beklenti ve ihtiyaçlarını, ilişki kurma ve derdini anlatma becerisini, işbirliği yapma ve yönetime 
katılma yeteneğini ve yönetsel sistemi anlama seviyesini dikkate alabilen ve işleyişini ona göre 
ayarlayabilen bir yönetim modeli gerektirmektedir (Gökçe, 2010:63).

Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin işlevsel kılınması; ilgili yerel yönetim biriminin kendini 
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yerel halka tanıtmasını, hizmetleri hakkında doğrudan ve sağlıklı bilgiler aktarmasını sağlar. 
Bununla birlikte işlevsel kılınmış halkla ilişkiler etkinliği aracılığıyla yerel halkın ihtiyaçlarına, 
duyarlılıkları ve beklentilerine yönelik bilgilere doğrudan ulaşılmış olacaktır. Halkla ilişkilerin 
yerel yönetim birimi ve yerel halk açısından sağlaması muhtemel söz konusu amaçlara ulaşılması 
için bazı yöntemlere de ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması ile yerel halk ile 
yerel yönetim birimi arasında karşılıklı iletişim ve etkileşimin sağlanmasının yanı sıra yerel 
katılıma yönelik kazanımların da elde edilmesi mümkün görünmektedir (Öner, 2001:103).

7. GÜNÜMÜZDE YEREL YÖNETİM – HALK İLİŞKİLERİ

Dünyada kamu yönetiminin genişlemesi birçok soruna çözüm getirirken, yeni ve çok 
önemli kimi sorunların da doğmasına yol açmıştır. Bu yeni sorunların bir bölümüne getirilen 
çözümlerde oynadığı rol halkla ilişkilerin ideolojik olarak nitelenmesinin ana nedenidir. Halkla 
ilişkiler temelde yönetsel bir işlevdir ve bu niteliği ile doğrudan bir siyasal misyon yüklenmez. 
Ancak, kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulaması nihai olarak bir yandan yönetimin 
etkinliğini artırarak toplumda yönetime karşı bir güven duygusunun gelişmesini amaçlar, bir 
yandan da bazen kimi sorunların doğmasını, kimi sorunların krize dönüşmesini engelleyerek 
sistemin sürekliliğine katkıda bulunur. Bu açıdan bir tampon işlev niteliği taşır ve bu nedenle 
rahatlıkla ona doğrudan bir siyasal misyon yüklendiği düşünülebilir (Uysal, 1998:21). Halkla 
ilişkilerin bu yönü, günümüzde yerel yönetim halk ilişkilerinde de birincil belirleyici unsur 
olmuştur.

Bilindiği gibi yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, günlük hayatımızda önemli bir yere 
sahiptir. Bu hizmetler, “beşikten mezara” kadar hayatımızın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. 
Yerel yönetimlerin önemi ve kamuoyunda sürekli tartışılmasının sebebi, onların şöyle ya da 
böyle yürütmeye çalıştıkları bu hizmetlerden ileri gelmektedir.

Böyle bir ortamda yerel yönetimler, halkın gereksinimlerinin, beklenti ve isteklerinin ne 
olduğunu öğrenmek ve aldıkları bilgilere göre hizmet politikalarını ve uygulamalarını halkın 
isteklerine, gereksinimlerine uyarlamak zorundadırlar.

Yerel yönetimler, aslında, tümüyle bir halkla ilişkiler faaliyeti uygulama alanıdır. Çünkü 
yerel yönetimler, kent halkının seçimiyle harekete geçen; halkın yakın denetim ve gözetiminde 
hizmet veren, hizmetleri ve personeliyle sürekli eleştirilen ve gündemde kalan kuruluşlardır. 
Yerel yönetimlerin yerine getirdikleri görevlerin artması, yerel sorunların büyümesi ve karmaşık 
bir hale dönüşmesi halkla yerel yönetimleri kaçınılmaz bir biçimde daha çok karşı karşıya 
getirmektedir (Aksoy, 2010:2-3). Bu zorunlu karşı karşıya kalmalar aşağıda belirteceğimiz 
unsurların sonuçlarıyla şekillenmektedir. Yerel yönetimlerin, halkla olan ilişkilerinde söz konusu 
bu unsurlara dikkat etmeleri ve sürecin gereklerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

7.1. Yönetimin Halk Tarafından Görünüşü

Maalesef günümüzde gerek merkezi gerekse de yerel hizmetler halkın istediği yeterlilikte 
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yapılamamaktadır. Halk kendisine yönelik tüm hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasını ister. 
İdarenin mali gücünün yeterli olduğuna inanır. Buna karşılık hizmetlerin ağır ve pahalı yapıldığı 
kanısındadır. Halk genellikle idare ile sık sık yüz yüze gelmekten çekinir ve idare hakkındaki 
izlenimi onun bir yardımcı, yol gösterici olmayacağı tersine bir fren, dayanılmaz bir sıkıntı 
olacağı şeklindedir. Halk, idareyi yavaş, pahalı işleyen, personel sayısı hızla artan, az iş yapan ve 
halkı tedirgin edici bir organ olarak görmektedir.

Halk genellikle bütün dünyada yönetimden yakınmaktadır. Devlet dairelerinde işlerin 
görülmediğinden, gecikmelerden, kırtasiyecilikten şikâyetçidir. Memurları tembel, formalitelere 
düşkün olarak görür. Hatta devlet dairelerinde yapılan işlerin dedikodusunu yapmaktan hoşlanır. 
Bir İngiliz profesörü bir çalışmasında “eğer trende yolculuk yaparken karşınızda oturan kimse 
ile konuşacak bir şey bulamıyorsanız ona yönetimin kötülüğünden bahsedin, hemen sizinle 
anlaşacaktır” demektedir.

Yönetim hakkında olumsuz kanılar çeşitli meslek grupları tarafından ortaya atılır. Birçok 
serbest meslek mensupları, tüccarlar, doktorlar vb. mesleklerde çalışanlar kendilerini ilgilendiren 
konularda yapılan işlemler dolayısıyla yönetimi eleştirirler, keza gazetelerde de yönetimle 
ilgili birçok yazı çıkar. Halkın yönetime bakışını, yönetici ve memur davranışı da doğrudan 
etkilemektedir. Yönetici ve memurların halka iyi muamele etmemeleri, sert davranmaları da 
halkın başvurmasını güçleştirmektedir. Gerçekten geçmişten günümüze halkın yönetim ile 
ilişkilerinde iyi muamele edilmediği şikâyet konusu olmaktadır. Her hükümet değişikliğinde, 
genellikle yeni hükümetin bakanları genelge yayınlayarak, özellikle taşra örgütünde çalışan 
personelin vatandaşlara iyi ve tarafsız muamelede bulunmalarını istemektedir. Halkın 
yönetimden yakınmasının ortadan kaldırılması için yönetimin çaba göstermesi, halkın olumsuz 
kanılarını olumlu bir biçime çevirecek usullere, yollara başvurması gerekir.

7.2. Halkın Yönetimden Yakınma Nedenleri

Yapılan araştırmalarda yerel yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde en çok karşı 
karşıya kalınan yakınma nedenleri arasında halkın yönetim çalışmalarından habersizliği ve 
yönetimin halk isteklerine önem vermemesi yer almaktadır. Şimdi bu nedenlere biraz daha 
ayrıntılı bakalım.

 ✴ Halkın yönetim çalışmalarından habersizliği: Halk, kamu kuruluşlarında memurların 
kapalı odalar içinde neler yaptığından, halka yararlı ne gibi hizmet projeleri hazırladığından 
çok kez habersizdir. Bunun için memurların dairelerde, genellikle boş oturduğu, halkın 
şikâyetçi olduğu konulara çare bulmak için çalışmadığı kanısına kapılır. Buna sebep, halkın 
kamu kuruluşlarında yapılan çalışmalardan haberdar edilmeyişi, halka bilgi verilmemesidir. 
İyi bir yönetim, çalışmalarını, gelecek hakkındaki projelerini mümkün olan araçlarla halka 
duyurmalıdır.

 ✴ Yönetimin halk isteklerine önem vermemesi: Yönetim, çeşitli basılı araçlar ve diğer 
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şekillerde yansıyan halk dilek ve ihtiyaçlarına önem vermeyebilir. Bu şekilde halkın tepkileri 
gittikçe çoğalabilir. Hâlbuki halk, sendika, dernek, mesleki örgütler veya basın yolu ile dilek 
ve isteklerini yönetime yansıtmayı düşünür. Yönetim bu isteklere kulak vermemiş, onları 
değerlendirmemiş ise halkın güvenini kaybeder. Halk, kamu kuruluşlarının keyfi hareket 
ettiğine, isteklerinin çözümlenmesi için çaba harcamadığına inanır. İyi bir yönetim, halkın 
isteklerini izlediğine ve olumlu çözüm yolları bulmak için çaba harcadığına halkı inandırmalıdır 
(Tortop, 1997:89-93).

Yerel yönetimlerin sosyal sorumluluklarını, bir kamu kurumu olmaları yönüyle kuruluş 
amaçlarıyla ilişkilendirilerek ortaya koymak mümkündür. Yerel yönetimler, bir beldede 
yaşayan halkın mahalli ortak ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuş kurumlardır. Yerel 
yönetimlerin kuruluş amaçlarını ortaya koyan bu tanım, aynı zamanda yerel yönetimlerin 
sosyal sorumluluklarının belirlenmesinde de önemli bir rehber olmaktadır. Bu durumda yerel 
yönetimlerin sosyal sorumluluk alanları, temel işlevlerinin yerine getirilmesi, yani kurulduğu 
beldede gerekli yerel ihtiyaçların üretilmesi, halka sunulması ve vatandaşın beklentilerinin 
giderilmesidir.

Çağımızda yaşanan hızlı kentleşme süreci, yerel yönetimlerden beklentileri ciddi anlamda 
artırmıştır. Kentlerde nüfusun hızla artmaya devam edeceği yönündeki tahminler, yerel 
yönetimlerin sorumluluklarında benzer yönde bir artış olacağına işaret etmektedir. Nitekim 
günümüz kentlerinde ortaya çıkan; altyapı yetersizliği, kent arazilerinin talan edilmesi ve çarpık 
kentleşme, yeşil alanların yok edilmesi, küresel boyutlarda yaşanan çevre kirliliği, konut yetersizliği 
ve gecekondulaşma, kente eklemlenme gibi, birçok sorunun çözümü giderek güçleşmektedir. 
Bütün bu gelişmeler, yerel yönetimlerin sosyal sorumluklarını genişletmektedir.  Gü nü mü z 
kentlerinde, ranta konu olmuş kent arazilerinin toplum zararına kullanımının önlenmesi, bir 
anlamda sağlıklı bir kentin oluşturulması, yerel yönetimlerin sorumluluk alanlarının temelini 
oluşturmaktadır. Nitekim kent arazilerinin mülkiyete konu olması ve dolayısıyla ortak kullanıma 
imkân verecek şekilde düzenleyen imar planlarının oluşturulması ve titizlikle uygulanması, 
beklenen sorumluluğun yerine getirilmesinde ayrı bir öneme sahiptir. Yerel yönetimlerin 
kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmelerinin bir ölçüsü olarak değerlendirilebilecek 
vatandaş memnuniyetinin sağlanması, yerel yönetimlerin, vatandaşın istek ve taleplerine duyarlı 
olmasını ve bunların, kuruma yön vermesini gerektirmektedir.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanarak memnuniyetinin sağlanması, kurumların dışa açık 
olmasıyla yakından ilgilidir. Dışa açık kurumlar, kendi varlıklarını korumak için değil, temel 
işlevlerini yerine getirmek için var oldukları gerçeğinden yola çıkarak, hizmet verdikleri 
kesimlerin önceliklerine duyarlı olmak zorundadırlar. Nitekim yerel yönetimlerin, belde halkının 
ihtiyaçlarını sürekli takip edebildiği ve giderdiği oranda başarılı olmaları mümkün olmaktadır. 
Vatandaş odaklı bir yönetim olarak da ifade edilebilecek bu yönetim anlayışı, yerel yönetimlerin 
sadece belde halkının ihtiyaç öncelikleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamakta ve ihtiyaç 
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dışı bir üretimin önüne geçebilmektedir. Bu durum, kıt kamu kaynaklarının daha verimli 
kullanımını sağlarken, aynı zamanda yönetsel etkinliği de artırmaktadır. Böylece yerel hizmet 
kalitesi artan ve temel işlevlerine uygun olarak, belde halkının ihtiyaçlarını sunabilen yerel 
yönetimler, sosyal sorumluluklarına da uygun hareket etmiş olmaktadır (Yüksel vd., 2010: 299).

7.3. Halk İle Yönetim Arasında İşbirliği Yolları

Halk ile yönetim arasındaki yaklaşımın sağlanmasında en önemli rol yönetime düşmektedir. 
Yönetim bu yaklaşımı sağlayıcı bazı hareketlere girişebilir. Halk dediğimiz kitle, dağınıktır, 
homojen değildir. Onları bir araya getirecek, bir doğrultuya yöneltecek ancak yöneticilerdir. 
Yine halk ile yönetim arasındaki açıklığı ortadan kaldıracak, ikisi arasında yaklaşımı sağlayacak 
eylemlere girişecek yönetimdir, yöneticilerdir, memurlar ve diğer halkla ilişkiler görevlileridir 
(Tortop, 1997:94).

Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi Türkiye’de de 2000’li yıllarla birlikte yerel 
yönetimlerde reformu gündeme getirmiş, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 
Kanunu kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemelerin uygulanmaya 
başlandığı günümüzde, yerel yönetimlerde yaşanan değişimin gözlenmesi mümkün olacaktır. 
Fakat aksayan yönlerin ve yanlışlıkların hızla düzeltilmesi ve bu konuda bilimsel görüşlerin de 
uygulayıcılarca takip edilmesi gereklidir. Kısaca yerelleşme ve sürdürülebilir kalkınma kriterleri, 
müzakereci demokratikleşme açısından önemli olup, bu süreçte yerel yönetimler, tarihsel 
önemde “yeni” bir durumla karşılaşmıştır (Özsalmanlı, 2010:28).

7.3.1. Halka Yönetimin Çalışmaları Hakkında Bilgi Verilmesi

Halkın yönetimden şikâyet nedenleri arasında yönetimin çalışmaları hakkında bilgi 
sahibi olmayışı ön sıralarda gelmektedir. Gerçekten halk, çeşitli kuruluşların kendisine 
yaptığı hizmetlerin kusursuz yapılmasını ister. Diğer yönden halk, kendisine yapılacak 
kamu hizmetlerinin çok çabuk gerçekleştirilmesini ister. Yönetim eğer zamanında halka 
hizmetteki aksaklıklar ve gecikmeler hakkında bilgi verirse, yapılan çalışmalar, alınan kararlar 
vatandaşlar tarafından hoş karşılanır. Yönetim, yasaları, tüzükleri, yönetmelikleri yayınlamakla 
yükümlüdür. Bunların yürürlüğe girmesi ve uygulanmaları, yayınlanmaları koşuluna bağlıdır. 
Ancak, yayınlanmış yasaları bilmemek özür sayılmaz. Vatandaşların sorularına, özellikle yazılı 
dilekçelerine belirli bir süre de cevap vermek yönetimin ödevidir (Tortop, 1997:100).

Yönetimin saydamlığı aslında onun elinde bulundurduğu bilgi ve belgelere ulaşmakla 
sağlanabilir. Aynı şekilde kamu yönetiminin hesap verebilmesi de halkın bilgilenmesi yoluyla 
gerçekleşir. Ayrıca yönetime katılmak için yönetimin işleyişini, karar süreçlerini veya karar 
mekanizmalarını bilmek gerekir. Bu bilgilere ise ancak bilgi edinme hakkı ile ulaşılabilir.

Türk Kamu Yönetiminde halkla ilişkiler açısından bir devrim niteliğine sahip 4982 sayılı 
Bilgi Hakkı Kanunu 24 Nisan 2004 tarihinde, 27 Nisan 2004 tarihinde de Uygulama Yönetmeliği 



Yerel Yönetimlerin Varlık Nedeni Olarak “Halkla” İlişkiler | M. Akif ÖZER

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013

3737

yürürlüğe girerek, bilgi edinme mevzuatı ile yüzyıllardır varlığını ve egemenliğini sürdüren 
Türk Kamu Yönetimi saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim yapısına kavuşmanın 
anahtarını yönetilenlerin eline vermiştir. Bundan sonraki gelişmeler halkın anahtarı kullanarak 
değişimin kapısını zorlamasıyla gelişecektir (Aksoy, 2006:56).

7.3.2. Halkın Dileklerinin Yönetim Tarafından Değerlendirilmesi

Yönetimin halkı ilgilendiren önemli konularda ona bilgi vermesi ve ayrıca halkın 
eğilimlerini öğrenmek için çaba harcaması gerekir. Yönetimin aktif olarak yaptığı bu çalışmalar 
yanında, halk da dilek ve isteklerini duyurmak için çeşitli yollara başvurur. Halk, yönetimin 
kendi isteklerini tespit etmesini beklemez. Çeşitli kaynaklardan yararlanarak yönetime etkide 
bulunmaya çalışır. Halk, kendi haklarını, isteklerini savunmak için, yönetimi rahat bırakmaz. 
Örneğin, halkın kişisel olarak yönetime başvurması, yazılı dilekçe ile başvurması, aracı kişiler 
göndermesi, yönetimin kamuoyunu yoklaması, referandum, sosyolojik araştırma veya anket 
yapmak yollarına zorlaması, bunlar arasında sayılabilir (Tortop, 1997:99-102).

Halkla ilişkiler, kişi ya da kurumun hedef kitlesi ile sürekli, hızlı ve geri bildirimli doğrudan 
iletişim sağlayan, hedef kitleden gelen yankılarla çalışmalarına yön veren, kuruluş felsefesini 
oluşturan önemli bir yönetim görevidir. Bu doğrultuda doğru hedefe doğru mesajı sunmakla 
görevli olan, araştırma ve iletişim tekniklerini kullanan halkla ilişkilerin hedef kitlesine yönelik 
tutarlı izlenim yaratılması gerekmektedir (Mengü, 2003:148).

7.3.3. Dilekçe Hakkı

Halk dileklerini tek tek veya dernek veya diğer kuruluşlar aracılığı ile yönetime duyurabilir. 
Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 74. maddesinde dilekçe hakkı başlığı altında, “Vatandaşlar ve 
karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu 
ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin 
dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir” 
denilmektedir. Anayasadaki bu hakkın gereği gibi kullanılması için yol ihtiyacının giderilmiş 
olması, başvurma usullerinin basitleştirilmesi, okuma, yazma olanağının yaygınlaşması, anlaşılır 
dil kullanılması gibi koşulların varlığı gereklidir. Dilekçeler, halkın ihtiyaç ve dileklerinin 
öğrenilmesi yollarından en önemlisidir. İdareciler, memurlar için halkın ihtiyaçlarını öğrenme 
bakımından dilekçeler kıymetli birer belgedir. Dilekçeler, hangi kanun, yönetmelik ve tüzüklerde 
ne gibi aksaklıklar bulunduğunu ve halk ihtiyaçlarını ortaya koyabilir. Fakat bunların da tam 
anlamı ile çoğunluğun dilek ve isteklerini yansıttıkları iddia edilemez (Tortop, 1997:103).

7.3.4. Ombudsman (Kamu Hakemi/Denetçisi)

Genelde adli ve idari yargı ayrımının yapılmadığı ülkelerde yönetimin hukuka 
uygunluğunun sağlanmasında, diğer denetim yollarının yanında dilimizde kamu denetçisi 
anlamına gelen Ombudsman isimli bir kuruma da yer verilmektedir. İskandinav ülkelerinde 
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doğan ve Anglo-sakson ülkelerinde yaygınlaşan bu kurum ile yönetimin eylem ve işlemleri 
denetlenmektedir (Gözübüyük, 1992:296).

Ombudsmanın evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Ancak bu konuda otorite 
kabul edebileceğimiz Uluslararası Barolar Birliğinin Ombudsman Komitesinin yaptığı tanım 
bizim için muteberdir: “Anayasa, Yasama Organı veya Parlamento tarafından temin edilen, 
başında Yasama Organı veya Parlamentoya karşı sorumlu olan, yüksek seviyeli, bağımsız bir 
bürokratın olduğu, hükümet kuruluşları, yetkilileri ve çalışanları tarafından haksızlığa uğramış 
insanların şikâyetleri doğrultusunda veya kendi inisiyatifi ile harekete geçen, araştırma yapma, 
disiplin uygulaması önerme ve rapor yayınlama hakkı olan bir ofis”(Babüroğlu, 1997:15). 
Bu şekilde tanımı yapılan ombudsman, araştırma, eleştirme, düzeltici eylemler önerme ve 
bulgularını kamuoyuna duyurma yetkisine sahiptir. Ancak resmi bir yaptırım yetkisi yoktur 
(Hansen, 1996:195).

Tarihte ilk olarak ombudsman kurumu 1713’te İsveç’te oluşturulmuştur. İsveç Kralı 12. 
Charles askeri ve diplomatik işlerinin fazlalığından dolayı merkezde güvendiği bir kişiyi, vergi 
toplayanların, yargıçların ve diğer memurların çalışmalarının denetlenmesi ile görevli kılmıştır. 
1809 Anayasası ile Kraliyet Temsilcisi Adalet Şansalyösi yanında Parlamentonun bir temsilcisi 
Yönetimin yasalara uygunluğunu denetlemekle görevli bir ombudsman olarak kabul edildi. 
1915 yılında da askeri işler için ayrı bir ombudsman kurumu oluşturuldu (Tortop, 1974:40). 
Bazı kaynaklarda İsveç Kralının bu kurumu oluştururken Osmanlı İmparatorluğundaki 
uygulamalardan etkilendiği belirtilmektedir. Rus yenilgisinden sonra Osmanlı topraklarında 
kalan İsveç Kralı buradaki uygulamaları görmüş, ülkesinin buradan idare edebilmek için bir 
ombudsman atama yoluna gitmiştir (Pickl, 1986:37-40). Kral böyle bir uygulamaya giderken 
özellikle Osmanlı, Abbasi, Selçuklu gibi İslam devletlerinde bulunan “Dar-ül Adl” (Adalet Evi), 
“Divan-ı Mezalim” (Haksızlıklar Divanı) gibi haft ada en az iki kez toplanan ve halkla yöneticiler 
arasındaki davalara bakan kurumlardan etkilenmiştir (Eryılmaz, 1994:79).

Kaynağını Osmanlı İmparatorluğundaki uygulamalardan alan bu kurumun birçok ülkede 
farklı özellikler taşımasına rağmen, başarılı bir ombudsmanda bulunması gereken özelliklerde 
ortaklık vardır. En başta böyle bir kurum mutlaka kanunla kurulmalıdır. Fonksiyonel anlamda 
görevlerini yerine getirirken mali, hukuki, idari yönden özerk olmalıdır. Merkezi idarenin dışında 
yer almalı, tarafsızlığını korumalı, halk tarafından kolay ulaşılabilecek ve başvurulabilecek 
bir makam olmalı, bu makama getirilecek kişilerin uzmanlığından ve tecrübesinden kimse 
kuşku duymamalıdır (Arslan, 1986:161). Aksi takdirde bu kurumun tarafsızlığından ödün 
verebileceğinin düşünülmesi, temel işlevlerinin yerine getirirken büyük sorunlar doğuracaktır.

Ülkemizde 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda 14/6/2012 tarihinde 
Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmuştur. Kurumun kuruluş, görev ve çalışma usullerine 
ilişkin ilkeler ile kamu baş denetçisi ve kamu denetçilerinin niteliklerine, seçimlerine, özlük 
haklarına ve kurum personelinin atanmaları ile özlük haklarına ilişkin hususları düzenleyen 
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6328 sayılı yasanın bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu iddiaları ile açılan davayı 
Anayasa Mahkemesi reddetmiştir (27.12 2012). Önümüzdeki dönemde bu kurumun halkla 
yönetim arasında nasıl bir işbirliği mekanizması oluşturacağını, bu alanda yaşanacak gelişmeler 
gösterecektir.

7.4. Hemşeri Hukuku ve Yerel Yönetimler

Yerel yönetimler reformu kapsamında 2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun “hemşeri hukuku” başlıklı 13. maddesinde hemşeri tanımı yapılmış, belediye 
ve hemşerilerin birbirlerine karşı yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; herkes, 
ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, 
belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma 
hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur. 
Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin 
korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmakla görevlidir. Belediyeler bu çalışmalarında; 
üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum 
kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemleri almakla görevlidir.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile temelde hemşeri kavramı için öngörülen nitelik 
değiştirilmiştir. 1580 sayılı eski Belediye Kanunu’na göre, vatandaşlar nüfus kütüğüne kayıtlı 
olunan yerin hemşerisi olarak kabul edilirken, 5393 sayılı kanunla ikamet edilen belde, 
hemşerilik ilişkisi açısından temel kriter olarak alınmıştır. Kanunda hemşerilerin hakları üç 
başlık altında toplanmıştır. Buna göre tüm hemşerilerin; belediye karar ve hizmetlerine katılma, 
belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme, belediyenin yardımlarından yararlanma hakları 
bulunmaktadır.

Hemşeri hukuku başlığı içinde belediyeler hemşeriler arasında, sosyal ve kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmakla 
görevlendirilmiştir. Söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesinde ise yine belediyelere, 
üniversitelerin, meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin 
katılımını sağlayacak önlemleri alma görevi verilmiştir. Kültür hizmetlerinin belediyelerin 
görevi olduğunu dikkate aldığımızda, belediyenin bu konudaki görevini yaparken katılımcı bir 
uygulama sergilemesi ve katılımı sağlayacak önlemleri alması kanuni bir zorunluluk şeklinde 
düzenlenmiş olmaktadır. Böylece hemşeri hukuku başlığında sivil toplum kuruluşlarının işleyişe 
katılımları kurumsallaştırılmış olmaktadır.

5393 sayılı Kanun bir beldede ikameti hemşerilik açısından temel kriter alarak hemşeri 
belediye ilişkisi kurmaktadır. Bununla birlikte aitlik duygusunu oluşturmak/geliştirmek için 
(olsa gerek) belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahsın belediyenin, 
kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, 
harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır. Söz 
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konusu düzenleme ile 5393 sayılı kanunla sadece belediye sınırları içinde oturanların değil, 
belediye sınırları içinde bulunan veya ilişiği olan her şahsın, belediyenin kanunlara dayanan 
kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarını ödemekle yükümlü olduğuna hükmedilmiştir (Bayındırlık ve İskân Bak., 2009:41-42).

8. YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE KULLANILAN 
ARAÇLAR

1980’li yıllara kadar halkla ilişkiler uygulamalarında merkezi idare için yukarıda belirtilen 
hususlar yerel yönetimler için de aynen geçerli olmakla birlikte, karar organları yerel halk 
tarafından seçimle işbaşına gelen belediyelerde basın büroları kurulmuş ve başkan adına basınla 
ilişkileri yürütmüşlerdir. Ancak bu uygulama; çağdaş halkla ilişkiler uygulamalarından ziyade 
başkanın basınla ilişkilerini yürütme fonksiyonu görmüş, vatandaşların belediye yönetimi ile 
olan diyalogunu kurmayı, yönetilenlerin istek ve arzularını öğrenmeyi hedefl ememiştir. İdari 
örgütlerinde halkla ilişkiler birimleri bulunan Büyükşehir belediyelerinde ise bu birimler yayın 
ve kültürel organizasyon faaliyetleri yapmış, halkla ilişkiler birimlerine yeterli personel, araç-
gereç ve mali imkânlar tanınmamıştır. Küçük belediyelerde halkla ilişkiler görevini başkanın 
kendisi yürütmektedir.

1980–1990 yılları arasında özellikle büyükşehir belediyelerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini 
yürütmek üzere bürolar kurulduğu, vatandaşların sorunlarını bu bürolara iletmesinin beklendiği, 
bu bürolara özel numaralı doğrudan telefon hatlarının bağlandığı görülmektedir. Örneğin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Şikâyet ve Yıldırım Servisi, İzmir Büyükşehir Belediyesinde 
Halkla İlişkiler Servisi ve Yıldırım Servisi, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Halk Danışma 
Masası, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Semt Danışma Merkezleri (SEDAM), Eminönü 
Belediyesinde “Mavi Hat” ve Kadıköy Belediyesinde Mavi Nokta uygulamaları başlatılmış, 
yine Mart 1990’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Bilgisayarlı Cevap Bürosu kurulmuştur. 
Belediyenin çeşitli birimlerine yapılan başvurular bu büroda bilgisayara geçirilmekte olup 
vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetler aynı gün ilgili birime iletilmekte, o birimden gelen 
cevap başvuru sahibine telefonla ya da yazılı olarak iletilmekteydi. Belediye başkanı ve genel 
sekreter ofislerindeki bilgisayarlardan kayda alınan her başvuru anında görülebiliyordu (Aksoy, 
2006:56).

1994 yılında yapılan seçimlerin ardından belediyelerde halkla ilişkiler faaliyetleri hız 
kazanmış, bugün halkla ilişkiler birimi bulunmayan büyükşehir ve il belediyesi nerede ise 
kalmamıştır. Bu kapsamda Ağustos 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Beyaz Masa1” 
uygulamasını başlatmıştır. Beyaz Masa bilgisayar destekli 153 Alo Büyükşehir Sesli Bilgi Servisi 
ve Gezici Ekipleriyle bir başkan Danışmanının gözetiminde 24 saat hizmet sunmaktadır.” Beyaz 
Masa modeli birçok belediyede benzer isimlerle uygulanmış ve artık yerel yönetimlerde halkla 
ilişkiler biriminin markası olmuştur (Aksoy, 2006:56-57).
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Yerel yönetimler temelde; bilgilendirme, ikna etme ve harekete geçirme amaçlarına yönelik 
faaliyetlerinde halkla ilişkilerin tüm yöntem ve araçlarına başvurabilmektedir. Teknolojik 
gelişmelerle birlikte halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar da çeşitlilik kazanmıştır. 
Günümüzde halkla ilişkiler, cep telefonlarındaki kısa mesajlardan internet sitelerine, sosyal 
sorumluluk kampanyalarından televizyon programlarına kadar oldukça farklı iletişim yöntem 
ve araçlarını kullanabilmektedir. Halkla ilişkiler uygulamalarında en sık görülen ve uzmanlarca 
kontrol altında tutulabilen araçlar olarak, kurumsal yayınlar başı çekmektedir. İçeriği tamamen 
halkla ilişkiler uzmanları tarafından belirlenen kurumsal yayınlar; yıllık raporlar, broşürler, 
kitapçıklar, haber mektupları, kataloglar, teknik raporlar, personele yönelik video yayınları, 
propaganda ve tanıtım filmleri, toplantılarda ve fuar-sergi gibi yerlerde gösterilen slâytlar ve 
filmler, kuruluşun hazırlattığı reklâmlar, internet yayınları, bilgilendirme mesajları vb. olarak 
gerçekleştirilmektedir. Kontrol altında olmayan araçlar ise içeriği daha çok halkla ilişkiler 
uzmanının inisiyatifi dışında belirlenen ulusal ve yerel gazete ve dergiler, radyo televizyon 
kuruluşlarının yayınları ve kurum dışı örgütler ve kişiler tarafından yapılan filmler, programlar, 
haberler gibi yayınlar olarak gelişmektedir. Bu araçların kullanılması halkla ilişkiler faaliyetinin 
belediyeden halka giden ilk aşamasını oluşturmaktadır. İkinci aşama ise halktan belediyeye 
geri-bildirim (feedback)’in nasıl gerçekleştiğinin anlaşılmasına yöneliktir. Bu amaçla da 
mektup, faks, telefon, panolar, istek kutuları, danışma masaları, kamuoyu yoklamaları gibi 
teknikler kullanılmaktadır. Bu yolla halkla ilişkiler uygulamasının amacına ulaşıp ulaşmadığı 
öğrenilebilmektedir.

Görsel ve işitsel elektronik kitle iletişim araçları olarak radyo ve televizyonun halkla 
ilişkilerde iletişim stratejileri açısından önemi çok büyüktür. Özellikle yaşanılan çağın en popüler 
medyası olan televizyon, halkla ilişkiler uzmanları açısından her zaman, medya planlamasının 
merkezinde düşünülen bir araçtır. Radyo ve televizyon tüm dünyada kamuoyu oluşturmada 
ve tüketici tercihlerini belirlemede son derece önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle etkili bir 
reklâm ortamı olarak kabul edilen televizyon, halkla ilişkiler açısından da öncelikli bir araç 
konumundadır. Popüler bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun tercih edilme nedenlerinin 
başında geniş halk kitleleri tarafından yoğun olarak izlenmesi gelmektedir. Türkiye’de her yaş 
grubunda günde ortalama olarak televizyon izleme süresi 5 saate yükselmiştir (Atik-Taşçıoğlu, 
2009:163).

Radyo ise; erişim alanının yüksek olması, dinleme ediminin kolaylığı ve ucuzluğu, aynı 
anda başka işlerle uğraşmaya olanak tanıması gibi avantajlarıyla özellikle iş saatlerinde yoğun 
olarak tercih edilmektedir. Elektronik kitle iletişim araçları arasında radyo ve televizyon; 
uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel nitelikli istasyonlarla değişik kategorilerdeki hedef kitlelere 
ulaşmanın en etkili araçlarıdır. Bu nedenle, halkla ilişkiler çalışmalarında öncelikli konumlarını 
sürdürmektedirler.

Günümüzde internetle birlikte özellikle gelişmiş ülkelerdeki belediyelerin web siteleri 
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üzerinden radyo ve televizyon yayıncılığını daha da işlevsel kullandıkları görülmektedir. 
Örneğin, Fransa’da Paris belediyesinin web sitesinden yayın yapan Paris.fr TV adlı bir televizyon 
kanalı bulunmaktadır. Televizyonda belediye başkanının çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalardan, 
belediye faaliyetlerine kadar pek çok video kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. On-
line olarak izlenebilen programlarda belediye faaliyetleri, bütçe, projeler, sorunlar, toplumun 
belediyeden istek ve beklentileri gibi konular işlenmektedir (Atik-Taşçıoğlu, 2009:164).

Halkla ilişkiler faaliyetlerinde dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde görülen yeni bir iletişim 
aracı da bloglar kabul edilmektedir. İlk blog uygulamasının 1997 yılında başladığı ve 2007 tarihli 
bir çalışmada her gün dünyada 120.000 bloğun kurulduğu tespiti, bu uygulamanın etkinliğini 
açık olarak göstermektedir. Günümüzde halka ilişkiler uzmanları bu yöntemi “nasıl daha 
etkin kullanabiliriz” sorusuna cevap aramaktadırlar (Park-Jeong-Han, 2008:581). Yapılan bazı 
araştırmalara göre birçok kuruluş bu yöntemi, müşterilerinden çok çalışanları ile etkin ilişkiler 
kurmak ve bir tür yönetime katılma mekanizması olarak kullanmak istemektedirler (Wright-
Hinson, 2006:589). Tabi ki bu süreçte yerel yönetimler için de bu yöntemden nasıl yararlanılabilir 
konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemizde Cumhurbaşkanı’nın Twitterdan mesajlarını 
gönderdiği düşünüldüğünde, yerel yönetimlerin, hizmet alanlarında sayıları hızla artan bloglar 
üzerinden halkla ilişkiler faaliyetlerini rahatlıkla yürütebilecekleri söylenebilir.

Günümüzde halkla ilişkiler faaliyetlerinde halkla ilişkiler paradigmasının stratejik 
yönetimi de oldukça önemli hale gelmiştir. Sürekli gelişen yeni dijital medyanın global, 
interaktif, diyaloga açık, ilişkileri ön plâna çıkaran yönü, paradigma değişimi yaşayan halkla 
ilişkilerin stratejik yönetimine alt yapı hazırlamaktadır. Bu alanda çalışan uzmanlar artık klasik 
yöntemlerden vazgeçip, stratejik yönetim araçlarını halkla ilişkiler alanında da kullanmaya 
başlamışlardır (Grunig, 2009:6).

Günümüzde yerel yönetim alanında ve yeni bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar 
kapsamında ortaya çıkan her bir değişim için, yerel yönetimlerin yaptığı stratejik bir tasarıma 
ve eylem planına ihtiyaç vardır. Stratejik yönetim planları çok kısa bir süre önceye kadar özel 
sektördeki kuruluşların toplam kalite yönetimi çalışmaları çerçevesinde veya pazarlama biriminin 
ürün gelişimi, dağıtımı, tutundurulması gibi çabalarının bir uzantısı niteliğini taşıyordu. Oysa 
günümüzde kamu kurumları da teknolojik, sosyokültürel ve ekonomik değişimlere ayak 
uydurabilmek için, kısa ya da uzun vadeli stratejik eylem planları hazırlamaya başlamışlardır. 
Burada amaçların içerisinde yapılan hizmetlerin devamlılığı veya tutunma özellikleri de yer 
almaktadır. Hizmetlerdeki tutunmanın sağlanabilmesi ya da kamuoyu tarafından benimsenmesi 
için çeşitli adımlar vardır. Bu adımlar;

Neyin geliştirilmek istendiğinin kararlaştırılması: Burada belediyeler için önemli olan, 
kendileri için neyi geliştirmek istediklerine karar vermeleridir. Belediye öncelikli olarak özel 
hizmetlerini mi yoksa mevcut hizmetlerini mi geliştirmek; ya da yeni bilgi teknolojisi araçlarını 
mı geliştirmek istiyor, buna karar vermelidir.
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Hedef kitleyi belirlemek: Geliştirmek istenilen faaliyetler için hedef kitleler saptanmalıdır. 
Bu hedef kitleler hangileridir ve özellikleri nelerdir?

Hedef kitleye ulaşma biçiminin seçilmesi: Belediyenin İzleyeceği tutundurma stratejisinin 
belirlenmesi gerekir. Bir olaya yönelik dikkat çekmek için hangi duyurma tarzı kullanılacaktır?

Programın değerlendirilmesi: Programla ilgili alınan geri bildirim gözden geçirilmelidir 
(istatistikler, kamuoyu yoklamaları ve yorumlar). Tutundurma belediye ve yerel halk arasındaki 
ilişkilerle değerlendirilir

Belediye teşkilatının birbirleriyle ve halkla sağlıklı bir iletişim kurmasının temelinde 
kamuoyunun bilgilendirilmesi ve onların katılımının sağlanması gerekir. Belediye hizmetlerinde 
hedef kitlelerden haberdar olan veya onları faaliyetlerinden haberdar eden, sorunlarla ilgili 
olarak aldığı geri bildirimi değerlendiren bir belediye anlayışının hizmetlerdeki başarısı da 
kaçınılmaz olur (Acar, 2010:8).

Son yıllarda yerel yönetimlerin halkla ilişkiler faaliyetlerinde internet teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte kuruluşların web sayfaları da çok önemli hale gelmiştir. Yerel yönetimler 
bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak öncelikle vatandaşları ile sanal bir ağ kurmuş 
olmaktadırlar. Bu sayede yerel yönetimler hizmetlerinin duyurulması konusunda en hızlı ve 
kapsamlı iletişim aracından yararlanmaya başlamışlardır. Çünkü internetin bu yönü yani diğer 
mevcut araçlara göre üstünlüğü artık her alanda kabul görmüştür. Ancak bu teknolojinin 
kullanımı konusunda, hizmet alanların interneti kullanma becerileri, ekonomik durumlarına 
göre teknolojiye ulaşma imkânları ve web sitelerinden etkin yararlanma becerileri (Narcotics 
Anonymous, 2006:10) yerel yönetimlerin internet aracılığıyla halkla ilişkiler faaliyetlerinde 
bulunma kapasitelerini belirlediği de unutulmamalıdır.

Yeni teknolojiler ve internet, geleneksel iletişim araçları karsısında halkla ilişkiler 
çalışmalarını etkileyerek yeni bir yön vermiştir. Günümüzde artık kurum ve kuruluşların halkla 
ilişkiler çalışmaları bilgisayarla ve internet üzerinden yapılmaktadır (Aksoy, 2006:57-59). Bu 
durum halkla ilişkiler alanında uzmanlaşmanın öneminin artmasıyla network, internet, web 
sayfaları uzman ve tasarımcılarının, halkla ilişkiler faaliyetlerinde etkinliklerinin ve ağırlıklarının 
artmasına yol açmıştır (Dawson, 2006:45).

Halkla ilişkiler tanımlarında da belirttiğimiz gibi, halkla ilişkiler çalışmalarının en önemli 
amacı; hedef kitlenin istenilen yönde karar vermesinin sağlanmasıdır. Kurum imajını geliştirme, 
kurum kimliğini güçlendirme ve kuruma statü sağlama, hedef kitle hakkında bilgi toplama, 
çalışanlarla iletişimi geliştirme, yönetime katılma araçlarını kolaylaştırma, uzak yerlerdeki hedef 
kitleye kolay ulaşım ve son olarak da internette gezinen herhangi potansiyel bir kullanıcıya 
ulaşmak amaçlarıyla hazırlanan internet sitelerinin büyük çoğunluğu halkla ilişkiler çalışmaları 
amacıyla düzenlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk defa yapılan Belediye Web 
Hizmetleri Araştırması sonuçlarına göre; 2005 yılı Ağustos ayı itibariyle, nüfusu 10.000 den 
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fazla olan 662 belediyenin % 99’u internete erişim imkânına, % 82’si intranete (kurum içi ağ) 
sahiptir. Söz konusu belediyelerin % 64’ü web sitesine sahip olup web sitesine sahip olmayan 
belediyelerin % 24’ü bir yıl içerisinde web sitesine sahip olmayı planlamaktadır. İnternetin2 

halkla ilişkiler uygulamalarına sağladığı avantajlar şunlardır (Aksoy, 2006:57-59):

 ✴ Birebir iletişim sağlaması: internette hedef kitle değil hedef bireyle birebir iletişim 
sağlamak mümkündür. Bu sayede kişisel geri dönüşüm anında mümkün olmakta, etki veya 
tepki birebir gerçekleşmektedir.

 ✴ Ölçülebilir olması: Kuruluşlar internet sitelerini kaç kişinin ziyaret ettiğini günlük, aylık 
hatta saatler itibariyle öğrenebilmektedir.

 ✴ Güncellenilebilir olması: Hedef kitle ile etkileşimli iletişim sağlanması halkla ilişkilerin 
başarısında önemli yer tutmaktadır. Bu sebeple farklı hedef kitlenin farklı istekleri dikkate alarak 
internet sayfalarında, yaş gruplarına, cinsiyet gruplarına, meslek gruplarına göre farklı bilgilerin 
verilmesi mümkün olabilmektedir.

 ✴ Ekonomik olması: Elektronik ortamda bilgiye kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak 
mümkündür. Farklı zaman ve mekânlarda bulunan hedef kitleye aynı anda ulaşmak internet 
sayfalarıyla oldukça hızlı ve ekonomik bir şekilde mümkün olabilmektedir.

 ✴ Kurumsal imaj: Hakla ilişkiler birimlerinin üstlendiği en önemli işlevlerden biri de 
kurumsal imajın tesisidir. Birkaç dilde hazırlanmış, içerik ve fonksiyonel açıdan hedef kitlenin 
tamamını kuşatıcı bir internet sitesiyle kurum imajını oluşturmak çok kolaydır.

9. SONUÇ

Türk kamu yönetiminde yerel yönetimler özelinde halkla ilişkiler faaliyetlerinde etkinliğe 
ulaşabilmek için vatandaş ile bireysel veya kitlesel olarak bir şekilde veya her şekilde ama doğru 
şekilde iletişim kurulması gerekmektedir. Bugün yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin bir türlü 
iyi olamamasının en büyük nedenlerinden birisi, halk ile arasında bir türlü sağlam, güvenilir 
ve kalıcı bir “iletişim köprüsü”nün kurulamamasıdır. Bu süreçte köprünün iki tarafındakiler 
arasında bir temas ya da ilişki gelişebilir ve iletişim köprüsü ne kadar sağlam ise ilişkiler de o 
kadar sağlam ve kalıcı olur (Aydın, 2010:5).

Günümüzde yerel yönetimlerin toplum yaşamında bu denli önemli yer tutması, 
sorumluluklarını bir kat daha arttırmaktadır. Bu süreçte yerel yöneticiler, gösterecekleri olumlu 
davranışlarla halkın bu kuruluşlara olan güveninin kazanılmasında başrolü oynayacaklardır.  
Bugünün şartlarında yerel yönetimlerde halkın destek ve katkısını almak sadece ve sadece 
halkla ilişkiler yolu ile mümkündür. Varlıklarının gerekçesi halka hizmet götürmek olan yerel 
yönetimlerin başarısı halkın yardımını ve katkısını aldıkları sürece devamlı olacaktır.

Yerel yönetimler, uygulamada halkla ilişkiler faaliyetleri sayesinde isabetli kararlar alarak, 
yaptıkları hizmetleri tanıtmakta ve bu şekilde halka kendisini daha sempatik ve daha yakın 
gösterebilmektedir. Bu kapsamda bir yönetim felsefesi ve bir yönetim fonksiyonu olarak halkla 
ilişkilerin yerel yönetim düzeyinde etkili ve verimli hizmet sağlanması ile demokratik bir yerel 
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yönetim yapısının oluşturulmasına önemli katkı sağlamaktadır (Aksoy, 2010:2-3).

Bu gerçekler doğrultusunda ülkemizde de artık yerel yönetimler; vatandaşların mahalli 
nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılayan, merkezi yönetimle ilişkilerinde idari ve mali özerkliğe 
sahip, yönetişim ilkesine dayalı yönetim işleyiş ve anlayışının geçerli olduğu yaşam alanlarına ait 
kurumsal yapılar olarak tanımlanmalı ve görülmelidir. Daha da önemlisi idari ve mali özerklik 
açılımı sadece kanuni bir perspektif olarak kalmamalı ve uygulamaya aktarılmalıdır (Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı, 2009:36).

Yeni anlayışta artık yerel yönetim kuruluşlarımız; ekip çalışmasına öncelik veren, 
adalet ve tarafsızlık ilkesini uygulamaya amaç edinen, politika, program ve projelendirme 
sürecinde kaynakların yerinde kullanılmasını sağlayabilen, süreci kolaylaştıran, tüm tarafl arı 
kucaklayan, birleştiren, yolsuzluk ve savurganlığın olmadığı, ilkeli bir yönetim sistemine sahip 
olmalıdırlar. Hukuktan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese âdil davranabilen, toplumun 
tüm kesimlerinin yönetime katılımını sağlayabilen, şeff af, denetlenebilir, gelişmeye açık, sürekli 
öğrenen-öğreten ve çözüm üreten bir kurum olmalıdırlar.

Yerel yönetim kuruluşlarında insan kaynağı potansiyelinden tam olarak yararlanmak 
için her kademede katılım sağlanmalı, yetki ve sorumlulukların devri ile hiyerarşik kademe 
sayıları azaltılmalı, yalın organizasyon prensipleri benimsenmeli ve iletişimin geliştirilmesi 
için herkese açık bilgi sistemi kurulmalıdır. Yerel yönetimlerde verimlilik ve etkinlik ya da 
kalite için yönetimin, hem personelini kaliteli hizmet sunacak şekilde motive etmesi, hem de 
hizmet sunduğu topluma kaliteli hizmet bekleme alışkanlığı kazandırması gerekir. Bir anlamda 
yönetimin kaliteli personel ve müşteriye sahip olması gerekir. Bunun için de, hem kurum içi 
iletişim ve insan ilişkileri hem de halkla ilişkilerin geliştirilmesi, daha çok yerinden yönetim, 
halka karşı sorumluluk ve halkın yönetime katılması gibi ilkeler benimsenmelidir. İletişimde 
kaliteyi sağlayacak anlayış ve duyarlılığı kazandırmaya yönelik bir eğitim anlayışı ve kültür 
yapısı oluşturulmaya çalışılmalıdır.

Görüldüğü gibi yerel yönetimlerde halkla ilişkiler etkinliklerinin uygulanması için 
demokratik yönetsel anlayışın hâkim kılınması gerekir. Demokratik işleyiş yaklaşımı halkla 
ilişkiler etkinliğine bu çerçevede yönetsel açıklığa ve katılıma imkân tanıyacak uygulamaları 
gerektirecektir. Bu nedenle yerel düzeyde halkla ilişkiler ve demokrasi arasında çift  yönlü 
bir ilişki ağını belirlemek mümkündür. Karşılıklı ilişkinin gerçekleşmesiyle halkla ilişkiler 
demokratik işleyişin gelişmesine ve yerel halkın demokratik işleyişe yönelik birikim ve sisteme 
olan güvenin artmasına yol açacaktır. Bu yönüyle yerel düzeyde halkla ilişkiler etkinlikleri 
katılımın amaçlarına ulaşılmasını kolaylaştırıcı bir gereklilik olarak önem kazanmaktadır. Yerel 
yönetimlerin halkın katılımını sağlamaya dönük uygulamaları ve yaklaşımlarını içeren halkla 
ilişkiler etkinlikleri; demokratik yönetim, sorumlu ve duyarlı yerel halk, yönetsel açıklığın işler 
kılındığı idare, toplumsal barış ve sorumluluk alanlarının (Yatkın, 2006:382-383) belirlendiği bir 
yerel yönetim modelinin yerleşmesine ve zamanla güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
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Soruna biraz daha halkla ilişkiler odaklı yaklaştığımızda öncelikle yerel yönetimlerin 
halkla ilişkiler birimlerinde çalışan personele ve bu hizmeti veren reklâm ajanslarına, özel 
sektördeki şirket yöneticileri ile hissedarlar arasındaki iletişimle ilgili ciddi eğitimler verilmesi 
gerekmektedir.

Çalışmamızda ayrıntılı bir şekilde ortaya koyduğumuz gibi yerel yönetimlerde halkla 
ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde halka müşteri gibi bakmak önemli hataların yapılmasına 
yol açmaktadır. Bundan dolayı olaylara sadece müşteri memnuniyeti açısından bakış tarzı 
değiştirilmelidir. Halka dönük her türlü bilgilendirme çalışmalarında hem üretilen ürün ve 
hizmetlerin kalitesi anlatılmalı ve hem de bu çalışmalar yapılırken yerel yönetim kaynaklarının 
ne kadar etkin ve verimli kullanıldığı bilgisi de verilmelidir.

Ayrıca yerel yönetimin hissedarı olan halkın, gerçekte sahibi olduğu kurumu sahiplenmesi 
yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Tabi ki sahiplenme ancak karar ve uygulamalara katılmakla 
mümkündür. Halka yönelik her türlü bilgilendirme gazetecilikte çok kullanılan, basit ama 
kullanışlı olan 5N 1K modeline benzer biçimde tasarlanmalıdır. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, 
niçin ve kim sorularının cevaplarını içeren bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerel 
yöneticiler siyasi ilişkilerini sağlıklı zemine oturtmalı ve kamu kaynakları ile siyaset kurumunu 
destekleme yanlışlığına düşmemeli ancak partisi ile olan ilişkilerini askıya alarak da kendisini 
ve kurumunu yıpratmamalıdır. Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler halkın bilgilendirilmesi değil 
hissedarlarla bilgi paylaşımı anlayışı üzerine geliştirilen bir anlayış olmalıdır (Kaya, 2010:24).

Bunun yanında yerel yönetimler halkla ilişkiler faaliyetlerinin standardını belirlemeli ve 
sınırını çizmelidir. Bu kapsamda bazı yerel yönetim kuruluşlarımız3 ulusal mevzuat eksikliğine 
rağmen uygulamada yapmak istediklerini mevzuat haline getirerek, âdete halka daha iyi ilişkiler 
kurmak için kendilerini zorlamakta ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin sınırlarını ve standartlarını 
belirlemektedirler. Bunların daha iyisini yapmak ve bu alanda karşılaşılan sorunları çözmek 
konusunda başta yerel yöneticiler, siyasiler ve akademisyenler olmak üzere herkese görevler 
düşmektedir.

10. SONNOTLAR
1. Yerel Yönetimlerde Beyaz Masa uygulamasının yararları şu şekilde belirtilebilir: Bürokrasiyi rahatlatmak: Vatandaş 
kamu kurumunda bir sorun ile karsılaştığında o sorunu çözdürmek için hemen tanıdık bir yetkili arama ihtiyacı hissetmektedir. 
Proje üretmesi gereken, görev ve yetki alanına giren hususlarla ilgili çalışma yapması gereken bürokratların bekleme salonlarında 
kalabalıklar oluşmakta, temel hizmetler aksamaktadır. Yöneticiler iş takibi yapmaktan şehrin sorunlarına gereği gibi 
eğilememektedir. Bu durum da doğal olarak kent ve kentliye zarar vermektedir. Beyaz Masa bürokrasiyi rahatlatarak yöneticilerin 
sırtından bu yükü kaldırmaktadır. Zaman Kaybını Önlemek: Vatandaş bir sorunla karşılaştığı takdirde kamu kurumuna gelip 
dilekçe vermesi istenmektedir. Bu durum zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde kişinin saatlerce zaman harcamasına neden 
olmaktadır. Bazen bu sorunlar çok basit çözülebilen meseleler de olabilmektedir. Ortaya çıkan kâğıt israfı da olayın bir başka 
boyutudur. Oysa Beyaz Masa zaman kaybına ve kâğıt israfına sebebiyet vermeden gerektiğinde yapılan müracaatları hiç evrak 
haline getirmeden, takibi gerekiyorsa evraklaştırarak vatandaşın isini kısa sürede çözüme kavuşturmaktadır. Aracıların Ortadan 
Kaldırılması: Vatandaş kamu kurumlarında bir zorlukla karşılaştığında işinin halli için aracılar bulma arayışına girmektedir. İmar 
izninden, çevre temizliğine, caddesini veya sokağını ilgilendiren bir meseleden birçok benzeri meseleye bir takım aracılardan 
yardım istemektedir. Bazen bu aracılar vatandaştan farklı taleplerde de bulunabilmektedirler. Aracıların olduğu yerde rüşvet 
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sektörü gelişmektedir. Beyaz Masa vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi görerek vatandaşın meşru taleplerini ivedilikle 
karşılamaya çalışmaktadır. Yerel Yönetim – Halk Kaynaşmasını Sağlamak: Yerel yöneticiler demokrasi gereği halk tarafından 
en fazla oy alan siyasi parti veya bağımsız adaylar arasından seçilirler. Gerek yöneticilerin kalıcılığı gerekse kurumun itibarı ve 
güvenilirliği halk ile geliştireceği ilişkilere bağlıdır. Bunu yaparken eşit hizmet ilkesinden hareketle siyasi ayırım yapmadan, her 
türlü kayırmacılıktan uzak durmak, halk ile birlikte yönetimi esas almak gerekmektedir. Halkla ilişkiler uygulaması ile halkın 
istek ve taleplerini ayırıma tabi tutmadan kısa zamanda yerine getirilmesi mümkündür. Beyaz Masa bu amaca hizmet etmektedir. 
Kurum İçi Denetimi Sağlamak: İlgili yerel yönetim birimleri içerisinde personel arasında zaman zaman görev ve yetkilerini 
yerine getirmede ihmali olanlar bulunabilmektedir. Beyaz Masa sistemi çözüm süreci içerisinde yetki ve sorumluluğunu yerine 
getirmeyenlerin ortaya çıkmasını sağlamakta ve bu durumu üst yönetime bildirmektedir. Böylece ilgili personelin daha dikkatli 
olması sağlanmaktadır. Bunun yanında başarılı olan personelin ödüllendirilmesinde de Beyaz Masa rol almaktadır.Halkın 
Denetimini Artırmak: Demokratik yönetim, şeff af, saydam ve açık olmayı zorunlu kılar. Kararların kamuoyuna açıklanması, 
tartışılması ve olgunlaştıktan sonra kesinlik kazanması, kamuoyunun tepkilerinin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu tür bir yönetim biçimi sorunların çözümünü geciktirmez. Tersine daha sağlıklı ve doğru olan çözüm yoluna ulaşılır. Beyaz 
Masa aracılığı ile yerel yönetim birimini ilgilendiren tüm konularda vatandaş herhangi bir sorunu dile getirebilmekte ve 
tepkisini ortaya koyabilmektedir. Böylece şehri sahiplenme duygusu da gelişmektedir. Beyaz Masa, tek elden birçok yolla ve 
kolay bir şekilde ulaşılmasıyla vatandaşa yaşadığı şehirle ilgili denetim yapma olanağı da sağlamaktadır. Rüşveti Önlemek: 
Yönetimde saydamlığın sağlanması, açıklık ve etkin bir denetim yolsuzluk yapma ve rüşvet almayı büyük ölçüde engeller. Kişiler 
yaptıkları yolsuzluk ve aldıkları rüşvetin gizli kalacağı zannı ile bu yola başvurabilirler. Kuskusuz kişilerin zayıf karakterli, kirli, 
yolsuz, kanun dışı işlemlere eğilimli olmaları yolsuzluk ve rüşvetin en önemli nedenidir. Yerel yönetimler yönünden geçerli 
olan bu kurallar, genel idare ve tüm kuruluşlar için geçerlidir. Kamu kurumlarının birçoğu ülkemizde rüşvet ve yolsuzlukla 
birlikte anılmaktadır. Bu durum kamuya olan güven ve desteği azaltmaktadır. Vatandaş yasal işlerini dahi yaptırmak için bazen 
iş yavaşlatan görevliye rüşvet verme ihtiyacı duymaktadır. Bu olumsuzlukları engelleyebilmek için Beyaz Masa’lar çalışmayan 
personelin rapor edilmesi, rüşvet aldığı iddia edilen personelin takibe alınması ve vatandasın doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi 
(Aksoy, 2010:4-5) gibi uygulamalar yapabilmektedirler. 

2.  Yerel Yönetimlerin internet sayfalarıyla yapabilecekleri halkla ilişkiler faaliyetleri şu şekilde belirtilebilir: Araştırma: 
Hedef kitle hakkında detaylı bilgi elde etme ve kullanıcıların istediği bilgileri onlara sağlama. Bilgi sunma: Haber bültenleri, 
raporlar, konuşmalar, broşür metinleri, kurumsal reklâmlar, makaleler, hizmet bilgileri gibi hedef kitlenin ilgisini çekebilen 
veriyi internet sayfalarında yazmak mümkündür. Kurum içi haberleşme ve intranet: Kurum içinde yapılan yazışmaları intranet 
ortamında yaparak zaman ve kaynak israfından kurtulunabilir. Ayrıca personel bilgilerini güncel tutma, personele özel sayfalar 
ile kurumsal kimlik edindirme, iş tatmini ve haberleşme yapılabilir. Elektronik uygulamalar: Vergi ödeme, kurum işleyişi (hizmet 
sunma yöntemleri) ile ilgili bilgiler, anketler ve kamuoyu araştırmaları yapılabilir. Bire bir iletişim: Yerel internet kullanıcılarına 
gönderilen-alınan elektronik mektuplar ve dosya transferleriyle faaliyetler hakkında birebir iletişim mümkündür. Link verme: 
Internet sayfalarında çok kullanılan, konu ile ilgili, faydalı diğer internet sayfalarına link verme ya da bu sayfalardan link 
alma yoluyla daha çok kullanıcının dikkati çekilebilir. Sponsorluk: kullanıcı kitlesinin çeşitliliğine göre çok kullanılan haber, 
görüntü vb. sitelere, kampanyalara, kitap, film ya da sempozyumlara sponsor olarak hedef kitlenin beğenisi kazanılabilir (Aksoy, 
2006:57-59).

3.  “Yerel Yönetimler ellerindeki yönetme erkini belde halkıyla sağladıkları iyi bir iletişim içerisinde olumlu kullanabilirler. 
Yönetimin en başta gelen görevi vatandaşlarla iyi ilişkiler kurmak onlara Belediyeyi sevdirmek, saygı duymalarını sağlamak, 
pozitif yönde etkileyerek yönlendirmektir. Vatandaşlarla en alt seviyede çalışanlar arasında başlayan ilişkilerin yukarıya doğru 
olumlu yönde gelişmesi ve ideal sosyal uzlaşı tesis edebilmesi için tüm tarafl arın uyumlu, açık ve dürüst olmaları gerekir. Yönetim 
- Vatandaş ilişkilerinin odağında Belediye çalışanları bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılacak eylemlerin başarısında, ilişkilerin 
olumlu yönde gelişmesinde çalışanlar çok önemlidir. Çalışanların her hareketi vatandaşta güven ve sempati yaratmalı, şüpheleri 
ortadan kaldırmalıdır. Bu genelde Belediyenin itibarını arttırırken halkı memnun eder böylece de çalışanların huzuruna katkı 
sağlar. Huzurlu personelin üreteceği iş ve işlemler kaliteli, seviyeli, kalıcı olacaktır. Vatandaşı mutlu eden iş ve işlemler yaratacağı 
güven ortamıyla uzlaşının gereği olarak daha iyi ve kaliteli ayrıca çok çeşitli hizmetlerin üretilebilmesini, Belediye gelirlerinin 
artmasını, çağdaş yeniliklere kısa sürede adaptasyonu, personelin mesleki gelişim ile inisiyatifl erinin güçlenmesini sağlayacaktır. 
Tarafl arın gönüllü, inanmış katılımcılığı, sevgiyi, saygıyı ve böylece seviyeli bir yaşamı yaratacaktır. Bu sonuçları doğurabilecek 
bir ortamın yaratılmasında Halkla İlişkilerin önemi çok fazladır. Halkla İlişkiler seçilmiş, atanmış ve tayin edilmiş üç – beş 
kişiden ibaret bir birim ve bir birimin işi gibi düşünülmemelidir. Halkla İlişkiler tüm tarafl arın ortak çabasıdır. Halkla İlişkiler; 
Belediyemizin merkez binalarında verilen hizmetlerle birlikte fazlaca yerleşkenin yaygın alanlarında gerçekleşmektedir.” (Aydın 
Belediyesi Halkla İlişkiler Yönetmeliği, http://www.aydin-bld.gov.tr) (10.10.2010).
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1. GİRİŞ

Günümüzde hızla değişen ve güncelleşen bir bilgi ortamının doğması, bireyleri sürekli 
araştırmaya ve kendilerini daha donanımlı bir şekilde hazır tutmaya zorlamaktadır. Kendini 
yenilemeyen ve değişimlere ayak uyduramayan bireyler ise kendilerini planlı ve hızlı bir şekilde 
geliştirmek mecburiyetindedirler. Bireyleri kendi alanlarında yetkin bir kişi haline getirebilmek 
ise ülkelerde çeşitli eğitim kurumları tarafından sağlanmaktadır. Belirli bir temeli oluşturmuş, 
gerek iş hayatı gerekse toplum için faydalı bir birey haline dönüşebilmek için Üniversiteler, 
bireyler için gerekli ortamı barındırmaktadırlar. Bu sebeple ülkemizde de her ilde bir üniversite ve 
ilçelerinde fakülte ya da meslek hayatına hazırlık amaçlı meslek yüksek okulları bulunmaktadır.

İlçelerin ekonomik ve sosyal düzeylerinin daha üst seviyelere çıkabilmesi için bazı 
üniversitelerin fakülteleri il merkezine değil de illerin ilçe merkezlerine kurulmaktadır. 
Türkiye’de 81 ilin bulunması ve hangi ilin hangi ilçesine fakülte kurulmasına karar verilmesi, 
karar vericilerin karar vermesini ve seçeneklerin çözümünü zorlaştıran önemli bir etmen olabilir.

Uzmanların seçimlerini kolaylaştırmak için Çoklu Karar Verme Metotlarından 
faydalanılmaktadır. TOPSIS, ELECTRE, ANALİTİK AĞ SÜRECİ(AAS), ANALİTİK 
HİYERARŞİ SÜRECİ(AHS) çoklu karar verme metotlarından bazılarıdır. Yapılan çalışmada 
fakültelerin kurulmasına uygun olan ilçelerin, öncelik sıralamasını belirlemek için AHS 
metodundan faydalanılmıştır. Uygulamada bir ön eleme yapılarak fakültelerin kuruluş yerine 
uygun aday ilçeler tespit edilmiştir. Ön eleme için belirlenen kriterler aşağıdaki gibidir. Ancak 
İstanbul’un yeterince devlet ve özel üniversitesine sahip bir il ve tüm ilçelerinin 100.000’den 
fazla olmasından dolayı alternatif dışı bırakılmıştır.

 ✴ İl Merkez nüfusunun 5.000.000’dan fazla olmaması
 ✴ İlçe Merkez nüfusunun 100.000’den az olmaması
 ✴ İlçe Merkezinde başka bir fakültenin bulunmaması

Bu kriterlerin üçünü sağlayan ilçelerin merkezine fakülte kurulmasına uygun olduğu 
düşüncesi oluşmuş ve bu ilçeler çalışmanın uygulama kısmındaki tabloda gösterilmiştir. Yapılan 
araştırmalar sonucunda fakültelerin ilçelere kurulması için gerekli olan kriterlerin verileri 
Türkiye İstatistik Kurumu resmi sitesinden elde edilmiştir.

2. FAKÜLTELERİN KURULUŞ KRİTERLERİ VE AMAÇLARI

Toplumların bilimsel, ekonomik, teknolojik ve sosyal alanlarda yetişmelerinde üniversiteler 
önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca toplumsal ve bireysel yaşam kalitesini yükseltmek, bireyler 
için mesleki yatkınlık ve teknik donanımlar sağlamak üniversitelerin bir başka amacıdır 
(Scott,2002). Üniversitelerin bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için ülkemizde de her şehirde 
en az bir üniversite bulunmakla birlikte ilçelerinde de meslek yüksek okulları bulunmaktadır. 
Artan nüfusa paralel olarak üniversite öğrenci sayılarının da artması yeni fakülteler kurulmasına 
sebep olmaktadır. Ancak yeni fakültelerin kurulması, üniversitelerin bulunmuş olduğu 
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alan bakımdan mümkün olmayıp, potansiyeli olan ilçelere kurulması planlanarak o ilçenin 
gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Fakültelerin hangi ilçe merkezine kurulması detaylı ve 
sistematik bir araştırmayı gerektirmektedir. Gerekli araştırmalar yapılarak fakültelerin hangi 
ilçelere kurulmasının uygun olacağını gösteren kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler:

 ✴ İlçe Merkez Nüfusu
 ✴ Merkeze Uzaklık
 ✴ Lise Mezun Sayısı
 ✴ Tanınabilirlik
 ✴ Bağlı İlin Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir’dir.

Bu kriterler fakültelerin kuruluş yerini etkileyen önemli kriterlerdendir.

3. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ

Çoklu karar verme metotları arasından Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Myers ve Alpert 
tarafından ortaya konulmuş ve Profesör Th omas L. Saaty tarafından geliştirilerek karmaşık yapılı 
problemlerin çözümünde çalışılabilir bir sistem haline dönüşmüştür (Yaralıoğlu,2001:131). Bu 
yöntem; sadeliği, kolay kullanılabilirliği ve anlaşılabilir bir metot olması nedeniyle çok kriterli 
karar verme metotları arasından sıkça başvurulan bir tekniktir (Aktaş vd.,2001:218).

AHS; bireylerin, grupların ve yöneticilerin karar alıp vermelerinde, kalitatif ve kantitatif 
değişkenleri bir arada değerlendiren sayısal işlemler dizisidir. (Dağdeviren vd., 2004:132). Karar 
alıp vermede kullanılan yöntemlerin diğer metotlara göre farkı; karmaşık, çok kriterli ve daha 
uzun süreli problemleri aşama sırasına göre değerlendirilmesidir (Wind ve Saaty,1980:641). 
Aynı zamanda AHS ile karar seçenekleri değerlendirilirken, birden fazla kriterin bulunması 
ve bu kriterlerin sonucu eşit düzeyde etkilememesi halinde ikili karşılaştırmalar yapılarak 
alternatifl erin sıralaması yapılabilmektedir (Dündar ve Ecer,2008:198).

Karmaşık yapılı problemlerin çözümünde AHS metoduna göre birçok çalışma yapılmıştır. 
Bunlardan bazıları: Türkiye’de Perakende Sektöründe Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımıyla 
Tedarikçi Performans Değerlendirilmesi (Akdeniz ve Turgutlu,2007), Kuruluş Yeri Seçiminin 
Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Belirlenmesi: Deri Sektörü Örneği (Eleren,2006), Analitik 
Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi (Güngör ve İşler,2005), İşgücü Piyasasında İllerin 
İşsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci ile Belirlenmesi (Tatlıdil ve Özgürlük,2009), 
Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü için Ege Bölgesi’nde Hedef 
Pazarın Belirlenmesi (Toksarı,2007), Doktora Öğrencilerinin Eş Seçiminde Önem Verdikleri 
Kriterlerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Belirlenmesi (Tüzemen ve Özdağoğlu,2007). 
AHS’nin uygulandığı alanları literatür çalışması yapan Forman ve Gass AHS yönteminin; seçme, 
önem düzeyi belirleme ve değerlendirme, kaynak ataması, karşılaştırma, kalite yöntemi, halk 
politikaları, sağlık, stratejik planlama gibi çeşitli alanlarda kullanıldığı görülmektedir (Akdeniz 
ve Turgutlu,2007:5).
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Analitik Hiyerarşi Sürecinde hiyerarşik bir yapı kullanılır ve bu metot üç temel unsur 
üzerine kurulmuştur (Eleren,2007:51; Dündar ve Ecer,2008:199; Forman ve Gass,2001:471; 
Saaty,1994:337):

 ✴ Hiyerarşinin Oluşturulması
 ✴ İkili Karşılaştırmalı Değerlendirme
 ✴ Öncelik Ağırlıklarının Hesaplanması

Analitik Hiyerarşi Sürecinin aşamaları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir(Ulucan,2004:332-333):

 ✴ Problemin Tanımlanması
 ✴ Kriterlerin Belirlenmesi
 ✴ Alternatifl erin Ortaya Konulması
 ✴ Hiyerarşik Ağaç Diyagramının Çizilmesi
 ✴ Kriter Önem Düzeylerinin Belirlenmesi
 ✴ Alternatifl erin Her Kritere Göre Puanlanması
 ✴ Her Alternatifin Çok Kriterli Puanının Elde Edilmesi

Analitik Hiyerarşi Sürecinin temeli ikili karşılaştırmaların değerlendirilmesine 
dayanmaktadır. İkili karşılaştırmaların değerlendirmesini yapabilmek için Saaty tarafından 
geliştirilen bir ölçek kullanılmaktadır. Bu ölçekle karar kriterleri ve her bir karar kriterine göre 1 
ile 9 arasında bir değerlendirme yapılır (Saaty,1994:26):

Tablo 1. Göreli Önem Dereceleri

Önem 
Derecesi

Tanım Açıklama

1 Eşit Önem
İki faktör eşit düzeyde 

öneme sahiptir

3 Orta Düzeyde Önem
Bir faktör diğerine göre 

biraz daha önemlidir

5
Ortadan Daha Fazla 

Düzeyde Önem
Bir faktör diğerine göre 

oldukça önemlidir

7 Kuvvetli Düzeyde Önem
Bir faktör diğerine 

göre kuvvetli düzeyde 
önemlidir

9
Çok Kuvvetli Düzeyde 

Önem
Bir faktör diğerine göre 

kesinlikle daha önemlidir
2,4,6,8 Ortalama Değerleri Ara değerler, yargıda 

uzlaşma gerektiğinde 
kullanılır

Kaynak: Saaty(1994)

İkili karşılaştırma yaparken tabloda görüldüğü gibi wi/wj terimi, sonuca ulaşabilmek için 
i. kriterin j. kriterden ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu değerlendirmede Tablo 1’de 
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verilen ifadeler kullanılmaktadır. Bu değer mesela 7 ise i. kriter j. kritere göre kuvvetli düzeyde 
önemli anlaşılmaktadır. Aynı durum j. kriterin i. kritere göre 1/7 si kadar önemli olduğunu 
göstermektedir (Vargas,1990:4).

Tablo 2: Kriterlerin Karşılaştırmalı Matrisleri

Kriter-1 Kriter-2 Kriter … Kriter-n
Kriter-1 w1/w1 w1/w2 …. w1/wn
Kriter-2 w2/w1 w2/w2 …. w2/wn
Kriter … …. …. …. ….
Kriter-n wn/w1 wn/w2 …. wn/wn

Kaynak: Saaty (1990)

Son adımda ise kriterlere uygun her alternatifin normalleştirme işlemi yapılmaktadır. 
Bu işlem her bir sütun toplamının bütün sütun elemanlarının değerlerine bölünmesiyle 
sağlanmaktadır. Normalleştirme işlemi yapılarak satır değerleri toplanır ve matrisin boyuta 
bölünerek her bir kriter için yüzde önem ağırlıkları elde edilmiş olur (Toksarı,2007:172).

Analitik Hiyerarşi Sürecinde karar vericilerin önem vermesi gereken bir başka husus verilen 
yargıların tutarlılığıdır. Karar vericiler karşılaştırma yaparken tutarlı davranıp davranmadığını 
ölçmek için tutarlılık oranından faydalanılır. Eğer en büyük öz değer λmax ise, A matrisinin 
tutarlı olması için λmax = n olması gerekmektedir (Sekreter vd,2004:142). Tutarlılık oranı (CI) 
çıkan sonucun rastgelelik indeksine bölünmesiyle elde edilmektedir (Erkiletlioğlu,2000:76):

T.O=(λMAX-n)/(n-1)

Tablo 3. Rastgele İndeks Sayısı

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rassallık 

Göstergesi
0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59

Kaynak: Kwiesielewicz Miroslaw, Uden Ewa Van (2004); “Inconsistent and Contradictory Judgements In Pairwaise 
Comparison Method In Th e AHP”, Computers & Operations Research, s. 31.

Tutarlılık oranının 0,1’den küçük çıkması halinde verilen kararların tutarlı olduğu kabul 
edilmektedir (Kwiesielewicz ve Uden, 2004:713-714). Analitik Hiyerarşi Sürecinin son aşaması 
ise karar probleminin çözümüne geçildiği aşamadır. Bu son aşamada alternatifl er, kriterlerin 
ağırlıklı ortalamalarıyla değerlendirilerek alternatifl erin tercih edilme sırası belirlenmektedir.

4. UYGULAMA: İLÇEDE FAKÜLTE YERİ SEÇİMİ

Fakülte kuruluş yerlerini belirlemek için aday olan ilçeler öncelikle bir ön eleme kriterlerine 
tabi tutulmuştur. Ön eleme koşullarını sağlayan, toplam 26 adet ilçe kalmıştır. İlçelere fakülte 
kuruluşunu etkileyen 5 ana kriter tespit edilerek, bu kriterlerin sayısal değerleri araştırılmış 
ve öncelikle her bir ilçenin kriterlere göre normalize halleri hesaplanmıştır. Diyarbakır ilinin 
Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin merkeze uzaklıkları Karayolları Genel Müdürlüğü 
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verilerine göre sıfır (0) km olarak görülmektedir. Ancak uygulamada işlem yapılabilmesi için bu 
değer 1 km olarak alınmıştır. Tanınabilirlik kriteri, Türkiyenin 7 bölgesinde yaşamakta olan 
7 farklı kişilerden alternatif ilçeler hakkındaki görüşlerinden yola çıkılarak değerlendirme 
yapılmıştır. Her değerlendirmeci kişi, tanınma derecesi olarak 1-5 arasında puanlama yaparak, 
ilçelerin toplam puanları elde edilerek kriter puanları oluşturulmuştur. İlçelerin kişi başına 
düşen yıllık gelir miktarları ele alınırken bağlı oldukları ilin kişi başına düşen yıllık gelirleri 
esas alınmıştır. Kriterlerin birbirleriyle ikili karşılaştırmaları yapılarak hangi kriterin diğerine 
göre daha üstün olduğu bulunarak kriterlerin ağırlıklı hesapları elde edilmiştir ve final tablosu 
oluşturulmuştur. Böylelikle alternatifl er arasından en uygun olandan en uygun olmayana doğru 
bir sıralama yapılmıştır. Kriterlerin sayısal değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4:İlçelerin Kriterlere Ait Değerleri

ALTERNATİFLER

KRİTERLER

NÜFUS MERKEZE 
UZAKLIK 

(km)

LİSE 
MEZUN 
SAYISI

TANINABİLİRLİK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN 
YILLIK GELİR

ÇUKUROVA 326.938 14 84.231 31 $15521
YÜREĞİR 421.692 1 59.494 15 $15521

ALTINDAĞ 365.915 3 59.579 18 $18009
SİNCAN 468.129 24 94.495 30 $18009
KEPEZ 411.937 3 67.933 20 $15521

BAĞLAR 339.351 1 43.034 11 $8029
KAYAPINAR 236.952 1 37.538 10 $8029

SUR 104.285 1 10.118 12 $8029
YENİŞEHİR 194.481 1 30.176 8 $8029
AKDENİZ 274.684 1 35.736 21 $18285
TARSUS 241.876 27 38.025 28 $18285

TOROSLAR 252.706 1 38.809 19 $18285
BAYRAKLI 309.147 2 58.378 26 $21479
GAZİEMİR 126.737 14 28.968 24 $21479

KARŞIYAKA 311.931 7 76.914 32 $21479
KONAK 397.201 5 70.985 32 $21479

TORBALI 121.984 46 16.985 20 $21479
TALAS 101.664 6 20.390 15 $10847

LÜLEBURGAZ 103.723 58 24.974 27 $26828
DARICA 152.542 58 26.944 16 $33620

DERİNCE 123.323 13 27.180 11 $33620
GÖLCÜK 135.954 16 32.576 24 $33620
KÖRFEZ 131.764 20 25.322 24 $33620

AKHİSAR 104.777 48 15.732 29 $21843
KIZILTEPE 144.024 24 14.520 15 $7494
SİVEREK 119.891 96 9.978 20 $7380

Kaynak: (Karayolları Genel Müdürlüğü, wikipedia.org)
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İlçelerin kriterlere ait değerleri araştırıldıktan sonra her bir kriterin normalize halleri 
hesaplanmıştır. Böylelikle hangi kriterin ilçeleri yüzde kaç etkilediği bulunmuştur. İlçelerin 
normalize halleri Tablo 5’te gösterilmektedir

Tablo 5: İlçelerin Normalize Halleri

ALTERNATİFLER 
KRİTERLER NÜFUS

MERKEZE 
UZAKLIK 

(km)

LİSE 
MEZUN 
SAYISI

TANINABİLİRLİK KİŞİ BAŞINA DÜŞEN 
YILLIK GELİR

ÇUKUROVA 0,054 0,029 0,080 0,058 0,032
YÜREĞİR 0,070 0,002 0,057 0,028 0,032

ALTINDAĞ 0,061 0,006 0,057 0,033 0,037
SİNCAN 0,078 0,049 0,090 0,056 0,037
KEPEZ 0,068 0,006 0,065 0,037 0,032

BAĞLAR 0,056 0,002 0,041 0,020 0,017
KAYAPINAR 0,039 0,002 0,036 0,019 0,017

SUR 0,017 0,002 0,010 0,022 0,017
YENİŞEHİR 0,032 0,002 0,029 0,015 0,017
AKDENİZ 0,046 0,002 0,034 0,039 0,038
TARSUS 0,040 0,055 0,036 0,052 0,038

TOROSLAR 0,042 0,002 0,037 0,035 0,038
BAYRAKLI 0,051 0,004 0,056 0,048 0,044
GAZİEMİR 0,021 0,029 0,028 0,045 0,044

KARŞIYAKA 0,052 0,014 0,073 0,059 0,044
KONAK 0,066 0,010 0,068 0,059 0,044

TORBALI 0,020 0,094 0,016 0,037 0,044
TALAS 0,017 0,012 0,019 0,028 0,022

LÜLEBURGAZ 0,017 0,118 0,024 0,050 0,055
DARICA 0,025 0,118 0,026 0,030 0,069

DERİNCE 0,020 0,026 0,026 0,020 0,069
GÖLCÜK 0,023 0,033 0,031 0,045 0,069
KÖRFEZ 0,022 0,041 0,024 0,045 0,069

AKHİSAR 0,017 0,098 0,015 0,054 0,045
KIZILTEPE 0,024 0,049 0,014 0,028 0,015
SİVEREK 0,020 0,196 0,010 0,037 0,015

İlçelerin normalize halleri bulunduktan sonra kriterlerin ikili karşılaştırmaları ve 
birbirlerine olan üstünlükleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca kriterlerin ikili karşılaştırma 
işleminden, kriterlerin ağırlıklı puanları ve karar vericilerin kriterler arasında kıyaslama 
yaparken, yapmış oldukları değerlendirmelerin tutarlı olup olmadıkları incelenmektedir. 
Yapılan çalışmada Tutarlılık oranı 0,0413 çıkmıştır. Tutarlılık oranı 0,1’den küçük olduğu için 
karar vericilerin vermiş oldukları kararların tutarlı olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 6: Kriterlerin İkili Karşılaştırma Analizi

Kriterler Nüfus
Merkeze 
Uzaklık

Lise 
Mezun 
Sayısı

Tanınabilirlik
Kişi Başına 

Düşen Yıllık 
Gelir

Nüfus 1,00001,0000 4,0000 5,0000 6,0000 1,0000
Merkeze Uzaklık 0,2500 1,00001,0000 3,0000 0,5000 0,2000
Lise Mezun Sayısı 0,2000 0,3333 1,00001,0000 0,5000 0,1667
Tanınabilirlik 0,1667 2,0000 2,0000 1,00001,0000 0,2500
Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir 1,0000 5,0000 6,0000 4,0000 1,00001,0000

Tablo 7: Kriterlerin Ağırlıklı Puanları
Kriterler Ağırlıklı Puanlar

Nüfus 0,3855
Merkeze Uzaklık 0,0868
Lise Mezun Sayısı 0,0507

Tanınabilirlik 0,1062
Kişi Başına Düşen Yıllık Gelir 0,3709

Kriterlerin alternatifl eri etkilediği ağırlıklı puanları Tablo 7’de gösterilmiştir. Fakültenin 
kurulmasını etkileyen kriterlerden nüfus kriteri %38.55, kişi başına düşen yıllık gelir %37.09, 
tanınabilirlik %10.62, merkeze uzaklık %8.68, lise mezun sayısı %5.07 oranında etkili olduğu 
görülmektedir.

Tablo 8: Sonuç Tablosu

Alternatifl er Nüfus Merkeze 
Uzaklık 

(km)

Lise Mezun 
Sayısı

Tanınabilirlik K.B.D.Yıllık Gelir

ÇUKUROVA 0,054 0,029 0,080 0,058 0,032
YÜREĞİR 0,070 0,002 0,057 0,028 0,032

ALTINDAĞ 0,061 0,006 0,057 0,033 0,037
SİNCAN 0,078 0,049 0,090 0,056 0,037
KEPEZ 0,068 0,006 0,065 0,037 0,032

BAĞLAR 0,056 0,002 0,041 0,020 0,017
KAYAPINAR 0,039 0,002 0,036 0,019 0,017

SUR 0,017 0,002 0,010 0,022 0,017
YENİŞEHİR 0,032 0,002 0,029 0,015 0,017
AKDENİZ 0,046 0,002 0,034 0,039 0,038
TARSUS 0,040 0,055 0,036 0,052 0,038

TOROSLAR 0,042 0,002 0,037 0,035 0,038
BAYRAKLI 0,051 0,004 0,056 0,048 0,044
GAZİEMİR 0,021 0,029 0,028 0,045 0,044



SOBA, BİLDİK | Determining the Selection of Faculty Place in Towns by Using Analytic Hierarchy Process

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 5 * Year 2013

6060

Alternatifl er Nüfus Merkeze 
Uzaklık 

(km)

Lise Mezun 
Sayısı

Tanınabilirlik K.B.D.Yıllık Gelir

KARŞIYAKA 0,052 0,014 0,073 0,059 0,044
KONAK 0,066 0,010 0,068 0,059 0,044

TORBALI 0,020 0,094 0,016 0,037 0,044
TALAS 0,017 0,012 0,019 0,028 0,022

LÜLEBURGAZ 0,017 0,118 0,024 0,050 0,055
DARICA 0,025 0,118 0,026 0,030 0,069

DERİNCE 0,020 0,026 0,026 0,020 0,069
GÖLCÜK 0,023 0,033 0,031 0,045 0,069
KÖRFEZ 0,022 0,041 0,024 0,045 0,069

AKHİSAR 0,017 0,098 0,015 0,054 0,045
KIZILTEPE 0,024 0,049 0,014 0,028 0,015
SİVEREK 0,020 0,196 0,010 0,037 0,015
Ağırlıklı 

Ortalama
0,3855 0,0868 0,0507 0,1062 0,3709

Tablo 9: Uygunluk Sırası Tablosu

UYGUNLUK SIRASI FAKÜLTELER FAKÜLTELERİN UYGUNLUK KATSAYISI
1 Sincan 0,0586
2 Konak 0,0523
3 Darıca 0,0500
4 Karşıyaka 0,0475
5 Kepez 0,0458
6 Çukurova 0,0454
7 Yüreğir 0,0449
8 Bayraklı 0,0443
9 Altındağ 0,0442

10 Lüleburgaz 0,0437
11 Gölcük 0,0437
12 Körfez 0,0436
13 Tarsus 0,0416
14 Derince 0,0390
15 Akhisar 0,0382
16 Akdeniz 0,0379
17 Torbalı 0,0369
18 Toroslar 0,0361
19 Siverek 0,0347
20 Gaziemir 0,0331
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UYGUNLUK SIRASI FAKÜLTELER FAKÜLTELERİN UYGUNLUK KATSAYISI
21 Bağlar 0,0323
22 Kayapınar 0,0254
23 Kızıltepe 0,0228
24 Yenişehir 0,0219
25 Talas 0,0197
26 Sur 0,0159

5. SONUÇ

Karmaşık yapılı problemlerin çözümünde ve alternatifl erin fazla olduğu durumlarda 
Analitik Hiyerarşi Süreci, karar vericiler tarafından sıklıkla başvurulan karar verme metotlarından 
biridir. Yapılan bu çalışmada fakülte kurulması uygun olan ilçelerin öncelik sıralamasının 
belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi sürecinden yararlanılmıştır. Aday ilçeleri belirlemek için ön 
eleme kriterleri oluşturulmuş ve bu kriterlere uygun toplam 73 ilçe belirlenmiştir. Ancak 47 
ilçede daha önceden bir ya da birden fazla fakültenin kurulmuş olması aday ilçelerin sayısını 
26’ya düşürmüştür. Analitik Hiyerarşi Süreci kullanılarak, fakülte kurulacak aday ilçeler en 
uygundan, uygun olmayana doğru sıralanmıştır.

Gerekli matematiksel işlemler yapıldıktan sonra Tablo 9’da görüldüğü gibi Sincan 
%5.86’lık bir oranla fakülte kurulması en uygun ilçedir. Kriterlere bakıldığında Sincan’ın, nüfus 
ve lise mezun sayısının diğer ilçelere oranla daha yüksek seviyede olması, fakülte kurulumunda 
en uygun ilçe olmasını sağlamıştır. Ayrıca Sincan’ın Türkiye’nin başkenti Ankara’ya bağlı bir 
ilçe olması da, Sincan’ı tanınmışlık kriterinde diğer ilçelere oranla daha üst sıralarda olmasını 
sağlamış ve fakülte kurulumunda en uygun ilçe olmasını sağlamlaştıran bir başka etkili kriter 
olmuştur. Ancak Altındağ ilçesinin de Ankara’ ya bağlı olması sıralamada üst sıralarda olmasını 
sağlamamıştır. Çünkü Sincan’a ve bazı diğer ilçelere göre kriter değerleri daha düşük olduğu 
için Altındağ sıralamada dokuzuncu ilçe olarak yer bulabilmiştir. Konak %5.23’lük oranla 
ikinci sırayı almıştır. İzmir merkeze bağlı ilçelerinin tamamının olmasa da bir kısmının diğer 
bölgeler tarafından da biliniyor olması ve Türkiye’nin 3.büyük şehir konumunda olması bu 
ilçeyi fakülte kurulumunda en uygun aday ilçeler arasına sokmuştur. Darıca %5’lik bir oranla 
üçüncü sıradadır. Bunun sebebi tablolar incelendiğinde kesinlikle kişi başına düşen yıllık 
gelir miktarında Kocaeli’nin lider durumunda bulunmasından kaynaklanmaktadır ve diğer 
ilçelere oranla merkeze uzaklığının daha fazla oluşu sıralamada diğer ilçelerin önünde yer 
almasını sağlamıştır. Uygunluk sıralaması tablosuna bakıldığında Türkiye’nin doğusunda kalan 
ilçelerin sıralamada gerilerde kaldığı görülmektedir. Öğrenim hayatlarında çocukların okullara 
gitmeyerek farklı işlerle uğraşmaları, kişi başına düşen yıllık gelirlerinin diğer illere oranla daha 
düşük olması ve farklı bölge insanları tarafından duyulmadıkları gibi sebepler dolayısıyla sıralama 
böyle şekillendiği gözlemlenmektedir. İlçelere fakülte kurulması kararı alındığında yapılmış 
olan çalışma bilimsel bir dayanak olarak karar vericiler tarafından rahatlıkla kullanılabilecektir. 
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Analitik Hiyerarşi Süreci gibi diğer farklı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden bir yada 
birkaçı ile beraber karşılaştırmalı olarak kullanılabileceği gibi, farklı hizmet yada üretim 
sektörlerinde de bu yöntemler uygulanması karar vericilere kolaylık sağlayacaktır.
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EĞİTİM HARCAMALARININ 
İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ 

ÖZET| Eğitim bireyleri öngörülen hedefe yönelten, bireye 
bilgi, beceri, davranış değişikliği kazandıran bir süreçtir. 

Ekonomik ve toplumsal etkileri giderek artan beşeri sermaye denilen 
insan gücü kaynağının oluşumuna etki eden, toplumların sosyal ve 
ekonomik ilerlemelerinde önemli bir rol oynadığına inanılan eğitimin 
önemi son zamanlarda giderek artmaktadır. Yalnızca fiziki sermaye 
ile iktisadi olayları açıklayabilmek mümkün değildir. Eğitim alanında 
yapılan çalışmalar eğitimin de bir üretim faktörü olarak, işgücünün 
beceri ve üretkenlik kapasitesini geliştirme yoluyla ulusal gelirin 
büyümesine katkıda bulunduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmanın amacı eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
açıklamaktır. Çalışmada, eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki 1998Q1-2012Q3 dönemi için Toda-Yamamoto 
nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular eğitim 
harcamalarından ekonomik büyüme doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir
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ABSTRACT | Education is a process that directs 
individuals towards target and gives individuals information 

behavior change skills. Economic and social eff ects of increasing 
human capital that aff ect the formation of the so-called source 
of manpower, social and economic progress of societies believed 
to play an important role in the importance of education has been 
increasing recently. It is not possible to explain economic well-being 
by physical capital itself. Education at work in the area of education 
as a production factor, labor force skills and productivity through 
the capacity development of national income has contributed to the 
growth.

The purpose of this study is to describe the relationship between 
education and economic growth. In the study, the relationship 

between education expenditure and economic growth for the period 
1998Q1-2012Q3 were investigated through the Toda-Yamamoto 
causality test. Also, according to the empirical findings, there is 
unidirectional causality from education expenditure to economic 
growth
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1. GİRİŞ

Dünyada yaşanan hızlı değişim ve gelişim süreci içinde, birçok ülke ve toplum, gerçek 
kalkınmanın odak noktasının bilgi ve bilgi üretimi olduğu görüşünü keşfetmiştir. Eğitimin 
ekonomik analizlere konu edilmesinin başlangıcı olarak kabul edilen Beşeri Sermaye kavramı, 
eğitimin işgücünün verimliğini arttırarak, kişisel gelir ve milli geliri artırmadaki rolü üzerinde 
durmuştur. Bilgi toplumuna geçişin en önemli unsuru olan bilgiye yatırım yapmayı başaran 
ülkeler, yeni alanlarda istihdam ve üretim yaratarak sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi 
başarmışlardır. Eğitim harcamaları beşeri sermayenin yapı taşını oluşturan nitelikli iş gücünün 
ülkeye katkısının maksimum seviyeye çıkarılmasında önemli bir paya sahiptir.

Ülkelerin büyüme ve gelişmişliğine doğrudan etki eden ve kalkınma carisi olarak 
nitelendirilen eğitim ve sağlık harcamalarının yıllar itibarıyla bütçe içindeki payının arttığı 
görülmektedir. Eğitim harcamalarındaki göreli artışın nedeni eğitim faaliyetinin diğer alanların 
temel yapısını ve iktisadi büyüme ile kalkınmanın belirleyici unsurunu oluşturmasıdır. Çağdaş 
ve gelişmiş insan profili, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bunların yol açtığı değişime göre 
sürekli kendini yenileyebilen bilinçli ve üretken insandır. Bu niteliklere sahip insan yetiştirmek 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli amaçlarından biridir. Diğer yandan, günümüzde 
işsizlik sorunu, giderek niteliksel bir sorun haline dönmektedir. Bu açıdan eğitim harcamaları 
iktisadi büyüme kadar işsizlik probleminin çözümü için de önem arz etmektedir.

Eğitimin önemi son yıllarda o kadar artmıştır ki ülkelerarası gelişme farklılıkları parasal 
büyüklükler yerine insani gelişme endeksi (İGE) ile ölçülmektedir. İnsani Gelişmişlik Endeksi 
(İGE) değerinin hesaplanmasında; Yaşam Beklentisi Endeksi, Eğitim Endeksi ve Refah 
Endeksi olmak üzere üç alt endeks kullanılmaktadır. Konumuzla ilgili olan eğitim endeksinin 
hesaplanmasında; yetişkin okur-yazarlık oranı ve okullaşma oranı kullanılmaktadır. 0–1 
arasında değişen değerler alan İGE’ne göre ülkeler gelişmişlik düzeyleri açısından üç kategoriye 
ayrılmaktadır. İGE değeri 0–0,499 arasındaki ülkeler “Düşük İnsani Gelişmişlik”, 0,500–0,799 
arasında yer alan ülkeler “Orta İnsani Gelişmişlik” ve 0,800–1 değerleri arasında yer alan 
ülkeler “Yüksek İnsani Gelişmişlik” kategorisinde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın (UNDP) 2011’de 0.699’luk İGE değeri ile 187 ülke ve bölge içinde 92’nci sırada 
ve yüksek insani gelişim kategorisinde yer almaktadır. Ancak Türkiye’nin 0.699’luk 2011 İGE 
değeri, yüksek insani gelişme grubunda yer alan ülkelerdeki 0.741 ortalamasının ve Avrupa ve 
Orta Asya’daki 0.751 ortalamasının altında kalmaktadır. İGE sıralamaları her yıl sağlık, eğitim 
ve gelir alanlarından derlenen en güncel uluslararası karşılaştırılabilir veriler ışığında yeniden 
hesaplanmaktadır. İnsani gelişmişlik endeksi Türkiye’den iyi olan ülkeler arasında Azerbaycan, 
İran, Ermenistan, Bosna Hersek, Kazakistan, Arnavutluk ve Libya dikkate alındığında 
Türkiye’nin kişi başına geliri bunlardan yukarı olmakla birlikte insani gelişmişlik sıralamasındaki 
yeri bunlardan geride bulunmaktadır. İnsani Gelişim Endeksi sıralamasında 92. sırada yer alan 
Türkiye’nin hala eğitim alanında yatırım yapması gerekliliği açıkça görülmektedir.
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Çalışmamızda öncelikle eğitim harcamaları ve eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiyi açıklayan literatüre yer verilmiştir. Daha sonra eğitim harcamalarının iktisadi büyüme 
üzerindeki etkisi ekonometrik olarak test edilmiştir.

2. KALKINMA CARİSİ KAPSAMINDA EĞİTİM HARCAMALARI

Bir ülkenin ekonomik ve siyasal başarısı, ulusal üretimin büyümesiyle ölçülmektedir. 
Büyümenin çeşitli etkileyicileri bulunmakla birlikte gerek gelişmiş, gerekse az gelişmiş ülkelerde 
büyümenin temel belirleyicisi sermayedir. Büyüme hızı ve sermaye birikimiyle birlikte, 
yatırımların iç ve dış kaynaklarla uyumu büyüme stratejileri için önemli etkenler olmuştur. 
Fiziksel sermayenin temel belirleyici olduğu Neo-klasik büyüme kuramı literatüre uzun süre 
hakim olmuş fakat ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki farklılığı açıklamakta yetersiz kalmıştır 
(Afşar, 2009:96).

Girdilerin azalan getiriye sahip olduğu ve gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin uzun 
dönem kişi başına düşen üretimdeki artış hızının sıfır olacağı (yakınsama hipotezi) kabul edilen 
Neo-klasik büyüme kuramına göre, eğitim konusunda devletin kamu politikalarının etkisi 
de göz ardı edilmektedir. (Ersoy ve Yılmazer, 2007:391-392). Gerçekte, Güney Kore, Tayvan, 
Hong Kong ve Singapur gibi Asya Kaplanları bir yana bırakılırsa, çok az gelişmekte olan ülke 
gelişmiş ülkeleri yakalayabilmiş, durgun durum büyümenin öngördüğü yakınsama olmamıştır. 
Neo-klasik iktisat kuramının büyümeyi sermaye, işgücü ve teknolojiye bağlı olarak açıklaması 
1960’lara kadar beşeri sermaye faktörünün dikkate alınmamasına neden olmuştur.

Keynesyen ve Post Keynesyen modeller de, analizlerinde nüfus artışının büyüme 
üzerindeki pozitif etkisini ön plana çıkarmışlardır. Keynesyen yaklaşım, nüfus artışının efektif 
talep yolu ile yatırımları teşvik edeceğini kabul etmektedir (Terzi ve Telatar, 2010:200).

Eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sorgulanması 1960’lı yıllardan sonra 
belirginleşmektedir. Ekonomik büyümenin temel kaynağını oluşturan beşeri sermaye kavramı, 
kişinin ya da toplumun sahip olduğu bilgi, beceri, yetenekler, sağlık durumu, toplumsal 
ilişkilerdeki yeri ve eğitim düzeyi gibi kavramların tümünü ifade etmek için kullanılmaktadır 
(Kibritçioğlu, 1998:207-230). Beşeri sermaye teorisi, eğitimi beşeri sermayenin temel kaynağı ve 
bireyin ömür boyu gelirini pozitif ve doğrudan etkileyen, işsizlik riskini azaltan en etkili faktör 
olarak kabul etmektedir. Solow büyüme modelini beşeri sermayeyi içerecek şekilde geliştiren 
Lucas’ın büyüme modeli, beşeri sermayeye ayrılan zaman arttıkça, beşeri sermaye büyüme 
hızının da sürekli olarak artacağını ve dolayısıyla da beşeri sermaye birikiminin fiziki sermayenin 
tersine azalan verimlere tabi olmayacağını ileri sürmektedir. Böylece beşeri sermayeye dayalı 
içsel büyüme modeli, işçi başına çıktının azalan verimlere tabi olmadan beşeri sermaye büyüme 
oranına eşit bir hızla artacağını öngörmektedir (Ünsal, 2007:250). Lucas büyüme modelinde, 
beşeri sermaye, kişilerin üretim sürecine katkılarını artırmakla sınırlı kalmayıp, dışsallık 
yaratmak yoluyla tüm çalışanların verimlerini arttırmaktadır ve böylece modelde eğitimin 
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üretime katkısı daha da etkin hale gelmektedir.

İktisadi açıdan eğitim, toplumun yaratıcı gücünü ve verimliliğini artıran, kalkınma 
çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelik ve nicelikte işgücü yetiştirilmesini sağlayan ve bireylere 
yeteneklerine göre yetişme ve meslek edinme imkanı sağlayan etkili bir araçtır (Kaynak vd., 2000: 
124). Bu açıdan, eğitim harcamaları tüm sosyal harcama grubu içinde konsolide bütçede nispi 
ağırlığı en fazla olan kalemi oluşturmaktadır. Toplam sosyal nitelikteki harcamaların yaklaşık % 
70–75’i eğitim harcamalarına ayrılmaktadır (Karaarslan, 2005:43). Günümüzde gerek hizmet 
ve gerekse mal üretim tekniklerinde yaşanan hızlı değişim, eğitime daha fazla önem verme, 
bilgiye ve gelişmeye daha fazla yatırım yapma ihtiyaçlarını ön plana çıkarmıştır. Rekabette 
üstünlüğün sırrı olarak kabul edilen insan kaynağı kavramının altındaki gerçek, onun etkin 
ve verimli kullanılmasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, eğitim harcamaları kısa dönemde 
tüketim uzun dönemde ise yatırım harcaması olarak nitelendirilmektedir.

Günümüzde Japonya, Almanya, ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomiler, beşeri 
sermaye unsurlarına yaptıkları yatırımlar sayesinde bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşmışlardır. 
Eğitim, işgücünün verimliliğini arttırarak ekonominin büyümesine katkı sağlamaktadır. Artan 
verimlilik değişik eğitim düzeylerindeki işgücünün elde ettiği kazançlarda farklılaşma şeklinde 
sonuçlanır. Eğitimle ücretler arasındaki pozitif ilişki nedeniyle, politika yapıcıların çoğu, eğitimi 
eşitsizlikleri azaltan, büyümeyi teşvik eden, özellikle nüfusun en az eğitime sahip olan kesiminin 
niteliklerini geliştirmeye yarayan etkili bir araç olarak görmektedirler (Tsakloglou and Cholezas, 
2005:1).

3. LİTERATÜR

Ekonomik büyümenin temel belirleyicisi olarak eğitimi inceleyen çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Çalışmanın bu kısmında konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar tarihsel 
olarak irdelenecektir:

Lin (1998), faiz oranı veri iken kamu eğitim harcamalarındaki artış göz önüne alındığında 
beşeri sermayenin artacağını, genellikle daha fazla kamu eğitim harcamasının faiz oranlarını 
arttırarak bireylerin öğrenim içi ayırdıkları harcamaları azalttığı sonucuna ulaşmıştır. Böyle 
bir durumda eğitim harcamalarındaki artışın beşeri sermayenin azalmasına neden olacaktır. 
Hükümetin eğitim harcamalarındaki artışı reel faiz oranlarını arttırır ve bu durum bireylerin 
gelecekte daha fazla gelir kazanabilecekleri bir statüden vazgeçmelerine sebep olur. Bireysel 
gelişmeyi olumsuz etkilediği için uzun dönemde ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileyeceğini 
belirtmiştir.

Kim and Lee (1999), teknolojik gelişme ile eğitim arasındaki ilişkiyi test ettikleri 
çalışmalarında, teknik ilerlemenin, ekonomik büyümeye olumlu katkıda bulunabilmesi için 
beşeri sermaye stokuna yatırım yapılması gerektiğini sonucuna ulaşmışlardır.

Ergen (1999), Türkiye ekonomisi için 1980-1990 döneminde eğitim ve ekonomik büyüme 
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arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında iki değişken arasında olumlu bir ilişki bulmuştur. 
İşgücünün ortalama örgün eğitim yılındaki bir yıllık artışın GSYİH’nin büyüme oranında 
0,21’lik artışta yol açtığı belirlenmiştir.

Temple (2000), 1968–1985 dönemine ait büyüme oranlarının bağımlı değişken, fiziki 
sermaye, işgücü ve ortalama eğitim yılı artış oranlarının bağımsız değişken olduğu bir regresyon 
analizi yapmış ve bu analizde ortalama eğitim yılı artış oranlarının büyümeye katkısını diğer iki 
bağımsız değişkenin katkısından daha küçük bulmuştur.

Türkmen (2002), 1980–1999 yılları arasında, özellikle, yüksek öğretim eğitiminin geri 
dönüşüm oranının çok yüksek olduğuna dair sonuçlara ulaşmıştır. Çalışmada 1980-1999 dönem 
için ortalama büyümenin yaklaşık % 31’inin beşeri sermaye stokundaki artıştan kaynaklandığı 
sonucu ortaya çıkmıştır.

Gupta vd. (2002), artan eğitim ve sağlık harcamalarının okullara erişimi ve başarıları, 
ergen ve çocuklardaki ölüm oranının düşüklüğü gibi olumlu gelişmelerle ilişkilendirebilmek 
için 50 benzer ülke için kesit veriler kullanmıştır. Nedensellik ilişkisi için kesin kanıtlar yetersiz 
olmasına rağmen, artan kamu harcamalarının eğitim ve sağlık üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğu gösteren kanıtlar ortaya koymuştur. Bu kanıtlar eğitim için güçlü olmasına rağmen sağlık 
için zayıft ır. İlk ve orta öğretim üzerine yapılan yüksek kamu harcamaları eğitim düzeyinin 
yaygın olarak kullanılan ölçüleri üzerinde olumlu etkiye sahiptir ve ergin ve çocuk ölüm oranını 
düşürmüştür.

Self and Grabowski (2003), savaş öncesi ve savaş sonrası dönemlerde Japonya’daki 
eğitim düzeyleri ve çeşitleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmışlar. İlköğretim, 
ortaöğretim, yükseköğretim ve mesleki eğitim düzeyinde okullaşma oranlarının ortalama 
düzeyini gösteren yıllık veriler kullanarak, ilköğretim harcamalarının hem savaş öncesi hem 
de sonrası dönemde büyümenin nedenleri arasında sayıldığını, savaş sonrası dönemde ise 
ortaöğretim ve yüksek okul eğitimi Japon ekonomisinde büyüme üzerinde etkili olduğunu 
tespit etmişler. Bu dönemlerde mesleki eğitimin büyüme üzerinde etkisinin olmadığını, yüksek 
öğretimin savaş sonrası Japon ekonomisini etkilediğini belirtmişlerdir.

Kar ve Taban (2003), içsel büyüme çerçevesini kullanarak yaptıkları ekonometrik 
çalışmalarında, Türkiye’de eğitim ve sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik büyümeyi 
pozitif olarak etkilediği, sağlık ve altyapı yatırımlarının ise, ekonomik büyümeyi negatif yönde 
etkilediğine ilişkin sonuçlar elde edilmiştir.

Blankenau and Simpson (2004), kamu eğitim harcamalarının ekonomik büyümeye 
katkısının bu harcamanın finansman biçimiyle ve dolayısıyla vergi yapısıyla ilgili olduğunu ifade 
etmektedir. Çalışmada, tüketim üzerinden alınan vergilerle finanse edilen eğitim harcamalarının 
ekonomik büyümeyi arttıracağı sonucuna ulaşılmıştır.

Çoban (2004), 1980-1997 dönemi dikkate alarak beşeri sermayenin iktisadi büyüme 
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üzerindeki etkisinin incelemiş, eğitimle ilgili değişkenlerle iktisadi büyüme arsındaki ilişki ve 
etkileşim dikkate almıştır. Çalışmada beşeri sermayenin gelişmesinde temel mekanizmanın 
formel eğitim olduğundan hareket edilerek, iktisadi büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Analiz sonucu, ilkokul okullaşma oranındaki artışın iktisadi büyümedeki artışın ve iktisadi 
büyümedeki artışın ise lise okullaşma oranındaki artışın nedeni olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, 
yüksek okul okullaşma oranındaki artışın lise okullaşma oranındaki artıştan kaynaklandığı ve 
eğitim harcamalarındaki artışın ise lise okullaşma oranındaki artışların bir nedeni olduğunu 
tespit etmiştir.

Benos (2005), 16 OECD ülkesiyle ilgili 1970–1997 dönemini kapsayan bir data setini 
kullanarak yaptığı çalışmada eğitim harcamalarının büyüme üzerindeki etkisinin daha yoksul 
ülkelerde daha güçlü göründüğü ifade etmektedir. Diğer yandan, sağlıkla ilgili harcamalarda 
bunun tersinin geçerli olduğu, bütçe fazlalarının büyümeye pozitif katkıda bulunduğu, büyüme 
ve bozucu vergiler arasında doğrusal olmayan bir ilişki tespit edildiği sonucuna ulaşmıştır.

Saygılı vd. (2005), ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde okullaşma oranı ve 
işgücünün ortalama eğitim süresi değişkenlerindeki iyileşmenin verimlilik artışına önemli 
katkı yaptığı sonucuna ulaştığı çalınmalarında, Türkiye ekonomisinde verimlilik artışının 
görece zayıf olduğu ve verimlilik artışı ile eğitim göstergeleri arasındaki bağın kopuk olduğu 
sonucuna varmıştır. Ayrıca bu çalışmada göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus 
da, okul öncesi eğitimin yüksek öğrenimi etkin kılarak ekonomik büyümeye etki ettiği sonucuna 
ulaşmasıdır.

Serel ve Masatçı (2005), 1950-2000 dönemi için yaptıkları çalışmalarında, GSMH, 
sabit sermaye yatırımları ve toplam işgücü miktarı verilerini kullanmışlar ve beşeri sermaye 
ile büyüme arasında uzun dönemli ko-entegrasyon ilişkisi bulmuşlardır. Çalışmada ayrıca, 
büyümeden beşeri sermayeye tek yönlü granger nedeni tespit edilmiştir.

Demir vd. (2006), 1970-2001 dönemi için eşbütünleşme analizi yaptıkları çalışmalarında, 
eğitim harcamaları ile GSMH arasında anlamlı bir ilişki tespit edememişler ve bunun nedeninin 
çalışmada eğitim harcamalarının sadece kamu eğitim harcamaları ve üniversitelerin harcamaları 
ile sınırlı olmasından kaynaklanabileceği belirtilmiştir.

Sarı ve Soytaş (2006) ise ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde kayıtlı öğrenci sayıları 
ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulmakla beraber, eğitim seviyesinin 
artmasının ekonomik büyüme üzerinde daha anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Kar ve Ağır (2006), 1926-1994 dönemine ait çalışmalarında, beşeri sermaye ile ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki nedensellik testi ile belirlenmiştir. Beşeri sermaye ile ekonomik büyüme 
arasındaki nedensellik ilişkisinin, beşeri sermaye ölçütünün seçimine duyarlı olduğu belirtilmiş 
ve beşeri sermayenin ölçümünde sağlık harcamaları ve eğitim harcamalarının gelir içindeki payı 
kullanılmıştır. Beşeri sermaye ile ekonomik büyümenin arasındaki ilişkinin uzun dönemli ve 
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birbirini etkileyen bir yapıda olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.

Ersoy ve Yılmazer (2007), oluşturdukları sosyal yatırım endeksi ile 1985-2005 dönemi 
ve 23 gelişen piyasa ekonomisi için yaptıkları panel ko-entegrasyon analizi ile kamu eğitim 
harcamaları ve büyüme arasında ilişki bulamamışlardır.

Ay ve Yardımcı (2008), 1950- 2000 yılları arasında yüksek öğretimdeki beşeri sermaye 
dikkate alındığında, Türkiye’de uzun dönemde, fiziksel ve beşeri sermaye birikiminin ekonomik 
büyüme ve verimliliği pozitif yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

Cuı vd. (2008), 1971–2000 yıllarında 118 gelişmekte olan ülkedeki verilerini kullanılarak, 
sosyal harcamalar, beşeri sermaye ve büyüme arasındaki bağlantı kanallarını araştırmışlardır. 
Çalışmada, hem eğitim hem sağlık harcamalarının eğitim ve sağlık sermayesi üzerine belirgin 
ve etkili bir şekilde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu sebepler yüksek 
orandaki gelişmeye de destek olmuştur.

Afşar (2009), 1963-2005 dönemine ait verilerle Granger nedensellik analizi yaptığı 
çalışmasında, eğitim yatırımlarından büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 
etmiştir.

Özsoy (2009), 1923-2005 yılları arasında Türkiye’de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ile 
ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve mesleki ve teknik eğitimde okuyan öğrenci sayısı 
arasındaki ilişkiyi VAR modeli test etmiştir. Çalışmanın sonucunda varyans ayrıştırması ve etki 
tepki analizinin büyümeyi açıklamada eğitimin, özellikle de mesleki ve teknik eğitimin önemli 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Bozkurt (2010), 1980-2005 dönemine ilişkin yıllık değerler ve İki Aşamalı Engle-Granger, 
Johansen Ko-entegrasyon ve Stock Watson Dinamik OLS yöntemleri aracılığıyla test ettikleri 
çalışmalarında, eğitim ve sağlık değişkenlerinin iktisadi büyüme üzerinde pozitif etki yarattığı 
sonucuna ulaşmışlardır.

Telatar ve Terzi (2010), ekonomik büyüme, nüfus ve eğitim arasındaki ilişkileri Granger 
nedensellik testi ve VAR analizi yardımıyla 1968-2006 dönemi için test etmişlerdir. Çalışmada, 
ekonomik büyümeden nüfusa doğru negatif, yüksek öğretim mezunu öğrenci sayısına doğru 
ise pozitif bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca, meslek lisesi mezunu 
öğrenci sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Yaylalı ve Lebe (2011), 1938-2007 dönemi yıllık verilerle ilköğretim, ortaöğretim, meslek 
lisesi ve yükseköğretim öğrenci sayıları ve GSYH serileri ile eşbütünleşme ve Granger nedensellik 
analizi yaptıkları çalışmalarında, eğitim ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli ve çift  yönlü 
nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.

4. EKONOMETRİK UYGULAMA

4.1. Veri Seti
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Çalışmada kullanılan, sabit fiyatlar ile reel gayrisafi yurtiçi hasıla (LNGS), ve sabit 
fiyatlarla reel eğitim harcamaları (LNES) verilerine TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 
(EVDS)’den ulaşılmıştır. İktisadi analizlere konu olan zaman serilerinin gidişinde uzun devre 
trend eğilimi, mevsimlik sezonsal dalgalanmalar ve konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak 
düzensizliklerle karşılaşılabilmektedir. Dolayısıyla, zaman serilerinin analizinde bu faktörlerin 
etkilerinin araştırılması gerekmektedir. Çalışmamızda 1998Q1-2012Q3 dönemi için üç aylık 
olarak elde edilen seriler öncelikle Census X12 testi ile mevsimlik etkilerden arındırılmış, 
daha sonra logaritmik değerleri alınarak birim kök testine tabi tutulmuştur. Zaman serilerinde 
daha fazla veriyle çalışılması ve dolayısıyla serbestlik derecesinin artması, ölçüm hatalarının 
oluşmasını engellemekte ve güvenilir sonuçlar elde etme olanağı sağlanmaktadır. Modellerin 
uygulamasında Eviews 6.0 paket programı kullanılmıştır.

4.2. Birim Kök Testleri

Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özellik, değişkenin bir önceki dönemde aldığı 
değerinin, bu dönemi nasıl etkilediğinin belirlenmesiyle ortaya çıkartılabilir. Bu nedenle serinin 
nasıl bir süreçten geldiğini anlamak için, serinin her dönemde aldığı değerin daha önceki 
dönemlerdeki değerleriyle regresyonunun bulunması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilen 
birim kök testi ile serilerin durağan olup olmadıkları belirlenebilmektedir.

Bu çalışmada serilerin durağanlıklarını analiz etmek için Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
(1979) ve Phillips Perrons (1988) birim kök testleri kullanılmıştır. Sıfır hipotezi altında birim 
kök olduğunu test eden ADF testi, AR sürecine dayanmaktadır. Ayrıca maksimum gecikme 
uzunluğu olarak Schwert (1989) tarafından önerilmiş olan formül kullanılır. ADF regresyonu 
aşağıdaki gibi yazılabilir.
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Eşitlik (1)’de  uygun gecikme uzunluğunu gösterir.  ’nin sıfır olması durumunda seride 
birim kök olduğunu ifade eden sıfır hipotezi reddedilememektedir.

Birim kök testlerine yapılan eleştirilerden biri, yapısal kırılmaya konu olan durağan 
bir serinin durağan değilmiş gibi görünebileceğidir. Bu durumda, yapısal kırılma birim kök 
sınamalarına dahil edilmezse sıfır hipotezin yanlış bir şekilde reddedilmesine neden olabilir. 
Phillip ve Peron testi, ADF süreci içerisine kukla değişkenlerin ilave edilmesine dayanmaktadır. 
Dickey-Fuller testinde otokorelasyon sorununu ortadan kaldırmak için bağımlı değişkenin 
gecikme uzunlukları modele eklenirken bu durum serbestlik derecesinin düşmesine neden 
olmaktadır. Phillips-Perron birim kök testinde ise ilave gecikme ekleme yerine t testine parametrik 
olmayan bir düzeltme yapılmaktadır. Bu sayede serbestlik derecesi kaybı olmamaktadır. Bunun 
için ADF regresyonuna sabit zaman etkisi eklenir.
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Eşitlik (2)’de y test bağımlı değişkeni, t zaman trendini gösterir. Dolayısıyla Eşitlik (1)’de 
zaman etkisi yokken Eşitlik (2)’de zaman etkisi vardır. Eşitliklerdeki i ise Schwarz bilgi kriterine 
göre seçilen gecikme uzunluğunu göstermektedir.

4.3. Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testi

Granger nedensellik analizi yukarıda açıklandığı üzere spesifik parametrelere 
sıfır kısıtlamalarını gerektirdiği için test istatistiği Wald veya 2 testi uygulanarak elde 
edilebilmektedir. Ancak, VAR modellerinin durağan olmayan değişkenler içerdiği durumlarda 
F veya 2  dağılımları standart olmayan asimptotik özelliklere sahip olabilmektedir. Daha açık 
bir ifadeyle, Granger nedensellik için uygulanan Wald testlerinin, VAR sisteminin eşbütünleşme 
özelliklerine bağlı olarak standart olmayan limit dağılımlarıyla sonuçlandığı bilinmektedir 
(Lütkepohl ve Kratzig, 2004:148). Bu problemin çözümü için Toda ve Yamamoto (1995) ve Dolado 
ve Lütkepohl (1996) tarafından önerilen yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımların temel 
özelliği, VAR modellerinin tahmininde serilerin seviye değerlerinin kullanılması ve serilerin 
birim kök ve eşbütünleşme özelliklerine duyarlı olmamalarıdır. Bu testlerin uygulanmasında ilk 
yapılması gereken VAR modeli için uygun gecikme uzunluğunun (p) belirlenmesidir.

Toda ve Yamamoto (1995) yaklaşımı, bir VAR max( )p d modelinin tahmin edilmesini 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, Toda-Yamamoto yaklaşımında tahmin edilen VAR max( )p d

modeli aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

max max
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1 1
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Denklemde d  serilerin maksimum bütünleşme derecesini göstermektedir. Toda-
Yamamoto testinde dikkat edilmesi gereken nokta, Granger nedensellik analizi için standart 
Wald testlerinin ilk p katsayı matrisi üzerine uygulanmasıdır. Böylelikle, eşitlik (4)’de tX  
değişkeninden tY ’ye doğru Granger nedensellik yoktur” sıfır hipotezi 0 2: 0iH    biçiminde 
tanımlanır ve buna Wald (F-testi) testi uygulanır. Dikkat edileceği üzere, nedensellik testi 
uygulanırken VAR modelinde d gecikme değerlerine ait parametreler üzerine kısıtlamalar 
konulmamaktadır.

4.4. Ampirik Bulgular

Çalışmada, eğitim harcamalarıyla gayri safi milli hasıla arasında ilişki olup olmadığını 
analiz edebilmek için ilk olarak eğitim harcamaları ve gayri safi milli hasılaya ait serilerin 
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durağanlık seviyelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlık seviyelerini tespit 
edebilmek için kullanılan ADF ve PP birim kök testi sonuçları Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. ADF Testi Sonuçları

Düzey Değeri Birinci Farkı
Sabitli Trend+Sabitli Sabitli Trend+Sabitli

lnes 0.470 (4) -4.024 (3) -4.178 (3)* -4.248 (3)
lngs -0.316 (1) -2.628 (1) -5.881 (0) -5.836 (0)

Not: Sabit için LM istatistiği asimptotik kritik değeri sabit için sırasıyla -3.568, -2.921 ve -2.598’dir. Sabit+trend 
için -4.152, -3.502 ve -3.180’dir. *%1 güven düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Parantez içindeki sayılar, gecikme 

uzunluğunu göstermektedir.

ADF testi sonuçlarına göre eğitim harcamaları ve gayri safi milli hasıla serileri birinci 
farkı alındığında %1 güven düzeyinde anlamlıdır. Dolayısıyla her iki serinin durağanlık seviyesi 
I(1)’dir.

Tablo 2. PP Birim Kök Testi Sonuçları

Düzey Değeri Birinci Farkı
Sabitli Trend+Sabitli Sabitli Trend+Sabitli

lnes -0.012 -3.374 -11.041* -11.032
 lngs -0.037 -2.578  -5.886*  -5.843

Not: Sabit için LM istatistiği asimptotik kritik değeri sabit için sırasıyla -3.568, -2.921 ve -2.598’dir. Sabit+trend için 
-4.152, -3.502 ve -3.180’dir. *%1 güven düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

PP testi ADF testiyle tutarlılık göstermektedir. Bu sonuçlara göre eğitim harcamaları ve 
gayri safi milli hasıla serileri birinci farkı alındığında %1 güven düzeyinde anlamlıdır. Dolayısıyla 
her iki serinin durağanlık seviyesi I(1)’dir.

Serilerin durağanlık seviyeleri belirlendikten sonra seriler arasında nedensellik ilişkisini 
tespit edebilmek için seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığının analiz edilmesi 
gerekir. Standart Granger nedensellik testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) yapabilmek 
için eşbütünleşme testinin yapılması gerekir. Ancak, Toda-Yamamoto ve Dolado ve Lütkepohl’a 
göre serilerin eşbütünleşik olup olmadığına bakılmaksızın seriler arasında nedensellik ilişkisi 
incelenebilir. Bu yüzden seriler arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını analiz edebilmek 
için Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Ayrıca, serilerin durağanlık mertebesi I(1) 
olduğu için ilave olarak Dolado ve Lütkepohl nedensellik testi sonuçları gösterilmemiştir. Dolado 
ve Lütkepohl nedensellik testi VAR max( )p d yerine VAR’e göre yapılmaktadır. Durağanlık 
derecesi I(1) olduğu için Dolado ve Lütkepohl ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri aynı 
sonucu vermektedir. Bu yüzden ilave olarak Dolado ve Lütkepohl nedensellik testi sonuçlarını 
gösterme ihtiyacı görülmemiştir. Eğitim harcamaları ve gayri safi milli hasıla serleri arasındaki 
nedensellik ilişkisi sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Test Sonuçları

Hipotez Gecikme uzunluğu

maxk d

MWALD p-değeri Nedensellik

lngs→lnes

lnes→lngs
3α

1.1931

3.1594

0.3119

0.0425**

Red

Kabul
Not:

a
Değeri LR, SC ve HQ kriterlerine göre seçilen gecikme uzunlukları (k=2) ile serilerin durağanlık seviyeleri (1) 

toplamını göstermektedir. ** %5 güven düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre, eğitim harcamalarından gayrisafi 
milli hasılaya doğru olan nedensellik ilişkisi %5 güven düzeyinde anlamlıdır. Gayrisafi milli 
hasıladan eğitim harcamalarına doğru olan nedensellik ilişkisi ise %10 güven düzeyinde dahi 
anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla, eğitim harcamaları ile gayrisafi milli hasıla arasında, 
eğitim harcamalarından gayrisafi milli hasılaya doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu 
görülmektedir.

5. SONUÇ

Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için yüksek ve kaliteli üretimi düşük maliyetle 
gerçekleştirme amacı geçmişte olduğu gibi günümüz bilgi toplumunda da önemini korumaktadır. 
İktisadi büyüme ve kalkınmanın sağlanması için gerekli insan gücünü yetiştirmek, geliştirmek ve 
fertleri üretici hale getirmek hedef olarak alındığında, eğitimin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bu bakımdan eğitime yapılan yatırımlar vazgeçilmezdir. Eğitimli ve yetenekli insan gücüne sahip 
olan bir ekonomide bir yandan üretim ve verimlilik artışı diğer yandan kaliteli ülke mallarının 
uluslararası piyasada rekabet edebilme imkânına bağlı olarak yaşanacak ihracat artışı ekonomik 
büyümeye katkı sağlayacaktır. Bir ülkenin gelişmişliği, o ülke vatandaşlarının kaliteli ve sürekli 
bir eğitim almaları ve eğitimin sağladığı bilgi ve beceri ile ekonomik büyümeyi başarabilmelerine 
bağlıdır. Ne var ki tek başına ekonominin büyümesi, kalkınmanın önemli bir boyutu olmakla 
birlikte, toplumsal ve bireysel gelişmişliğin tek ölçütü değildir. Ekonomik kalkınmanın ardında, 
insan öğesine yapılan yatırımlar ve genel olarak yaşam standartlarının gelişmesi vardır.

Bu çalışmada, eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1998Q1-2012Q3 
dönemi için Toda-Yamamoto nedensellik testi aracılığıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, 
eğitim harcamalarından ekonomik büyüme doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin bulunduğunu 
göstermektedir. Sonuçlar, iktisat yazınında yoğun yer alan büyüme ve kalkınma arasındaki 
farklılığı teyit eder niteliktedir. Uluslararası karşılaştırmaları sadece GSYH büyüklüğü ya da 
kişi başına düşen gelirle yapmak tek başına ülkenin gelişmişlik derecesini göstermemektedir. 
Toplumun GSYH gibi niceliksel kaynaklarının yanı sıra eğitim ve yaşam kalitesi, kültür düzeyi, 
kadınların işgücüne katılım oranı gibi niteliksel kaynakları da gelişmişlik derecesi açısından 
önemlidir. Eğitime ve dolayısıyla insana yapılan yatırım iktisadi büyüme için önemli bir faktör 
iken büyüme tek başına insana değer vermenin ve yatırım yapmanın belirleyicisi olmamaktadır.
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Çalışmamız, eğitim harcamalarının Türkiye ekonomisi için sağlıklı bir ekonomik 
büyümenin sağlanması hususunda önemini vurgulamaktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve 
uluslararası rekabetin gittikçe arttığı global dünyada gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki farkların ancak nitelikli insan gücü ile kapatılabileceği açıktır. Genç nüfusun en 
önemli sermaye olarak değerlendirildiği ülkemizde eğitim sektörüne yapılacak yatırımlar, 
ekonomik büyümenin gerektirdiği nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına ve rekabet 
gücümüzün artmasına olanak sağlayacak diğer yandan da kalkınmanın önemli göstergeleri 
doğrudan olumlu etkilenecektir.
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1. GİRİŞ

Adam Smith, 1776 yılında yayınladığı “Ulusların Zenginliği” adlı çalışmasında ortaya 
koyduğu Mutlak Üstünlükler Teorisini, o dönemde ülkeler arasındaki ticareti açıklayan 
Merkantilizme karşı geliştirmiştir. Smith’in dış teorisinden günümüze kadar geçen zaman 
zarfında ekonomide ve teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte ülkelerin mal üretim teknolojileri, 
üretilen ürünlerin nitelikleri ve tüketicilerin talep yapıları gibi birçok etken ülkeler arasında 
gerçekleştirilen ticaretin yapısında dönüşümlere yol açmıştır. Bu dönüşümler çerçevesinde 
dış ticaretin oluşumunda da yapısal olarak farklılıklar yaşanmıştır. Söz konusu farklılaşmalar 
zaman içerisinde dış ticareti açıklamaya dönük birbirinden farklı dış ticaret teorilerinin ortaya 
konulmasını sağlamıştır.

Dış ticaretin açıklanmasında ortaya konulan teoriler genel olarak klasik dış ticaret teorileri 
ve yeni dış ticaret teorileri olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Porter’ın 1990 yılında yayınladığı 
“Th e Competitive Advantage of Nations” (Ulusların Rekabetçi Avantajları) adlı çalışmasının 
1998 baskısının 18. sayfasında “Toward a New Th eory of National Competitive Advantage” 
(Ulusal Rekabetçi Avantajda Yeni Bir Teoriye Doğru) başlığını kullanmıştır. Kitabında ortaya 
koyduğu teorinin dayanaklarını şekillendirirken klasik ve yeni dış ticaret teorilerinin bazı eksik 
yönlerinden hareket etmiştir. Bu çalışmada, Porter’ın söz konusu çalışmalarındaki tespitlerinden 
hareket edilerek, Porter’ın Rekabetçi Üstünler Teorisinin yeni bir dış ticaret teorisi olarak 
irdelenmesi amaçlanmakta ve bu bağlamda literatür taraması yöntemi tercih edilmektedir.

Çalışmada incelenecek klasik iktisat teorileri Porter (1998)’ın çalışmasında eleştiriler 
yönelttiği teoriler kapsamında seçilmişlerdir (Mutlak Üstünlükler Teorisi1, Karşılaştırmalı 
Üstünlükler Teorisi, Faktör Donatımı Teorisi). Porter, rekabetçi üstünlükler teorisini 
oluştururken, yeni dış ticaret teorilerinden olan teknoloji açığı teorisi, ürün dönemleri teorisi 
ve ölçek ekonomileri teorisinden hareket etmektedir. Bu nedenle yeni dış ticaret teorileri başlığı 
altında, söz konusu üç teori ele alınmıştır. Bunun arkasından, Porter’ın söz konusu teorilere 
ilişkin eleştirileri ve kendi teorisinin oluşumuna yer verilmiştir. Son olarak ise farklı ekonomi 
bilimcilerin bu teoriye ilişkin tespitlerine yer verilmiştir.

2. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ

Dış ticaret teorilerini, ülkeler arasındaki ticaretin nedenlerine getirdiklerini açıklamaları 
bakımından klasik ve yeni dış ticaret teorileri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bu teorilerin, 
gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaretin (endüstriler arası ticaret) 
açıklanmasında makul yaklaşımlar getirdikleri söylenebilir.

2.1. Mutlak Üstünlükler Teorisi

Ekonomik büyümeyi işbölümüne dayandıran Adam Smith, ülkeler arasında gerçekleştirilen 
dış ticareti de bu noktadan hareketle şu şekilde açıklamaktadır:

Terzi kendi ayakkabılarını yapmaya kalkmaz, onları kunduracıdan alır. Kunduracı kendi 
elbiselerini dikmeye girişmez, fakat bir terziye diktirir. Çift çi bunların her ikisini de yapmaya 
kalkmaz fakat bunları zenatçılara yaptırır. Hepsi, tüm çalışma güçlerini komşularından daha 

1 Porter, mutlak üstünlükler teorisine yönelik eleştiri yapmamasına karşın, bu teorinin karşılaştırmalı üstünlükler teorisine 
öncülük etmesi bakımından açıklanması uygun bulunmaktadır.
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avantajlı bir şekilde kullanmayı çıkarlarına uygun bulurlar ve tim diğer ihtiyaçlarını ürünlerinin 
bir kısmıyla veya bununla aynı şey olan bu bir kısım ürünlerinin fiyatıyla satın alma yoluna 
giderler.

Her aile için öngörülebilir olan bu tutum büyük bir krallık için akılsızlık olarak nitelenemez. 
Eğer yabancı bir ülke bize, kendi yapabileceğimizden daha ucuz olan mallar temin edebilirse, bunu 
avantajlı olduğumuz bir sanayimizin ürününün bir kısmı karşılığında onlardan satın almamız 
daha uygundur. (Smith, 1776: 352, 353).

 Smith’e göre, ülkeler rekabet üstünlüğüne sahip oldukları alanlarda üretim yapıp 
uzmanlaşacaklardır. Dış ticaretin pazarı genişletici etkisiyle birlikte, kaynaklarını üretimde en 
verimli alanlarda kullanan ülkeler arasında bir işbölümü ortaya çıkacaktır. Böylelikle her ülkenin 
işbölümüne bağlı olarak belirli malları daha ucuza üretmesi mümkün olacaktır. Bu süreçte 
tüketicilerin hem daha ucuz hem daha kaliteli malları satın alması olanaklı hale geleceğinden, 
dünya refahına katkı sağlanmış olacaktır (Kumbaracıbaşı, 1973: 18; Erkök Yılmaz, 1992: 22).

Smith, ülkeler arasında yapılan ticaretin, piyasaları genişletici etki yapacağını belirtmektedir. 
Buna imkân sağlayan durum ise iş bölümünün ve emek verimliliğinin artmasıdır. Smith ayrıca, 
bir ülkenin içsel unsurları olan iş bölümü ile verimlilik arasındaki ilişkinin sonucunda teknolojik 
ilerlemenin oluşacağını ifade etmektedir. Bu açıdan bakıldığında teknolojik bilgi, sermaye 
yoğun malların ticareti kanalıyla bir ülkeden başka bir ülkeye transfer edilebilmektedir. Ülkeler 
arasındaki böylesine bir ticaretten fayda sağlanabilmesi bakımından, her iki ülkenin de gelişmiş 
olması gerekmektedir. Zira iş bölümünün tam olarak gelişmemiş olduğu ülkelerin, dış ticaret 
yoluyla satın aldıkları sermaye yoğun mallardan yola çıkarak, teknoloji geliştirmeleri mümkün 
değildir (Elmslie, 1994: 262).

Üretim faktörlerinin miktarlarının ve verimliliklerinin dışsal olarak belirlendiği 
varsayımına (Hecksher-Ohlin modelinde olduğu gibi) karşın Smith, üretim faktörlerinin arzının 
ve verimliliğinin uzun dönemdeki değişimini, bir ülkenin kalkınmasını sağlayan sermaye 
birikimi ve işbölümüne dayandırmaktadır (Myint, 1977: 232).

Mutlak Üstünlükler Teorisi gelişmiş ülkeler ile azgelişmiş ülkeler arasındaki dış ticaretin 
açıklanmasında yardımcı olabilecek bir niteliğe sahiptir. Fakat gelişmiş ülkelerin birçok malın 
üretiminde uzmanlaşmış olduğu düşünüldüğünde, bu teorinin gelişmiş ülkeler arasında 
gerçekleştirilen ticaretin açıklanmasında yetersiz olduğu söylenebilir.

2.2. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre dış ticaretin serbest olduğu bir süreçte, her 
ülke karşılaştırmalı olarak daha düşük bir reel maliyetle (daha az emek) üretmiş olduğu malın 
üretiminde uzmanlaşır. Üretiminde uzmanlaştığı bu malı ihraç eder. Karşılaştırmalı olarak reel 
maliyet dezavantajına (daha çok emek) sahip olduğu malı ise ithal eder (Aydınonat, 2007: 12).

Bu teori bir örnek ile şu şekilde açıklanabilir. İngiltere’nin bir yıllık sürede kendi iç 
talebini karşılamada, kumaş üretimi için gerekli olan işgücü 100 birim iken, şarap üretimi için 
gerekli olan işgücü 120 birimdir. Portekiz ise bir yıllık sürede kendi iç talebini karşılamada, 
kumaş üretimi için 90 birim işgücüne, şarap üretimi için ise 80 birim işgücüne gerek 
duymaktadır (Baiman, 2010:422). İngiltere’nin kendi içinde her iki mal açısından karşılaştırmalı 
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üstünlüklerine bakıldığında, daha az işgücüyle üretebildiği için kumaş üretimindeki üstünlüğü 
görülebilmektedir. Portekiz ise İngiltere’ye kıyasla her iki malın üretiminde daha az işgücü 
kullandığından, iki malın üretiminde de karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Her iki ülkenin 
şarap ve kumaş üretimi için gerek duydukları işgücü oranlarına bakıldığında 80/120 < 90/100 
şeklindeki ifade, Portekiz’in şarap üretiminde mukayeseli üstünlüğe sahip olduğunu (daha 
az emek miktarının kullanılması) ve şarap karşılığında kumaş alabileceğini göstermektedir 
(Maneschi, 2008: 1167-1168).

Ricardo’nun iki ülkeli iki mallı modelinde bir ülke her iki malın üretiminde üstünlüğe 
sahip olsa bile, karşılaştırmalı olarak en fazla üstünlüğe sahip olduğu malların üretiminde 
uzmanlaşıp, daha az üstünlüğe sahip olduğu malları ise ithal etme yoluyla refah düzeyini 
yükseltebilir (Bayraktutan, 2003: 177).

2.3. Faktör Donatımı (Hecksher-Ohlin) Teorisi

İsveçli iktisatçılar Eli Heckscher ve Bertil Ohlin tarafından geliştirilen Faktör Donatımı 
Teorisi dış ticaretin açıklanmasında, ülkeler arasındaki göreli faktör donanımları2 ve faktör 
fiyatlarındaki farklılık üzerinde durmaktadır.

Bu teoride iki mallı, iki ülkeli ve iki ürünlü modelde mallar ölçeğe göre sabit getiriyle 
üretilmektedir, ulaştırma maliyetleri yoktur, üretim faktörleri üretimde sabit miktarlarda 
kullanılırlar, malların üretim fonksiyonları her ülkede aynıdır (Jones, 1956-1957: 1). Teoriye 
göre, bir ülke hangi üretim faktörüne bol miktarda ve ucuz fiyatta sahip ise, ülke bu faktörün 
kullanıldığı malların üretiminde uzmanlaşmalıdır. Uzmanlaşmış olduğu malı ihraç ederek, 
faktör miktarı ve fiyatı bakımından dezavantajlı olduğu malları ise ithal etmelidir (Aslan ve 
Terzi, 2006, 2).

Heckscher-Ohlin Teorisi, Smith’in ve Ricardo’nun teorilerinden iki noktada ayrılmaktadır. 
Bunlardan ilki, Smith’in ve Ricardo’nun teorilerinden farklı bir şekilde, ikinci bir üretim faktörü 
olarak sermayeyi kullanmasıdır. İkinci olarak ise, bu teoride ülkelerin uluslararası ticaret 
koşullarında sahip oldukları üstünlükler, ülkelerin sahip oldukları farklı faktör donatımları 
çerçevesinde şekillenmektedir (Giri, 1998: 2).

Hecksher-Ohlin teoremi beraberinde, Ricardo ve Smith’in analizlerinde kullanmış 
oldukları emek değer teorisinden dolayı dikkate aldıkları “emek maliyet”inden ayrı olarak, 
sermayeyi de bir üretim faktörü olarak kullanmasından dolayı , “fırsat maliyeti” yaklaşımının 
ortaya konulması açısından önemlidir (Seyidoğlu, 2003: 24). Fırsat maliyeti yaklaşımına göre 
üretim maliyeti “bir birim mal üretmek için gerekli olan kaynakların toplamına eşittir” şeklinde 
tanımlanabilir (Seyidoğlu, 2003: 25). Smith ve Ricardo’nun modelinde sadece emek faktörü 
dikkate alındığından, modeldeki üretim olanakları eğrisi düz bir doğru şeklindedir (Giri, 1998: 
2). Çünkü üretimde kullanılan sadece bir üretim faktörü vardır ve bu faktörün tüm birimleri 
birbirine eş değer niteliktedir (Seyidoğlu, 2003: 29). Heckscher-Ohlin modelinde ise artan fırsat 
maliyetinden3 dolayı, üretim olanakları eğrisi iç bükey şekil almaktadır (Giri, 1998: 2).
2  Faktör donatımı kavramı, faktör fiyatlarıyla tanımlanır. Buna göre bir ülkenin çok sayıda sahip olduğu üretim faktörünün 
fiyatı, az sayıda sahip olduğu üretim faktörünün fiyatına göre daha düşüktür. Ülkelerdeki faktör fiyatları karşılaştırılarak, ülkelerin 
faktör donatımları hakkında bilgi edinilebilinir (Seyidoğlu, 2003: 66).
3  Artan fırsat maliyeti her yeni faktörün aynı kalitede olmaması veya her malın üretiminde aynı sabit faktör kullanım 
oranının geçerli olmamasından kaynaklanmaktadır (Seyidoğlu, 2003: 31).
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Faktör Donatımı Teorisi’nde, ülkenin sahip olduğu emek ve sermaye miktarının sayıca 
çokluğunun yanı sıra, malların üretiminde kullanılan faktör bileşimini ifade eden faktör 
yoğunluğu da önemli bir unsurdur. Çünkü ülkelerin faktör yoğunluğuna ve faktör donatımına 
uygun malları üretmeleri, ülkelere maliyet ve fiyat avantajı sağlayarak rekabetçi üstünlüklere 
ulaşabilmelerine imkân tanımaktadır (Atik, 2005: 29).

Faktör donatımı teorisine göre emek faktörüne bol miktarda sahip olan bir ülke, üretiminde 
emeğin kullanıldığı malların üretiminde uzmanlaşarak, ihracatını söz konusu mallar üzerinden 
yapmalıdır. Sermaye faktörüne bol miktarda sahip olan bir ülke ise, üretiminde sermayenin 
kullanıldığı malların üretiminde uzmanlaşıp, ihracatını bu mallar üzerinden yapmalıdır.

3. YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ

Klasik dış ticaret teorileri birbirinden farklı üretim üstünlüklerine veya faktör donatımına 
sahip olan ülkeler arasındaki ticaretin açıklanmasında yeterli olabilirler. Ancak faktör donatımı 
bakımından benzer özelliklere sahip olan gelişmiş ülkeler arasındaki ticaretin (endüstri içi 
ticaret) açıklanmasında yetersiz kalmaktadırlar. Yeni dış ticaret teorileri ürün farklılaştırması 
ve ölçek ekonomileri gibi unsurları bir arada değerlendirerek, günümüzdeki dış ticaretin 
açıklanmasına katkıda bulunmaktadırlar (Karluk, 2002: 91, 93)

3.1. Teknoloji Açığı Teorisi

Teknoloji Açığı Teorisi’nin temel mantığı, bir malın üretiminde kullanılan teknik bilgi 
açısından ülkelerin kendi aralarında farklılık göstermeleridir (Kjeldsen-Kragh, 2002: 179). Bu 
teoriye göre, yeni bir mal veya üretim süreci bulan sanayileşmiş ülkeler, bu mal ve süreçlerin 
dünyadaki ilk üreticisi ve dolayısıyla ilk ihracatçısı olurlar. Fakat zaman içerisinde söz konusu 
mal ve süreçlerin diğer ülkeler tarafından taklit yoluyla üretilmesi mümkün olmaktadır 
(Seyidoğlu, 2003: 82).

Posner’e göre, ülkelerin rekabet güçlerinin analizinde belirleyici olan faktör, bazı 
ülkelerin teknolojik dönüşümler ve gelişmeleri sağlayabilmesi diğerlerinin ise bu dönüşümleri 
başaramamasından kaynaklanmaktadır. Teknolojik yeniliklerin ülkelere karşılaştırmalı bir 
maliyet avantajı sağlaması söz konusudur (Posner, 1961: 323).

3.2.  Ürün Dönemleri Teorisi

Modelin varsayımlarından biri olarak, farklı gelişmiş ülkelerde yer alan firmalar, kendi 
aralarında önemli farklılıklara sahip değildirler. Bu firmaların genel olarak birbirlerine 
benzedikleri söylenebilir. Fakat söz konusu firmaların bilimsel prensipler açısından birbirlerine 
tam olarak benzedikleri söylenemez. Çünkü bilimsel prensipler bakımından bu firmalar arasında 
bir piyasa malının nasıl üretileceği konusunda bilgi farklılıkları söz konusudur (Vernon, 1966: 
191-192).

İkinci varsayım ise ABD’deki üreticilerin emek faktörünün yerine sermayeyi 
kullanabilmeleri veya yüksek gelirli bireylerin taleplerini karşılayabilmeleri, ABD’li üreticilerin 
diğer ülkelerdeki üreticilere kıyasla, ürün geliştirmeye daha fazla harcama yapmalarının bir 
nedenidir (Vernon, 1966:193).

Ürün Dönemleri Teorisi’nin üzerinde durduğu araştırma sahası; yeni ürünlerin üretilmesi, 
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yeni ürünlerin pazarlanması, yurtiçi üretimin dinamizm kazanması, yeni ürünün ihracatı, 
doğrudan yabancı yatırım ve yurtdışında üretimin gerçekleştirilmesidir (Grosse ve Behrman, 
1992: 114).

Vernon, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerini incelerken, ürün dönemleri teorisinden hareket 
etmektedir. Teoriye göre firmalar dış ticaret planlamasında ülkedeki doğal kaynakların ve beşeri 
kaynakların yanı sıra yeni ürünler geliştirebilmeleri ve teknolojilerini yenileyebilmelerinin 
etkili olduğunu belirtmektedir. Ürün dönemleri teorisine göre, firma yeni bir ürün ürettiğinde, 
üretimini kurulmuş olduğu yerel bölgede yapmaktadır. Çünkü yereldeki tedarikçiler ve 
tüketicilerle daha yakın temas kurabilmektedir. Bu durum firma açısından üretimdeki ve 
tüketimdeki belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır.

ABD’deki bir firma ile gelişmiş başka bir ülkede yer alan başka bir firmanın üretimdeki 
rekabetleri ölçek ekonomilerindeki ve işgücü maliyetlerindeki farklılıklar tarafından 
şekillenmektedir. Finansal olarak güçlü yapıya sahip olan uluslararası firmalar açısından 
üretimlerini nerede yapacakları konusunda ölçek büyüklüğü bir sorun niteliği taşımamaktadır. 
Bu firmalar bakımından önemli olan işgücü maliyetleridir. Taşıma maliyetlerini karşılayacak 
derecede işgücü maliyetlerinin farklılık göstermesi halinde ABD’deki firmalar üretimlerini, 
işgücü maliyeti düşük ülkelerde gerçekleştirerek, buradan ABD’ye ihracat yapacaklardır 
(Vernon, 1966: 198, 200; Ünsal, 2005: 216). Firmanın bu stratejisinin temelinde yatan mantık; 
firmanın teknolojik ve yönetim avantajlarını koruyarak, ürünün diğer ülkelerdeki firmalarda 
üretiminin önüne geçilmesidir (Buckley, 2009: 314-315).

Wells (1968: 4)’e göre, ABD’deki firmaların ihracatçı konumunu daha uzun periyotta 
koruyabilmeleri, ABD’deki tüketicilerin üretilen mala olan “benzersiz taleplerine” bağlıdır. Nihai 
olarak bu teoriye göre, ürünler belirli ticari dönemler içerisinde yol almaktadırlar. ABD’nin 
başlangıçta ihracatçı olduğu bir üründe, ihracat yaptığı pazarları zamanla kaybetmesi ve son 
olarak da ihracatçısı olduğu ürünü ithal etmesi söz konusudur.

3.3.  Ölçek Ekonomileri Teorisi

Ölçek ekonomileri teorisine göre bir ülkede geniş pazara sahip olan ürünlerin üretilmesi 
ve bu ürünlerin üretiminde uzmanlaşılması, beraberinde ticaret hacminin de artmasına neden 
olmaktadır. Talebin fazla olduğu malların üretilmesi sonucu meydana gelen çıktı artışı, artan 
verimlere yol açarak, ortalama üretim maliyetlerini düşürecek ve ülkenin karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olmasını sağlayacaktır (Clark, 2012: 966).

Ölçek ekonomileri teorisinde firmaların üretim kapasitelerinin artması talep temelinde 
oluştuğundan, ülkeler arasında gerçekleşen dış ticaret bir ülkedeki yerleşik firmanın, diğer 
ülkelerdeki talebe ulaşmasını ve firma açısından tüketici sayısının artmasına neden olmaktadır. 
Bu süreçte firmalar az sayıda birkaç çeşit malın üretiminde uzmanlaşarak ölçek ekonomilerinden 
faydalanabilmektedirler (Seyidoğlu, 2003: 88).

Ölçek Ekonomileri Teorisi’ne göre bir ülkenin rekabetçi avantajlar elde edebilmesi, 
firmaların veya endüstrilerin üretim hacminin genişleyerek, firmanın ortalama maliyetlerinin 
düşmesine bağlıdır. Bunun yanı sıra üretimde uzmanlaşma, teknolojik gelişmeler ve talep 
düzeyinin genişlemesi firmaların üretimlerinde artan getirilerin oluşmasını sağlamaktadır. 
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Ölçek ekonomileri firmaya piyasalarda tek başına fiyat belirleyicisi olma imkânı sağlayarak, 
firmayı monopolcü konuma getirebilir. Veya ölçek ekonomisinden yararlanan ve benzer malı 
üreten az sayıdaki firmanın üretim yaptığı bir piyasada, firma oligopolcü konuma da gelebilir.

4. DIŞ TİCARETİN AÇIKLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER 
TEORİSİ

Porter ülkelerin uluslararası rekabetçiliklerinin nasıl oluştuğu ve dış ticaretin nasıl 
şekillendiği problematiğinin ortaya konulmasında ülkelerin verimliliklerini ön plana çıktığını 
belirtmektedir. Ülkelerin verimliliklerinin şekillendiği iktisadi birimler olarak endüstriler 
üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede Porter, “Ulusların Rekabetçi Avantajları” adlı çalışmasında 
yeni bir teori ortaya koyarak, uluslararası rekabetçiliğin ve dış ticaretin nasıl şekillenebileceğini 
açıklamaktadır.

4.1.  Porter’ın Klasik ve Yeni Dış Ticaret Teorilerine Getirdiği Eleştiriler

Porter, ülkelerin rekabetçilikleri üzerinden şekillenen uluslararası ticareti açıklamaya 
çalışan dış ticaret teorilerini, belirli noktalarda eleştirmektedir. Bu kısımda Porter’ın dış ticaret 
teorileri açısından tespit etmiş olduğu sorulara ve kendisinin bu sorulara ilişkin yaklaşımına yer 
verilmektedir.

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin varsayımlarına göre; ölçek ekonomileri yoktur, 
ülkelerin teknolojileri birbirlerine benzerdir, ürünler homojendir, ülkelerin üretim faktörleri 
sabittir, üretim faktörleri bir ülkeden diğer bir ülkeye hareket edememektedir (Porter, 1998: 
12). Fakat günümüz dünyasında birçok ürün birbirinden farklı niteliklere sahiptir ve tüketici 
talepleri ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Teknoloji sürekli olarak değişmekte ve 
farklı coğrafyalara yayılmaktadır (Porter, 1998: 13). Sermaye, emek ve teknoloji ülkeler arasında 
serbestçe hareket edebilmektedirler. Bu hareketlilikte etkili olan unsur ise üretim faktörlerinin 
fiyatlarındaki farklılıktır (Salvatore, 2001: 399).

Ricardo’nun teorisinde yer alan emek değer teorisine göre bir malın değerini veya fiyatını 
belirleyen etken, o malın üretiminde kullanılan emek miktarıdır. Fakat dış ticaretin nedenlerinin 
ortaya konulmasına daha gerçekçi açıdan bakıldığında, emek faktörünün yanı sıra toprak 
ve sermaye gibi diğer üretim faktörlerinin de dikkate alınması gerekmektedir (Krugman ve 
Obstfeld, 1994: 64). Ayrıca Ricardo açısından bakıldığında, emek ülkeler açısından homojen bir 
niteliğe sahiptir, tek üretim faktörüdür ve malların üretiminde sabit miktarlarda kullanılır. Fakat 
günümüz dünyasında emek tek üretim faktörü olmadığı gibi ülkeler açısından da homojenlik 
arz etmez (Salvatore, 2001: 41). Teori bu yönleriyle günümüzdeki dış ticaretin açıklanmasında 
yetersiz kalmaktadır.

Faktör Donatımı Teorisi’ne göre bir malın faktör yoğunluğu her ülkede aynıdır4, bir malın 
üretim teknolojisi her ülkede aynıdır ve üretim faktörleri ülkeler arasında yer değiştirmemektedir 
(Salvatore, 2001: 172, 173). Fakat Porter’a göre, günümüzde hammaddeler, ekipmanlar ve birçok 
hizmet küresel düzeyde erişilebilir hale gelmiştir. Ulaştırma teknolojisinde yaşanan teknolojik 
gelişmeler, üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki dolaşımını kolaylaştırmıştır (Porter, 1998: 
14). Günümüzde ülkeler arasındaki ticaretin açıklanmasında, ülkenin sahip olduğu “faktör 
4  Bir malın faktör yoğunluğunun her ülkede aynı olması durumunda, örneğin x malının üretiminde emek faktörü yoğun 
olarak kullanılıyor ise diğer ülkelerde de x malının üretiminde emek faktörü yoğun olarak kullanılacaktır.
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avantajı”nın kullanılması tatmin edici olamamaktadır (Porter, 1998: 16).

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi ve Faktör Donatımı Teorisi ölçeğe göre sabit getiri 
varsayımına dayanmaktadırlar. Bu varsayıma göre girdilerin iki kat artırılması, çıktılarında iki 
kat artırılması anlamına gelmektedir (Chacholiades, 1990: 102). Ancak günümüzde ölçeğe göre 
artan getiriler veya üretimde azalan maliyetler olarak nitelendirilen ekonomik etken ülkelerin 
dış ticaretlerinin açıklanmasında ön plana çıkmaktadır (Walter, 1997: 142).

Yeni dış ticaret teorilerinden biri olan Teknoloji Açıkları Teorisine göre sanayileşmiş 
ülkeler arasındaki ticaret yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine bağlı olarak 
gerçekleşmektedir. Yenilikçi firma veya ülke böylelikle belirli bir süre monopol hale gelmektedir. 
Fakat diğer ülkelerin söz konusu yenilikleri elde etmeleri ve düşük emek maliyetleriyle bunları 
üretmeleriyle birlikte yenilikçi firma veya ülkenin piyasadan çekilmesi gerçekleşebilmektedir 
(Salvatore, 2001: 185).

Porter, Teknoloji Açıkları Teorisi’ne bakıldığında, bazı önemli soruların cevaplarının 
verilmediğini belirtmektedir. Verimlilik farklılıkları veya teknoloji açıkları neden oluşmaktadır? 
Hangi ülkelerin firmaları bu avantajlara sahiptirler? Teknoloji açıkları teorisinin aksine, 
nasıl bazı ülkelerdeki bazı firmalar çok uzun yıllardır bu avantajlara (yeni teknoloji) sahip 
olabilmektedirler? (Porter, 1998: 17).

Porter’ın belirttiği gibi, ülkelerin dış ticarette başarılı olmaları üzerine ortaya konulan 
bir diğer teori ise Raymond Vernon’un “Ürün Dönemleri Teorisi’dir”. Vernon, ABD’nin neden 
birçok üstün malda lider konumda olduğunu açıklamaya çalışmaktadır. Teoriye göre, ABD’deki 
ortalama gelirin diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek oluşu yeni ürünlere yönelik talebin 
oluşmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yüksek işgücü maliyetleri, üretimde emek faktörünün 
az kullanıldığı yatırım mallarının üretilmesini teşvik etmektedir (Vernon, 1966: 192, 193). 
Söz konusu yeni ürünlerin standart hale gelmesiyle birlikte, bunların emek maliyetinin düşük 
olduğu gelişmekte olan ülkelerde üretimi daha rasyonel hale gelmektedir. Sonrasında ise bu 
ülkeler ihracatçı konuma gelmektedirler (Vernon, 1966: 203, 207).

Porter’a göre, Ürün Dönemleri Teorisi dinamik bir yapıya sahip olmasına ve yurt içi 
talebin inovasyonu desteklediğini göstermesine rağmen bazı soruları da yanıtsız bırakmaktadır. 
En genel soru şudur; neden bazı ülkelerdeki firmaların bazı yeni endüstrilerde lider konumda 
olduklarıdır (Porter, 1998: 17). Diğer sorular ise şunlardır: Yurt içi talebin düşük olduğu ülkelerin, 
nasıl dünyanın önde gelen üreticileri olabildikleri? Vernon’un teorisinde belirtilen, sahip 
olunan avantajların kaybedilmesi durumunun birçok endüstri için neden geçerli olmadığı? Bazı 
ülkelerin firmalarının endüstrideki avantajlarını sürdürebilirken, diğer ülkelerdeki firmaların 
bunu neden yapamadıkları? (Porter, 1998: 17).

Ölçek Ekonomileri Teorisi’ne göre, ölçek ekonomileri ülkeye maliyet avantajları 
sağlamaktadır. Faktör avantajına sahip olmayan bir ülke, sahip olduğu ölçek ekonomileri 
sayesinde, diğer ülkeler ile ticaret yapabilecektir (Porter, 1998: 16). Ölçek Ekonomileri Teorisi, 
birçok endüstride görülen rekabetçi avantajların açıklanmasında belirli oranda katkıda 
bulunmaktadır. Fakat hangi ülke firmalarının ve hangi endüstrilerin ölçek ekonomilerinden 
yararlanabildikleri konusunda, Ölçek Ekonomileri Teorisi yetersiz kalmaktadır (Porter, 1998: 
16).
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Grant’a göre, Porter’ın geliştirdiği teoride yurtiçindeki talep ile ülkenin rekabetçi 
üstünlükleri arasında ilişki kurması, Ölçek Ekonomileri Teorisine yeni bir yaklaşım getirmektedir. 
Klasik ve yeni dış ticaret teorileri yurtiçindeki piyasa yapısına sadece, piyasanın büyüklüğü ve 
yeni ürünlerin ilk üretim yerleri olmaları gibi belirli açılardan yaklaşmaktadırlar. Fakat Porter’ın 
Rekabetçi Üstünlükler Teorisinde, uluslararası rekabetçiliğin belirlenmesi bakımından piyasa 
talebi oldukça önemli bir konumdadır. Çünkü yurtiçindeki talebin artış oranı, talebin niteliği 
ve iç piyasanın yeni ürüne doyması gibi faktörler, bir ülkenin uluslararası rekabetçiliği üzerinde 
etkili olmaktadır (Grant, 1991: 540).

Porter’a göre, küresel rekabet ortamında firmalar, dünyanın farklı coğrafyalarına dönük 
üretim yaparak ölçek ekonomilerinden yararlanabilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, ülke 
içerisindeki talebin büyük olmasının ölçek ekonomisi açısından avantaj sağladığı varsayımının 
genel kabul görmesi mümkün değildir. Çünkü İsviçre maden ekipmanları, İsveç tekstil 
makineleri ve Almanya kimyasal ürünlerde ölçek ekonomilerine sahiptirler, fakat bu ülkelerde 
söz konusu sektörlere yönelik büyük bir iç talep yoktur. Japonya örneğine bakıldığında ölçek-
yoğun endüstrilerde birçok firmanın rekabet içinde olduğu görülmektedir. Dokuz tane Japon 
otomobil firması kendi iç piyasalarındaki talebin karşılanmasına dönük üretim yaparak ölçek 
ekonomilerine ulaşamazlar (Porter, 1998: 16).

Grant’ın belirttiği gibi, klasik ve yeni dış ticaret teorilerinde hükümetlerin temel politika 
hedefl erinde ekonomik büyümenin sağlanması ve ülkedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi 
bulunmaktadır. Fakat Porter’ın rekabetçi üstünlükler teorisinde hükümet politikalarının temel 
hedefi ülkedeki sermaye ve işgücü gibi üretim faktörlerinin, verimliliğin yüksek olduğu alanlarda 
kullanılmasının sağlanmasıdır. Ekonomideki verimlilik artışının sağlanması için ekonominin 
sürekli olarak kendini yenilemesi gerekmektedir. Bunun için ise mevcut endüstrilerin inovasyona 
yönelmeleri ve yeni endüstri alanlarında başarılı bir şekilde rekabet etmeleri gerekmektedir. 
Hükümetin endüstrilere yönelik politika uygulayarak, ulusal rekabetçiliğin geliştirilmesi 
çerçevesinde eğitime ve altyapıya yatırım yapması, mali düzenlemeler yaparak özel yatırımı 
teşvik etmesi, bilginin üretilmesini ve yayılmasını sağlayıcı düzenlemeler yapması mümkündür 
(Grant, 1991: 543).

4.2. Rekabetçi Üstünlükler Teorisinin Tasarımı

Porter, ortaya koyduğu teorisinde temelde şu problematiği çözmeye çalışmaktadır; 
bazı ülkelerdeki firmaların verimliliği artırıcı avantajları nasıl sağlayabildiklerini, diğer bazı 
ülkelerdeki firmaların ise söz konusu avantajları nasıl elde edemedikleridir (Porter, 1998: 20).

Porter, birçok dış ticaret teorisinin, dış ticaretin nedenlerini açıklarken maliyet, kalite ve 
farklılaştırılmış ürünler üzerinden açıklamalarda bulunduğunu belirtmektedir. Yeni teori ise 
dış ticaretin oluşumuna; endüstrilerin kendi içinde sınıfl ara ayrıldığı, farklılaştırılmış ürünler, 
teknolojik farklılıklar ve ölçek ekonomileri temelinde oluşacak rekabetçilik çerçevesinde bir 
yaklaşım getirmelidir. Bu bakımdan yeni teori; bazı ülkelerdeki firmaların verimliliği artırıcı bu 
avantajları nasıl sağlayabildiklerini, diğer bazı ülkelerdeki firmaların ise söz konusu avantajları 
nasıl elde edemediklerini ortaya koymalıdır (Porter, 1998: 20).

Porter, ülkelerin belirli endüstrilerde rekabetçi avantajları nasıl elde ettiklerini tespit etmek 
amacıyla, on ülkede (Danimarka, Almanya, İtalya, Singapur, İsveç, İsviçre, Japonya, G. Kore, 
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İngiltere, ABD) dört yıl süren bir araştırma yapmıştır (Kibritçioğlu, 1998: 7). Bu ülkelerden ABD, 
Japonya ve Almanya dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkeleridir. Seçilmiş olan diğer ülkeler 
ise hükümetlerin endüstrilere yönelik politikaları, sosyal, coğrafik ve bölgesel yapıları itibariyle 
birbirlerinden oldukça farklı nitelikler sergilemektedirler. Asya ülkeleri sanayileşme hamleleri 
nedeniyle dikkat çektikleri için çalışmaya dâhil edilmişlerdir. Avrupa ülkelerinden İsveç ve 
İsviçre uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olduklarından çalışmada kullanılmışlardır. 
Porter’ın çalışmasının 10 ülke ile sınırlandırılmasının nedeni, zaman ve kaynak kısıtlarından 
kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkeler, 1985 yılı itibariyle dünyadaki toplam ihracatın %50’sini 
gerçekleştirmektedirler. Bu ülkeler aynı zamanda birçok endüstride rekabetçi üstünlükleri de 
ellerinde bulundurmaktadırlar (Porter, 1998: 21).

Her ülkede gerçekleştirilen araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda her ülkedeki, 
uluslararası alanda rekabetçi endüstrin tespit edilmesine çalışılmıştır. İkinci kısımda ise tespit 
edilen rekabetçi endüstrilerin tarihsel geçmişlerine bakılarak, rekabetçi avantajları nasıl 
sağladıkları veya bu avantajları nasıl kaybettikleri ön plana çıkarılmıştır.

Analizlerde kullanılan temel birim endüstri veya endüstri segmenti olarak belirlenmiştir. 
Rekabetçi endüstrilerin belirlenmesi çerçevesinde istatistiksel verilerden, yayınlamış 
kaynaklardan ve alan mülakatlarından yararlanılmıştır. Çalışmada ekonomideki tarım, sanayi 
ve hizmetler sektörleri olarak tüm sektörler üzerinde durulmuştur (Porter, 1998: 24).

Bir ülkedeki endüstrinin uluslararası başarısının ölçüsü olarak, o endüstrinin dünya 
çapındaki benzer en iyi endüstrilere kıyasla sahip olduğu rekabetçi avantajları kullanılmıştır. 
Böyle bir ölçü yönteminin kullanılmasındaki sebep ise, korumacılığın, sübvansiyonların, 
farklı hesaplama yöntemlerinin ve komşu ülkelerle gerçekleştirilen sınır ticaretinin ülkedeki 
endüstrilerin rekabetçi avantajlarının ölçümünde yanıltıcı sonuçlar vermesidir (Porter, 1998: 
25).

Porter, yabancı yatırımın ve ticaretin birlikte uluslararası rekabet üzerinde etkili olduğunu 
belirtmektedir. Porter, çalışmasında uluslararası rekabetçiliğin ölçülmesinde ülkenin diğer 
ülkelere gerçekleştirmiş olduğu önemli ve süreklilik arz eden ihracatını ve/veya ev sahibi ülkenin 
sahip oldukları yetenekler veya koşullar nedeniyle bu ülkeye yapılan önemli yabancı yatırım 
değişkenlerini kullanmıştır (Porter, 1998: 25).

Çalışmada bir firmanın kendi ülkesinde faaliyette bulunması; firmanın sahipliğinin 
yerel halka ait olması, yerel bir firma olması veya firmanın yabancı firmalar veya yatırımcılar 
tarafından yönetilmemesi ile ilişkilendirilmiştir. Şayet ülkedeki endüstrinin üretim sürecinde 
yabancı firmaların tedarikçiliği veya desteği yüksek ise, ülkenin söz konusu endüstride tam 
olarak rekabetçi olmadığı ortaya çıkmaktadır (Porter, 1998: 25).

4.3. Rekabetçi Üstünlük Teorisinin Bulgusu: Elmas Modeli

Porter yapmış olduğu çalışmaların sonucunda rekabetçi avantajların oluşturulması ve 
sürdürülebilmesi bakımından yerel niteliklerin ön plana çıktığını belirtmektedir. Ülkelerin kendi 
aralarında ekonomik yapıları, kültürleri, kurumsal yapıları ve tarihsel geçmişleri açılarından 
farklılıklar göstermeleri, ülkelerin rekabetçilikleri üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenden 
ötürü, rekabetin küreselleştiği bir dünyada ülke faktörünün önemsizleştiği görüşünün aksine, 
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ülkenin kendine özgü değerleri ve nihai olarak ise ülke faktörü önem arz etmektedir (Porter, 
1998: 19). Bu çerçevede Porter, farklı ülkelerde bulunan ve uluslararası alanda rekabetçi olan 
endüstrilere üstünlük kazandıran unsurları “Elmas Modeli” olarak adlandırdığı modelde ortaya 
koymuştur.

Porter’ın ortaya koymuş olduğu Elmas Modeline göre belirli bir bölgenin rekabetçi 
üstünlüklerini belirleyen ve birbirleriyle ilişkili olan dört unsur vardır. Şekil 1’de gösterilen bu 
unsurlar; (1) faktör koşulları; (2) talep koşulları; (3) ilgili ve destekleyici endüstriler; (4) firma 
yapısı, stratejisi ve rekabettir. Şans ve hükümet faktörleri ise bu dört faktörü etkilemektedir. 
Fakat tek başlarına belirleyici özellikleri yoktur (Neven ve Cornelia, 2001: 4)

Faktör koşulları: Faktör koşulları temel ve gelişmiş olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Temel faktörler vasıfsız işgücü, hammadde ve doğal kaynaklar gibi üretimde yeni yatırım 
gerektirmeyecek unsurları içermektedir. Gelişmiş faktörler ise yeni yatırımlarla ve inovasyon 
yoluyla güçlendirilmesi gereken unsurları kapsamaktadır (Smit, 2010: 115). Günümüz 
dünyasında bir ülkenin rekabetçiliğini gösteren yüksek verimliliğe ve ücret getirisine sahip olan 
endüstrilere avantaj sağlayan faktörler, nitelikli işgücü ve bilimsel altyapı gibi koşulları sağlayan 
gelişmiş faktör koşullarıdır (Gökmenoğlu vd., 2012: 12)

Talep koşulları: Porter’a göre bir ülkedeki talep koşulları ne kadar çok nitelikli mal ve 
hizmet talep etme eğiliminde ise firmaların söz konusu istekleri karşılamaları için kendilerini 
geliştirmeleri gerekliliği oluşacaktır. Böylelikle firmaların performanslarının artması ve 
ürettikleri malların kalite yönünden gelişmesi mümkün olacaktır (Hansen, 2011: 120). Ülkedeki 
talep koşullarının inovatif ve kaliteli mallara yönelik olması, firmaların dolayısıyla da ülkelerin 
rekabetçi üstünlüklerine katkıda bulunacaktır.

İlgili ve destekleyici endüstriler: İlgili endüstriler, firmaların rekabetçilik içerisinde ve değer 
zinciri çerçevesinde bir arada bulunmaları ve bir malın üretim sürecinin belirli aşamalarında 
yer almalarıyla şekillenmektedir. Üretim faaliyetlerinin paylaşımı kapsamında; teknolojinin 
geliştirilmesinde, üretimin yapılmasında, dağıtımın gerçekleştirilmesinde, pazarlamada ve satış 
sonrası hizmetlerde farklı firmaların faaliyetlerde bulunmaları söz konusudur (Porter, 1998: 
105). Ülkedeki herhangi bir endüstrinin, ara malı üreticisinin (tedarikçi) çok sayıda olması 

Şekil 1. Ulusal Rekabetçiliğin Belirleyicileri (Elmas Modeli)(Porter, 1998: 72)
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ve bunların rekabet içerisinde olmaları, söz konusu malları kullanan firmalara etkin üretim 
koşullarında girdi sağlayacaktır (Erkekoğlu, 2008: 29). Destekleyici endüstriler bakımından 
rekabetçi avantajlara bakıldığında, bir firmanın maliyeti yüksek olan girdileri hızlı ve öncelikli 
olarak kendi ülkesindeki destekleyici endüstriden temin edilmesi bir avantaj olarak gösterilebilir 
(Porter, 1998: 101).

Firma yapısı, stratejisi ve rekabet: Firmaların izledikleri stratejiler ve firma yapıları kendi 
ülkelerindeki çevresel faktörlere güçlü bir şekilde bağlıdırlar. Farklı ülkelerdeki endüstrilerin 
birbirlerinden oldukça farklı nitelikler gösterdiği söylenebilir. Söz konusu bu farklılıkların ise 
firmaların rekabetçiliklerinde bir üstünlük unsuru olduğu söylenebilir (Smit, 2010: 117). Porter, 
rekabetçilik açısından bir ülkedeki firmaların kendi aralarındaki rekabeti ifade etmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında rekabetçilik, firmaları maliyet üzerinden rekabet etmek yerine kalitenin ve 
inovasyonun geliştirilmesi üzerinden rekabet etmeye yönlendirmektedir (Smit, 2010: 117).

Porter, Elmas Modelinde belirtmiş olduğu bu dört faktöre ek olarak şans ve hükümet 
faktörlerini de modele dahil etmiştir. Şans faktörü, dışsal olarak gerçekleşen olayların (savaş veya 
doğal afet gibi) firmaların veya endüstrilerin rekabetçilik koşullarını dönüşüme uğratabilmesini 
ifade etmektedir. Bu dönüşüm mevcut rekabetçi avantajların ortadan kalkmasına veya firmaların 
yeni koşullara uyum sağlayarak avantajların farklı alanlarda elde edilmesine yol açabilmektedir 
(Porter, 1998:124). Hükümet faktöründe ise hükümetin sübvansiyonlar, sermaye piyasası 
düzenlemeleri, eğitim politikaları gibi uygulamalarla Elmas faktörlerini etkilemesi üzerinde 
durulmaktadır. Porter’a göre, hükümet faktörü ulusal rekabetçilik açısından önemli olmasına 
karşın, rekabetçilik üzerindeki etkisi kısmidir. Ulusal rekabetçiliğin tahsis edilmesinde sadece 
hükümet politikalarının uygulanması, tek başına yeterli değildir ve başarılı olma ihtimali zayıft ır 
(Porter, 1998: 127, 128).

5. REKABETÇİ ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİNE LİTERATÜRDEN BAKIŞ

Kibritçioğlu, Rekabetçi Üstünlükler Teorisi’nin ve Elmas Modeli’nin rekabet gücünün 
belirleyicileri açısından gerçekçi bir çerçeve sağladığını ve teorinin bu haliyle çok uluslu şirketlerin 
rekabetçiliklerinin analiz edilmesinde geniş bir perspektif kazandırdığını belirtmektedir 
(Kibritçioğlu, 1998: 10).

Smit, dış ticaret teorilerinin ülkelerin kendi aralarında yapmış oldukları ticaretten 
nasıl kazançlı çıktıklarının açıklaması bakımından, dış ticarete pozitif toplamlı bir oyun 
perspektifinden yaklaştıklarını belirtmektedir. Buna göre bir ülkenin rakip ülkeye karşı mutlak 
veya rekabetçi bir üstünlüğü yoktur. Fakat Rekabetçi Üstünlükler Teorisi, temelde firmaların 
rekabetçiliklerine dayandığından ve firmaların rakipleri karşısında rekabetçi olarak üstün 
olmaları gerektiğinden Porter’ın teorisi sıfır toplamlı bir oyun niteliği taşımaktadır (Smit, 2010: 
124). Bu yönüyle teoride dış ticaretten kazançlı çıkan sadece bir ülke var denilebilir.

Ketels, geleneksel ekonomi modellerinde piyasa güçlerinin firmaları daha verimli üretim 
yapacakları bir sürece sokacağını belirtmektedir. Fakat bu süreç oldukça uzun zaman alabilir ve 
sonuçta istenilen verimlilikte elde edilemeyebilir. Porter, böylesine bir sürecin hızlanmasını ve 
istenilen en iyi sonuca ulaşılmasını mümkün kılacak şekilde, piyasa güçlerine hangi yönlerden 
müdahale edilmesi gerektiğini modellemektedir (Ketels, 2006: 134).
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O’Shaughnessy, Porter’ın Elmas Modelinde belirtmiş olduğu politika faktörünün rekabetçi 
üstünlükler bakımından net bir rolünün olmadığını söylemektedir. Zira politika yapıcıların 
her kesimden insanın isteklerinin karşılanması gibi bir baskı dinamiğiyle karşılaşmaları söz 
konusudur. Bu nedenle hükümet politikaları her zaman rekabetçi üstünlüklerin sağlanmasına 
dönük olarak uygulanamaz (O’Shaughnessy, 1997: 77).

Dunning, Elmas Modelinin eksik yönü olarak küreselleşme faktörünü dikkate almaması 
olarak değerlendirmektedir. Dunning’in bu yöndeki temel sorusu “Ekonomik faaliyetlerin 
küreselleşmesi bir ülkenin rekabetçi üstünlüklerini nasıl etkileyebilecektir?”. Bir ülkedeki 
firmanın kendi stratejilerini belirlerken diğer bir ülkedeki firmanın stratejisinden etkilenmesi 
mümkündür. Bu durum ülkeler açısından da benzerdir her ülke karşılıklı olarak birbirlerinin 
stratejisinden etkilenmektedirler (Dunning, 1993: 8,10). Dunning, Porter’ın teorisinin küresel 
etkileşimleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Rugman ve Verbeke, Porter’ın Elmas Modelinin analitik sorunlar içerdiğini ifade 
etmektedirler. Bunun nedenini ise Dunning’in ortaya koymuş olduğu yaklaşıma dayandırırlar. 
Söz konusu yaklaşıma göre küresel firmaların rekabetçi olabilmelerinde ulusal ve uluslararası 
etkenlerin kendi aralarındaki etkileşimleri oldukça önemlidir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak, 
Porter’ın modeline çok uluslu firmaları dahil eden bir model geliştirmişlerdir ve bu modelin 
uygulanabilirliği açısından SWOT analizi tasarlamışlardır (Rugman ve Verbeke, 283, 286, 289).

Öz, Porter’ın Elmas Modeli’nin uygulandığı çalışmalarda modelin test edilmesine çok 
rastlanılmadığını belirtmektedir. Bunun nedeni olarak ise Porter’ın önerdiği model açısından 
belirli bir testin geliştirilmesinin güç olmasını göstermektedir (Öz, : 511). Böyle bir testin 
geliştirilmemiş olması ise matematiksel modellerin rekabetçi üstünlüklerin açıklanmasındaki 
karmaşık yapıyı yeterince yansıtamamasına dayandırılabilinir (Ketels, 2006: 133).

Grant, Rekabetçi Üstünlükler Teorisi’nin analiz edilmesinde firma, endüstri ve ülke 
düzeyinde uygulanabilirliğin söz konusu olduğunu belirtmektedir. Teorinin uygulanmasında 
niceliksel unsurlardan çok niteliksel özellikler ön plana çıkmaktadır. Ayrıca uygulamaların 
geçerliliğinin test edilmesi de mümkün görünmemektedir. Teori genel olarak firmaların ve 
ülkelerin gelişmelerine yeni bakış açıları kazandırması bakımından oldukça önemlidir (Grant, 
1991: 547, 548).

Davies ve Ellis, bu yeni teoriyi ampirik anlamda uygulanabilirliğinin mümkün olmadığı 
yönünde eleştirmektedirler. Aynı zamanda rekabetçi üstünlüklere sahip olan endüstrilerin her 
zaman güçlü bir Elmas Modeli yapısına sahip olmadıklarını belirtmektedirler. Bir ülkeye yapılan 
yabancı yatırımlar o ülkenin rekabetçilik açısından zayıf olduğu anlamına gelmemektedir. Bir 
ülkenin uluslararası başarının her zaman inovasyon veya ürün farklılaştırmasıyla mümkün 
olmadığını ifade etmektedirler (Davies ve Ellis, 2000: 1209).

6. SONUÇ

Porter, stratejik yönetim üzerine yapmış olduğu akademik kariyerinde firmalar arasındaki 
etkileşimleri ve rekabeti incelemiştir. Bu yönde yapmış olduğu çalışmalar paralelinde, bazı 
ülkelerin neden belirli endüstrilerde rekabetçi üstünlüklere sahip olabildiklerini ve diğer 
ülkelerin bu üstünlüklere sahip olamadıklarını analiz etmiştir. Analizlerini yaparken klasik 
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ve yeni dış ticaret teorilerinin yaklaşımlarını da sorgulamış ve bu teorilerin cevaplayamadığı 
sorular temelinde “Rekabetçi Üstünlükler Teorisini” ortaya koymuştur.

Porter’ın Rekabetçi Üstünlükler Teorisine bir bütün olarak bakıldığında, bazı ülkelerin 
rekabetçi üstünlüklerini kaybetmeyerek yeni ürünler üretebildikleri ve ihracatçı konumlarını 
koruyabildiklerine açıklık getirdiği görülmektedir. Zira ülkelerin yenilikçiliğe dönük ekonomi 
politikaları, firmaların yeni teknolojilere dayalı üretim anlayışı, firmalara teknoloji ve altyapı 
olanakları sunan yerellik faktörü gibi etkenler firmaların dolayısıyla da ülkelerin dış ticaretinin 
şekillenmesinde rol oynayabilmektedirler.

Teorinin bulgularının modellendiği ve teorinin ekonomi alanında uygulanabilirliğini 
kolaylaştıran “Elmas Modeli” firma, endüstri ve ülke düzeyindeki rekabetçi üstünlüklerin 
açıklanmasında kullanılan bir modeldir. Model araştırmacılara uygulayacakları yöntem 
açısından kesin bir metodoloji belirlememiştir. Bu nedenle modelin uygulanmasında farklılıklar 
söz konusudur. Ayrıca modele bağlı olarak ulaşılan sonuçların test edilmesinin mümkün 
olmayışı da eleştirilmektedir. Niceliksel değişkenlerden çok niteliksel değişkenlerin kullanılması 
da modelin ölçümünde zayıf bir yön olarak düşünülebilir. Bu zayıf yönün güçlendirilmesi 
bakımından Dünya Ekonomik Forumunun her yıl yayınlamakta olduğu “Küresel Rekabetçilik 
Raporu”nda yer alan değişken değerleri, ülkelerin rekabetçi üstünlüklerinin analiz edilmesinde, 
önemli bir niceliksel veri kaynağı olarak düşünülebilir. Zira bu raporun hazırlanmasında Michael 
Porter’da katkıda bulunmaktadır ve Elmas Modeli’ndeki dört temel faktöre ilişkin değişkenlerde 
yer almaktadır.

Rekabetçi Üstünlükler Teorisi ve buna bağlı olarak Elmas Modeli, rekabetçi üstünlükleri 
açıklayan etkenlerin neler olduğunun ortaya konulmasına oldukça kapsamlı bir bakış 
açısıyla yaklaştığından, rekabetçi üstünlüklere bağlı olarak gerçekleşen uluslararası ticaretin 
açıklanmasında yeni bir dış ticaret teorisi olarak literatürde yerini aldığı söylenebilir.
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1.  GİRİŞ

Küresel rekabet, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, yaratıcılığın ve yeniliğin 
önemini arttırmıştır. Günümüzde işletmeler müşterilerine farklılıklar ve değer yaratmak için 
yaratıcılık ve yenilik faaliyetinde bulunurlar. Bu faaliyetler, işletmelerin müşterilerinin istek 
ve ihtiyaçlarını karşılamaları ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamaları için yapmaları 
gereken zorunlu faaliyetlerdir. Farklı ve faydalı fikirlerin ortaya konulması şeklinde ifade edilen 
“yaratıcılık”; farklı ve yeni olan fikirlerin uygulamaya geçirilmesi şeklinde ifade edilen “yenilik” 
faaliyeti sonucunda değişimler ve dönüşümler meydana gelir.

Çalkantılı çevre koşullarında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan işletmelerin bazıları 
dönüşüm sürecinde başarılı olurken bazıları başarı gösterememektedir. Bu bağlamda, işletmeleri; 
gerekli dönüşümleri yaparak ve bunlara yön vererek, çevredeki fırsatları değerlendirmek 
suretiyle yoluna devam eden işletmelerle; gerekli dönüşümleri yapamayarak faaliyetlerine son 
vermek durumunda kalan işletmeler şeklinde bir ayırıma tabi tutmak yanlış olmayacaktır. 
Dönüşümlerin yaşandığı küresel rekabet şartlarında faaliyet gösteren işletmelerin, çevresel 
şartlara uyum sağlaması ve başarılı olmaları liderlik anlayışıyla sağlanabilir.

İşletmelerin, gerekli dönüşümleri sağlayarak amaçlarına ulaşabileceği düşüncesi, 
dönüşümleri gerçekleştirmeye yönelik bir liderlik anlayışı olan dönüştürücü liderliği ön 
plana çıkarmaktadır. Günümüzün hızla değişen çevre şartlarında rekabet ederken köklü 
değişimleri gerçekleştirmek ve bunun sonucunda ayakta kalmak başarılması zor bir durumdur. 
Bu zor durumda başarılı olmak, köklü değişimlerin yönlendirici gücü olan dönüştürücü 
liderlik uygulamalarıyla mümkündür. Dönüştürücü liderlik davranışlarının çalkantılı çevre 
koşullarındaki olumlu sonuçları ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir liderlik modeli olması sebebiyle 
hakkında birçok çalışma yapılmaktadır.

Modern bir liderlik anlayışı olan dönüştürücü liderlik; liderin takipçileriyle aralarında 
kurduğu psikolojik bir bağ sayesinde, takipçilerden beklenenden daha fazlasını yapmalarını 
sağlayan bir liderlik anlayışıdır. Dönüştürücü liderler takipçilerinin ihtiyaçlarını, inançlarını 
ve değerlerini dönüşümlere uğratan liderlerdir. Takipçilerinde oluşturdukları dönüşümlerle 
onları bir örgütsel vatandaş haline getirirler. Kendileri ile takipçileri arasında güçlü özdeşleşme 
sağlarlar, gelecekte paylaşılan bir vizyon yaratırlar. Takipçilerinin daha yaratıcı ve yenilikçi 
olmalarını sağlayarak dönüşümlere öncülük ederler.

Bu çalışmada işletmelerdeki yaratıcılık ve yenilik faaliyetlerinin başarıyla 
gerçekleştirilmesinde önem arz eden dönüştürücü liderlik anlayışının etkisi açıklanmaktadır. 
Bu amaçla, yaratıcılığa, yeniliğe, dönüşüme, dönüştürücü liderlere ve dönüştürücü liderlik 
anlayışının yaratıcılık, yeniliğe etkisine değinilmiştir.

2. YARATICILIK

Yaratıcılık; kişisel ve organizasyonel zenginliğin önemli bir unsuru olarak düşünülmektedir, 
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yeni ve faydalı fikirlerin üretimini ifade etmektedir, yenilik ve girişimcilik için başlama 
noktasını gösterir (Zampetakis vd., 2010:23), bir ürün, birey, iş, süreç ya da yetenek, süreç ve 
çevre arasındaki etkileşim olarak düşünülebilir (Zampetakis vd., 2010:24).     Bir değer yaratacak 
farklı ve değerli düşüncelerin ortaya konulmasıdır. İşletmeler, daha büyük amaçlara ulaşmak 
veya var olan problemlerini bulmak, bunları çözmek ve çözümü uygulamaya koymak için 
yaratıcı düşünceden faydalanırlar. Yaratıcı düşünce problemlere ve çözümlerine yönelik olarak 
yeni bir bakış açısı ve yeni yöntemler geliştirmeyi sağlar. Farklılıkların ortaya konulmasında ve 
başarıların elde edilmesinde önemli bir unsurdur.

Kaynak: M. Basadur, “Leading Others To Th ink Innovatively Together: Creative Leadership”, Th e Leadership 
Quarterly, 15, 2004, s. 107’den uyarlanmıştır.

Liderler şartlara ve çevreye uyumluluğu sağlamada organizasyonlarının öne çıkması için 
bilinçli alet olarak yaratıcılığı kullanabilirler (Basadur, 2004:104). Yaratıcılık organizasyonel 
performans için zorunluluktur, özellikle yeni ürün ve hizmeti sürekli bir şekilde üreterek 
rekabet etmesi gereken şirketlerin olduğu yüksek yenilikçi endüstrilerde çok önemlidir (Wu vd., 
2008:588). Yaratıcılık, yeniliğin ve değer yaratma faaliyetinin temelidir. Yenilikler yoluyla bir 
değer yaratmak için çalışanların yaratıcılıklarını açığa çıkarmak ve bunu geliştirmek önemlidir.

3. YENİLİK

Yenilik, değer yaratımının özel bir durumudur (Fayolle, 2007:48), “değer yaratan yeni 
fikirleri uygulamak”tır (Leskovar-Spacapan ve Bastic, 2007:535). Mevcut durumdaki bir değişimi 
temsil etmek olarak görülebilir. Tamamen yeni bir şeylerin keşfi ve zaten var olan bir şeyi 
geliştirme gayreti olarak nitelendirilebilir (Oke vd., 2009:64). Yeni bir şeyin değişen derecesine 
bağlı olarak bir organizasyonel faaliyet olarak da tanımlanabilir (Oke vd., 2009:67), yeni bir ürün/
hizmet, yeni bir üretim teknolojisi, yeni bir yapı veya yönetim sistemi, ya da organizasyonun 
çalışanları için yeni bir plan olabilir (Liao ve Wu, 2010:1097). Tidd ve meslektaşları, yeniliği, yeni 
bilginin yaratılması ve ticarileştirilmesini kapsayan “değişim” olarak ifade etmişlerdir. Bir fikrin 

Şekil1. Bir Organizasyonda Yaratıcılık Faaliyeti
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yenilik olması için ya tamamen uygulanmalıdır ya da ticarileştirilmelidir (Oke vd., 2009:67). 
Yenilik; organizasyonun gelişmesinde ve organizasyonu daha rekabetçi yapmadaki stratejik bir 
faaliyettir. Aynı zamanda, yenilik hem küresel hem de uluslar arası pazarlarda; pazara yeni ya 
da eşsiz bir ürün/hizmet sağlar, daha zor yenilikler için giriş engelleri yaratır, rekabet oyunu 
kurallarını yeniden yazan yeni değerleri yaratarak rekabet avantajı kapılarını açar (Montes vd., 
2005:1159).

Çalkantılı çevre koşullarına cevap vermede, rekabetçiliği ve üstün performansı sağlamada 
önemli bir rol oynayan yenilikçiliği tetiklemek önemlidir (Rhee vd., 2010:68). Yenilikçilik, bir 
şirketin rekabet avantajı sağlaması ve hayatta kalması için bir ön koşuldur. Özellikle sınırlı 
kaynaklara sahip küçük girişimci şirketler için hayatidir (Rhee vd., 2010:67). Bazı araştırmacılar 
yeniliği ürün ve süreç yeniliği gibi iki temel kategoriye ayırırlar. Ürün yeniliği bir girişimin veya 
organizasyonun çıktılarındaki başarılı değişimlerdir ve mal ya da hizmette olabilir. Süreç yeniliği 
hem teknolojik yenilikler olabilir hem de organizasyondaki değişimler olabilir (Nybakk ve 
Hansen, 2008:474). Ürün yeniliği özellikle iç girişimciliğin önemli bir boyutu olarak, bugünün 
rekabetçi işletme çevresinde önemli bir rol oynamayı sürdürmektedir ve işletme performansının 
önemli bir yönlendiricisi olarak düşünülmektedir (Srivastava ve Lee, 2005:460).

4. DÖNÜŞÜMÜN ÖZELLİKLERİ VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLER

Değişim bugünün modern küresel ekonomisinde işletmelerin olağan gündemidir 
(Duening vd., 2010:61). Bir organizasyonun değişmesi kalplerinin ve akıllarının değişmesi 
hakkındadır. Organizasyonun değişmesi bireylerin duygu, düşünce ve faaliyet durumlarının 
değişmesidir (Shields, 2006:79). Değişim ve liderlik yakından ilişkilidir. Değişim liderlere olan 
ihtiyacın artmasına neden olur ve liderler değişimi sağlamaya çalışırlar (Adair, 2002:220). 
Değişimle ilgili olan liderlik, takipçilerin bakış açılarında, inançlarında, özelliklerinde ve 
motivasyonlarında dönüşümü gerçekleştirir (Parry, 1998:86).

Dönüştürücü değişim basitçe yapılması gereken bir şey değildir (Balogun ve Jenkins, 
2003: 248). Dönüşüm insan aklında tasarlanır ve bir bütün olarak kurumun düşüncesine 
transfer edilir. Dönüşüm bir seçim sonucudur, bir amaç faaliyetidir, öncelikle birisi tarafından 
gerçekleştirilir, daha sonra birkaç kişi tarafından ve ondan sonra birçok kişi tarafından yapılır, 
sonunda radikal değişimi sağlamak için gerekli olan topluluk tarafından gerçekleştirilir (Oden, 
1999:22). Organizasyonel dönüşüm, bir organizasyonun kabul edilen yerleşmiş rutinlerinin 
değişmesinin bir yoludur. Bu yüzden organizasyonel dönüşüm farkına varılabilen veya 
varılamayan canlanmayla bir organizasyondaki köklü değişimlerdir (Gartner, 2004:206) ve 
şirketi geçmişinden ayıran farklılaştırıcı bir olay olarak görülmektedir (Kim, 2007:446).

Başarılı dönüşüm ve yeni fikirler üç önemli alana dikkat etmekle elde edilir: İçerik, insan 
ve süreç. İçerik; strateji, yapı, sistem, süreç, teknoloji, ürün, hizmet, iş uygulamaları ve bunun gibi 
organizasyonun değişim ihtiyaçları hakkındaki şeyleri ifade eder. İnsan; davranışlar, yetenekler, 



KARCIOĞLU, KAYGIN | The Effect of Understanding of Transformational Leadership on Creavitiy and Innovation

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 5 * Year 2013

104104

duygular, zihin yapısı, kültür, motivasyon, iletişim, sorumluluklar, ilişkiler ve politikaları 
kapsayan değişimin insan dinamiklerini ifade eder. Süreç; içeriğin ve insan değişiminin nasıl 
planlanacağını, dizayn edileceğini ve uygulanacağını gösterir. Diğer bir ifadeyle, süreç; hem 
içerikten ve hem de insanlardan kaynaklı sonuçları ortaya koyacak kararları ve faaliyetleri ifade 
eder (Anderson ve Anderson, 2010:24).

Organizasyonların iç ve dış çevrelerindeki çeşitli değişimler, onların dönüşümü için bir 
yönlendirici olarak hareket eder (Singh, 2008:97). Dönüştürücü liderlerin başarılı bir dönüşümü 
sağlamaları günümüz dönüşümlerinin özelliklerini bilmeleriyle yakından ilgilidir. Bu bağlamda 
günümüz dönüşüm özellikleriyle ilgili olarak şunları ifade edebiliriz: Dönüşüm, çok köklü bir 
değişimi ifade etmektedir. Örgütsel gelişme alanında söz sahibi bir araştırmacı ve uygulamacı 
olan Richard Bechard’a göre dönüşüm, kendisini diğer değişim türlerinden ayıran bir takım 
özelliklere sahiptir. Bechard’a göre her şeyden önce dönüşüm, işletme içerisindeki mevcut 
durumun meydana gelen dış değişimlere ayak uydurmasını sağlamak amacıyla ayarlanması 
ya da onda bir takım değişikliklerin yapılmasından öte, işletmenin şekil, yapı ve doğasında 
çok köklü ve ani bir takım değişiklikleri içermektedir. Dönüşümün ikinci özelliği değişim 
gerekliliğinin işletme içerisindeki güç ya da olgulardan çok, işletme dışı güç ya da olgulardan, 
bir başka ifade ile dış çevrede meydana gelen gelişmelerden kaynaklanmasıdır. Dönüşümün 
üçüncü özelliği, söz konusu değişimin yüzeysel değil, derin ve her tarafa yayılan bir değişim 
olmasıdır. Dönüşümde, meydana gelen değişmeler işletmenin her bölümünü ve düzeyini kapsar. 
Adem-i merkeziyetçilik, örgütsel küçülme ve coğrafi konum yenileme gibi faaliyetlerin hepsi 
yapısal ilişkileri derinden etkileyen dönüşüm örnekleridir. Son olarak dönüşüm, bütünüyle 
farklı ve hatta yeni bir takım davranışları gerektirir. İşletme çalışanlarının mevcut davranışları ve 
tutumlarını küçük çaplı bir takım değişiklerle korumaları, dönüşümün gereklerini karşılamada 
yeterli olmaz. Dolayısıyla örgütsel dönüşüm, işletmenin bir bütün olarak yeni ve farklı 
eylemleri gerçekleştirmesini zorunlu kılar (İşcan, 2002: 110-111). Dönüştürücü değişim bugün 
organizasyonların karşılaştığı en karmaşık olan değişimdir ve en az anlaşılır olanıdır. Bu değişim, 
başarılı bir şekilde meydana geldiği zaman olağanüstü bir ilerleme veya buluş sonuçları elde 
edilmesine vesile olabilir. Başarısız bir şekilde gerçekleştiği zaman organizasyonun tamamında 
bozulmalarına neden olabilir. Dönüşüm, liderler için en zorlu ve fırsatlarla dolu olan, potansiyel 
olarak tatmin edici girişimlerden birisidir (Anderson ve Anderson, 2010:59). Dönüşüm 
stratejinin, yapının, sistemlerin, süreçlerin radikal bir değişimidir, her zaman başarılı bir şekilde 
uygulamak ve sürdürmek için kültürün, davranışın, zihin yapısının değişimini (Anderson ve 
Anderson, 2010:60) gerekli kılmakta ve hayati önem arz etmektedir.

Dönüştürücü liderler, yaptıkları dönüşümlerle organizasyonlarını geçmişlerinden farklı 
kılarlar. Dönüşümleri başarıyla gerçekleştirmek için karizmalarını kullanırlar, takipçilerine 
bireysel ilgi gösterirler. Takipçilerinin farklı düşünmelerini ve yenilikçi yönlerinin gelişmesini 
sağlamak için entelektüel teşvikte bulunurlar ve takipçilerinin amaçlara doğru hareket etmelerini 
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sağlamak için onlara ilham verirler. Dönüştürücü liderler; stratejik düşünce yapısına sahip olan, 
çalışanlarına değer veren, risk alabilen, proaktif davranabilen, iyimser ve kararlı olan, içsel 
kontrol odağına sahip, belirsizliğe karşı tolerans gösterebilen liderlerdir.

Dönüştürücü liderler değişim ihtiyacını tanımlarlar (Keegan ve Den Hartog, 2004:609). 
Değişim ihtiyacı için gerekli çabayı göstererek takipçilerini ikna ederler, değişimi gerçekleştirirler 
ve değişimi sürekli kılmak adına değişimi kurumsallaştırırlar. Bu sayede organizasyon köklü bir 
şekilde değişir.

Dönüştürücü liderler, takipçilerini motive etmek ve ilham vermek için geleceğin 
vizyonunu yaratan karizmatik liderlerdir (Handsome, 2009:37). Gelecekte istedikleri konumda 
olmak için takipçilerini heyecanlandıracak ve onları harekete geçirecek bir vizyon oluştururlar. 
Dönüştürücü liderlerin oluşturdukları vizyonların birtakım özellikleri vardır. Girişimsel 
vizyonların en önemli özellikleri takipçilere ilham verme, yenilikçi olma, iyimser ve risk alma 
gibi birtakım özelliklerdir. Vizyonun işletmenin bütününde benimsenmesi, dönüştürücü liderin 
vizyon yaratırken takipçilerini de işin içine katmasıyla sağlanabilir. Bu durum, arzulanan gelecek 
için daha istekli olan, işletmeyle özdeşleşen ve sorumluluk almaktan çekinmeyen çalışanların 
ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Dönüştürücü liderlik önemli değişimleri meydana getiren “yüksek düzey” amaçlara 
ulaşmak için liderlerin ve takipçilerin gayretlerini düzenlemesi sayesindeki katılımcı bir süreçtir 
(Ensley vd., 2006:250). Dönüştürücü liderliğin önemi, gerekli dönüşümleri yapmasından ve 
çevre şartlarına cevap verebilme özelliğinden ileri gelmektedir. Değişim ve dönüşümler örgütler 
için bir yaşam yolu olmaktadır. Günümüzde sürekli olarak değişen çevre koşulları, işletmeleri 
başarıya taşıyacak ve dönüşümleri başarıyla gerçekleştirebilecek olan dönüştürücü liderlere olan 
ihtiyacı daha fazla hissettirmektedir.

5. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ANLAYIŞININ YARATICILIĞA ETKİSİ

Bir şirketin yaratıcılığı rekabet avantajının bir kaynağı olarak düşünülür (McAdam ve 
McClelland, 2002:113). Yaratıcılık sadece çoklu alternatifl eri üretmeyi ve değişime açık olmayı 
içermez, aynı zamanda görünmeyen olanakları ve yenilik kullanımını ortaya çıkarmayı da 
gerekli kılar (Brockner vd., 2004:209). Yaratıcılık, yaratıcı sürecin dört temel aşamaya sahip 
olduğunu ve her bir aşamanın usulüne uygun gerçekleşmesinin gerekli olduğunu düşünmek 
sayesinde geliştirilebilir. Bu aşamalar: Hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve gerçekleştirmedir 
(Th omas, 2004:61). Dönüştürücü liderler sahip oldukları özellikler sayesinde bu sürecin 
başarıyla sonuçlanmasını sağlamaya çalışırlar.

Çeşitli nedenler dönüştürücü liderliğin çalışanların yaratıcılığını ve yeniliğini artırabileceği 
beklentisini desteklemektedir. Öncelikle, dönüştürücü liderler arzulanan performans için 
takipçilerin kişisel değer sistemlerini etkilemek yoluyla sözleşmeden doğan anlaşmaların ötesine 
geçerler. İkincisi dönüştürücü liderler entelektüel teşvik sağlamayla “gruptan farklı” düşünmek, 
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üretkenlik ve keşfedici düşünme süreçleri için takipçilerini cesaretlendirirler. Yeni durumlarla 
eski problemleri düşünmede takipçilerini harekete geçirirler ve takipçilerinin kendi değerlerini, 
geleneklerini ve inançlarını değerlendirmede onları cesaretlendirirler. Takipçilerden yüksek 
başarılar beklemek ve onlara özgüven oluşturmak yoluyla uzun dönemli amaçlara, misyonlara 
ve vizyonlara bağlılıklar oluşturmaya, kısa dönemli amaçlara odaklanmaları değiştirmeye, hızlı 
çözümleri, uzun dönemli amaçları geliştirmeye de yardım ederler (Jung vd., 2003:528-529).

Dönüştürücü liderler yaratıcı sürecin temel yönlendiricisi olan değişimi ya da dönüşümü 
ararlar. Bir lider entelektüel teşvik sağladığı zaman, çalışanlar eski yollarla yapılan şeyleri ve 
onların varsayımlarından bazılarını tekrardan gözden geçirmeye cesaretlendirilir. Dönüştürücü 
liderlerin verdiği destek, cesaretlendirme, çalışanların çalkantılı bir çevreyle karşılaştıklarında 
bile liderin değişimi teşvik etmesine karşılık vermelerini sağlar. Liderler idealleştirerek 
etkilemeyi ve ilham vermeyi sağladıkları zaman, çalışanlar organizasyonel amaçları başarmak 
için daha sıkı çalışırlar; çünkü onlar bir rol modeli olarak böyle liderleri seyrederler (Oke vd., 
2009:68). Yaratıcı problem çözme tarzlarını yönetmek, liderlere performans üzerinde önemli 
bir etki yapma imkânı sağlar (Basadur, 2004:103). Bir birey herhangi yeni bir fikrin temel 
kaynağıdır ve organizasyonel yenilik için bir temel sağlar. Bu yüzden çalışanların yaratıcı 
performansları organizasyonel yenilik için gerekli olan hammaddeleri sağlar. Yaratıcı çalışanlar 
yeni ürünler için fırsatları tanımlama eğiliminde olanlardır. Bu çalışanlar sadece problemler 
ve diğerlerinin birincilik fikirleri için yaratıcı çözümler meydana getirmezler aynı zamanda 
yeni fikirlerin uygulanması için yeterli planlar da geliştirirler. Shalley ve Gilson (2004), yaratıcı 
çalışanların, organizasyonel ürün, uygulamalar ya da prosedürlerle ilgili yeni ve faydalı fikirler 
ürettiklerini ileri sürmektedirler. Çalışanların yaratıcılıkları organizasyonel yeniliğe pozitif etki 
eder (Gümüşlüoğlu ve İlsev, 2009:465).

6. DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ANLAYIŞININ YENİLİĞE ETKİSİ

Yoğun rekabet baskısı, artan çevresel çalkantı ve karmaşıklık tarafından alevlenen 
yenilik yönetimi, çağdaş organizasyonlarda önemi gittikçe artan bir faaliyet olmaktadır (Davis, 
1999:295). Organizasyonel yenilik, organizasyon içerisinde değer yaratacak mal ve hizmetlerin 
geliştirilmesini ve organizasyonun amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir faaliyettir. Bu faaliyetin 
ortaya çıkması liderlik anlayışını gerekli kılmaktadır.

Liderler tanımı gereği yenilikçidirler. Onlar diğer insanların yapamadığı veya cesaret 
edemediği şeyleri yaparlar; eski şeyleri yeni yaparlar. Geçmişten öğrenme yoluyla, geleceği 
gözlemlemekle birlikte, şimdiyi yaşarlar (Bennis, 2009:135). Liderliğin organizasyonlardaki 
faaliyetlerde ve yenilik sürecini beslemede önemli bir rol oynadığı kesindir. Bir organizasyonda 
başarılı yenilikler, organizasyon liderleri veya üst yönetim tarafından kontrol edilen önemli ve 
stratejik kaynakların uyumunu gerektirir. Liderler sadece yenilikçi fikirler için davranışsal bir rol 
modeli olarak hizmet etmezler; aynı zamanda yenilikçi faaliyetleri olumlu etkileyen özellikleri 
ve yenilikçi davranışları arttırmak için de hizmet ederler (Oke vd., 2009:67-68). Liderlik tarzının 
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özellikle yenilik üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu öne çıkarılmıştır (Arago´n-Correa vd., 
2007:351). Yeniliği desteklemek özel bir liderlik çeşidi gerektirebilir. Bugünün işletme liderleri 
organizasyon içindeki yenilikçi davranışları cesaretlendirmeyi nasıl yapacağı zorluğuyla 
karşılaşırlar (Smith, 2010:64). Varsayımlara meydan okuma, risk almak ve takipçilerine ilham 
vermeyi içeren dönüştürücü liderlik ideal olarak yenilikler keşfetmeye uygun olmakta (Jansen 
vd., 2009:8) ve bu yenilikler sayesinde değer yaratabilen bir anlayış olmaktadır.

Dönüştürücü liderlik, şimdiki ve gelecekteki problemleri çözmede, risk almada ve görevleri 
yapmanın uygun yollarını bulma zorluğunda yenilikçi düşünce için çalışanları daha fazla 
cesaretlendirmeyi içerir (Menguc vd., 2007:316). Liderlerin ilham verme ve entelektüel teşviği 
kullanmaları organizasyonel yenilik için önemlidir. Dönüştürücü liderler organizasyonları 
içindeki yaratıcı fikirleri geliştirler. Bu davranış dönüştürücü liderlerin “birincilik rolünü” 
gösterir. Bu liderler takipçilerini harekete geçirici bir vizyona sahiptirler. Takipçilerden 
beklenenlerin ötesinde iş yapma istekliliklerini arttırırlar ve işlerinde yenilikçi yaklaşımlara 
uyum sağlamak için onları teşvik ederler. Dönüştürücü liderler, pazar yenilikleri başarısında da 
pozitif bir etkiye sahiptirler. Güçlü bir yenilik vizyonu yaratan ve kendine güven ve güç duygusu 
ortaya koyan liderler pazar yeniliğinde başarılı olmaya çalışırlar. Bu liderler yeniliğin başarıyla 
gerçekleşmesini sağlamak için takipçilerini harekete geçirirler (Gümüşlüoğlu ve İlsev, 2009:464).

Dönüştürücü liderliğin çeşitli özellikleri şirket yeniliğiyle ilgilidir. Dönüştürücü liderler, 
etkileşimli bir vizyona, etkili bir iletişime ve paylaşılan değerlere en üst düzeyde önem göstermeye 
ve yenilikçi takımlar için uygun bir çevre teşvik etme özelliğine sahiptirler. Onlar ortak 
organizasyonel öğrenme süreçlerini, takipçiler ve liderler arasında karşılıklı güven sağlamayı, 
proaktifl iği ve risk almada önemli özellikleri desteklerler (Arago´n-Correa vd., 2007:351).

Yenilikçi bir süreç fikir üretiminden uygulamaya geçer (Smith, 2010:27). İşletmeler yenilik 
kapasitelerini geliştirmek için yenilikçi düşüncelerin açığa çıkmasını sağlamaları gerekmektedir.

Tablo 1. Yenilikçi Düşünceyi Cesaretlendirme İlkeleri

İşle ilgili varsayımları sorgulamada insanları cesaretlendirmek

Problemlere farklı bakış açılarından bakmak için insanları cesaretlendirmek

Yenilikçi fikirleri geliştirmeye zaman harcamada insanları cesaretlendirmek

Yenilikçi fikirleri kabul etmek ve ödüller sağlamak

Kaynak: G. Yukl, ve R. Lepsinger, Flexible Leadership: Creating Value by Balancing Multiple 
Challenges and Choices, John Wiley, 2004, s.116’dan uyarlanmıştır.

  Başarılı olmada işletmelerin bugünkü kültürü yenilikçi olmasıdır (Davis, 2010:6532). 
Bugünün rekabetçi avantajı yarınların ortak uygulamalarıdır. Rakibinin önünde olmayı isteyen 
şirketler için, onların ürün ve süreçlerindeki sürekli yenilik en iyi strateji olarak görülmektedir 
(Nijhof vd., 2002:675). Başarılı yenilik, bir organizasyonu ve zaruri olan beş fonksiyonu 
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yerine getirme yeteneğinde olan yöneticileri gerekli kılar. Bu fonksiyonlar: Yaratıcı insanları 
seçmek/geliştirmek, takımlarda yaratıcılığı cesaretlendirmek, takımı eğitmek, yenilik hakkında 
iletişimde bulunmak, yenilikteki engelleri aşmak (Th omas, 2004:64-66).

Çevre çalkantılı ve belirsiz olduğu zaman ve müşterilerin tercihleri değiştiği zaman, 
organizasyonel yenilik hayatta kalmak için daha önemli hale gelir (Jung vd., 2008:585). Pazar 
yerindeki şiddetli rekabet, küreselleşme ve son yıllardaki teknolojinin gelişmesi yüzünden yenilik 
ve farklılaşma her şirket için gerekli bir zorunluluk olarak düşünülmektedir. Aynı zamanda, 
işletmeler pazar başarısı ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmede yeni fırsatlardan 
faydalanmak için yeni ürünlere veya süreçlere ve pazarlara ihtiyaç duyarlar (Tajeddini, 2010:221). 
Dönüştürücü liderlik, özellikle yenilikleri keşfetmek için uygun bir yöntemken, ayrıca yeniliği 
geliştirmede de önemli bir rol oynar (Jansen vd., 2009:9). Dönüştürücü lider yenilikler yapmak 
ve bunları geliştirmek suretiyle farklılıklar yaratabilir. İşletmelerde kullanılan teknoloji, üretim 
yöntemleri aynı olduğundan farklılığı yaratmak dönüştürücü liderin yenilikçi faaliyetleriyle 
ortaya çıkacaktır.

7. SONUÇ

Çevresel koşulların hızla değiştiği, dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, işletmelerin 
başarılı olmaları yaratıcılık ve yenilik faaliyetlerinde bulunmalarına bağlıdır. Yaratıcılık ve 
yenilik, işletmelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini sağlar. Bu faaliyetler 
işletmelerin yaşam kaynaklarıdır. Yaratıcılık sonucunda yenilikler, yenilikler sonucunda ise 
değişimler ve dönüşümler meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu faaliyetler şirketin geleceğini 
etkileyen stratejik öneme sahip faaliyetler olmaktadır. Büyümenin, gelişmenin ve işletmenin 
faaliyetlerini yarınlara taşımasının unsurlarıdır. İşletme liderleri, farklı ve faydalı olabilecek 
fikirleri yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, yönetim tekniklerine dönüştürerek değer yaratırlar.

Yaratıcı fikirlerin yeniliklere dönüşmesi, değişimi istemekle ve onu uygulamaya geçirme 
gayretiyle yaşam bulacaktır. Çevre koşullarının faaliyette bulunmayı zorlaştırması, belirsizlik 
ve risk durumunun daha da belirgin hale gelmesi işletmelerin yaratıcılığa ve yeniliğe daha çok 
önem vermelerini gerektirmektedir. İşletmelerin, rakiplerinin ürün ve hizmetlerine benzeyen 
ürün ve hizmetler üretmesi veya onların yönetim tekniklerine ve sahip oldukları süreçlere 
benzer uygulamalarda bulunması, sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerini ve başarılı 
olmalarını zorlaştırmaktadır. Sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak ve başarılı olmak 
farklılıkların gerçekleştirilmesiyle sağlanabilir. Bu açıdan farklı fi kirler geliştirmek ve bunları 
uygulamaya geçirmek gerekmektedir. Dönüşümlere neden olan yaratıcılık ve yenilik faaliyetleri 
dönüştürücü liderlik anlayışıyla desteklenebilir ve geliştirilebilir.

Dönüştürücü liderlik, vizyon ilham sağlama ve rol modeli olma, entelektüel teşvik 
sağlamak, grup amaçlarının kabulünü gerçekleştirmek, takipçilerden yüksek başarı beklemek 
ve onlara bireysel ilgi göstermek gibi bir takım özellikleri içerisinde barındıran bir anlayıştır. 
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Bu özellikler takipçileri cesaretlendirir, onları harekete geçirir, iş yapma isteklerini arttırır 
ve beklenenden daha fazlasını yapmalarını sağlar. Bu anlayış dönüşümleri gerçekleştirmeye 
odaklı bir anlayıştır. Dönüştürücü liderler yaratıcılığı teşvik ederek ve yeniliği destekleyerek 
başarı elde edebilir. Bunun için yaratıcılığı teşvik edecek ve geliştirecek bir ortam oluşturulmalı, 
takım çalışmasına önem verilmeli, bireylerin kişisel gelişimlerini sağlayacak eğitimler verilmeli, 
araştırma geliştirme faaliyetlerine önem verilmelidir. İşletmelerde yaratıcılık ve yenilik faaliyetleri 
dönüştürücü liderlik tutum ve davranışlarıyla desteklendiği bir kültür oluşturulmalıdır.
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1. GİRİŞ

Avrupa Birliği dış ilişkilerinde “insan hakları” sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi başta olmak üzere üçüncü ülkelerle yaptığı antlaşmalara 
insan hakları koşulları koymakta ve böylece tüm dünyada insan haklarının savunuculuğunu 
yapmaktadır. Bu kapsamda 1993 yılında AB’ye aday ülkelere demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden kurumların varlığı 
olarak özetlenebilecek “Kopenhag Siyasi Kriterleri’ni” karşılama şartı getirilmiştir.

1999 Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin adaylık statüsü kazanması sonrasında Avrupa Birliği, 
Türkiye’de insan haklarının durumuyla daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bu kapsamda, AB 
Komisyonu her yıl yayımladığı Türkiye ilerleme raporlarında insan hakları alanında sağlanan 
gelişmeleri yakından izleyerek Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesi çabalarını teşvik edici 
rol oynamaktadır.

Türkiye’de “AB Uyum Yasaları” adı altında çok önemli reform paketleri hayata 
geçirilmiştir. Uyum Yasaları çıkarılırken, Ulusal Program taahhütlerinde belirlenen öncelikler 
göz önünde bulundurulmuştur. Ulusal Program taahhütlerinin hazırlanması sırasında da, 
müktesebatın Avrupa standartları ile en çok çelişen, insan hakları bakımından en çok problem 
oluşturan hükümlerle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye hakkında en çok 
mahkumiyet kararı verilen hükümlere öncelik verilmiştir. Bu makalede uyum yasaları ile en çok 
değişiklik yapılan konulardan biri olan ve bütün diğer hakların temelini oluşturan yaşam hakkı 
konusunda getirilen düzenlemeler incelenecek, alınan mesafe ve görülen eksiklikler ortaya 
konulacaktır. Zira, yaşam hakkı olmadan diğer hakların kullanılması mümkün değildir.

2. YAŞAM HAKKI’NIN ÖNEMİ

Yaşam hakkı insanoğlunun en temel hakkı, varlığının ve fizik devamlılığının ilk koşuludur. 
İnsan haklarının ilki, insanoğlunun üstün hakkı olarak yaşam hakkına saygı, bütün diğer 
hakların kullanılması için vazgeçilmezdir (Kaboğlu, 1999: 272).

Yaşam ile insan hayatı kastedilmektedir. Yaşam hakkı, en temel insan hakkı olarak sayılan 
en önemli haktır ve tüm hakların en temel olanıdır. Bir kimse yaşam hakkından keyfi olarak 
mahrum bırakılırsa diğer bütün haklar anlamsız olacaktır. Bu hakkın temel olma niteliği ayrıca 
hakkın “geri alınamaz” nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Savaş zamanında ve ulusun 
varlığını tehdit eden diğer olağanüstü durumlarda bile bu hak esirgenemez (Korff , 2006: 5). 
Yaşam hakkı sağlanmadan diğer hakların bir öneminin bulunduğunu iddia etme olanağı yoktur. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 3. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
(AİHS) 2. maddesinde güvence altına alınan bu hak, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 
2. maddesinde de “Herkes, yaşama hakkına sahiptir. Hiç kimse, ölüm cezasına çarptırılmamalı 
veya idam edilmemelidir” hükmü ile ifade olunmuştur (AB Temel Haklar Şartı). Bunun dışında, 
BM İnsan Hakları Beyannamesi (mad. 3), Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
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(mad. 6), Çocuk Hakları Sözleşmesi (mad. 37), Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (mad. 4) ve 
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (mad.4) gibi birçok uluslararası sözleşmede de yaşam 
hakkı en temel hak olarak kabul edilmiştir. Yaşam hakkı, kamu makamlarının emri veya izni 
ile öldürülmeme, yaşama yönelik tehlike ve risklere karşı yine kamusal makamlar tarafından 
korunma hakkıdır. Her bireyin kanun tarafından korunduğu fikri, devlete sadece isteyerek 
ölüme neden olmaktan kaçınma yükümlülüğü değil, yaşamı korumak için gerekli önlemleri 
alma ödevini de yükler (Kaboğlu, 1999: 272).

10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nin “yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır” şeklindeki 3. maddesi yaşam 
hakkıyla ilgilidir (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, www. belgenet, 2012). Ayrıca, 1966 yılında 
BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 
6. maddesi yaşam hakkını düzenler. “Her insan doğuştan yaşama hakkına sahiptir. Bu hak hukuk 
tarafından korunur. Hiç kimse yaşama hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz.” (Kişisel ve 
Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi,tbmm.gov.tr, 2012) şeklindeki söz konusu maddede 
yaşam hakkının önemi vurgulanmaktadır.

AİHS’nin 2. maddesindeki “Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır” hükmü, 
devletlerin hukuka aykırı biçimde yaşam hakkına müdahale etmemesi şeklinde özetlenebilecek 
negatif yükümlülüklerine ek olarak, yaşam hakkını korumaya yönelik önlemler olarak 
özetlenebilecek pozitif yükümlülükler de yüklemektedir. Söz konusu hüküm, yasa koyucuyu 
insan yaşamını koruma yükümlülüğü altına sokmaktadır (Metin, 2010:116).

AİHS’nin 2. maddesi “Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında 
mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez” ifadesi 
ile AİHS ölüm cezasını açıkça yasaklamamaktadır (İHAS 11. ve 14. Protokoller, www.yargitay.
org.tr, 2012). Ancak, Avrupa Konseyi üye devletleri 28 Nisan 1983 tarihinde imzaya açılan ve 
01.03.1985 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye ek 6 Numaralı Protokol ile ölüm cezasını barış 
zamanlarında yasaklamıştır. Türkiye, 6 Numaralı Protokolü 15/01/2003 tarihinde imzalamıştır. 
Türkiye, 26.06.2003 tarihli ve 4913 sayılı ölüm cezasını ortadan kaldıran kanunu çıkarmış ve 
kanun Resmi Gazetenin 17.09.2003 tarihli sayısında yayımlanmıştır (Resmi Gazete, Sayı: 25232, 
2003). Protokol onay belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne kayıt ettirilmesiyle 
Türkiye bakımından 01/12/2003 tarihinden itibaren yürürlük kazanmıştır (Öndül, www.ihd.
org.tr, 2011).

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 21 Şubat 2002 tarihinde “AİHS’nin ölüm cezasının 
her koşulda kaldırılmasını düzenleyen sözleşmeye ek 13 Numaralı Protokol”ünü kabul etti. 
3 Mayıs 2002’de Vilnius’te Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açılan protokol, yürürlüğe 
girmesi gerekli olan asgari 10 devletin onay sürecini tamamlamasıyla 1 Temmuz 2003 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir (13. Protokol (www.belgenet.com, 2004).
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Ölüm cezasından arındırılmış bir Avrupa oluşturma çabaları sonucunda İnsanlık tarihinde 
önemli bir dönemeç niteliğini taşıyan belge 2002’de kabul edilen (Gemalmaz, 1997: 319) “İnsan 
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Ölüm Cezasının Her 
Durumda Kaldırılmasına Dair 13 Numaralı Protokol” ile ölüm cezası savaş ve yakın savaş 
tehlikesi hali de dahil olmak üzere her durumda kaldırılmıştır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen 
istisnanın 13. Protokol’ün kabulünden sonra uygulanması imkanı kalmamıştır.

3 Mayıs 2002 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 9 Ocak 2004 tarihinde 
Strazburg’da imzalamış, 06/10/2005 tarih ve 5409 sayılı “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri 
Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No’lu 
Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun”u çıkarmıştır. (Resmi Gazete, 
Kanun no:5409,2005). Bakanlar Kurulu’nun 17/11/2005 tarih ve 2005/96849 sayılı kararı ile bu 
protokolün onaylanması kararlaştırılmıştır. 13 No’lu Protokol 01/06/2006 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiştir.

3. DEVLETİN YAŞAM HAKKINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman/İngiltere davasında verdiği kararda AİHS’nin 
“Herkesin yaşam hakkı yasanın koruması altındadır” şeklindeki 2. maddesinin 1. paragrafının 
ilk cümlesinin, devlete sadece kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmekten kaçınma değil, ayrıca 
kendi egemenlik alanında bulunan kişilerin yaşamını korumak için gerekli tedbirleri alma görevi 
de verdiği belirtilmiştir (Metin, 2010: 125).

Avrupa Konseyi’ni oluşturan demokratik toplumların en temel değerlerinden biri olarak 
kabul edilen yaşam hakkının korunması için AİHS’in 2. maddesinin öngördüğü 4 istisna dışında 
devletlere fiili öldürmelerde sorumluluk yüklemektedir. Bu dört istisna şunlardır: (Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, http://anayasa.gov.tr)

Yasanın Öngördüğü Durumlarda Yetkili Mahkemece Verilen Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesi: Avrupa devletleri idamsız bir Avrupa idealine yönelik ilk adımı 1 Mart 1985’de 
yürürlüğe giren Sözleşmeye ek 6 Nolu Protokolle atmıştır. Ölüm cezasını, savaş hali gibi 
olağanüstü durumlar dışında yürürlükten kaldıran 6 Nolu Protokol, katılanlar bakımından 2. 
maddeyi değiştirmekle beraber ölüm cezasını tamamen yasaklamış değildi (Cengiz, 2011: 385).

1. Bir Kimsenin Yasadışı Şiddete Karşı Korunması: Meşru sınırlar içinde gerçeklesen 
meşru müdafaa yasam hakkının bir istisnasıdır. Yasama hakkına saldırıda bulunan, 
hukuka aykırı şiddet kullanan kişiye karşı mağdurun kendini korumamasını savunmak 
mümkün değildir. Strazburg denetim organları, meşru müdafaa durumunun varlığını 
değerlendirirken ulusal mevzuatın bu konuda koyduğu koşullarla bağlı değildir 
(Gölcüklü ve Gözübüyük, 1994: 164).

2. Bir Kişiyi Kanuna Uygun Olarak Yakalamak veya Kanuna Uygun Olarak Tutuklu 
Bulunan Kişinin Kaçmasını Önlemek: Bu madde, bir suçu önlemek ve hukuka 
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uygun bir yakalama yapma amacına matuf kamusal eylemler sırasında meydana 
gelen ölümlerin orantılı olması durumunda makul görüleceğini ifade etmektedir. 
Ancak devletin sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmek için katı bir orantılılık 
aranmaktadır (Gölcüklü ve Gözübüyük, 1994: 166).

3. Ayaklanma veya isyanın, kanuna uygun olarak bastırılması amacıyla kuvvete 
başvurma: Demokratik toplumun devamı konusunda mutlak bir zorunluluk söz 
konusu olduğunda, devletin, yasam hakkının mutlak niteliğine dokunmaksızın, 
orantılı olarak güç kullanabilmesi anlamına gelmektedir. Son olarak sayılan istisnalar, 
özellikle asker ve polis olarak güvenlik güçlerinin faaliyetleriyle ilgilidir (Gölcüklü ve 
Gözübüyük, 1994: 164).

İnsan haklarının korunmasına yönelik tüm uluslararası oluşumlar, kasti ve keyfi 
öldürmelere karşı kişinin yaşam hakkını korurken, aynı zamanda devlete yükümlülükler de 
getirmektedir. Bu yükümlülükler, negatif ve pozitif yükümlülüklerdir. Negatif yükümlülük, 
devletin haklara müdahaleden uzak durması, kaçınması ve böylelikle insan haklarına 
saygı duymasını gerektirir. Devletlere getirilen birinci yükümlülük bir kimsenin kasten 
öldürülmesinin yasaklanması veya engellenmesidir. Burada güdülen amaç, bireyin keyfi 
biçimde öldürülmesinin önlenmesidir. Bu yükümlülük yalnızca kasten öldürme durumunda 
değil aynı zamanda kusurlu şekilde adam öldürme eylemlerini de içermektedir.  N e g a t i f 
yükümlülük kimi zaman güvenlik güçlerinin operasyonlarının yaşama hakkını koruyacak 
şekilde titizlikle planlanıp uygulanmasını gerektirmektedir. Zira düzenin korunması için 
barışçıl önlemler almak durumunda bulunan devlet, bazen insanların hayatlarını korumak 
için güç veya silah kullanmak zorunda kalabilmektedir. Kimi zaman bu durumlar ölümle 
sonuçlanabilmektedir. Kolluk, operasyonlarını her türlü ihtimali düşünerek kazara ölüm vuku 
bulmasını ve ateşli silah kullanılmasını en asgari seviyeye indirmek amacıyla operasyonları 
planlamalı ve kontrol etmelidir (Gölcüklü ve Gözübüyük, 1994: 164). Bu yükümlülük, devletin 
kişilerin yaşam hakkını güvence altına alacak sistemi kurması, kasıtlı veya taksirli ölümleri 
cezalandırması ayrıca kasıtlı ölüm veyahut taksirli ölüm halinde bunun failini ortaya çıkaracak 
gerekli soruşturmanın özenle ve bağımsız kurumlarca yapılmasını sağlamak yükümlülüğü 
anlamına gelmektedir. Devlet hem haklara müdahale etmemekle yükümlü, hem de o hakları 
korumakla, kullanabilir hale getirmekle yükümlüdür(Gölcüklü ve Gözübüyük, 1994: 164).

Pozitif yükümlülükler, yaşama hakkını etkin bir şekilde koruyan yasal bir rejim oluşturmak; 
yaşamı tehlike altında olan kişiler için koruyucu tedbirler almak; kuvvete başvurma sonucu 
gerçekleşen ölüm durumunda, bağımsız kurumlarca özenli, yeterli ve etkin bir soruşturma 
yapmak şeklinde formüle edilmektedir (Cengiz, 2011: 388). Yaşam hakkına yönelik eylemleri 
ceza kanunlarında suç olarak düzenlemek, bu tür suçların işlenmesini önlemek için caydırıcı 
önlemler almak, bu suçların önlenmesi için yeteri kadar kolluk kuvveti bulundurmak ve bu 
suçu işleyenlerin cezalandırılabilmesi için gerekli adli teşkilatı kurmak gibi yükümlülükler, 



Uyum Yasaları İle Türkiye’de “Yaşam Hakkı” Alanında Sağlanan Gelişmeler | EFE, HAN

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013

119119

devletin yasal rejim oluşturma yükümlülüğü içerisinde değerlendirilebilecek durumlardır. 
Pozitif yükümlülüğün ikinci gereği, somut bir tehlike karşısında hayatın korunması için ciddi 
tedbirler almaktır. Devletin, ölümle sonuçlanabilecek saldırı yahut eylemlere karşı kişinin 
hayatını korumak için gerekli ve uygun önlemleri alması gereği bu kapsamda değerlendirilebilir 
(Gölcüklü ve Gözübüyük, 1994: 164).

Devlet kolluk ve adalet kurumları marifetiyle egemenlik sahası içinde gerçekleşen bütün 
ölüm olaylarını, bağımsız kurumlarca özenle ve titizlikle araştırmakla yükümlüdür. Bu durum, 
kuvvete başvurma sonucu gerçeklesen ölümler sonrasında yeterli ve etkin soruşturma yapma 
yükümlülüğünün kapsamını belirlemektedir. AİHM’in bir kararında, etkin bir soruşturmanın 
nasıl yapılacağının altı çizilmiştir. Buna göre: Olay önlerine geldiğinde yetkililer kendiliklerinden 
harekete geçmelidir; devlet görevlileri tarafından kanuna aykırı olarak işlendiği iddia edilen 
bir öldürme olayına ilişkin soruşturmanın etkin olması için, soruşturmayı takip eden kişilerin 
olaylara karışmış olanlardan bağımsız olmaları gerekir; soruşturmanın aynı zamanda olayda 
kullanılmış olan gücün orantılı olup olmadığının belirlenmesine, sorumluların teşhisi ve 
cezalandırılmasına elverişli olacak şekilde etkin olması da gerekir; soruşturma makul bir hızda 
yapılması ve makul bir zamanda bitirilmesi gerekir; soruşturmanın ve soruşturma neticelerinin 
kamuya açık olması gerekir (Çavuşoğlu, 2003: 83).

4. AB’NİN TÜRKİYE İLERLEME RAPORLARINDA TÜRKİYE’DEKİ “YAŞAM HAKKI”NA 
YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ

1998 Yılı İlerleme Raporunda “İnsan Hakları ve Azınlıkların Korunması” başlıklı bölümde 
Türkiye’nin, Medenî ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi haricinde, insan haklarının 
korunmasıyla ilgili en önemli sözleşmeleri onayladığı vurgulanmıştır. Ancak, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Asamblesi’nin 1996 yılında aldığı bir kararla Türkiye’deki insan haklarının durumu, 
Avrupa Konseyi’nin izleme prosedürü altında olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin 4, 6 
ve 7. Protokoller haricinde, insan haklarının korunması için Avrupa Sözleşmesi’ni de onayladığı, 
Türkiye’nin, ölüm cezasını mevzuatında tutmaya devam ettiği belirtilmiş, ancak bu cezayı 
1984’ten beri uygulamadığının altı çizilmiştir (1998 İlerleme Raporu, www.abgs.gov.tr, 2012).

1999 Yılı İlerleme Raporunda; ölüm cezalarının mevzuatta bulunması eleştirilmiş, ayrıca, 
Avrupa Parlamentosu’nun, 22 Temmuz 1999 tarihli kararı ile 29 Haziran 1999’da Devlet Güvenlik 
Mahkemesi tarafından Abdullah Öcalan’a verilen cezayı infaz etmeme çağrısında bulunduğu 
hatırlatılarak ölüm cezasının uygulanmasının, Türkiye’de ölüm cezasının kaldırılması için 
sarfedilen önemli çabayı etkisiz kılacağının altı çizilmiştir (1999 İlerleme Raporu, www.abgs.
gov.tr, 2012).

Yaşama hakkıyla alakalı olumlu adımların da bulunduğu bildirilerek, Anayasa 
Mahkemesi’nin, güvenlik görevlilerine “ikaz edildiklerinde durmayan kişilere tereddütsüz ve 
doğrudan ateş etme” yetkisini veren bir yasa hükmünü iptal ettiği belirtilmiştir (1999 İlerleme 
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Raporu, www.abgs.gov.tr, 2012).

2000 Yılı İlerleme Raporunda; ölüm cezasının kaldırılması hakkında Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne ek 6 numaralı protokolün ve bazı önemli insan hakları belgelerinin imzalanmamış 
olduğu vurgulanmıştır(2000 Yılı İlerleme Raporu,www.meb.gov.tr,2012). Ölüm cezasının 
hâlâ kaldırılmadığı fakat bu cezanın infazı üzerine “de facto” bir durumun, Abdullah Öcalan 
davası dâhil, devam ettirildiği belirtilmiştir. Kasım 1999’da AİHM’nin, Türkiye’den Öcalan’ın 
infazını ertelemesini talep ettiği belirtilerek, Ocak 2000’de, Türk hükümetinin, bu davanın 
AİHM nezdinde sonuçlanmasına kadar infazın geçici olarak askıya alınmasını kabul ettiği 
rapor edilmiştir (2000 Yılı İlerleme Raporu, www.meb.gov.tr, 2012). Ölüm cezasını kaldıracak 
bir yasanın ne zaman müzakereye sunulacağı konusunda tartışmaların sürmekte olduğuna 
değinilerek, bu konudaki belirsizliğe dikkat çekilmiştir.

2001 Yılı İlerleme Raporunda TBMM’nin 3 Ekim 2001 tarihinde kabul ettiği Anayasa 
değişiklikleri, insan hakları ve temel özgürlükler alanındaki güvenceleri sağlamlaştıran ve idam 
cezasına sınırlama getiren önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir (2001 İlerleme Raporu, 
www.abgs.gov.tr, 2012).

2002 Yılı İlerleme Raporunda; İnsan hakları ve temel özgürlükler alanındaki teminatların 
güçlendirilmesini ve ölüm cezasının sınırlandırılmasını amaçlayan önemli bir anayasal 
reformun Ekim 2001’de, gerçekleştirildiği belirtilmiştir. TBMM’nin Ağustos 2002’de kabul ettiği 
üçüncü reform paketiyle, barış zamanında ölüm cezasının kaldırılması konusunda önemli bir 
adım attığı rapor edilmiş ve ayrıca, hükümetin, bu yeni hükümlerin süratle uygulanmasının 
sağlanması hususunda kararlı gözükmekte olduğu iletilmiştir (2002 Yılı İlerleme Raporu, www.
meb.gov.tr, 2012).

2003 Yılı İlerleme Raporunda; öncelikle müktesebatın üstlenilmesine ilişkin yenilenmiş 
bir Ulusal Programın kabul edildiği belirtildikten sonra, raporun kapsadığı dönem içerisinde, 
siyasi kriterlere yönelik olarak mevzuatın farklı alanlarında değişiklik getiren dört uyum 
paketinin kabul edildiği bilgisi yer almaktadır. Ayrıca, 4928 Sayılı Yasa Altıncı Uyum Paketi ile 
ölüm cezalarının barış zamanında mevzuattan çıkartılmasına yönelik çalışmalara hız verildiği 
belirtilmiştir(2003 İlerleme Raporu, www.abgs.gov.tr, 2012).

2004 Yılı İlerleme Raporunda; Ocak 2004’te imzalanan AİHS’ye Ek 13 Numaralı Protokol 
uyarınca ölüm cezasının her durumda kaldırıldığı ve AİHS’ye Ek 6 Numaralı Protokolün de 
onaylanması ile mevcut Türk mevzuatında ölüm cezası ile ilgili bölümlerin tamamen kaldırıldığı 
belirtilmiştir. Türkiye’nin uluslararası insan hakları sözleşmelerinin onaylanması ve AİHM 
kararlarının uygulanması konularında ilerleme kaydettiği hususu 2004 yılı ilerleme raporunda 
vurgulandıktan sonra, tüm bunlara rağmen, insan haklarına ilişkin kurumsal çerçevenin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir(2004 İlerleme Raporu, www.abgs.gov.tr, 2012).

2007 Yılı İlerleme Raporunda; Ermeni kökenli Türk gazeteci Hrant Dink’in, 2007 Ocak 
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ayında bir suikasta kurban gittiği belirtilerek, devletin yaşam hakkının korunmasına yönelik 
pozitif yükümlülüğünü yeterince yerine getirememesi eleştirilmiştir(2007 İlerleme Raporu, 
www.abgs.gov.tr, 2012).

5. TÜRKİYE’NİN ULUSAL PROGRAMLARDAKİ YAŞAM HAKKI ALANINDAKİ 
TAAHHÜTLERİ

2001 Yılı Ulusal Programının yaşam hakkına ilişkin bölümünde öncelikle idam cezaları 
konusundaki taahhüde yer verilmiştir. Buna göre “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, 
kesinleşmiş idam cezalarının yerine getirilmesi kararının münhasıran TBMM’nin yetkisinde 
olduğu vurgulandıktan sonra, TBMM’nin 1984 yılından bu yana yaşam hakkının özüne 
dokunulmaması yönünde benimsediği uygulamaya saygılı olunduğu ifade olunmuş ve Türk 
ceza hukukundan ölüm cezasının kaldırılması hususunun, şekil ve kapsamı itibariyle TBMM 
tarafından orta vadede ele alınacağı taahhüt olunmuştur(Ulusal Program, www.abgs.gov.tr, 
2011).

Ayrıca, yaşam hakkı kavramıyla bağlantılı olarak, insan hakları ihlâlleri sonuçlarının 
düzeltilmesi imkânlarının güçlendirilmesi başlığı altında, Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu’nun ve Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki 
Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasına gayret edileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, yargının işlevselliği 
ve verimliliğinin arttırılması bakımından, Olağanüstü Hal Yasası’nın genel Anayasa ve mevzuat 
değişiklikleri ışığında gözden geçirilmesinin hedefl endiği belirtilmiştir (Ulusal Program 2001, 
www.abgs.gov.tr, 2011).

2003 Yılı Ulusal Programında ölüm cezasının kaldırıldığı, işkence ve kötü muamelenin 
önlenmesine yönelik kapsamlı yasal ve idari düzenlemeler yapıldığı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararları ışığında yeniden yargılama imkânı getirildiği, olağanüstü hal uygulamasının 
ülke genelinde kaldırıldığı hatırlatılmıştır. Ayrıca, ölüm cezasının kaldırılmasına dair AİHS’ ye 
Ek 6 numaralı Protokol’ün de onaylandığı vurgulanmıştır (Ulusal Program 2003, www.abgs.gov.
tr, 2011).

2008 Yılı Ulusal  Programının giriş kısmında, ölüm cezasının her koşulda kaldırıldığı 
belirtilmiş ve ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine Ek 13 Numaralı Protokol’ün onaylandığı belirtilerek, yaşam hakkının güvence 
altına alınması bakımından gerekli anayasal ve yasal alt yapının temin edildiği ifade edilmiştir 
(Ulusal Program 2008, www.abgs.gov.tr, 2011).

6. YAŞAM HAKKI KONUSUNDA UYUM YASALARI İLE YAPILAN DÜZENLEMELER VE 
SONUÇLARI

Yaşam hakkına ilişkin olan doğrudan ve dolaylı düzenlemeler üçüncü uyum yasasıyla(4771 
Sayılı Kanun); altıncı uyum yasasıyla (4928 Sayılı Kanun); sekizinci uyum yasasıyla (5170 Sayılı 
Kanun) ve dokuzuncu uyum yasasıyla (5218 Sayılı Kanun) yapılmıştır.
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Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde hazırlanan ve 9 Ağustos 2002’de Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4771 Sayılı Kanun, üçüncü uyum yasası olarak bilinmektedir. 
Anılan yasanın 1. maddesi ile yapılan değişiklikle, AİHS’nin 6 nolu Protokolüne uygun olarak, 
idam cezası Türk hukuk sisteminden savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında çıkarılmıştır.

Ayrıca, 01.03.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 07.01.1932 tarihli ve 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 
Kanununda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür.

19 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren ve altıncı uyum paketi olarak bilinen 4928 
Sayılı Yasa ile üçüncü uyum paketi olarak bilinen 4771 Sayılı Yasa’nın l. maddesi değiştirilmiştir. 
Bu değişiklikle, ölüm cezasının savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında Türk mevzuatından 
çıkarılması amacıyla, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu’nda yer alan ölüm cezaları 
müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmüştür.

Yaşam hakkı konusundaki en kapsamlı değişiklikler sekizinci uyum paketi olarak bilinen 
ve 22.05.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 Sayılı Yasa ile yapılmıştır. Yasanın 2. 
maddesi ile Anayasamızın 15. maddesinde yer alan “ölüm cezası” ibaresi, ölüm cezasının temelli 
kaldırılmasına yönelik 38. madde değişikliğine paralel olarak madde metninden çıkarılmıştır.

Yine aynı şekilde, Anayasanın 17. maddesinde yer alan “Mahkemelerce verilen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesi hali ile” ibaresi de, yasanın 3. maddesi ile metinden çıkarılmıştır 
(5170 Sayılı Kanun, www.tbmm.gov.tr, 2011). Anayasamızın 17. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtildikten 
sonra, 2. fıkrasında tıbbi zorunluluklar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı 
hüküm altına alınmış, 3. fıkrasında ise kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı, kimseye insan 
onuruyla bağdaşmayan ceza verilemeyeceği somutlaştırılmıştır. 5170 sayılı yasa ile ölüm cezaları 
yaşam hakkının istisnası olmaktan çıkarılmıştır.

Değişikliğin en önemli maddesi olan 5. madde ile; Anayasanın suç ve cezalara ilişkin 
esaslarını düzenleyen 38. maddesi değiştirilmiştir. 38. maddede yapılan değişiklikle ölüm cezası 
ve genel müsadere cezası verilemeyeceği hüküm altına alınmış ve ölüm cezasını tamamen 
kaldırmaya yönelik olarak da Anayasanın 15, 17 ve 87. maddesinde değişiklikler yapılmıştır 
(5170 sayılı kanun, www.tbmm.gov.tr,2011).

Yasanın 6. maddesiyle, TBMM’nin görevlerinin sayıldığı kısımda geçen “mahkemelerce 
verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. 
Bu sayede ölüm cezası Türk mevzuatından tamamen çıkarılmıştır. Türk mevzuatından ölüm 
cezasına ilişkin hükümleri tamamen ortadan kaldırılması ve Dokuzuncu Uyum Yasası olarak 
bilinen 5218 Sayılı Yasa ile, 21.07.2004 tarihinde mümkün olmuştur (5218 Sayılı Kanun, www.
tbmm.gov.tr, 2011). Yasa, 5170 Sayılı Yasa ile ölüm cezalarının Anayasadan 15, 17, 38 ve 87. 
maddelerde yapılan değişiklikle kaldırılmasından sonra, Anayasaya paralellik sağlanması amacı 
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ile çıkarılmıştır.

Yasa ile çeşitli kanunlarda yer alan ölüm veya idam cezalarını gerektiren fiillerin 
yaptırımları ağırlaştırılmış ve müebbet ağır hapis cezası olarak değiştirilmiştir. 5218 Sayılı Yasa, 
anayasayı ölüm cezasına ilişkin ibarelerden temizleyen 5170 Sayılı Yasa’nın, anayasa dışındaki 
mevzuattan ölüm cezasına ilişkin ibareleri ortadan kaldıran muadili olarak nitelendirilebilir.

Türkiye’deki ölüm cezası düzenlemesi ve uygulamasına bakıldığında, şu gözlemleri 
yapmak mümkündür. 1937-1987 arasındaki elli yıllık sürede toplam 443 kişinin ölüm cezası 
infaz edilmiştir. Rejimin, kesintiye uğratıldığı evrelerde (1960, 1971, 1980 askeri müdahaleleri 
ve sonrası), bu cezanın infazı hem siyasal hem de adi suçlular bakımından yoğunlaşmıştır. Buna 
karşılık, sivil demokratik rejimin yürürlükte olduğu evrelerde, (1973-1980 arası gibi) TBMM bir 
de facto moratoryum ile ölüm cezalarını onaylamamıştır (Gemalmaz, 1997: 32)..

Yaşam hakkı anayasamızın 17. maddesinde, kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi 
varlığının korunması başlığı altında düzenlenmiştir. 17. maddenin 1. fıkrasında, herkesin 
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. 
2.fıkrasında ise, tıbbi zorunluluklar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı ve 
deneylere tabi tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. 3. fıkrasında ise kimseye işkence ve eziyet 
yapılamayacağı, kimseye insan onuruyla bağdaşmayan ceza verilemeyeceği ve işleme tabi 
tutulamayacağı belirtilmiştir. Yaşam hakkı yönünden asıl düzenleme maddenin 3. fıkrasında 
yapılmıştır. Buna göre; “meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine 
getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın 
bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması 
sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen 
öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır”. ( http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa 
_2011.pdf ) maddenin son fıkrası ile yaşam hakkı yönünden Avrupa normları yakalanmaya 
çalışılmış ve yaşam hakkı anayasal güvence altına alınmıştır.

Uyum yasaları ile hem TC Anayasasının hem de diğer mevzuatın yaşam hakkına ilişkin 
hükümleri Avrupa standartlarına ulaştırılmıştır. 4771 sayılı üçüncü uyum yasası ile önce ölüm 
tehlikesinin savaş ve yakın savaş tehlikesi hariç kaldırıldığı kabul edilmiş ve anayasada ve 
mevzuatın diğer bölümlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra ise, ölüm cezalarını 
her koşulda kaldıran Avrupa Konseyi’nin 13. Protokolüne paralel olarak, 5170 Sayılı sekizinci 
uyum yasası ile idam cezası her halde kaldırılmış ve anayasamızda buna ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. Yine 5218 Sayılı dokuzuncu uyum yasası ile de anayasa dışındaki mevzuatta yer alan 
idam cezalarına ilişkin ibareler kaldırılarak mevzuat uyumu tamamlanmıştır.

Yaşam hakkının istisnasını oluşturan meşru savunma ve zorunluluk hali 1 Haziran 2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Ceza yasasının 
25. maddesinde “Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, 
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gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı 
ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. Gerek 
kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle 
korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını 
kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez” denilmiştir (5237 Sayılı Kanun, 
tbmm.gov.tr, 2011).

AİHS uygulamasında savunma hakkının yalnızca bireylerin yaşam hakkına, vücut 
bütünlüğüne ve cinsel dokunulmazlıklarına ciddi saldırı durumunda ve son çare olarak 
kullanılabileceği kabul edilmiştir. Ancak, TCK’nun 25. maddesinde bu istisnai durumlar 
biraz genişletilerek, bireylerin tüm hakları bu kapsama alınmıştır. Bu hakların içerisine mal 
varlığı hakları, mülkiyet ve diğer akla gelebilecek haklar girmektedir. Türkiye’nin herhangi bir 
başvuruda bu sebeple ihlal kararı ile karşı karşıya kalması muhtemeldir. Bu nedenle düzenleme 
Avrupa normları ile uyumlu değildir.

TCK’nun 27. maddesinde, yasal savunmada sınırın aşılması durumu “Ceza sorumluluğunu 
kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de 
cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı 
indirilerek hükmolunur. Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, 
korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” ifadeleriyle hükme bağlanmıştır (5237 
Sayılı Kanun, tbmm.gov.tr, 2011).

Yaşam hakkının istisnasını oluşturan meşru müdahalede hedef, ölüme neden olmadan 
neticeye ulaşmak olmalıdır. Güvenlik güçlerinin silahlarını en son çare olarak kullanmaları 
ve hatta kullandıklarında dahi öldürme amacı gütmeden kollara bacaklara nişan alınarak 
şüphelilerin öldürülmeden etkisiz hale getirilmeleri gerekmektedir. Saldırgan silahını 
kullanamayacak hale geldiğinde ise kolluk kuvvetlerinin ateşi kesmeleri, saldırgan ateşli silah 
haricinde başka bir aletle kolluğa veya üçüncü sahsa saldırıyorsa, silah harici, cop, biber gazı, 
sopa gibi teçhizatla bu saldırıyı def etme yolları aranmalıdır. Ancak, uygulamada çok sayıda 
yaşam hakkı ihlali yaşanmaya devam edilmektedir.

Görüleceği üzere, meşru müdafada sınırın aşılmasını düzenleyen yasanın bu hükmü de, 
meşru savunmaya sebep olan gerekçelerin AİHM uygulamalarına göre geniş tutulmasından 
kaynaklanan mahsuru giderebilecek yeterlilikte değildir. Bu nedenle yasanın bu hükmünün 
tadili gerekmektedir. Bununla birlikte, 5237 sayılı TCK’da yaşam hakkını korumaya yönelik 
düzenlemeler, 765 sayılı eski ceza yasasına göre daha ağır yaptırımlar öngörülerek yapılmıştır. 
Yasanın 81 ve 82. maddelerinde kasten insan öldürme eylemleri en az müebbet hapis cezasıyla 
cezalandırılmıştır.

Örneğin, meşru müdafaanın ceza yasasında düzenleniş şekli ile mevzuatımızda halen 
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bulunmakta olan ve güvenlik kuvvetlerine silah kullanma yetkisi veren kimi hükümler, 
yaşam hakkının Avrupa’da ulaştığı standartların ülkemizde yakalanmasını engellemektedir. 
1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 4. maddesinin 2. fıkrası, Jandarmanın silah kullanma 
yetkisini düzenleyen 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun’un 
11. maddesi, 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 5. maddesi ve Polisin silah 
kullanmaya yetkili olduğu halleri düzenleyen, ancak silah kullanma yetkisinin çerçevesinin tam 
olarak çizilmediği 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 16. maddesi ve bu kabilden 
sayılabilecek yasalardır.

7. SONUÇ

Bireyin kullandığı bütün hakların yaşam hakkına bağlı olması nedeniyle tüm hak ve 
özgürlükler içinde yaşam hakkının özel bir yeri vardır. Türkiye, Avrupa Birliğiyle üyelik 
müzakereleri yapan bir aday ülke olarak yaşam hakkı alanında önemli bir mesafe almıştır. Uyum 
yasaları ve diğer yasal değişikliklerle yaşam hakkı bakımından Türkiye için eleştiriye sebep 
olabilecek hususlar, ulusal program taahhütleri doğrultusunda büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır. 
Bunun sonucu olarak, ilerleme raporlarının düzenlenmeye başladığı tarihte yaşam hakkına 
ilişkin eleştiriler yoğunken, son yıllarda düzenlenen ilerleme raporlarında bu konudaki eleştiriler 
azalmıştır.

Bahsedilen bu gelişmelere rağmen, halen mevzuatta AB normlarıyla uyumlaştırılması 
gereken maddeler vardır. Ayrıca, pratikte yaşam hakkının ihlaline yönelik şikayetler azalsa 
da devam etmektedir. Devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında özellikle, kolluğun insan 
hakları konusunda eğitimine özel önem verilmelidir.
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1. GİRİŞ

Kriz sözcüğü köken olarak Yunan ve Latince’ den gelmekte ve karar vermek olarak 
tanımlanmaktadır. Günümüzde ise krize “bir süreçte ani dönüşüm noktası, ekonomi ve politika 
alanında istikrarsız ve tehlikeli bir durumu ifade eden güç dönem” olarak anlam verilmektedir 
(Önder, 2001: 45-46). Finansal kriz ise, reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilen 
ve piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan finansal piyasalardaki çöküşler olarak tanımlanabilir 
(Gürkan Yay, 2001:1237). Kriz için birçok tanım yapılmaktadır. Çok fazla tanım yapılmasının 
sebebi her tanım için bizi kesin sonuçlara götürebilecek tedbirlerin ve yolların olmamasıdır. 
Kaldı ki bu tedbirler, dönemden döneme, ülkeden ülkeye değişmektedir. Her ülkenin sosyal, 
hukuki ve iktisadi yapıları aynı olmadığı gibi krizlerin şiddeti ve süreleri de her ekonomide 
aynı değildir(Özgüven, 2001:56). Etkiledikleri sektörler açısından ekonomik krizler, reel sektör 
krizleri ve finansal sektör krizleri şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulabilir. Reel krizler, üretimde 
ve/veya istihdamda önemli daralmalar şeklinde ortaya çıkarlar. Finansal krizler ise ekonominin 
reel kesimi üzerinde tahrip edici etkiler yaratabilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan 
finansal piyasa çöküşleridir (Delice, 2003: 58). Finansal krizler özelde finansal yapıdaki 
olumsuzlukların yansımasını ifade ederken, ekonomik krizler genel anlamda üretimde geçici 
fakat büyük ölçekli düşüşler, gelirde azalışlar ve işsizlikte artışlar ile kendini göstermektedir 
(Gerni ve diğ., 2005: 40).

Yirminci yüzyılın son çeyreğine belirgin bir biçimde damgasını vuran küreselleşme 
anlayışının merkezinde, yeni bir ekonomik küreselleşme fikri ortaya çıkmıştır. Bu açıdan 
küreselleşme, uluslararası ticaretin yaygınlaşması, emek ve sermaye hareketlerinin artması ve 
teknolojideki hızlı değişim sonucunda ülkelerin ekonomik, siyaset ve soysa-kültürel açıdan 
birbirlerine yakınlaşmaları olarak tanımlanabilir (Aydemir ve Kaya, 2007: 262). Küreselleşme ile 
birlikte bilim ve teknolojinin sunduğu en son imkanlar içinde ekonomik ve sosyal faaliyetlerin 
kazandığı yeni içerik önceki yıllarla kıyaslanamayacak bir duruma gelmiş, özellikle ulaştırma, 
haberleşme ve iletişim alanındaki yeni imkanlar ile ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, turistik, 
ticari ve mali faaliyetler de dünyayı bir köy durumuna getirmiştir. Küreselleşme hareketi 
içerisinde herhangi bir konjonktürel hareket veya dalgalanmayı ve onun etkilerini belirli sınırlar 
içinde tutmak mümkün olmamaktadır (Devrim, 2001: 941-942).

Küreselleşme ile bir yandan ülkeler arasında kota ve tarifelerin olmadığı tam bir serbest 
ticaret hedefl enirken, diğer yandan üretime yönelik sermaye yatırımı ve finans piyasalarına 
yönelik para-finans şeklindeki sermaye akımlarının önündeki engeller de kaldırılmaya 
başlanmıştır. Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler sermayenin ülkeler arasındaki dolaşımını 
çok kolaylaştırmıştır. 1990’lı yıllarda finansal kriz yaşayan bütün ülkeler finansal serbestleşme 
sürecini yaşamış ülkelerdir. Bu yıllarda kriz yaşayan Türkiye, Arjantin, Brezilya, Meksika, 
Tayland, Malezya, Endonezya gibi ülkeler kapitalist dünyanın yeni yükselen piyasaları (emerging 
markets) olarak bilinmektedir.
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Sermaye hareketlerini serbestleştirme, gelişmekte olan ülkelere fon sağlamada önemli 
bir işlev görmekte, ancak aynı zamanda bir istikrarsızlık kaynağı da olabilmektedir. Yabancı 
yatırımcı bu piyasalardan çekilmeye başladığı zaman tüm dengeler altüst olmakta ve ortaya 
bir finansal kriz çıkabilmektedir. 1990’lı yıllarla birlikte finansal krizler daha sık görülmeye 
başlamıştır. 1992-93’teki Avrupa Para Sistemi krizi, İngiltere’nin Avrupa Para sistemi’nden 
çıkmasına neden olmuştur. Finansal kriz, 1994 yılında Meksika’da, 1997 yılında Doğu Asya’da 
1998 yılında Rusya’da ve Brezilya’da ve 2000-2001’de Türkiye’de görülmüştür. Krize giren 
ülkelerin ticaret ortakları ve komşuları da krizden paylarını almaktadır(Toprak, 2001: 855-
856). Küreselleşme süreci ile birlikte dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlerin belirgin bir 
artış göstermesi, konu ile ilgili çevrelerde finansal küreselleşme ve ekonomik kriz arasında bir 
bağlantı olup olmadığı sorusunu gündeme getirmiş ve bu konu üzerinde pek çok araştırma 
yapılmıştır (Kaya ve Yılmaz, 2005: 70).

2004 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Amerikan Merkez Bankası, enfl asyonist 
baskıları kontrol altına almak amacıyla faiz artırımlarına başlamıştır. Konut talebinin 2005 yılı 
ortalarından başlayarak yavaşlaması ve konut fiyatlarındaki artışın yerini durgunluğa bırakması 
ile başta değişken faizli konut kredileri olmak üzere tüm konut kredilerinde ödeme zorlukları 
ortaya çıkmıştır. Konut fiyatlarının düşmesi müşterilerin konutlarını satarak kredi borçlarını 
kapatma imkanını sınırlamıştır. 2006 yılından itibaren yatırımcılar daha az riskli olan hazine 
kağıtlarına yönelmiş ve finansal kuruluşlar, kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamak için 
sahip oldukları varlığa dayalı menkul kıymetleri teminat göstermek konusunda problemler 
yaşamaya başlamışlardır. Piyasalarda önceleri likidite sıkışıklığı olarak ortaya çıkan problemler, 
bir süre sonra finansal kuruluşların bilançolarında yüksek miktarda zarar yazmaları ile birlikte 
bu kuruluşları ifl as tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. Finans kuruluşlarının pozisyonlarını 
kapatarak nakde dönmeye çalışmaları kredi koşullarında sert bir sıkılaşma yaşanmasına neden 
olmuştur. 2008 eylül ayında ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Lehman Brothers’ın 
ifl as başvurusunda bulunması, büyüklüğü ne olursa olsun her finans kuruluşunun ifl asın eşiğine 
gelebileceğini ve hatta ifl as edebileceğini göstermiştir. Bunun neticesinde piyasalardaki gerginlik 
tırmanmış, risk algılamalarındaki bozulmanın etkisiyle finans kuruluşları birbirlerine borç 
vermede isteksiz davranma eğilimine girmiş ve daha yüksek risk primi talep etmeye başlamıştır. 
Karmaşık menkul kıymetlerin ihracı durma noktasına gelmiş ve özel sektör tahvil piyasasında 
risk primi önemli ölçüde yükselmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda tüm dünyayı etkisi altına alan 
küresel finansal kriz meydana gelmiştir (Yılmaz, 2008: 2-3).

Finans sektöründe artan sorunlar küresel krizi tetikleyen en önemli nedendir. Likidite 
riski yüksek, dövizde aşırı pozisyon açığı ile çalışan, özkaynakları yetersiz olan bir bankacılık 
sisteminin varlığı, kuşkusuz kriz için uygun bir ortam yaratmıştır (Eren ve Süslü, 2001: 664).

Yaşanan bu krizler sonucunda uluslararası organizasyonlar ve özel sektör kuruluşları 
ülkelerin finansal krizden etkilenebileceği zamanın tahmin edilip edilemeyeceğini araştırmak 
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üzere erken uyarı sistem modelleri geliştirmeye başlamışlardır (Bussiere ve Fratzscher, 2002: 
152).

Çalışmanın amacı 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan finansal krizin Kaminsky, 
Lizondo ve Reinhart (KLR, 1998) tarafından geliştirilen “sinyal yaklaşımı” ile tahmin edilmesidir. 
Diğer bir ifade ile ilgili yöntem ile küresel krizi öngörmenin mümkün olup olamayacağı, 
mümkün ise ne kadar zaman önceden öngörülebileceği, hangi değişkenlerin öncü gösterge 
olarak kabul edilebileceği ve muhtemel öncü göstergelerden hangisi veya hangilerinin iyi ve/
veya kötü performans göstereceği incelenecektir.

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde kısa bir literatür özeti verilecek, 
üçüncü bölümde yöntem ve veri seti sunulacak, dördüncü bölümde bulgular özetlenecek ve son 
olarak çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Ekonomik krizler, günümüzdeki spesifik anlamını 19. yüzyılda almıştır. Günümüze kadar 
birçok ekonomik kriz meydana gelmiş ve özellikle krizler gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde 
ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Son dönemlerin en önemli finansal 
krizleri, 1994-95 Meksika krizi, 1997-98 Asya Pasifik krizi, 1998 Rusya ve Brezilya krizleri, 
Türkiye’ de yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ve 2007’ de Amerika’ da başlayıp tüm 
dünyayı etkisi altına alan ve halen devam eden küresel finansal krizdir (Aktan ve Şen, 2001: 
1227-1228).

Krizlerin açıklanması ve tahmin edilebilirliği konusunda yapılan çalışmaların ilki 
Krugman tarafından ele alınmıştır. Krugman bu çalışmasında bütçe açığının finansmanı için 
yapılan para arzı artışının ödemeler dengesi sorununa yol açtığı ve rezervlerin azalmasının 
krizlere yol açtığı sonucuna ulaşmıştır (Krugman, 1979: 311). O tarihten günümüze kadar 
uzanan süreçte birçok kriz yaşanmış ve meydana gelen her bir yeni kriz kendinden öncekilere 
göre az veya çok farklı nedenlere dayanmış, her bir yeni krizde, krizleri açıklama iddiasındaki 
mevcut modelleri kısmen veya tamamen yetersiz veya geçersiz kılmıştır. Tüm bu gelişmeler, 
finansal krizleri açıklamaya yönelik olarak yeni ve farklı görüşleri ortaya çıkarmış ve bu süreç, 
kendine paralel olarak, krizlerin açıklanmasında ve tahmininde yeni modellerin geliştirilmesine 
olanak sağlamıştır (Kaya ve Yılmaz, 2006: 132).

Frankel ve Rose, 105 gelişmekte olan ülkenin 1971–1992 dönemi yıllık verileri ile 
oluşturdukları modelde 70 adet kriz incelemişlerdir. Bu krizler, reel ve finansal ağırlıklı toplam 
17 öncü kriz değişkeni ile değerlendirilmiştir. Sermaye girişleri ve borç kompozisyonun para 
krizleri ile ilişkisi de araştırılmıştır. Modelin sonuçlarına göre, yüksek dış faiz oranları, genişleyen 
iç krediler, döviz kurunun değerlenmesi, cari açığın GSYİH’ya oranında yükselme ve doğrudan 
yabancı yatırımların düşük kalması durumunda bir ülkenin krize girme olasılığı artmaktadır 
(Frankel ve Rose, 1996: 351).
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Apoteker ve Barthelemy, gelişmekte olan 40 ülkenin 1970-2001 dönemine ait aylık ve üç 
aylık verilerinden faydalanarak finansal krizlerin önceden tahmin edilebilirliğini analiz etmişler 
ve kullanılan göstergelerden döviz kuru hariç diğer göstergeler krizi önceden haber vermiştir.

Sachs vd., krizin nedenlerini inceledikleri çalışmalarında, Meksika krizinin diğer 20 ülke 
üzerinde oluşturduğu etkiler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Çalışmada, krizin zamanlamasından 
çok, küresel ekonomik değişmelerin gelişmekte olan ülkeleri (GOÜ) nasıl etkilediği sorusuna 
cevap aranmıştır. Modelde aşırı değerlenmiş reel döviz kurunun, düşük döviz rezervleri olan ve 
zayıf makroekonomik temellere sahip ülkelerde etkisinin büyük olduğu sonucuna varılmıştır. 
Banka borçlarındaki artış ile krizin yaşanma şiddeti arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 
vurgulanmıştır (Sachs vd., 1996: 1).

Kaminsky, Lizondo ve Reinhart (KLR, 1998) “sinyal yaklaşımı” olarak da bilinen öngörü 
yönteminin öncüsü olan çalışmalarında, krizlerin deneye dayalı kanıtlarını incelemişler ve 
ayrıca krizler için bir erken uyarı sistemi geliştirmişlerdir. Bu sistem, kriz göstergesi olarak kabul 
edilen değişkenin, belirli bir eşik değerin üzerine çıkması durumunu kriz sinyali kabul ederek 
inceleyen istatistiksel bir yöntemdir. Bir gösterge eşik değeri aştığında bu, 24 ay içerisinde bir 
para krizinin meydana gelebileceğinin tehlike işareti olarak yorumlanır. Çalışma, GOÜ ve 5 
gelişmiş ülkenin 1970–1995 yılları arası aylık verileri kullanılarak yapılmıştır. Reel döviz kuru, 
M2/brüt uluslararası rezervler, sermaye piyasası endeksi, üretim, ihracat artışı, M2 çarpanı, 
uluslararası rezervler, M1 fazlası, iç krediler/GSYİH, reel faizler ve dış ticaret hadleri muhtemel 
göstergeler olarak kullanılmış ve bunların ilk beş tanesinin en önemli kriz sinyallerini verdiği 
vurgulanmıştır (Kaminsky vd., 1998: 1).

Kriz tahminine yönelik Türkiye ekonomisi için yapılan bazı çalışmalara bakıldığında, 
Işık vd.’nin Türkiye’de yaşanan Nisan 1994 ve Şubat 2001 krizlerinin temel nedenlerini 1990-
2001 verilerini kullanarak faktör analizi ile inceledikleri çalışmada, ilgili dönemde popülist 
politikaların yol açtığı spekülatif sermaye hareketlerine dayanan istikrarsız bir iktisadi büyüme 
ortaya çıktığını ve her iki krizden önce döviz kurunun aşırı değerlenmesi ve halkın döviz 
tevdiat hesaplarını sürekli olarak arttırması sürecinin krizlere sebep olduğu vurguladıkları 
görülmektedir (Işık vd., 1996: 45).

Duman (2004), finansal krizlerin oluşum nedenleri, uluslar arası finansal sistemin 
reformuna yönelik çalışmalar ve krizlere karşı hangi politika ve tercihlerin yapılacağı konusunda 
çıkarımlarda bulunmuş ve finansal sistemin yeniden yapılandırılması ve krizlere neden olan 
temel faktörleri inceleyerek, bankacılık sorunları ve krizlerin nedenlerine ilişkin literatürde yer 
alan alternatif önerilere yer vermiştir (Duman, 2004: 38).

Kaya ve Yılmaz (2006), 1990-2002 yıllarına ait 29 gösterge değişkenin aylık verilerini 
kullanarak Türkiye’de yaşanan Nisan 1994 ve Şubat 2001 krizlerini sinyal yaklaşımı yöntemi ile 
tahmin etmeye çalışmışlardır. Sonuç olarak sinyal yaklaşımının, muhtemel krizler için bir erken 
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uyarı sistemi geliştirme çabasının önemli bir adımı olarak görülmüş, elde edilen bulguların 
Türkiye ekonomisi gerçeği ile uyumlu ve yapılan analizin tutarlı ve birbirini destekler nitelikte 
olduğu ortaya konulmuştur (Kaya ve Yılmaz, 2006: 152).

 Karaçor ve Alptekin (2006) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye ekonomisi açısından 
belirlenen öncü göstergelerle Kasım 1994 ve Şubat 2001 krizlerinin sinyal yaklaşımı yöntemi 
ile tahmin edilip edilemeyeceği ortaya konulmaya çalışmış ve sonuç olarak tekrar kriz sürecine 
girilmemesi için bazı göstergelerin izlenmesi gerektiği sonucuna varmıştırlar (Karaçor / 
Alptekin, 2006: 255).

KLR (1998)’in sinyal yaklaşımı yönteminden esinlenerek yapılan çalışmalardan bazıları 
şunlardır: Kaminsky (1998), Edison (2000), Bruggemann ve Linne (2000) Aziz, Caramazza ve 
Salgado (2000) ve Berg ve Patillo (1999b).

Finansal krizlerin tahminine yönelik yapılan çalışmalarda öncü gösterge olarak kullanılan 
değişkenler Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1: Finansal Krizleri Tahmin Literatüründe Kullanılan Değişkenler
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3. YÖNTEM VE VERİLER

Çalışmada kullanılan yöntem, ele alınan dönem içerisinde finansal piyasalardaki 
baskının derecesini ölçmek için genel kabul gören bir yöntemden faydalanarak, temel parasal 
göstergelerden hareketle bir “finansal baskı endeksi” (FBE) oluşturulması ve 3.1’de formüle 
edilen bu endeksteki yükselişin belli eşik değeri aşıp aşmadığına bakarak yaşanan krizi tespit 
edilmesine dayanmaktadır. FBE’nin belirlenecek eşik değeri aştığı dönemlerde krizin var 
olduğu, eşik değeri aşmadığı durumlarda ise krizin olmadığı kabul edilmiştir. FBE, aşağıdaki 
gibi hesaplanmıştır.

FBE1= TL/$ Nominal Döviz Kuru % Değişmesi + TL Faiz Oranı % Değişmesi - Net 
Uluslararası Rezervler % Değişmesi         (3.1)

Eşitlik (3.1) ile formüle edilen FBE, “0” ve “1” değerlerinden oluşturulacak kukla 
değişkenlerin oluşturulmasını sağlayacaktır. Kukla değişkenlerin hangi durum ve dönemlerde 
krize işaret ettiği, hesaplanacak olan eşik değer ile belirlenecektir. Eşik değerin formülasyonu 
aşağıdaki gibidir.

FBE < μ + 1,5* σ → Kriz Yok        (3.2)

FBE ≥ μ + 1,5* σ → Kriz var          (3.3)

Eşitliklerde görülen μ FBE’nin ortalamasını temsil etmekte ve varsayım gereği sıfıra eşit 
olduğu varsayılmaktadır, σ ise FBE’nin standart sapmasını temsil etmektedir. Eşik değer ise 
“1,5* σ” olarak hesaplanacaktır.2 FBE’nin, hesaplanan eşik değerden büyük olduğu dönemler 
krize işaret etmekte, kukla değişken “1” olarak, eşik değerden küçük olduğu dönemler ise kriz 
olmadığını göstermekte ve kukla değişken “0” olarak kabul edilmektedir.

Eşitlik (3.1) ile formüle edilen FBE, 2004:01-2008:12 dönemi için standart sapma 0,0789 
olarak ve eşik değer ise 0,1183 olarak hesaplanmıştır.

FBE Mayıs ve Haziran 2006 döneminde ve Ekim 2008 döneminde eşik değeri aşarak 
kriz varlığını işaret etmiştir. Mayıs ve Haziran 2006 döneminde herhangi bir kriz olmamasına 
rağmen kriz sinyali alınmıştır. Bunun sebebi, 2006 yılının ikinci çeyreğinde küresel likiditenin 
daralması, yabancı yatırımcıların gelişen ülkelere yönelik risk iştahının azalması ve ülkemizde 
enfl asyonun artış eğilimine girmesi ile birlikte piyasa katılımcılarının beklentileri bozulmuş ve 
2006 yılı Haziran ayı itibariyle beklenen reel faiz oranının yüzde 12,6’ya kadar yükselmesinden 
kaynaklanmaktadır. Söz konusu gelişmelere bağlı olarak, Merkez Bankası’nın enfl asyon hedefi 
konusundaki kararlılığını para politikasını sıkılaştırarak göstermesi, faiz dışı fazla hedefinin 
korunması ve gelişen ülkelerden çıkan fonların geri dönmeye başlamasının etkisiyle, beklenen 

1. FBE’nin hesaplanmasında, Endeks kapsamında olan üç değişkenin 2004:01-2008:12 dönemine ait aylık verileri elde edilmiş ve 
her biri ayrı ayrı standartlaştırılmıştır. Standart hale gelen gözlemler (3.1) eşitliğinde yerine konularak 2004:01-2008:12 dönemini 
içeren FBE elde edilmiştir.
2.  1,5 değeri eşik değeri tespit etmekte kullanılan ve 1. ve 2. tip hataları optimize etmeye yarayan sezgiye dayalı bir sabit değerdir.
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reel faizler 2006 yılı Ağustos ayı itibariyle yüzde 10,3’e gerilemiştir. Ancak, küresel ekonomideki 
belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle beklenen reel faizler tekrar yükselişe geçerek 2006 yılı 
Kasım ayında yüzde 13,4 olarak gerçekleşmiştir (TCMB, 2006: 7). 2007 yılında ABD’de başlayan 
finansal krizin etkisi Türkiye’de, ABD’nin önemli yatırım bankalarından Lehman Brothers’ın 
Eylül 2008 ayı içerisinde ifl as başvurusu yapması ile hissedilmiştir. FBE’nin işaret ettiği Ekim 
2008 krizi, finansal krizi doğru olarak işaret etmiştir.

Şekil 1: Finansal Baskı Endeksi

Şekil 1, FBE’nin grafik dökümünü göstermektedir. Grafikteki yatay eksene paralel kalın 
çizgi, FBE’nin standart sapmasının 1,5 katı olarak hesaplanan eşik değeri temsil etmektedir. 
Grafikten de görüleceği üzere, Lehman Brothers’ın ifl as başvurusu ile Türkiye’de hissedilen kriz 
döneminde eşik değerden büyük bir sapma olmuştur. Küresel finansal krizin Türkiye’de patlak 
verdiği dönemi tespit ettikten sonra sinyal yaklaşımı ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak 
yerinde olacaktır.

Sinyal yaklaşımı olarak adlandırılan ve öncülüğünü KLR (1998)’nin yaptığı bu yaklaşım, 
krizden önceki dönemde bazı göstergelerin takip edilerek, beklenmedik davranış gösterenlerin 
izlenmesine dayanmaktadır. Eğer bir gösterge, kendi için belirlenmiş bir eşik değeri aşıyorsa 
bu bir uyarı sinyali olarak değerlendirilmektedir ve eşik değeri aşan dönemi takip eden 24 ay 
içerisinde bir kriz yaşanacağını işaret etmektedir. Eşik değerler saptanırken dikkat edilen nokta, 
krizlerle ilgili yanlış sinyal almakla sinyalin anlaşılmaması nedeni ile krizlerin öngörülememesi 
arasında bir denge kurmaktır (Kaya ve Yılmaz, 2006: 141). Göstergelerin sinyal verme sıklığı, 
eşik değerin düşüklüğü ile alakalıdır. Eşik değer ne denli düşükse model o kadar sık sinyal 
verecek ve buna bağlı olarak muhtemel yanlış sinyal verme sayısı da artacaktır. Bu ikinci tip hata 
olarak adlandırılır iken, eşik değerin yüksek tutulması, sinyal alımı engelleyecek ve bununla 
birlikte bazı krizlerin öngörülmemesi riski birinci tip hata olarak tanımlanmaktadır. KLR 
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(1998)’nin tanımlanmasına göre birinci tip hata, olası iyi sinyallerin içinde iyi sinyaller olarak 
hesaplanırken, ikinci tip hata ise, olası kötü sinyaller içerisinde kötü sinyallerin yüzdesi olarak 
ifade edilmektedir (Karaçor ve Alptekin, 2006: 243).

KLR (1998), analize konu olan göstergelerin krizi öngörmedeki etkinliğinin tespiti için şu 
matrisin kullanılmasını önermektedir:

Tablo 2: Gösterge Performans Matrisi

KRİZ VAR 
(24 Ay 
İçinde)

KRİZ YOK (24 
Ay İçinde)

SİNYAL VAR A B
SİNYAL YOK C D

Matriste gösterilen A hücresi, göstergelerin iyi sinyal verdiği ay sayısını, B hücresi, 
göstergelerin kötü sinyal verdiği ay sayısını, C hücresi, kriz olmasına rağmen göstergelerin 
sinyal vermediği ay sayısını ve D hücresi ise, göstergenin sinyal vermediği ve krizinde olmadığı 
ay sayısını ifade etmektedir. A > 0 ve C=0 iken 24 ay içerisinde bir kriz olasılığının bulunduğu, 
B=0 ve D>0 iken 24 ay içerisinde bir kriz olasılığının bulunmadığı söylenebilir(KLR, 1998: 18).

Bu çalışmada, KLR (1998)’nin sinyal yaklaşımı, 2004:01-2008:12 dönemi Türkiye 
ekonomisi kriz tecrübeleri için uygulanacaktır. Çalışmada 2004:01-2008:12 dönemini kapsayan 
aylık veriler kullanılmıştır. Kullanılan değişkenler finansal kriz tahmini literatüründe yer alan 
ve Türkiye ekonomisi kriz tecrübesi için anlamlı sonuçlar verebileceği tahmin edilen, finansal, 
makro ekonomik ve dış ekonomik gibi farklı alanlara ait göstergeler arasından seçilmiştir. Veriler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve FED’in resmi internet sitelerinden 
temin edilmiştir. Bu değişkenlere ait sembol, değişken adı, birim ve sinyal yönleri Tablo 3’te 
verilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlerden $ birimli olanlar TL’ye çevrilmiş ve tüm TL 
değerler TÜFE ile reelleştirilmiştir.

Tablo 3: Analize Konu Olan Değişkenler
Sembol Açık İsim Birim Sinyal Yönü

ABDFO FED $ Faiz Oranı Oran Pozitif
AF Altın Fiyatı TL Pozitif
BD Genel Bütçe Dengesi Milyon TL
CİD Cari İşlemler Dengesi Milyon $
DBF Dış Borç Faizi Milyon TL
DTD Dış Ticaret Dengesi Milyon $
GSYİH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Milyon TL
İBF İç Borç Faizi Milyon TL
İBS İç Borç Stoku Milyon TL Pozitif
İMKBF İMKB Fiyat Değişim Oranı Oran Negatif
İMKBG İMKB Getirisi Oran Negatif
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Sembol Açık İsim Birim Sinyal Yönü
İMKBİ İMKB İşlem Hacmi Milyon TL Negatif
İO İşsizlik Oranı Oran Pozitif
KVDBS Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Milyon $
M İthalat Milyon $
M1 Dolaşımdaki Para Milyon TL
M2 M1 + Vadeli Ticari ve Tasarruf Mevd. + Mevd.Sertifikaları Milyon TL Pozitif
M2Y M2 + Yerleşiklerin Yabanı Para Mevduatları Milyon TL
MBBR Merkez Bankası Brüt Rezervi Milyon $ Negatif
MFO Mevduat Faiz Oranı Oran Pozitif
NHN Ödemeler Dengesi Net Hata ve Noksan Milyon $
NUR Net Uluslar arası Rezerv Milyon $
ÖSHKH Özel Sektör Yurtiçi Kredi Hacmi Milyon TL Pozitif
RBEKE Reel Bazlı Efektif Kur Endeksi Oran Negatif
REDKDO Reel Efektif Döviz Kuru Değerleme Oranı Oran Pozitif
SÜE Sanayi Üretim Endeksi Oran Negatif
THBO Ticaret Haddi Büyüme Oranı Oran Pozitif
TGE Tüketici Güven Endeksi Oran Negatif
TKVSO Toplam Kısa Vadeli Sermaye Oynaklığı Milyon $ Pozitif
TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi Oran Pozitif
Sembol Açık İsim Birim Sinyal Yönü
TYİKH Toplam Yurtiçi Kredi Hacmi Milyon TL Pozitif
ÜFE Üretici Fiyat Endeksi Oran Pozitif
VG Vergi Geliri Milyon TL
YDDY Yurtdışında Doğrudan Yatırım Milyon $
YİDY Yurtiçinde Doğrudan Yatırım Milyon $
X İhracat Milyon $ Negatif
X01 DBF / VG Oran Pozitif
X02 İBF / VG Oran Pozitif
X03 M2Y/M2 Oran Negatif
X04 M2Y/GSYİH Oran Negatif
X05 NUR / GSYİH Oran Pozitif
X06 X/M Oran Pozitif
X07 KVDBS/GSYİH Oran Pozitif
X08 M/NUR Oran Pozitif
X09 TL Faiz - $ Faiz Oran Pozitif
X10 DTD / GSYİH Oran Pozitif
X11 GBD/GSYİH Oran Pozitif
X12 CİD / GSYİH Oran Pozitif

4. SİNYAL YAKLAŞIMI BULGULARI

Sinyal yaklaşımının 2004:01-2008:12 dönemi Türkiye ekonomisi kriz tecrübesine 
uyarlanmasında öncelikle her bir gösterge için eşik değerler KLR (1998)’nin orijinal çalışmadan 
farklı olarak şu formülerle hesaplanmıştır.
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μ + 1,5 * σ          (4.1)

μ - 1,5 * σ           (4.2)

Eşitlik (4.1) ve (4.2) numaralı formüllerde μ, her gösterge için aritmetik ortalamayı; σ 
ise standart sapmayı ifade etmektedir. Değer olarak artış gösterirken ekonominin gelişimini 
olumsuz etkileyen ve Tablo 3’te sinyal yönü pozitif olarak belirtilen göstergeler için (4.1) formülü 
kullanılmış, tersi durumlar için, yani değer olarak artış göstererek ekonominin gelişimine 
olumlu katkı sağlayan ve sinyal yönü negatif olarak belirtilmiş olan göstergeler için (4.2) formülü 
kullanılmıştır. Sinyal yönü pozitif olan bir gösterge değişkenine ait aylık verilerin sinyale konu 
olup olmadığı aşağıdaki (4.3) ve (4.4) numaralı formüllerde gösterildiği gibi, sinyal yönü negatif 
olan bir gösterge değişkenine ait aylık verilerin sinyale konu olup olmadığı ise (4.5) ve (4.6) 
numaralı formüllerle tespit edilmiştir.

Xit < μ + 1,5* σ → Sinyal yok        (4.3)

Xit ≥ μ + 1,5* σ → Sinyal var        (4.4)

Xit > μ - 1,5* σ → Sinyal yok        (4.5)

Xit ≤ μ - 1,5* σ → Sinyal var        (4.6)

Formüllerde belirtilen Xit, X değişkeninin t dönemine ait aylık veri değerini ifade 
etmektedir. Böylece her bir gösterge değişken için Tablo 2’ de belirtilen matristeki A, B, C ve D 
hücrelerine ait değerler bulunmuş ve her bir gösterge için performans belirlemede kullanılacak 
veriler oluşturulmuştur.

Sinyal yaklaşımı ile seçilen göstergelerin finansal krizi tahmin konusundaki performansları 
Tablo 4’te sunulmuştur. Tabloda

Tablo 4: Sinyal Yaklaşım Altında Göstergelerin Performansı

Göstergeler
Öncü Sinyal 

Verme Zamanı

Matristeki Terimler Cinsinden İfadeler
Olası İyi 
Sinyaller 
İçinde İyi 

Sinyallerin %

Olası Kötü 
Sinyaller 

İçinde Kötü 
Sinyallerin %

Kötü 
Sinyallerin 

iyi Sinyallere 
Oranı

P(Kriz)* %

A / (A+C) B / (B+D)
[B / (B+D)] / 
[A / (A+C)]

A / (A+B)

ABDFO sy sy Sy Sy sy
AF 8 8 3 0,38 67
İBS sy Sy sy Sy sy

İMKBF 9 8 3 0,38 67
İMKBG 9 13 0 0 100
İMKBİ 10 8 6 0,75 50
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Göstergeler
Öncü Sinyal 

Verme Zamanı

Matristeki Terimler Cinsinden İfadeler
Olası İyi 
Sinyaller 
İçinde İyi 

Sinyallerin %

Olası Kötü 
Sinyaller 

İçinde Kötü 
Sinyallerin %

Kötü 
Sinyallerin 

iyi Sinyallere 
Oranı

P(Kriz)* %

A / (A+C) B / (B+D)
[B / (B+D)] / 
[A / (A+C)]

A / (A+B)

İO sy sy sy Sy sy
M2 sy sy sy Sy sy

MBBR 0 0 6 0 0
MFO 0 0 3 0 0

ÖSYKH 2 8 0 0 100
RBEKE 11 17 0 0 100

REDKDO 24 8 3 0 67
SÜE 0 0 9 0 0

THBO 23 13 6 0,46 60
TGE 24 100 30 0,30 71

TKVSO 21 4 6 1,50 33
TÜFE 5 17 0 0 100

TYİKH 2 8 0 0 100
ÜFE 8 25 0 0 100

X 0 6 0 0 0
X01 21 4 9 2,25 25
X02 0 0 9 0 0
X03 sy Sy sy sy sy
X04 6 4 0 0 100
X05 7 4 0 0 100
X06 0 0 12 0 0
X07 0 0 18 0 0
X08 0 0 21 0 0
X09 0 0 21 0 0
X10 24 58 0 0 100
X11 0 0 9 0 0
X12 1 4 12 0 20

* Takip eden 24 ay içerisinde en az bir kriz tarafından takip edilen göstergenin verdiği sinyal yüzdes, sy: sinyal yok

Tablo 4, çalışmada kullanılan her bir göstergenin matrislerinden elde edilen verilerden 
dört farklı açıdan özet bulgularını ve ilk sinyal alındıktan sonra krize kaç aylık süre kaldığını 
yani krizden kaç ay önce sinyal verdiğini göstermektedir.

İkinci sütunda öncü sinyal verme zamanı belirtilmiş, bu sınıfl amada, REDKDO, X10 
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(DTD/GSYİH) ve TGE 24 ay, THBO 23 ay ve TKVSO ile X01 (DBFVG) ise 21 ay önceden kriz 
sinyali vermiştir. Bu sınıfl amada, İBS, İO, M2, MBBR, MFO, SÜE, X, X02 (İBF/VG), X03 (M2Y/
M2). X06 (X/M), X07 (KVDBS/GSYİH), X08 (M/NUR), X09 (TL faiz-$ faiz) ve X11 (GBD/
GSYİH) göstergeleri sinyal vermeyerek en kötü performansı göstermiştir.

Üçüncü sütunda, iyi sinyaller (A+C) içinde iyi (A) sinyalinin yüzdesini göstermektedir. 
Tablodan da anlaşılacağı üzere, TGE %100 ve X10 (DTD/GSYİH) %58 oranı ile bu sıralamadaki 
en iyi iki değere sahiptirler. Bu sınıfl amada en kötü performansları %0 ile, MBBR, MFO, SÜE, 
X, X06 (X/M), X02(İBF/VG), X07 (KVDBS/GSYİH), X08 (M/NUR), X09 (TL faiz-$ faiz) ve X11 
(GBD/GSYİH) göstergeleri sergilemiştir.

Dördüncü sütunda olası kötü sinyallerin (B+D) içinde kötü (B) sinyallerin yüzdesi 
verilmektedir. Bu sütunda en yüksek değeri alarak en kötü performansı gösteren değişkenler, 
%30 ile TGE, %21 ile X08 (M/NUR) ve X09 (TL faiz-$ faiz), %18 ile X07 (KVDBS/GSYİH) ve 
%12 ile X12 (CİD/GSYİH) göstergeleridir. Sinyal verme performansı açısından %0 değeri ile 
İMKBG, ÖSYKH, RBEKE, TÜFE, TYİKH, ÜFE, X4 (M2Y/GSYİH), X05 (NUR/GSYİH) ve X10 
(DTD/GSYİH) en iyi performansı gösteren değişkenlerdir.

Beşinci sütun, kötü sinyallerin iyi sinyallere oranını göstermektedir. Bu sütundaki 
değerlerin analizi de dördüncü sütundaki gibi değerlendirilecektir. Yüksek orana sahip 
göstergeler kötü performans, düşük değere sahip olanlar ise iyi performans sergileyen göstergeler 
olacaktır. Beşinci sütun incelendiğinde, ‘0’ değeri ile iyi performans sağlayan göstergeler 
şunlardır; İMKBG, MBBR, MFO, ÖSYKH, RBEKE, REDKDO, SÜE, TÜFE, TYİKH, ÜFE, X, 
X02 (İBF/VG), X4 (M2Y/GSYİH), X5 (NUR/GSYİH), X6 (X/M), X07 (KVDBS/GSYİH), X08 
(M/NUR), X09 (TL faiz-$ faiz), X10 (DTD/GSYİH), X11 (GBD/GSYİH) ve X12 (CİD/GSYİH). 
Kötü performans gösterenler ise, X01 (DBF/VG) 2.25, TKVSO 1.50 ve 0.75 değeri ile İMKBİ 
değişkenleridir.

Altıncı sütun ise, her bir göstergenin krizi öngörme olasılığını göstermektedir. Oranın 
100’e yakın olması göstergenin iyi performans gösterdiğini ve güçlü bir kriz sinyali verdiğini, 0’a 
yakın olması ise göstergenin kötü performans sergilediğini ve kriz öngörüsünün düşük olduğu 
anlamına gelmektedir. Finansal krizi öngörmede en iyi performansı sergileyen göstergeler, 
%100 oranı ile İMKBG, ÖSYKH, RBEKE, TÜFE, TYİKH, ÜFE, X04 (M2Y/GSYİH), X5 (NUR/
GSYİH) ve X10 (DTD/GSYİH) göstergeleridir. Bu göstergeleri takip eden iyi performans 
göstermiş diğer değişkenler ise şunlardır; TGE %71, İMKBF ve REDKDO %67’dir. Finansal krizi 
öngörmede %0 değeri ile kötü performansa sahip göstergeler, MBBR, MFO, SÜE, X, X02(İBF/
VG), X06 (X/M), X07 (KVDBS/GSYİH), X08 (M/NUR), X09 (TL faiz-$ faiz) ve X11 (GBD/
GSYİH) değişkenleridir.

Tablo 4’den elde edilen bulgularla açıklamaya çalıştığımız verilerin özeti Tablo 5’te 
sunulmuştur.
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Tablo 5: Özet Bulgular

Tanımlanan Özellik İyi Performans Kötü Performans

Öncü Sinyal Verme Zamanı
REDKDO, TGE, X10, THBO, 
TKVSO, X1, İMKBİ, İMKBF, 

İMKBG, AF, ÜFE

MBBR, MFO, SÜE, X, 
X02, X06, X07, X08, 

X09, X11

Olası İyi Sinyaller İçinde İyi 
Sinyallerin Oranı A/(A+C)

TGE, X10
MBBR, MFO, SÜE, X, 
X02, X06, X07, X08, 

X09, X11

Olası Kötü Sinyaller İçinde 
Kötü Sinyallerin Oranı B/

(B+D)

İMKBG, ÖSYKH, RBEKE, TÜFE, 
TYİKH, ÜFE, X04, X05, X10

TGE, X08, X09, X07, 
X06, X

Kötü Sinyallerin İyi 
Sinyallere Oranı [A/
(A+C)]/[ B/(B+D)]

İMKBG, MBBR, MFO, ÖSYKH, 
RBEKE, REDKDO, SÜE, TÜFE, 

TYİKH, ÜFE, X, X02, X04, X05, X06, 
X07, X08, X09, X10, X11, X12, TGE

X01, TKVSO, İMKBİ

Krizi Öngörme Olasılığı

A/(A+B)

İMKBG, ÖSYKH, RBEKE, TÜFE, 
TYİKH, ÜFE, X04, X05, X10, TGE, 

İMKBF, REDKDO

MBBR, MFO, SÜE, X, 
X02, X06, X07, X08, 

X09, X11

5. SONUÇ

Bu çalışmada literatüre KLR (1998) tarafından kazandırılan ve “sinyal yaklaşımı” olarak 
bilinen kriz tahmin yönteminin, yaşamakta olduğumuz küresel finansal krizin tahmininin 
Türkiye ekonomisi için sınanmasını içermektedir. Literatür taramasında kriz tespitinde 
kullanılacak değişkenleri belirlemek için yapılan çalışmalarda net olarak bir sonuç ortaya 
konmamıştır. Bu nedenle çalışmada finansal, makro ekonomik gibi farklı alanlardan tespit 
edilen otuz üç değişkenin 2004:01-2008:12 dönemine ait aylık verileri kullanılmıştır.

Sinyal yaklaşımı analizine konu olan göstergelerin krizi öngörmedeki etkinliğinin tespiti 
için kullanılan ve Tablo 2’de sunulan matrisin A ve D hücrelerinde yer alan gözlemler, kullanılan 
değişkenin en iyi performansı verdiğinin işaretidir. Bununla birlikte iyi bir göstergenin özellikleri, 
olası iyi sinyaller içinde iyi sinyallerin (A / (A+C)) oranının yüksek olması, kötü sinyallerin iyi 
sinyallere oranının [A / (A+C)] / [B / (B+D)] düşük, olası kötü sinyaller içinde kötü sinyallerin 
(B / (B+D)) oranının düşük olması, kriz öngörme olasılığının (A / (A+B)) yüksek olması, kriz 
öncesi sinyal verme zamanının yüksek olması şeklinde özetlenebilir. Tüm bu şartların bir arada 
verildiği Tablo 5’teki özet bulgular incelendiğinde, iyi performans veren göstergeler içinde beş 
özelliğin beşinde de yer alan X01 (DTD/GSYİH) en iyi performansı göstermiştir. Beş özelliğin 
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dördün de yer alan, TGE, İMKBG ve ÜFE ikinci en iyi performansı gösteren değişkenlerdir. 
Bu göstergeleri takiben, üç özellikte yer alan REDKDO, ÖSYİKH, RBEKE, TÜFE, TYİKH, 
X04 (M2Y/GSYİH), ve X5 (NUR/GSYİH) değişkenleri gelmektedir. Kötü performans veren 
değişkenler incelendiğinde, beş özelliğin dördünde yer alan X (ihracat), X06 (X/M), X07 
(KVDBS/GSYİH), X08 (M/NUR) ve X09 (TL faiz-$ faiz) değişkenleri en kötü performans veren 
değişikenler oldukları görülmektedir. Üç özellikte yer alan MBBR, MFO, SÜE, X02(İBF/VG) ve 
X11 (GBD/GSYİH) değişkenleri ikinci en kötü değişkenlerdir.

Sinyal yaklaşımının 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan finansal krizi öngörme 
konusundaki etkinliğinin incelendiği bu çalışmada, ekonominin öncü göstergelerinden olan 
İMKB getirisi, özel sektör yurtiçi kredi hacmi, reel bazlı efektif kur endeksi, toplam yurtiçi kredi 
hacmi, M2Y/GSYİH, net uluslar arası rezerv/ GSYİH, dış ticaret dengesi/ GSYİH, tüketici güven 
endeksi ve İMKB fiyat değişim oranı değişkenlerinin kriz tahmininde üzerinde durulması 
gereken değişkenler olduğu görülmüştür. Bu sebeple finansal krizlerin ekonomi üzerindeki 
tahribatını en aza indirmek için oluşturulacak bir erken uyarı sisteminde yer alabilecek söz 
konusu değişkenlerin zaman içindeki değişimi, ülkenin ekonomik politikalarına yön veren 
kesimler tarafından dikkatle izlenmelidir.
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1. GİRİŞ

Ortaçağ ekonomi zihniyetinin tarihsel bir konu olması nedeniyle, reform hareketini 
ortaya çıkaran bir dönemi ve bunu takip eden iki asırlık bir süreyi kapsayan zaman içinde, 
Avrupa’da, sosyal örgütlenme ve ekonomik konulara yönelik dinsel düşüncelerin ve tutumların 
daha iyi değerlendirilmesi bakımından, ayrıntısıyla irdelenmesi gereken bir konudur. Reform 
kiliselerinin yasası, her şeyden önce bir nebi sözü ve ilahiyat örneği olmuştur. Bu nedenle 
reform hareketinin anlamının kavranmasında en uygun başlangıç, Batı toplumunun ekonomik 
mekanizmasının gerisinde saklı kalan ruhani sorunlarının sorgulanması veya bu problemlerin 
çözüme kavuşturulmasında dinin önerdiği yolun felsefi tartışmalara sağladığı katkılarının 
dikkate alınması için bir temel oluşturmak şeklinde olacaktır. Genel olarak Orta Çağlardan 
kalma Batının iktisat görüşünün veya bunu belirleyen değerler olarak Hristiyan ahlak anlayışının 
kavramsal sahası ve anlamsal içeriği, ancak on dokuzuncu asırda bir değişime uğrayarak, 
evrensel bir boyutta olmasa dahi yeniden benimsenmiştir. Dinsel yargıların ve içerdikleri inanç 
kavramlarının zamana uydurulmasında, insanın görgü ve deneyimi önemli bir rol oynadığından; 
bu tarihsel eğilim, bazen kısmen bazen de bütünüyle etkili olmuştur. Bu dönem boyunca, 
kuramsal olarak yer almış olmasa dahi uygulamada benimsenen bazı insan davranışları fiilen 
kabul görmüş, dinin dogmalarının ışığı altında ekonomik faaliyetlerin ve toplumsal kurumların 
sorgulanmasından ve eleştirilmesinden vazgeçilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın başlangıcında, 
Avrupa’da, kilise ve devlet arasında geçen ilişkilerin kavramsallaştırılması çabasının yanısıra 
kişilerin özel yaşamlarının korunmasına da büyük önem verilmiştir. Dini özel yaşamın dışına 
iten itirazın dayandığı görüş ise şu olmuştur: Orta Çağlardan kalma bir alışkanlık olarak, şayet 
din özel yaşam üzerinde baskı kuracaksa, insan davranışlarını doğrudan ve zihinsel olarak 
etkileyecekse, çok yakın geçmişte ortaya çıkmış olan felaketlere kilise bir açıklama getirmek 
zorundadır. Kaldı ki, kişilerin özel hayatına müdahale etmek bir yana, dünyevi servetiyle dikkati 
çeken kilise, insanların ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla da olsa, dünyaya özgü iş yapma 
uğraşısından ve servet edinme halinden kendisini tamamıyla koparması gerekmektedir.

Dinsel yöneliş ile dünyevi etkinlik arasındaki sınırın belirsizliği, yasaklanan ya da önerilen 
işler hakkında yapılan ekonomik tarihi araştırmalarının ortak zorluğunu ortaya koymuştur. 
Knight (1964)’ın ifade ettiği gibi; “Her nerede olursa olsun halk arasında aktarılan bu gibi vecizelerin 
yararı, her an değişebilir olan dinsel anlayış ile dünyevi iş kaygıları arasındaki sınır çizgisini, 
günümüzde nispeten daha belirgin bir hale getirmiş olmasıdır. Din ile dünya arasındaki sınırların 
sürekli bir değişim içinde bulunması, önceki sahaların birbirine karışması; insanların ortak kanı 
ve kabulleriyle gerçekleşmektedir. Kilise örgütünün haksız isteklerini ve gösterişli törenlerini artık 
romantik olarak kabul etmeyen reform çağında; uğranılan şiddet ile sertlik abartılı bir şekilde 
yazılabilir; dinin sözcüsü tarafından da, içinde bulunulan dünyanın terk edilmesini, iş ve kötülük 
gayretlerinin böylece nasıl bir kenara bırakıldığını gerektiren koşulları anlatılabilirdi. Doğru ya 
da yanlış olarak, bilgelikle ya da tam bir duyarlılıkla, yalnızca kıta Avrupa’sında ve İngiltere’de 
değil Amerika’da dahi, tek bir mezhep kapsamında değil fakat Roma Katolikleri, Anglikanlar ve 
kilise karşıtları arasında da; hristiyan inancının toplumsal ahlak anlayışının fiili uzantılarını 
düşünmeye ve irdelemeye koyulmak için; insanoğlunun ortaklaşa eğilimleri ve kurumlarıyla ilgili 
yargıda bulunmada, uluslararası politikalar ile toplumsal örgütleme sahalarında ayrıntılı bir 
standart oluşturulması gerekmektedir.” (Knight, 1964; 65)
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Kilise ve devlet arasındaki ilişkileri bir sorun haline getiren ve açıkça gözle görünmese 
dahi sezinlenebilen yetki-güç çekişmeleri Orta Çağ sonlarından reform dönemi boyunca 
sona ermemiş, fakat derin bir uykuya dalmıştır. On altıncı ve on yedinci asırları kapsayan 
böyle bir sorgulama, açıkçası kritik bir dönemi konu edinmektedir. Day (1987)’nin ifade ettiği 
gibi; “Reform öncesi ekilen tohumlar, semeresini sivil savaş sonrası İngiltere’sinde vermesi için; 
sonuçlarının tamamının dikkate alınmasıyla kolay anlaşılır bir hale getirilen bu dönem, devrimci 
bir içeriğe de sahip bulunmaktadır. Dönüşümün siyasal görünümleri, hemen herkes tarafından 
bilinmektedir. Orta Çağlardan başlayıp on yedinci asra kadar devam etmiş bulunan, siyasal teoride 
gerçekleşen ilahiyat kökenli biçimlenmeler, artık sona ermiştir. Uygulanılan politikalar, bir bilim 
temelinde oluşturulmaya, nihai olarak da bir grup bilim tarafından ele alınmaya başlanmışsa 
da; bunların içinde ilahiyat, içerdiği değer sistemiyle, en etkili bilimsel irdeleme konusu olarak 
ön plana çıkarılmıştır. Dinsel otoritelerin yönlendirmesiyle değil, aklın kullanılması sonucunda 
ulaşılan bilgelikler, gizli kalmış olguların açığa çıkartılmasında çok önemli bir rol oynamakta; 
siyasal kurumların irdelenmesinde aklın yolunun izlenmesiyle, sorulara yanıt bulunabilmektedir. 
İnsanlığın temel ilgilerinin değişmesiyle birlikte, dinsel coşku da sona ermekte, yaşamı kuşatan 
sınırları giderek önemini kaybetmekte, insanı denetim altında tutamaz bir hale gelmektedir” (Day, 
1987; 28)

Ortaçağ Avrupa’sında kilise, Tanrı’yı temsil ettiği ve doğmalarının da vahiy olduğu 
iddiasında bulunduğu sürece, daima siyasal devletlerin üzerinde bir erk konumuna sahip olmuş, 
toplumun tamamına hükmetmek gibi bir emeli taşımıştır. Th ompson (1960)’ın ifade ettiği gibi; 
“Ortaçağın zihniyet temeli, yeni çıkan öğretilerle mücadeleye girişmek ve yeni oluşmakta olan 
kurumsal uğraşıları boşa çıkartmak gibi bir eğilim taşımaktadır. Ortaçağların kilisesi, bir tür 
devletin kendisi haline gelince; Tudorların devlet anlayışı da, ister istemez kilisenin özelliklerini 
içerir olmuştur. Sayısı bir avuç kadar olan mezheplerin, İngiltere’deki Puritanizm ile monarşi 
arasında çıkan ve asla uzlaştırılamayan çekişmesinde olduğu gibi, toplumun tamamını belirli 
bir dinsel yolun doğmalarıyla yönlendirilmesi, kesinlikle imkansızdır. İngiltere’de insanlar, sivil 
savaşın ateşi içinde mahvolmaya başlayınca, dinin insanları birbirinden ayıran ve birbirine 
düşman kılan diğer yüzü ortaya çıkınca; tüm halka ait kılınmak istenilen devlet de, ister istemez, 
dinsel doğmaların etkisinden kurtulmak isteyerek, din ile olan bütün bağlarını koparma eğilimine 
girmiştir. On yedinci asrın sonlarına doğru gerçekleşen kiliseden ayrılmalarla, laik devlet yapısı ve 
anlayışı ortaya çıkınca, kiliseler, kendisinden üstün güç olarak devlet erkine boyun eğmeye zorunlu 
kılınmış tüm halka hizmet etmekle görevli görülen devlet de, bu dinsel eğilimleri, bütünleştirdiği 
tek bir toplumun diğer görünümü olarak dikkate almaya başlamıştır. Devlet, toplumsal kontroldeki 
önemi nedeniyle, dini örtülü bir şekilde de olsa himaye edip, kendi yasalarına uymasını isterken; 
kilise de, başlangıçta kendi ilgi alanının oluşturulmasında ısrar etmiş olsa dahi, siyasal ve sosyal 
sistemin görünen yapısal düzenine hariçten müdahalede bulunmamıştı. Dinsel çatışmalar çağı, 
1648 yılında Westphalia anlaşmasıyla birlikte fiilen sona ermişti. Önce İngiltere’de sonra da 
Fransa ve Amerika’da devlet, dinsel dogmalar yoluyla değil, halkın iradesine yönelerek ve böylece 
kendi doğasına kavuşarak meşruiyetini elde etmiş; böylece, halk ile yapılan sözleşme kapsamında 
yasal gücünü uygulamış olan devlet, halkıyla karşılıklı koruma ve yardımlaşmanın gerekliliğini 
kabul etmiştir. Hiç bir doğaüstü güce sığınmaksızın veya yetkilendirilmiş olduğuna inanarak 
görevlendirilme bilincine kapılmaksızın, devlet, değiştirilemeyen doğa yasaları yoluyla kabul 
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ettirdiği mutlak haklarını kullanarak, koruduğu insanların hoşnutluğu sayesinde var olduğunun 
farkına varmıştır. İngiliz uluslar topluluğu içinde bütünleşme eğilimini taşıyan bu insanların en 
büyük ve en temel maksadı, kendilerini hükümetin yerine koyarak, edindikleri özel mülkiyetin 
korunmasını sağlamaktır.” (Th ompson, 1960; 85)

Bu makalenin maksadı, Avrupa iktisat tarihinde Orta Çağ ve öncesinden başlayıp 
reform çağının açılmasına neden olan ve ekonomik canlanma döneminde belirginleşen, fakat 
düşünsel boyuttaki esas etkisini sanayi devrimi ve sonrasında gösteren bir değişim süreci olarak 
ekonomik rasyonalizmin oluşumunun ekonomik ve teknik yönleriyle incelenmesidir. Ekonomik 
canlanma ve kazanç maksatlı dünyevi faaliyet, her ne kadar Avrupa’da reformdan çok önce 
oluşmaya başlamışsa da, vasal bağının bir gereği olması nedeniyle kınanılan çalışma, reformla 
birlikte bir Tanrı yolu içeriğine kavuşmuştur. Orta çağ zihniyetine göre, bilginin kaynağı da ve 
temeli de Kutsal Kitapla sınırlandırılmıştı. Bilginin temelinin deney olarak alınması, ölçme ve 
gözlem yoluyla da bir sonuca varılması; apaçık bir şekilde günahkarlıktı. Orta çağdaki dogmatik 
hakimiyeti kıran, vahiydeki hataları öne çıkartarak vahyin Tanrı sözü değil de insan sözü olduğunu 
kanıtlayan ve buna insanları ikna eden bilimdeki yenilikler olmuştur. Orta çağ Avrupasında 
ibadet ile çalışmanın birbirine ayrı ve hatta aykırı kılınmasının sonucunda, kilisede dua ve 
ayinlerle Tanrıya ayrılacak zamanı para kazanma uğruna kullanılması, bu nedenle, Mammon’a 
(zenginlik ilahına) tapmak olarak görülmüştür. Dünyevi faaliyet içinde para kazanma uğraşısı 
Mammon’a tapmak olarak yerilince, kilise ayinleri veya manastır münzevi çile odaları paranın 
yerini almış, ekonomik çabaya ancak ihtiyaçların karşılanması sınırında hoş görülmüştür. 
Tüccar ve imalatçının kazanç sağlaması, dinin özüne aykırı bulunduğu için; girişimcilerin geliri 
bir bakiye kazanç olarak değil de, tıpkı işçi ücretleri gibi bir maliyet faktörü olarak görülmüştür. 
Adil fiyat uygulamasıyla, tüccarın emeğinin bir karşılığı olarak sınırlandırılan geliri, malı ucuza 
alıp pahalıya satma maharetinin tamamıyla dışına çıkarılmış, üretim maliyetini oluşturan 
faktörler arasında yer verilerek sıfır kazanç idealine ulaşılmak istenmiştir. Aristo’dan beri öne 
sürülen, kesedeki para kendi kendine artmaz ancak ağıldaki koyun doğurur ve ağaç da meyve 
verir muhakemesine dayanarak skolastik ilahiyatçılar; alınan borcu aşan miktarda ödeme 
yapılmasına olduğu kadar, üretim maliyetini aşan satış fiyatına da şiddetle karşı çıkmışlardır. 
Skolastiklerin ticarete bakış açısı ve bundan çıkış yolu, makalenin, “Hor Görülen Ticari Etkinliğin 
Günahkarlık Doğası” kısmında incelenmiştir. Ticaretin ve imalatın paraya dayalı olarak geliştiği 
şehir hayatının özellikleri de, makalenin, “Batıda Yükselen Kentler ve Kazanç Güdüsüyle 
Çatışan Meslek Ahlakı” kısmında incelenmiştir. Orta Çağın kentleri, sunduğu özgürlük havası 
içinde meslek gruplarını bu çalışanları çok daha fazla ekonomik ilgilere yönlendirdiği; Londra, 
Paris, Frankfurt ve Flanders gibi kentlerde var olan hürriyet ve barış ortamı, çok güçlü bir duygu 
olarak birlik ruhunu hakim kıldığı, makalenin bu kısmında incelenmiştir.

2. HOR GÖRÜLEN TİCARİ ETKİNLİĞİN GÜNAHKARLIK DOĞASI

Tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılan toplumsal denetim işlevini, yasama ve 
yargı gücüyle pekiştirmiş olan kilise, devletlerin de üzerinde yer alan siyasal bir erk konumuna 
ulaşmaktaydı. Öğretisi ve yasaları, vahiy gücüne çıkartılmış olan Orta Çağ kilisesinin bu 
konumu; özellikle de, kutsal kitaptan başka hiçbir erk tanımayan Protestanlar tarafından çok 
şiddetli bir şekilde eleştiriye uğramış, sağlanılmak istenilen bu evrensel kilise birliği otoritesinin 
yerine kitaba içten bağlılık anlayışı geçmiştir. Böylelikle tüm etkinlikler ve eğilimler tek bir 



Kürşat Haldun AKALIN | Escape from the Commerce Prohibition in the Reformation Process of Europe

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 5 * Year 2013

154154

sistem içinde yeknesak kılınmış, son derece farklı ivedilik derecelerine sahip bulunsalar dahi, tek 
bir maksatla bağlantılı ve uyumlu olması şart koşulmuş, taşıdıkları değerler ilahilik niteliğinden 
kaynaklanmıştır. Daha geniş bir anlamıyla, hristiyan uluslar topluluğu sayesinde Tanrının bu 
kutsal tasarımının gerçekleştirilebileceği duygusuna kapılınmış; dar anlamıyla ise, Tanrının 
görevlendirme niyeti, bu aşama sırası içinde gerçekleştirilmiştir. Dine uygun yaşama emeliyle, 
kilise bütün insan hayatını kapsamına alırken; Tanrı yasalarını kişiler üzerinde hakim kılma 
idealiyle de, nihai bir erk gücüne kavuşmuştur. Güven duyulan bazı modern araştırmacılara 
göre, din sahasıyla, pratik çıkarlar peşinde koşmasıyla, kendisini kuşatan dışsal düzeniyle, 
kişisellikten arınmış mekanizmasıyla, insan yaşamı içindeki dinsel eğilimler, pek dikkate 
alınmaması gereken bir ayrıntıdır. Ruhani saha ile fiziksel olgular arasında kesin bir ayrıma 
pek taraft ar olmayanlar dahi, bir özellik farkının bulunduğunu itirazsız kabul etmektedirler. 
Çağdaş bir deyim kullanacak olursak, bunlar gerçekliğin derecelerini oluşturmaktadır. Daha 
büyük bir bütünlük içinde var olan farklılıklar kadar birbirleriyle hiç uyuşmayan çelişkileri de 
içeriğinde barındıran Orta Çağ düşüncesinin kendisine özgü niteliği; fiziksel zorunluluklardan 
kaynaklanmış olsa dahi, pek çok olgunun esas hükmedici gücünü, yalnızca ruhanilikte bularak; 
gerçekte “duygusallıktan arınmış ve aslında inançla da pek ilgisi bulunmayan bu oluşumlardan 
derece derece kopup geçerek böylesine bir ruhani temel üzerinde yükselmiş olmasıdır.

Ortaçağ Katolikliği, geliştirilmiş yeni şekliyle veya karşı çıkılarak ayrı kalınmış 
uygulamalarıyla, batının dinsel kültüründe çok önemli izlere sahip bulunmaktadır. İnsanlar 
tarafından kabul görmüş olan fikirlerin, temsil ettikleri veya karşı çıktıkları, bir soy kütüğü 
mutlaka bulunmaktadır. Üzerinden çok uzunca yıllar geçmiş olsa dahi, modern hristiyanlığın en 
azından yarıda birine ait temellerinin, Orta Çağ dininde kök saldığı, kabul edilen bir gerçektir. 
Day (1987)’nin ifade ettiği gibi; “Orta Çağ Katolikliğinin yanı sıra, bu temele karşı çıkmış olmasına 
karşın pek çok özelliğini de devam ettirmiş olan, bir Puritanizm ve Rasyonalizmde vardır. Din ile 
siyaset için doğru olan, ekonomik ve toplumsal öğretiler için de geçerlilik taşımaktadır. Luther, 
Latimer, Bucer ve Bullinger’in toplumsal teorileri; on altıncı asrın Anabaptistleri, on yedinci asrın 
Baxter gibi Puritanları, Bellers gibi Quakerleri, tümüyle Orta Çağ ailesinin çocukları sayılırlar. 
Tıpkı, yabanilikten kaynaklanmayan bölgelerdeki günümüzün kilisesinde olduğu gibi; Orta Çağ 
kilisesi de, çok yoğun bir misyonerlik faaliyetleriyle uğraşarak, etrafını saran barbarlara karşı 
amansız bir mücadele içine girmiş, dine kazandırma ile toplumsal yapıyı oluşturma gayretleri 
birbirine karışmıştır. Yöneticilerin maksatları kadar önemli olan görevin doğası da, siyasal 
kurumların en büyüğü haline gelmektedir. İyilik ya da kötülük uğruna çaba sarf etmek eğilimi 
yüksek bir gaye haline getirilebilir, bir mezhep etkinliğine bürünmese dahi, uygarlığın temelini 
oluşturabilir; reform hareketinin yıkıp yok ettiği evrensel kilise birliği sonrasında, sahip oldukları 
fırsatlarına göre, çok farklı kiliselerin ortaya çıkmış olmasına rağmen, aynı geleneği devam 
ettirmişlerdir. Çilekeşlik veya dünyasından vazgeçme eğilimleri, yalnızca Tanrı düşüncesine 
dalarak huzura varılan dinsel mistisizm veya gerçekler karşısında kayıtsız kalma halleri; kişiyi 
coşkulu olmaya sürüklediği gibi, dinsel ruh içinde görünen dünyevi düzen arasında bir sentezde 
bulunarak, bu sevinci taşımayan kimselere karşı öfk eli olmaya da neden olabilir. Bunca eğilimler 
ve neden oldukları içsel haller, birinden diğerine geçişlere yol açmakta, Orta Çağ dinsel düşüncesini 
ve uygulamalarını tanıtmaktadır. Tüm bu eğilimlerin Orta Çağ zihniyeti içinde yer almış olmasına 
karşın, her biri eşit derecede etkide bulunmamaktadır. Çilekeşlik, dünyadan vazgeçme, dinsel 
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mistisizm ve kayıtsızlık tutumları içinde en sonuncusu, belki de en ilginç olanıdır. Orta Çağ 
zihniyetinin köktenci önermesi haline gelen asketikism (çilekeşlik), on altıncı asrın reform düşüncesi 
tarafından mesleki etkinlik hali olarak benimsenilerek devam ettirilmiş; beşeri kurumların ve 
faaliyetlerin nihai standardının dinsel bir içeriği edinmesine neden olmuştur. Sistemin temel taşları, 
skolastik öğretinin tüm özelliklerini kapsayan Summae eserinde açıklanmıştır. Hedefine ulaşmış 
gibi görünen çağdaş yorumunun tam tersine, ortaçağın dinsel düşüncesi; tek bir fikrin hizmetine 
girerek dilediğince bir baskıyı uygulamış olsa da, her ilgi ve tekillik üzerinde aşırı bir şekilde kafa 
yormuştur. İdeal olarak kabul gören ve gerçekleştirilmesinde de ısrar edilen Orta Çağın toplum 
tasarımı, evrensel bir maksat peşinde koşmanın yol açtığı tüm ulusları benimseme dolayısıyla 
yükseliş ve düşüş dönemlerini geçirmiş; en azından kuramsal seviyede, kendi yörüngesinde hareket 
eden, farklı kalıplara pek müsamaha etmemiştir. Tüm düşünce ile davranışları şekillendirme ve tek 
bir kalıp sınırlarında denetim altında tutma emelini içeren bu tasarım; evrenin, Tanrı’dan geldiğine 
inanılan buyruklarına göre düzeninin sağlanması gerektiği inancını taşımaktaydı. İnsanın gerçek 
mükemmel mutluluğu, Tanrı bakış açısının erdemsel özünden asla farklı olamazdı. Yasalarıyla 
insan davranışlarına nüfuz ederek adaleti ve mutluluğu bahşeden Tanrı, dünyayla ilgili bu kutsal 
tasarımıyla da; hakları ve yükümlülükleri belirlemekte, kendisini temsil eden dinsel otoriteye, 
yalnızca kişilerin değil, krallarıyla birlikte devletin de itaat etmesini beklemekteydi.” (Day, 1987; 
93)

Orta Çağ Katolikliği, tamahkarlık olarak aşağıladığı ticaret görüşüyle olduğu kadar; 
fiyatları sabit kılma ve ödemelerde eşitliği sağlama ısrarıyla da, kapitalist ekonomiye ve dayandığı 
bireyci güdülerine şiddetle karşı çıkmıştır. Weber (1950)’nin ifade ettiği gibi; “Her kapitalist 
yeteneğe karşı,katolik ahlağın simgesel nefreti ve bunu devam ettiren Lütheran tavrı;esas itibarıyla, 
kapitalist bir ekonomideki kişisellikten arındırılmış ilişkilerin muhalifl iğine dayanmaktadır. 
Kilisenin ve nüfuzunun dışında gerçekleşen kaçınılmaz insan işleriyle belirlenen bu şahsi olmayan 
ilişkilerinin; ahlaki doğrultu hattında kilise tarafından içine işlenerek ve türü değiştirilerek önü 
alınmak istenmiştir. Efendi ile kölesi arasındaki ilişkiler, doğrudan ahlaki bir düzenlemeyle 
denetim altında tutulurken; toplulukta kardeş sayılmayan yabancılardan, borçlanma karşılığında 
faiz alınmasına izin verilmiştir. Asırlar boyu, museviler, borçlanma işlerinde özel bir maharet 
edinerek, bunları yararlı kıldılar ve çok rağbet edilen bir uğraşı haline getirdiler. Fakat, bütün 
bunlar, toplum dışı kalmış kimselere ait kapitalizmdi; batıda yaratılan rasyonel kapitalizm gibi 
değildi. Protestanlığın dünyevi asketik öğretileri dahilindeki böyle bir çilekeşlik, kendine uygun 
düşen bir ahlâk sistemi yaratmıştır. Dinî nedenle evlenmeme yemini istenmemiş; evlilik, sadece 
çocukların rasyonel yetişmesinin sürekliliği için savunulmuştur. Yoksulluğun gerek görülmemesine 
rağmen, zenginlik, kişiyi dünyayı umursamayan zevkler içine düşürerek baştan çıkarmamalıdır. 
Günümüzden tamamıyla farklı bir gerçeği tasvir etmesi bakımından, şimdi bize anlaşılamaz gelen 
kilise örgütüne ait talim ve terbiyenin bütün bir hayat kapsamında hâkim olduğu bir çağda; meslek 
kavramının bu ilerlemesi modern teşebbüse ve aynı zamanda endüstri çalışanlarına inanılmaz 
mükemmellikte temiz bir vicdan sunmuş; başkasının hesabına çalışan ve kapitalizmin merhametsiz 
sömürüsüne uğrayan işçiler, çalışmalarıyla ve mesleğe olan bağlılıklarıyla, ezelî ve ebedî mağfireti 
ümit etmişlerdir. Katolik ve lütheran kiliseler, daima kilise örgütünün idaresini tanımış ve tatbik 
etmişlerdir, Fakat protestan asketik cemaatlerde Aşai Rabbani ayinine müsaade edilmesi, iş onuruyla 
yine bir tutulan ahlâkî liyâkat üzerine şart koşulmasına rağmen; hiç bir kişinin araştıramadığı 
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şahsın imanına nüfuz edilebilmiştir. Böyle bir kudret, başka hiç bir kilise veya dinde mevcut olmayan 
kapitalistleşen bireylerin üretimi uğruna, farkında olmaksızın teşekkülü tasfiye etmiş; buna 
nispetle, Rönesans’ın kapitalizm için yaptığı katkı, çok önemsiz kalmıştır, Pratisyenleri, kendilerini 
teknik sorunlarla meşgul etmiş ve deneyle uğraşanları birinci sırayı almıştır. Sanat ve madencilik 
deneyiminden bilimde idareyi ele almışlardır. Kapitalizme hız kazandıran kesin saik, sadece tek bir 
kaynaktan, yoğun pazar talebinden yükselmiştir. Talebin demokratikleştirilmesi yoluyla, yalnızca 
küçük bir kısım olarak lüks mallar sanayinde tekrar ortaya çıkabilmiş olan pazar talebi; özellikle 
bütün üretim sınırları boyunca yüksek sınıfl arın lüks mallar ihtiyacını ikâme etmiştir. Bu olgu, 
fiyat rekabetiyle karakterize olunabilir. 16. ve l7. asırlardaki büyük fiyat devrimi, ucuzlayan üretim 
ve düşen fiyat vasıtasıyla, kâr arayışının özellikle kapitalist eğilimi için güçlü bir manivela kudreti 
tedarik etmiştir. Bu devrim, büyük denizaşırı keşifl erin sonucunda, kıymetli metallerin içeriye 
akışının sürekliliğine hamledilmiştir. Zirai ürünlerin yaklaşık olarak dünya çapında fiyatlarının 
düzenlenmesi durumunda, mahsulün pazar için üretimine geçilmesine mümkün kılar. Tarımsal 
mahsul, sanayi ürünlerinin fiyatlarının yönüyle tamamen ayrı istikâmettedir. Genellikle, sanayi 
ürün fiyatının sabit kalması veya nispeten küçük yükseliş göstermesi nedeniyle, tarımsal mahsul 
fiyatıyla mukayese edildiğinde, gerçekten düşmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu nispî çöküş, sadece 
teknoloji ve ekonomiye kayış vasıtasıyla sanayi üretimini mümkün kılmakta; ucuzlayan üretimin 
tekrarı yoluyla artan kâr istikametindeki bir baskıya gayret sarf olunmaktadır. Böylece, gelişmeyi, 
hemen kapitalist düzenin kurulması takip etmemekte, fiyatların aksi yöndeki düşüşü izlemekte, 
nispî fiyat azalışının ardından kapitalizm ortaya çıkmaktadır. Rasyonel teknolojiye ve maliyet 
bağıntısındaki düşen fiyatlar görüşüyle ekonomik ilişkilere yönelen eğilim, 17. asırda telâşlı bir 
icat kovalamacasını yaratmıştır. Dönemin bütün mucitleri, ucuzlayan üretim hedefiyle üstünlük 
kurmakta; enerjinin kaynağı olarak fasılasız devinim tasarımı, her yönüyle bu evrensel hareketin 
pek çok amaçlarından sadece birini teşkil etmektedir. İcatla bağıntılı olarak olumlu bir yenilik, 
ilk olarak rasyonel ihtira beraatı kanunudur. Hukuğun bu patent kaidesinin güdüleyici tesiri 
olmaksızın, modern kapitalizmin gelişmesi için hayati önem taşıyan, 18. asırdaki tekstil sanayi 
sahasındaki icatların olması kabil değildir.” (Weber, 1950; 305-306, 307-312)

Ortaçağ zihniyetinin temeli, evrensel kilise birliği öğretisini açık bir şekilde ifade etmiş 
olan Th omas Aquinos’ın Suma Th eologia isimli kitabında ortaya konmuştur. Ortaçağ dönemi 
boyunca kilise, toplumsal hayatın her kesitini biçimlendirmek ve kendi denetimi altına almak 
istemiş, yargılama erkini de kullanarak kişiler üzerinde tam bir baskı kurmuştur. Oysa İsa, “Dua 
ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın, çünkü insanlar kendilerini görsün diye, havralarda ve 
köşe başlarında durup da dua etmeyi severler. Doğrusunu size derim: onlar karşılıklarını aldılar. 
Fakat sen dua ettiğin zaman kendi iç odana gir ve kapını kapat, gizlide olan Tanrı’ya dua et; gizlide 
gören Tanrı sana ödeyecektir. Dua ederken, putperestlerin yaptığı gibi sürekli tekrarlar yapmayın. 
Zira onlar sanırlar ki, çok söylemeleriyle işitecekler. Oruç tuttuğun zaman ikiyüzlüler gibi surat 
asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlar görsünler diye suratlarını asarlar. Doğrusunu size derim: 
Onlar karşılıklarını aldılar. Fakat sen insanlara değil, gizlide olan Tanrı’na oruçlu görünesin, 
gizlide olan Tanrı sana ödeyecektir” (Matta 6: 5-7, 18) sözleriyle açıklandığı gibi, kesinlikle ibadeti 
tanımlamamış ve ibadetin kurumsallaşması yönünde bir gayret sarf etmemiştir. Şekilci, kalıpçı, 
söylem ile koşulları önceden belirlenmiş kurumsal ibadete karşı açıkça tavır almış olmasına 
rağmen; sadece, “Ben sana derim ki, sen Petrus’un ve ben topluluğu bu kayanın üzerine kuracağım; 
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göklerin melekutunun anahtarını sana vereceğim, yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de 
bağlanmış olur, yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olur” (Matta 16:18-19) sözüne 
istinaden ibadet kurumsallaştırılmıştır. Halbuki sözü edilen daima “Topluluk” olduğu halde, bu 
deyim, incilde ibadet yeri olarak çevrilmiş; “Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, git yalnızca 
onunla ve senin aranda kabahatini kendisine göster; seni dinlemezse, yanına iki kişi daha al, iki 
veya üç şahidin ağzıyla her söz sabit olsun; onları da dinlemek istemezse, topluluğa getir; topluluğu 
da dinlemezse, o sana putperest ve vergi mültezimi gibi olsun” (Matta 18:15-19) sözüyle kilise, 
ibadeti düzenlemenin yanı sıra, idare etme ve yargılama erkine de kavuşmuştur.

Kilisenin toplumsal yaşamı bir düzen altına alması, inançlarından dolayı kişileri 
yargılaması, bütün düşünce eğilimlerini ve davranış biçimlerini dogmalara uygun kılması gibi 
devletin üzerinde bir erkinin olup olmadığı anlamındaki soruları, bu gün dahi sormaktayız. 
İnsanlar, bu ve benzeri soruları, farklı lisanlarda olsa dahi, on altıncı asırdan itibaren sormaya 
başlamışlardır. Hodgett (1972)’nin ifade gibi; “Ticaretin, finansmanın, fiyatların ve tarımın gelişme 
seyrinde ve örgütlenmesinde ortaya çıkan bir dizi devrimci değişikliklerin gerçekleşmesiyle; modern 
ekonomik tarihin başlamış olduğu düşüncesi, herkes tarafından benimsenilen bir görüştür. Yeni 
ekonomik ortam, insanları öğretide ve hukukta olduğu kadar, alışılmış yaşama tarzında da bir dizi 
değişiklikler yapmasını zorunlu kılmış; geçen üç asır boyunca düşünce tarzları ve faaliyet biçimleri 
şekillendirilmiştir. Yeni güçlerin, inatla korunmak istenilen tutucu vicdan üzerindeki şaşırtıcı ve 
çoğu kerelerde şoka uğratıcı etkisinin fark edilmesiyle birlikte, ahlaki ve dini konular üzerinde 
bilgi sahibi olan hocalar tarafından, başlangıçta, geleneksel öğretilerin yeniden biçimlendirilmesi 
ve doğrulanması olarak yorumlanmışsa da; daha sonra, bu yeni güçlerin sınırlarını çoktan aştığı, 
düzenleyici işlevlerini kötüye kullanmış olduğu sonucuna varılmıştır. Yenilik şeklinde olmasa 
dahi, toplumsal çevredeki değişiklikler ortaya çıkınca; bunları açıklamaya yönelen bu öğretilerin 
de değişikliğe uğraması kaçınılmaz olmuştur. Gelişme seyri içine giren reform hareketlerinin 
tesirleri, ayrı kiliselerin ortaya çıkardığı toplumsal düşüncedeki karakteristik farklılıklar şeklinde 
gerçekleşmiştir.” (Hodgett, 1972; 53)

Ekonomik yapıda beliren değişmeler, ister istemez zihniyet dünyasını değiştirmeye zorladığı 
gibi; kuramsal anlamda da olsa, kendisine uyumlu kılabildiği ölçüde, bu dinsel yönelişlerden ve 
ahlaki yargılardan destek almıştır. Yeni ekonomik dünya, mücadeleye girişmeksizin ve rakiplerin 
üstesinden gelmeksizin, bir kimsenin başarılı olmasına olanak tanımamaktaydı. Lowry (1998)’nin 
ifade ettiği gibi; “Aşırıya giden birkaç kimse dışında, reform hareketinin ilk nesli içinde, toplumsal 
teoriyle ilgili konularda, çok ender olarak yeniliğe neden olanlar çıkmıştır. Kilise babaları, kurulları, 
hukukçuları ve papalık emirleri hristiyan aleminin ahlaki geleceğine öncelik veren öğrenmede her 
hangi bir aykırılığı kapsayan, öğretide ve kilise idaresindeki değişiklik istemlerini dikkate almada, 
tamamıyla bilinçsizlik göstermektedir. Bu nedenle on altıncı asır, yalnızca dinsel düşüncenin 
farklı eğilimleri arasında değil, toplum teorisinin benimsenmesi ile ekonomik çevrenin değişikliğe 
uğraması arasında da ortaya çıkan fikir ayrılığını derinden hissetmiştir. Ekonomik yapı ile dinsel 
görüş arasındaki karşılıklı bağıntıyı kavrayabilmek için, dinsel eğilimin başladığı seviyeden 
araştırma yapılması gerekmektedir. Böyle bir bağıntıyı sorgulamak isteyen bir kimsenin öncelikle 
tarihsel bir temele yönelmesi gerekmektedir. Açık veya gizli de olsa toplumsal teoriden oluşan bu 
temel, ortaçağların bir mirasıdır. Resmi öğreti, kutsal kitaptan, kilise babalarından ve skolastik 
felsefe taraft arlarının çalışmalarından, kilise hukukundan ve yorumcularının düşüncelerinden 
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oluştuğu gibi; halkın rağbet ettiği vaazlardan ve dinsel öğütlerden meydana gelmektedir. Resmilik 
içermeyen tahminler ise; hukuktaki, gelenek ve toplumsal kurumlardaki ayrıntılardan veya 
belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Bunların hepsinin karmaşıklığına ve aykırılığına rağmen, 
aralarında bütünselliğin sağlanması istenilmektedir. Böyle bir birliği kurmak maksadıyla da, 
uyum uğruna yaşanılan gerçek terk edilmektedir. Ortaçağlar başlığıyla belirlenen beş asır ya da 
daha fazla süren bir geleneği tek bir deyimle ifade edebilen bir kimse, siyaset tarihçisi unvanını hak 
etmiş demektir. Ekonomik koşulların üzerinde çalışan bir kimse de, bu zihniyet değişimi öncesinde 
ve sonrasında pek bir farklılığın olmadığını öne sürebiliyorsa; ilk yanılgısı, gerçeklerin bir kısmını 
görmezlikten gelmiş olmasıdır.” (Lowry, 1998; 72)

Ortaçağ ekonomi düzeninin kendisine özgü özelliklerinin olduğu, hiç kimse tarafından 
yadsınmamaktadır. Ortaçağ ekonomi dünyası, belirli ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. 
Adelson (1962)’nin ifade ettiği gibi; “Batıdaki kapalı bir sistem olarak Orta Çağın ekonomik 
özellikleri; kuzeyde, Baltık bölgesi ve nehirlerinin aktığı oldukça geniş bir serbest çalışma 
alanı içinde; cephesi açık olan doğuda ise, saldırılara karşı korumasız sayılan Alexandria’dan 
Karadeniz’e kadar uzanan sahil şeridi boyunca var olan bir sahada ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 
doğrudan Akdeniz’den gelen deniz gücü halindeki birlikler, kolaylıkla saldırıya geçebilmekte, 
denize ulaşmasına fırsat kalmadan ticaret yolları üzerine pusu kurulabilmektedir. Bu uçsuz 
bucaksız saha üzerinde, doğudan batıya ve kuzeyden de güneye olmak üzere iki büyük ticaret 
yolu bulunmaktaydı. Çağının en ileri giden ekonomik yaşamı, bu ticari yolların geçtiği bölgeler 
kapsamında gerçekleşmiş; buralardaki genel ekonomik yapı, koşul ve gelişme yönüyle, en büyük 
değişikliklere sahne olmuştur. Ekonomik uygarlığın dış çevre koşulları birbirini peşi sıra izleyen 
asırlarda farklı bölgelerde değişik şekillerde ortaya çıkmış; dağ ile vadi arasındaki çelişki çok açık bir 
biçimde dikkatleri çekmemiştir. Hemen her yerde var olan malikane ve lonca sistemi ile, kapitalist 
sanayinin merkezindeki yaşama tarzı arasında büyük bir farklılık bulunmaktaydı. Nitekim, on 
beşinci asırda kapitalist finans merkezi sayılan Flanders ile ham madde ve çok az miktarda da 
yiyecek maddesi ihraç eden kır topluluğu özelliğini taşıyan Florence arasında önemli yaşama tarzı 
farklılıkları bulunmaktadır. Yine, ortaçağ İngiltere’sinde, Loancashire ile Londra arasında da çok 
belirgin bir kültür farklılığı görülmekteydi. Orta Çağların toplumsal kuramın dahi etmenleri son 
derece çeşitli olduğu kadar değişkenlik de göstermekteydi. Araştırmacı, irdelediği öğreti yapısı 
bakımından kendisini yalnızca dinle ilgili konularda sınırlı kılmış olsa, özel olarak da skolastiklerin 
düşünce eğilimlerini incelemeye yönelse; yine de, suma eserinde dahi, sürekli bir gelişme sürecinin 
olduğuna tanık olur. Örneğin, on beşinci asırda yaşamış olan St. Antonino’nun ekonomik öğretisi, 
on üçüncü asır ilahiyatçısı olan St. Th omas’ın yaklaşımından çok daha karmaşık olduğu kadar, çok 
daha fazla da gerçekçidir. Orta Çağların sonuna gelindiğinde, örneğin fiyat teorisi ve faiz politikası 
gibi sistemin en iyi belirginleşen ve karakteristik kısmını oluşturan konularda dahi; durağanlıktan 
oldukça sakınılmış, teori hiç durmaksızın sürekli bir değişikliğe uğratılmış ayrıntılı bir şekilde 
yeniden işlenmiştir.” (Adelson, 1962; 54)

Ekonomik tutum bakımından irdelendiğinde, Orta Çağda etkili olan dinsel öğretilerin 
asketik özellikli olduğu sonucuna varılabilir. Dünyadaki toplumsal kurumlara ve ekonomik 
ilişkilere yönelik benimsettirilen dinsel fikir itibariyle, esas olarak dört temel tutum 
bulunmaktadır. Dinsel eğilim, tek yanlı bir şekilde, asketik uzaklaşma içeriğinde kendisine bir 
temel tutturmuş, neredeyse tüm ekonomik ilişkileri doğası gereği dürüstlüğe aykırı gelen bir konu 
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olarak değerlendirmiş olduğundan; ruhlarını kurtarmak isteyen herkesin, çıkar bağlantılarından 
ve dünyevi emellerinden uzaklaşması gerektiği sonucuna varılmıştır. Robertson (1933)’ün ifade 
ettiği gibi; “Kişiler arası ilişkilere ve doğal sayılan insani güdülere uzak kalıp önem verilmeyişinin 
sonucunda, bu dünyayı ilgilendiren tüm konulara, tamamıyla kayıtsızlık içinde yaklaşılmıştır. Özel 
bir reform hareketinin çalkantılı dönemine kapılıp gidildiğinde; rahatsız edici bazı kepazeliklerin 
derhal üzerine gidilir, dürüstlük saltanatını dünyaya fiilen hakim kılmak maksadıyla devrimci 
değişikliklere yönelinir. Reform çağı başladığı anda, benimsenilen veya yerilen, hoş görülen veya 
iyileştirilmek istenilen insanlara özgü bütün istek ve çabalar dikkate alınır; dinin özüne uygun 
olanlar iyi karşılanıp özendirilirken, ruhani yaşamı bozacak ve murdar kılacak her tür alışkanlıklar 
yok edilmek istenilir. Girişilen tüm bu gayretlerin, Tanrı krallığının bir gereği olduğunda, ısrar edilir. 
Tanrı krallığına girmek azmiyle, vahşi ve merhametsiz görülen, öldürücü bir sonuç doğuracak olan 
tüm eylemler dinsel davranıştan ayrılırken; bunlardan hiç birisi arasında bir ayrım yapılmaz, 
biri diğerine göre büyük görülmez; farklı önem derecelerine rağmen, bu fiillere bulaşan herkese 
ruhun teması ve içine işlemesi sağlanır. Tanrı krallığına giden yol, en yüce ifadesiyle Picarda’nın 
sözlerinde anlamını bulur: “Cennetin her yerde olmasına karşın, kişiyi en yüksek iyiliğe ulaştıracak 
olan lütuf, her yerde aynı derecede bulunmamaktadır”. Bu tutumların her birine, günümüzde 
de rastlanılmaktadır. Farklı dönemlere, yerlere, ekonomik çevre koşullarına ve farklı derecelerde 
güdüledikleri kişisel eğilimlerine karşın; bu tutumlardan her biri, Orta Çağ düşüncesi içinde de 
yerini almıştır. Orta Çağların başlangıcında, asketik eğilim ve mizaç, kişi davranışları üzerinde 
kesin bir hakimiyet kurmuştur. Örneğin, Elucidarium’un yazarı, ekonomik hayatta, bir leş üzerine 
çöreklenmiş kurtların kendi aralarında giriştikleri mücadeleden başka bir şeyi göremediğini açıkça 
bildirdikten sonra; iş dünyasına atılan bir kimsenin, kısa bir müddet sonra bu dünyada kendisini 
bekleyen bir ölümün olduğunu hiçe sayarak veya hiç aklına dahi getirmeyerek; hile ve dalaverelerin 
arasında ayakta kalmaya çabalamaktan, bir vurgun da kendisinin vurarak merhametsizliğini 
göstermeye yeltenmekten kendisini zor kollayabileceğini vurgulamaktadır. İnsanların kendilerine 
karşı giriştikleri bunca günahkarlıklar, haksızlıklar, zulümler ve adaletsizlikler; Tanrı’nın 
adaleti karşısına çıkmaksızın, unutulup gidecek midir? Manastır hayatı içinde yönelinen asketik 
münzevilik; bu maddi dünyanın gayretlerini de değerlendirmelerini de bir kenara iterek, hiç 
tanımamalıdır.” (Robertson, 1933; 49)

Dünyevi olan her şeyde günaha teşvik, aklını kötü şeylere çelerek zevke dalma 
bulunduğundan; manastır sistemi içinde nefsini çilekeşlikle terbiye edenler, dinsel hayatın 
onursal üstünlüğüne ulaşmaktadırlar. Knight (1964)’ün ifade ettiği gibi; “Manastır hayatının 
görünümlerinden birisi, rahatlığa ve serbestliğe, bolluğa ve servete yenik düşerken; bir diğeri, 
nefsi terbiyede zorunlu olan sertliği ve müsamahasızlığı geri getirmekte, İncil’de övülen fakirliği 
özlemektedir. St. Francis tarafından telkin edilmiş olsa dahi, pek çok müridi tarafından artık 
terk edilmiş olan, müsamahasızlık ve katılık, reform hareketlerinin çoğunun dikkatini çekmiştir. 
Ortak iyelik anlayışından başka bir anlamı taşımak üzere, kayıtsızlık kavramına gelince, Wyelif ’in 
öğretisinde; ‘adil insan, herkesin zaten efendisidir’; kişinin kendi yolunu belli etmesi için, Tanrı, bu 
dünyadaki kötülükleri ortadan kaldırmamıştır. Ancak, dünyadaki acı ve sıkıntılara katlanmanın 
karşılığı olarak görülen göksel mutluluk öğretisine bağlanmak, böylece gelecekteki yaşamı düşlemek; 
isyan etmek yerine, cennetteki ödüllerini ummak zulmü bir yazgı olarak hoşnutluk içinde 
karşılamak. Hobbes’e göre, bir ölümsüzlük komedisidir. Yüksek kazançlara ulaşmak ümidiyle, 
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sanayi devrimi sırasında yaşanılan ve içten içe işleyen acıları, dertleri, Hammond, gerçekçi bir 
şekilde açığa vurmamış mıydı?” (Knight, 1964; 79)

İnsana özgü bir şey varsa, gereksinimlerini karşılayış biçiminin veya yolunun hayvanlar 
aleminden tamamıyla farklı olması; bu farklılığı düzenli ve devamlı kılmak üzere, zihinsel ve 
toplumsal bir yaşamın, kişiler üzerinde hakimiyet kurmasıdır. Topluluk içinde yaşarken, Tanrı 
gerçeğinin farkına varmış olan insanoğlu, aralarındaki ilişkilere bir düzen getirmek maksadıyla 
da başlangıçta Tanrı’dan geldiğine inandığı yasalarına bağlı kalmaya çalışmıştır. Raitt (1987)’nin 
ifade ettiği gibi; “Yemek yeme, rahat bir hayat sürme, cinsel ilişkide bulunma gibi bazı temel 
faaliyetler; doğanın yasası gereğince bir bedensel zorunluluk haline gelmiş olsa bile; bu gibi dürtü 
ve işlevlere, ruhani yaşam içinde sadece ilgisiz kalınmamış, pek çok kereler düşmanca duygular 
içinde tepki gösterilmiştir. Doğa ile lütuf, beşeri istek ve tutkular ile dinsel niyetler, bireysel çıkarlar 
ile dinsel emeller arasında var olduğu öne sürülen çelişki; kesin olmaktan çok, göreceli bir aykırılık 
taşımaktadır. İnsanları yönlendirdiği hedefl eri, ilham verdiği bilgilendirmeleri, hedefl ere ulaşmada 
izlediği süreçteki aşamaları, kişiyi ideallerine hazırlamadaki ve gerçekleştirmedeki güdülemeleri 
bakımından; madde ile ruh arasında kesin bir çelişkinin bulunduğuna inanılmaktadır. Doğallık 
içinde kalmış olmasına karşın, dinsel buyruklara göre henüz ıslah olmamış kişiler üzerinde 
yeltenilen merhamet çalışmaları; doğal insan eğilimini kıyıp yok etmekle sonuçlanmamış, tutku 
ve arzularını bastırmada maharet kazandırarak eylemlerinde dönüşüme uğramasını sağlamıştır. 
Birey için gerçek neyse, toplum için de gerçek odur.” (Raitt, 1987; 59)

İlham yoluyla keşfedileni insan yaşamının maksadıyla bağlantısının kurulmasının 
sonucunda, dinsel buyruklar, kişiye özgü olması gereken düşünce ile davranışlar üzerinde 
kesin bir önem kazanmıştır. Raitt (1987)’nin ifade ettiği gibi; “Dinin yolu, daha aşağı varlıkları 
kendinden üstün olanlara bağlı kalmaya ve kesin itaatkar davranmaya zorlarken; daha üst 
varlıklar da, birtakım araçları kullanarak alttakiler üzerinde hakimiyet kurmaya özendirmektedir. 
Üstün olana gösterilen, itaat ve teslimiyet; dindarın kişilik özelliğidir. Evrenin yasasına şöyle bir 
bakacak olursak, var olan her şeye eşitliğin ve yetenekliliğin dağıtılmadığını; en altta olanların 
orta düzeydekilere, orta düzeydekilerin ise üst varlıklara karşı tam bir teslimiyet içinde bulunarak 
düzeni koruduklarını, derhal fark ederiz. Bu nedenle toplumsal kurumlar, düzeni sağlamada ve 
denetimi kumada etkin bir araç özelliğini taşıdıkları ölçüde, kutsal kılınmış; bunların her birinin 
de, üstün ruhani gerçekliğin henüz tamama ermemiş dışsal bir ifadesi olarak görülmüştür. İdeal 
olarak kavranılacak olunursa, tohum farklı dereceler içindeki bir organizma gibi olduğundan; 
insan faaliyetleri de, tür ile önemde farklılıkları içeren hiyerarşik işlevler biçiminde gerçekleşmekte; 
kişi etkinliklerinden her biri kendi düzeyinde bir değer taşıdığından, kesin denetimin kurulması 
koşulunda, sonuna doğru herkese eşit yararlılığı sunmaktadır. Tıpkı göksel düzende olduğu gibi, ne 
olduğu belirsiz sönük bir aksettirme içinde, yukarıya yönelmeyi çok fazla arzulayan bu toplum, hiç 
değişmeyen bir özellik taşımaktadır.” (Raitt, 1987; 52)

3. BATIDA YÜKSELEN KENTLER VE KAZANÇ GÜDÜSÜYLE ÇATIŞAN MESLEK AHLAKI

Ekonomik etkinliklerde ortaya çıkan canlılıklar ve kazanç maksatlı faaliyetin benimsenişi 
bir ölçüde, Orta Çağ zihniyetinin geçersiz kılınmasına yol açmıştır. Metafizik yönelmenin, 
günümüzden çok daha fazla bir şiddette, Orta Çağların insanının en yüce gıdası olduğunu 
söylemeye hiç gerek yoktur. Lowry (1998)’nin ifade ettiği gibi; “On beşinci asra gelindiğinde, 
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bir anda rağbet kazanan ticari faaliyetler ile ekonomik spekülasyon hareketleri sonrasında, bu 
asrın sonlarında, metafizik öğreti tamamıyla modası geçmiş bir hale gelmiştir. Her ne kadar, 
çağa niteliğini veren genel fikirleri, zamansal dönemlere ayırmak pek mümkün değilse de; tıpkı 
on sekizinci asrı nitelendiren fizik ile on dokuzuncu asra özellik kazandıran evrim ideolojisinde 
olduğu gibi; Orta Çağ düşünürleri de, yaşam içinde gerçekleşen olağan işlere, ilahi bir maksat ve 
içerik açısından bakmaktadır. Orta Çağların on altıncı asra bıraktığı ilk mirası, yaşamın tüm olgu 
ve eğilimlerini kapsayan bir din etkinliğini kurmak emeliyse; bu idealden ortaya çıkan ikinci ve 
üçüncü biçimlendirici etkisi, zamanın ekonomik ortam içindeki bu niyetine işlerlik kazandırması 
olmuştur. Bu biçimlendirici etkileri, sırasıyla sınıf örgütlenmesine fonksiyonel bakış açısı ile iktisat 
ahlak anlayışını içeren öğreti şeklinde nitelendirmek mümkündür.” (Lowry, 1998; 85)

Feodal toplumun tüm yapısı sınıf ayrıcalıkları, zümreler üzerine uygulanan baskı ve şiddet, 
çalışan insanların sömürüsü ve serfl iktir. Halbuki girişilen her baskı ve sömürü düşüncede 
olduğu kadar eğilim yönüyle de dinin ruhuna ve en geniş ifadesine tamamıyla karşıdır. 
Robertson (1933)’ün ifade ettiği gibi; “Serfl ik, kölelik, zorbalık gibi yapı içinde gerekli görülen 
zümreleşme ve hallere; ahlaki bir anlam içeriğine kavuşturularak, daha geniş bir kapsamda ifade 
edilir olmuştur. Yine de, bunlara verilen anlam, hep basit ve anlaşılır olmuştur. Sınıf statüsü ve 
eşitsizliği gibi gerekçeler, toplumun işlevsel teorisi kapsamında, Orta Çağlar içinde dahi rasyonel 
kılındığına göre; çıkar çatışması, rahipleri yere vurma gibi katı rekabet ortamı içinde on sekizinci 
asrın ekonomik uyumlar teorisi içinde rasyonelleştirilmesine hiç şaşmamak gerekir. Toplumsal 
organizasyonda açığa çıkan ahlaki niyetin irdelenmesinde Orta Çağlar, hoşnut edici bir yaklaşım 
sergilerken; ahlaki bir maksat içeren insan toplumunun ender mekanizmasını sağlaması koşuluyla, 
on sekizinci asır anlayışı, aşırı kalıpçı ve yıkıcı bir özellik taşımıştır. Zümreler arasındaki farklılık, 
mutlaka dikkate alınmalıdır; aksi takdirde, bir sınıf kendi işlevini göremez bir hale gelecektir ya 
da bize tamamıyla tuhaf gelen düşünsel içeriğiyle hakların savunulmasında aranılan aşama sırası 
düzeni tamamıyla yok olacaktır. Köylüler, kendi üstündeki zümrelerin sınırına tecavüz etmemelidir. 
Efendiler, köylünün elindekileri zorbalıkla almamalıdır. Esnaf ve zanaatkarlar da, mesleklerinin 
sınırları içinde kalmalı, daha fazlasını ummamalıdır.” (Robertson, 1933; 82)

Köylüler, hasat biçmekte ve topluluğun beslenmesi işlevini üstlenmektedir; efendilerin 
emrindeki savaşçılar, Tanrı yolunda cihat etmekte ve cennetle müjdelenmektedir; ruhban 
zümresi ise, dua ve yakarışta bulunarak Tanrıyla bağlantı kurmaktadır. Bunlar arasında en üstünü 
ve en kutsalı, rahiplerin münzevi hayatı olurken; en hakiri, tacirin hiçbir değer üretmeksizin 
başkasının ürününden kazanç sağlaması gelmektedir. Adelson (1962)’nin ifade ettiği gibi; 
“Toplumsal siyaset açısından bakıldığında Orta Çağın öğretisi; öncelikle, engelleyici ve koruyucu 
bir içeriktedir. Her bir derecenin bir üst derecesi bulunduğundan, kişilere düşen ilk görev, kendi 
sınırları içinde kalarak bağlılıklarını göstermeleridir. Elbette, ast konumlu olsa bile, elinde olanın 
zorla alınması, lanetli bir iştir. Toplum felsefesi bakımından, maddi dünya, ilahi kılınan bir evrenle 
birleştirilmiş; Tanrı iradesine göre bir içerik kazanarak dönüşümünün sağlanması sayesinde ruhani 
kılınmasına yeltenilmiştir. Yaşamın tamamıyla ruhani kılınması s onucunda para kazama emeli, 
boşa uğraşılan bir serkeşlik olarak görüldüğünden; para peşinde koşma utkusu, insanda haris 
bir leke olarak yerilmiştir. Kuramcıların yaratıcı yorumlarına karşın finans ve ticaret işleri, özü 
itibariyle bir hizmet uğraşı şeklinde değerlendirilmemiş, tamamıyla appetitus divitiarum infinitus 
(sınırsız zenginlik ihtirası) şeklinde yerilmiştir.” (Adelson, 1962; 61)
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Nispeten daha geç edinilen ve dünya yazınına da hakim olan kavramlar yoluyla ticaret 
öncesi çağın yorumsal tasarımı olanaklı olmuş; Orta Çağın yapısına uyumlu bir şekilde 
sentezinin gerçekleştirilerek bütünleştirilmesi pek gerçekleşmese dahi, esas içeriği kavranıldığı 
ölçüde, eninde sonunda açıklığa kavuşturulacağına duyulan kanaat hiç yok olmamıştır. Knight 
(1964)’ün ifade ettiği gibi; “Ancak, feodal lordun mülkiyeti, köylü ya da zanaat sahibi zümrelerin 
emeği; savaşın neden olduğu her türlü gaddarlık içinde bile, yaşama ruhuna karşı beslenilen 
düşmanlık ya da kayıtsızlık duygularına yol açamamıştır. Hangi uğraşı içinde bulunursa bulunsun, 
hizmete, meslek hayatına ve şövalyelik becerisine ancak çok uz un süren aşamalarından geçtikten 
sonra erişen bir kimse; aynı zamanda, dinin idaresi altına da girerek yeniden kendini Tanrıya 
adama bilincine varmaktadır. Herkes kilise tarafından vaft iz edilmektedir, böylece hizmetinde ve 
çevresinde, ayrıcalıklı bir güce ulaşmaktadır.” (Knight, 1964; 81)

Toplumsal hayat ekonomik bakımdan işlevsel olarak zümreler arasında dağıtılmış olsa 
dahi, Orta Çağın ekonomik ilişkilerinin sistemleştirilmiş olduğu söylenemez. Toplumsal iyiliğin 
düşünüldüğü ve beklenildiği düzeyde var olabilmesi, her bir zümrenin kendi işlevlerini istenilen 
etkinlikte yerine getirmesine ve bununla orantılı olarak da haklarını elde etmelerine bağlıdır. 
Kilise, vaaz verenler, koruyanlar ve çalışanlar olmak üzere toplumu üç zümreye bölmüşlerdi. 
Robertson (1933)’ün ifade ettiği gibi; “Kilise, hristiyanların annesi olduğu gibi uzvi bir yapıya 
da sahipti; bu bedensel varlığın sağlığı, İsa’nın kendilerine bildirdiği doğrulukta sorulan sorulara 
yanıt verilerek, toplumun istikrarını sağlamaktı. Müşfik olan kişi, kendisine el açan insanların 
ihtiyaçlarını karşılamakta tereddüt etmez, verdiği yiyecekle kendisi kurtuluşa erer, böylelikle de 
kilisenin inananlar grubundan sayılır. Merhametsizce kendi hizmetinde çalıştırdığı bir kimseyi, 
başka birinin emrine verirse; bu kişi, kendisine layık görülen bu işi terk edip, kilise içinde kendini 
Tanrı’nın hizmetine adayabilir; eğer Tanrı’nın hizmetine girmişken, burayı da terk etmek isterse, 
bir başka sahaya geçmeye niyetlenirse, kilise içinde günahkar olmuştur. Böyle bir piskoposluk 
öğretisi, kesin olarak feodal arazi sistemini daha da ılımlı kılmakta, vahşetten uzak bir hale 
yönlendirmektedir. Kilise öğretisi içinde ekonomik ahlak anlayışı, her zaman kesinlik içermiş 
olmasa dahi, Orta Çağın sanayi koşullarını ifade etmektedir. Karanlık güçlerin kişiye hükmeden 
ve yaşama tarzını belirleyen etkisinin onda dokuzunu açıkça ortadan kaldırmadıkça, dinsel felsefe; 
ahlak ve dinden ayrılarak kendi kendisine yeter hale gelmiş ve ekonomik ilişkiler dünyasının 
öğretisi haline gelemez. Oysa içinde yaşanılan gerçekler ya ahlaki kılınamayacak kadar güçlükleri 
içermektedir ya da nispeten daha kolaydır. Orta Çağların sonuna gelindiğinde, Avrupa’nın büyük 
bir kısmı üzerinde geçerli olan ekonomik çevre; imparatorluk günlerinden veya günümüzden daha 
az başa çıkılması zor olan koşulları içermekteydi. Büyük ticaret merkezlerinde, kazanç güdüsünün 
vahşice şekillerine hep rastlanılmaktaysa da; daha çok, zanaatkarlar ile tacirler arasında büyük 
çıkar çatışmaları yaşanmaktaydı.” (Robertson, 1933; 97)

Ticaret işlemlerinin, imalat etkinliğinin ve para alış verişlerinin dikkate alınması halinde, 
Orta Çağlara biçim vermiş ekonomik yapılanmanın bir sistem olmadığı, büyük ölçüde bireysel 
alış veriş işlemlerinden ibaret olduğu, sonucuna varmak olasıdır. Dopsch (1937)’ün ifade ettiği 
gibi; “Parayla gerçekleşen ticari işlemler, doğal ekonomi dünyasının ancak uç biçimiydi. Orta 
Çağın ekonomik etkinlikleri, son derece küçük devingenlik veya rekabet eğilimi göstermekteydi. 
Büyük ölçekli örgütleme neredeyse yok gibiydi. On dördüncü asrın Flanders ve İtalya kentlerindeki 
tekstil işlerinde olduğu gibi o sıralar geri kalmış ülkelerde, Orta Çağ zanaatkarları küçük imalatçı 
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görünümündeydi. On üçüncün asrın bitiminden önce Londra’da bile geçici örgütlenmelere 
ve ücretlilerin bir araya gelmelerine rastlanılmışsa da; Orta Çağların sonlarındaki ustaların 
kurumsal birlik kurmada sürekli gelişme göstermiş olmalarına karşın; tüm bu koşullar, çağdaş bir 
sendikacılığın asla olmadığının delili özelliğini taşımaktadır. On üçüncü asrın sonlarına doğru 
büyük bir kent olarak Paris’te dahi, altı ya da yedi binden daha fazla ustanın çalışmadığı iş 
yerlerinde yaklaşık olarak beş bine varan işveren bulunmaktaydı. Yine Frankfurt’ta 1387 yılında, 
1554 efendinin hizmetine girmiş, 750 ile 800’ü geçmeyen usta bulunmaktaydı” (Dopsch, 1937; 54)

Orta çağ kentlerindeki kurumların yeterince verimli işlemelerini gerçekleştirmek istemiş, 
hemen herkesin kendi komşusuyla uyumlu olması beklenirken, karşılıklı yardımlaşma ahlakı 
neredeyse, bütünüyle olanaksız bir hale gelmiş; bu koşullar ışığındaki Orta Çağın sanayi 
kurumlarının en karakteristik bir şekilde yorumlanması sağlanmıştır. Herlihy (1968)’in ifade 
ettiği gibi; “Orta Çağ çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun, meslek loncaları içinde örgütlenmiş 
olduklarını ileri sürmek, aşırı iyimserlik olur. İngiltere’de neredeyse köylülerin onda dokuzu, arkadaş 
cemiyetleri da nitelendirilen loncalara gidip geldikleri halde doğal olarak, bir esnaf örgütlemesi 
olgusundan söz edilememektedir. Sıradan türdeki işçilerin dikkate değer bir sayıya ulaştığı, 
mekanik vinçlerin henüz daha kullanılmadığı günlerde; bir katedral inşaatı sırasında, niteliksiz 
işgücünün ancak çok küçük bir kısmının ücretli sayıldığı kentlerde bile; çalışanlar çok ender olarak 
sürekli dernekler içinde faaliyet gösterebilmişlerdir. Ekonomik bahadırlığın etkisi altında kalındığı 
bu dönemlerde, esnaf birliklerine para yatırmak hiç de makul görülür bir iş değildi. Tekelci kazanç 
sağlayanlar ile çıkar gruplarının tüketici zümrelerle bir menfaat çatışması içine girmelerine, 
eskiden beri rastlanılmaktaydı. Kamu yararı uğruna özel çıkarları ön plana çıkartan birlik 
halindeki toplum kavramına çağdaş bir düşkünlük duyan Wyclif; mezhepsel tamahkarlıkların ve 
uğursuz arzuların baskısı altında toplumsal birlik eğiliminden sapmış oldukları için, doğal olarak, 
şirketlere karşı ön yargılı bir tutum beslemektedir. Reformasyon dönemi öncesi asırda, Almanya’da 
siyasal ve sosyal yapılanmaların yeniden oluşturulmasına olanak sağlayan projelerin ortaya 
çıkarılmış olması; bu gibi tasarımlarda, çekilmez derecede fırsatçı ve gaddar olarak betimlenen 
bütün loncaların ortadan kaldırılmasının önerilmiş olması, son derece ilginçtir. Yine de tekelcilere 
rastlanılmaktadır. Bu öyle bir çağdır ki, artık eski kurumlar insanların eğilimlerine ve çabalarına 
yanıt veremez bir hale gelmiştir.” (Herlihy, 1968; 81)

Orta Çağın lonca kurumu, ekonomik gereksinimlerin bir gereği olarak ortaya çıkmış olsa 
bile, en azından toplumsal beklentileri karşılamış, sosyal ve ruhani özellikleriyle birlikte kavradığı 
insan gerçeğinde kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Lowry (1998)’in ifade ettiği gibi; “Lonca 
ahlakı yoluyla, iyi insan niteliğine sahip efendiler arasında yaklaşık bir benzerliğin sağlanılmasına; 
her bir kardeşin kendi iyi talihini birbirleriyle paylaşmak zorunda olduğunu ve komşusunun 
gereksinimini karşıladığı ölçüde ayakta kalabileceğini bildiren tutumunda ısrar etmesi sayesinde, 
ekonomik bireyciliğin denetim altında tutulmasına; parasal gücün vicdansızca ve tamahkarlıkla 
kullanılmasına, mülklerin gasp edilmesine kadar varan haksızlıklar içinde sınırı aşan eğilimlere karşı 
koymaya; mesleki eğitimin ve becerinin profesyonel sınırlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Lonca 
ahlakı temelinde, gerçekte, çok katı bir örgüt disiplininin kullanılması sonucunda, bütün topluluğa 
zarar verecek şekilde kendine özgü çıkarların gözetilmesi ve doğal güdülerin karşılanması vs., gibi 
eğilimler baskı altında tutulmak istenmiş veya kazanç güdüsü tümüyle sindirilmeye yeltenilmiştir. 
Lonca ahlakının neden olduğu bu tutum özdeşliğine ve kanaatkarlığına, her bir araştırmacı kendi 
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eğilimine göre, bu sorunların bir tarafı haline gelmekte; yine de, tutucu yöntemlerin kullanılması 
ve örgüt seçkinliğinin işlenmesi, pek çok olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bunca 
belirsizlikler içinde, açık olan bir şey varsa, kilisenin hakim kılmak istediği kardeşlik ilkelerinin 
ve dayandığı ekonomik öğretisinin, yaşanılan ortak çevre üzerindeki sorunları harekete geçirmiş 
olduğudur. Karşılaşılan sorunların önemli bir kısmı, başlangıçta mekanik olan sonradan kişisel, 
içten ve doğrudan bir özellik taşımakta; bireylere uygulanacak standartlar için, çok geniş kapsamlı 
örgütsel düşünceleri geliştirememekte; ekonomik beklentilere nihai çözüm getirici açıklamalara 
öğreti içinde pek rastlanılmamaktadır.” (Lowry, 1998; 93)

Orta Çağın toplumsal yapılanmasının odak merkezinde kilise yer almakta, inanç çağının 
ruhani güdülerini seferber ederek, tamahkarlığa karşı kesin tutumunu takınmaktadır. Kişisel 
ekonomik ilişkileriyle böyle bir çevre, yol açtığı kişisel çıkarları içinde, toplumsal ahlak sistemi 
için hiç de uygunluk içermeyen özellikleri taşımaktadır. Sadece en fazla alçak gönüllülüğün 
yaşandığı bir etkinliğin ilahi bir niyeti taşıdığını bildiren kendisinin de bu ilahi hoşnutluğa 
aracılık etme işlevini gördüğü gibi çok büyük iddialar içinde olan kilise; bu görevini yerine 
getirmek suretiyle, ekonomik hayata ahlaklılık içeriğini hakim kılmak istemektedir. Raitt 
(1987)’nin ifade ettiği gibi; “Gerçekten de, öğretisi uygulamada tahripkar bir tesirde bulunmuş 
toplumda önlemek istediği çıkarcılığı kendi içinde pek zapt edememiş olan kilise; fena halde 
sınırı aşan girişimlere yeltenmiş, ilan edilen hristiyan dünyasının kalesi içinde menfaatperestliği 
önleyememiştir. O günün insanları, inanç çağının ekonomik güdülerinin de olduğu gerçeğiyle, 
hiçbir yanılgıya yer vermeksizin yaşar hale gelmişlerdir. Bu sözümüzün geçerliliği için, Roma’ya 
şöyle bir bakalım. On üçüncü asrın ortalarından itibaren, kilisenin içine düştüğü günahkarlık ve 
yeltendiği haksızlıklara karşı süreli yükselen feryatlar; neredeyse, tek bir kelime üzerinde odaklaşır 
olmuştur, bu da mülk edinmenin doymazlığı içindeki, tamahkarlıktır. Roma’da her şey satılığa 
çıkmıştır. Tanrı lütfunun bir armağanı olan cennet bahçeleri dahi parsellenmiştir. İncil’e göre, var 
olan her şeyini satıp muhtaçlara dağıtmak gerekirken; altın ve gümüş peşinde koşulur olmuştur.” 
(Raitt, 1987; 81)

Papalık, tefecileri suçlayıp insafa ve merhamete davet ederken, kendisi, çağının en yüksek 
düzeyde organize olmuş idari bir sistemi olarak, Avrupa’nın her köşesindeki ülkelerden para 
bağışı almada ısrarlı görünmüş; belirli zaman içinde gönderilmesi zorunlu kılınan bu paralar, 
kişisel hizmetleri ve aynı ödemeleri kapsayan diğer hükümet gelirleriyle karşılanamaz bir hale 
düşülünce, üstesinden gelinemez bir yük olmaya başlamıştır. Robertson (1933)’ün ifade ettiği 
gibi; “Dante, tefecileri cehenneme atarak insafsızlıklarını ateşle ödettirirken; Papa da, Roma 
kilisesinin gözde evlatları unvanıyla bu para sahiplerini takdis etmiştir. Grosstete, Lombartlı 
bankerleri merhametsiz gaddarlar diye haşlarken ve Londra piskoposları da tefecileri zalim 
gaspçılar olarak cemaatten atmaya uğraşırlarken; Papalığın müşfik himayesi, tüm bencillikleriyle 
paranın gücünü kullananları sarmıştır. Kutsal efendinin tefeciliğe karşı özel emri çıkartması 
halinde, bu gibi haksızlıklara ve gasplara karşı en güçlü önlemleri alacağı; bunların uygulamasını 
da dinsel bir görev olarak gördüğü, piskoposlar tarafından açıklanmıştır. Halbuki, itirazlara konu 
olan tefeciliğin haksızlıkları anlamıyla, Orta Çağların en büyük finans kurumu haline gelmiş 
olan papalığın mali sistemi o denli ayrıntılı ve çıkarcıydı ki; kendi kendini yok edebilecek olan 
böyle bir eğilimi başlatması kesinlikle düşünülemezdi; bunun işleri daha iyiye götürmek yerine, 
durumu temelden mahvedeceği gayet açıktı. On üçüncü asırda kötülükler ve fesatlıklar azar azar 
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birikmeye koyulduğu halde; on beşinci asır içinde bir sel gibi her tarafı yıkıp yok etmiştir. İbadetten 
kazanç sağlayan Roma’nın içine düştüğü bu manevi zaafı, her yerde söylenilen kötü şöhreti; dini 
temsil eden tek bir kurum olma niteliğini ve beslenilen inançları, kökünden yıkmıştı. Rahipler de, 
zaman zaman ticaretle uğraşanların çıkarcılıklarından yakınmakta, merhametsizlikle suçladıkları 
tefecileri ise sürekli yermekteydiler. Oysa katedral kurulu, çok yüksek faiz oranlarıyla borç 
vermekte, borç üzerine katlamalı faiz uygulamakta, tahsili gayesiyle de haciz yoluna gitmekteydi.” 
(Robertson, 1933; 107)

Ödenmeyen faizlerin ana borca katılarak daha yüksek faiz tutarlarına ulaşılması 
anlamındaki tefecilikten edinilen aşırı kazançlara yönelinmesi, tıpkı kilise memuriyetinin 
parayla alınıp satılması ve bağışlar karşılığında af belgelerinin düzenlenmesi de; Tanrı’nın nefret 
ettiği işlerden sayılarak, bütün ruhban sınıfı tarafından reddedilmesi gerekirdi. Th ompson 
(1960)’ın ifade ettiği gibi; “Oysa, tefeci kazançları nedeniyle aşırı mülk ve servete konmuş olan 
bir kimsenin kendi ruhunu kurtarabilme olasılığının olup olmadığını, Paris piskoposundan 
öğrenmek istediğinde, aldığı yanıt ve tavsiye çok ilginçtir. Paris piskoposu, ısrarla, haram yoldan 
ve büyük haksızlıklarla elde etmiş olduğu bütün mülk ile servetini Notre-Dame’nin inşaatına 
aktarmasında ısrar etmekte, böylelikle günahlarına kefaret bulacağını söylemekteydi. Bu anlamda 
St. Bernard, Gotik mimarisinin ihtişamı karşısında uzun uzun hayranlıkla baktıktan sonra, 
“servet, servetin ipini çekmektedir; para, parayı doğurmaktadır; kibirlilerin kibirlisi, çılgınlığından 
ve vahşetinden başka gururlandığın neyin var”, diye haykırmaktadır. Kilise, yüksek duvarlarıyla 
ve kuleleriyle kasvetli bir ihtişam görüntüsünü sergilerken; dilenciye has bir maddiyat düşkünlüğü 
içinde servet avcılığına çıkmıştır. Giyindiği elbiseler, altın işlemelidir. Taktığı kaft anlar, kıymetli 
taşlarla süslenmiştir. Ancak, iman yoluna çıkardığı evlatları ise, aç ve çıplaklık içinde perişandır.” 
(Th ompson, 1960; 97)

Kent yaşamının yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan maddi zenginliğin kaçınılmazlığı 
anlayışı, merkantilist döneme dahi temel oluşturacak bir içerikte, skolastik düşüncenin 
gelişmesine neden olmuştur. Kötülüğün ve haramın açıkça bildirilmesine, günah olarak kabul 
edilmesine karşın; ticaretin doğrudan kınanmasının önemsiz görülmesi, gizli tutulmasına ve 
önlenemezliğinin fark edilmesine yol açmıştır. Herlihy (1968)’in ifade ettiği gibi; “Şeref nuru, 
gerçek hayattaki ilgilerin cezp ediciliği içinde kaybolup gittiğinde; insanlar için değerli olan ve 
ölçüleri de kabul gören, ilkelerinin ve inanç yönelişlerinin geçerliliği kalmamış demektir. Orta Çağ 
düşünürlerinin ilahiyat öğretilerinde ayrıntısıyla işledikleri ekonomik yorumları, faiz sorununun en 
sistematik boyutu içinde yanıtlanmasını sağlamış; yazarların gerçeğe uygun gelmeyen abartmaları 
dikkate alınmayacak olursa, öbür dünyanın marazi zihin meşguliyeti içinde, çıkarcılıkla 
bağlanılan bu dünyanın işlerine pek değer verilmemiştir. Gerçekte, sonuçları ne olursa olsun, 
ekonomik sorunlarla ilgili skolastik zihin gerginliklerinin içeriği ve niyeti, fazlasıyla uygulamaya 
yöneliktir. Ticaretteki gelişmeyi, kent yaşamının yükselişini ve ekonomik ilişkilerin ticarileşmesini 
ilerleten bu hareket; toplumsal kategorileri hala daha kendi kendine yeten köy ekonomisi ve 
feodal hiyerarşisi içinde oluşmuş bir dünyaya karşıt olarak kendisini göstermiştir. Ekonomik 
gelişmelerden kaynaklanan ve sözleşmeye dayalı olarak bağıtlanan yeni ilişkiler ile kilise tarafından 
açıkça bildirilen geleneksel ahlak arasında bir uyum kurulmak istenmişti. Gelecekteki kuşaklar 
tarafından bir gericilik olarak nitelendirilen; ekonomik teşebbüsün zorunlu kıldığı iş meşguliyetini 
yerip lanetleyerek, kutsal metinlerle ve kilise babalarının iman yargılarıyla uygunsuzluğunu açıkça 
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bildirerek dikkatleri çeken skolastik yorumlar; her şeye rağmen, kendi çağının liberal zihniyet 
hareketinin öncüleri haline gelmiştir. Eskimiş usullerin geçerliliğini yükselterek, yeni ve hareketli 
ekonomik ilgilere dinsel bir biçimlendirme getirerek, katı ve kolaylıkla değiştirilemeyen bir saha 
içinde açıklama yoluna gidilerek; gelişmeler için zihinsel bir haklılık kazandırma gayretine girilmiş 
olması, ilk nesiller tarafından bile kınanır olmuştur.” (Herlihy, 1968; 86)

Merkantilist yöneticiler bile, ekonomik politikalarının belirlenmesinde; para, fiyat ve 
faizle ilgili skolastik irdelemelerden büyük ölçüde yararlanmıştır. Ancak, Orta Çağ yazarlarının 
ekonomi teorisi tekniğine yaptıkları özel katkıları, önermelerine göre, çok daha az bir önemde 
olmuştur. Dopsch (1937)’nin ifade ettiği gibi; “Skolastik düşünürlerin, on altıncı ve on yedinci 
asırlara özgü toplumsal düşünce üzerinde derin bir iz bırakmış olan varsayımları; ekonomik 
çıkarlar gerçek iş yaşamını kendi inisiyatifi altına almış olsa dahi, kişisel davranışın çok önemli 
bir görünüşü halini alan ekonomik tutum içinde kurtuluş ümidini ön plana çıkarmış, bağlayıcı iş 
ahlakı ilkelerini de beraberinde getirmişti. Maddi zenginlikler, ikincil bir öneme sahip olsalar bile, 
bu gibi varlıklar olmaksızın kişiler kendilerini destekleyemedikleri gibi, çevresindeki insanlara da 
yardımcı olamayacakları için gereklidir. St. Th omas, en ussal yönetim, ülkenin doğal kaynaklarının 
dikkate alınmasıyla keşfolunur, demektedir. Ekonomik varlıkların gerekliliği üzerinde olumlu 
görüşleri geliştirmiş olmasına rağmen, ekonomik güdülere kuşkuyla bakmaktadır. Son derece güçlü 
isteklere ve iştahlara neden olan ekonomik güdüler, kişide şehvetliliğe yol açtığı ölçüde korkutucu 
bir hal alabildiği için, herkes tarafından yeterli seviyede takdir görmemesi gerekir. Tıpkı gereksinimi 
duyulan diğer tutkularda olduğu gibi, belirli bir saha içinde açığa çıkmasına meydan vermeksizin, 
baskı altında tutulması da gerekmektedir.” (Dopsch, 1937; 72)

Her şeye rağmen, ekonomik faaliyeti kapsayan Orta Çağ teorisinin ahlaki bir maksatla 
bağlantısı bulunmamakta; ekonomik kazanca yönelik beslenilen tutkunun dahi, sürekli ve 
ölçülebilir bir güç halinde yorumlayacak bir toplum bilimi kapsamında kurulmasına katkısı 
olmamaktadır. Tıpkı diğer doğal güdülerde olduğu gibi, ekonomik tutkular da kaçınılamayan 
ve belirgin hedefl er halini alan birer etmenler olarak kabul edilebilirdi. Raitt (1987)’nin ifade 
ettiği gibi; “Orta Çağ düşünürlerinin, kavgacılık ve şehvete düşkünlük şeklinde zorunlu görülen 
eylemlerine karşı, toplumsal felsefede öngörülen sınırsız kısıtlamalara gidilmesini haklı görmesi 
gibi; ekonomik güdüleri de, akıl ve ahlak dışı olarak değerlendirilmesini yerinde bulmuştur. Oysa, 
dinle ilgilenen bir kimsenin, ekonomik malların sadece birer araç olduğunu, bunların elde ediliş 
biçimlerinin ve kullanılış sahalarının önemli olduğunu bilmesi yeterlidir. İlk sırada yer almış olmasa 
dahi, bu dünyaya özgü maddi varlıkların kutsal görülmesinin, yasaya aykırı gelen bir tarafı yoktur. 
Nitekim, insanlar bu maddi varlıklar sayesinde yaşamını devamlı kılmakta olduğundan; kişinin 
bedensel hayatını desteklediği erdemlilik işlerinin de aracı haline geldiği sürece, kutsal işlevlerinin 
benimsenmesinde, bir sakınca görülmemiştir. St. Antonina demektedir ki; zenginler insanlık için 
gereklidir, insanlar zenginler için değildi.” (Raitt, 1987; 93)

4. SONUÇ

Belki de İncillerde ‘kilise’ kelimesinin doğrudan hiç yazılmamış olması ve de ibadetin hiç 
tanımlanmamış olması nedeniyle; Tanrıya bütün yönelişleri birer hak olarak görerek inançlarda 
bireyselleşmenin ve özgürleşmenin kapısını açan Avrupa reformunun ekonomik hayata ve 
düşünceye olan en önemli katkısı; ibadeti kilise duvarlarının dışına çıkartarak, komşuluk hakkı 
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kapsamında gördüğü insana hizmete ve tanrının şanını yayma güdüsü olarak takdis ettiği 
keşif ile icatlara ibadet içeriğini kazandırarak, meslek ahlakı disiplinindeki dünyevi faaliyeti ve 
kazanç hedefl erini kabul etmiş ve meşru kılmış olmasıdır. Özellikle de, reformist hareketin en 
uç noktasını oluşturan kilise karşıtları (nonconformist) mezheplerinde bariz şekilde görülen, 
ibadeti kilisenin duvarları dışına çıkartarak ve insanlar arasında sevgiyi-dürüstlüğü-iyi 
ahlaklılığı-çalışkanlığı-dakikliği yaşamak suretiyle tanrı iradesini bu dünyada yerine getirmek 
emeli; yalnızca, Orta Çağlarda tanrıyı terk etmek ve Mammon’a (zenginlik tanrısına) tapmak 
olarak görülen kazanç maksatlı ekonomik faaliyeti bir anda gözde ibadet haline getirmemiş, 
tamahkar ve bencil ruhun günahkar hali olarak algılanan ticari etkinliği de meşru kılmıştır. 
Reform hareketinin en son veya aşırı uç noktasını oluşturan ve sanayi devrimi sonrasında 
yükselen burjuva sınıfının etkisiyle de Avrupa’yla birlikte daha çok Amerika’daki yönetici ve elit 
zümrenin rağbet ettiği dinsel yönelme haline gelen kilise karşıtlığı eğilimi (özellikle metodist, 
kuaker mezhepleri); üretim/ticaret yapılan ve kazanç sağlanılan işyerini, tanrının iradesinin 
yerine getirildiği ve hoşnutluğuna erişildiği tek tapınak haline getirmiş, ekonomik ve mesleki 
kazancı/başarıyı tanrı lütfunun ve bağışlayıcılığının kanıtları olarak görmüş, verimliliği ve 
başarıyı engelleyici her eğilimin (lüks hayat, seks, içki, tembellik, savurganlık vs.,) karşısına 
çıkmıştır.

Reformun sanayi devrimi sonrasındaki bir asır boyunca güdülediği bu dünyevi faaliyetlerin 
dinselleşmesi sürecinde, işçi ücreti olarak sınırlanan tüccarın kazancında alış fiyatını veya 
üretim maliyetini aşan her miktarı haksızlık hatta hırsızlık olarak gören Orta Çağ iktisat 
zihniyeti geçersiz kılındığı gibi, Tanrıya ait olan zamanı şeytana hizmet etmek olarak görülen 
kazanç maksatlı ticari çaba dinsel suçlamalardan kendisini kurtarmış ve özgürleşmiştir. Böylece 
ticari kazanç ya da aynı anlama gelmek üzere alış fiyatını/üretim maliyetini aşan fazla fiyat, tıpkı 
hileli tartı ya da düşük kıymetli maden gramajlı para gibi hırsızlık olarak suçlanmaktan tam 
anlamıyla kurtulmuş; alıcı ile satıcının hür iradeleriyle belirlediği serbest fiyat mekanizması, 
bireysel özgürlükler temelinde yavaş yavaş da olsa işlemeye başlamış; kısacası, bir malı ucuza 
alıp pahalıya satma haram olmaktan çıkmış, servet biriktirme günahkarlığın delili olarak 
görülmemiştir. Avrupadaki reformla, bir taraft an ekonomik faaliyet, inananı Tanrıya ulaştıran 
takva yolu haline gelirken; diğer taraft an da, kazanç ya da doğrudan para, Tanrının karşısına 
çıkmış bir ikinci ilah (Mammon) olarak görülmesi yarısından vazgeçilmiştir. Mal ve para sahibi 
olmayı, ticaret yoluyla kazanç peşinde koşmayı, açgözlülük ve bencillik olarak aşağılayan Orta 
Çağ Avrupa’sının kilise dogmaları; aynı kanaatkarlık ve fakirlik hassasiyetiyle, geçerliliğini 
kaybetmiştir. Ne kadar zengin olursa olsun, İncillerin övdüğü fakire özgü kanaatkarlık veya 
yokluk içinde yaşam sürmeyi esas alan reformistler; lüks hayata, rahat bir halde yaşam sürmeye, 
özellikle de boş oturmaya veya tembelliğe, bedensel zevk ile dünyasal sevince şiddetle karşı 
çıkmışlar, kelimenin tam anlamıyla varlık içinde yokluk yaşamışlardır. Reformla ticaret ve 
parasal kazanç bir günah olmaktan çıkmış, çalışmak dünyaya meyleden günahkarların uğradığı 
ceza olarak algılanmamış; tam tersine, çalışarak kötülüklerden kurtulma yolu insanlara vaaz 
edilmiş, yeni iş olanakları bu açıdan değerlendirilerek işe alınan ve verimli kılınan her işçinin 
kötülüğün ya da suçun pençesinden kurtarıldığı görüşü öne sürülmüştür.
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TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜLKELERİNE İHRACATINDA 

PSİKOLOJİK MESAFENİN ROLÜ

ÖZET| Küreselleşmenin ve yoğun rekabetin etkilerinin 
derinden hissedildiği günümüzde varlıklarını sürdürmek 

isteyen işletmeler dış pazarlara doğru genişlemekte ve uluslararası 
faaliyetlere katılımlarını artırmaktadırlar. Bu niyete sahip işletmeler 
açısından uluslararasılaşma sürecini ve bu süreci etkileyen 
faktörleri değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin 
uluslararasılaşma sürecinde etkili olan çok sayıdaki etkenden 
birisi işletme ve faaliyette bulunmak istediği pazar arasındaki 
dil, din, kültür, eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik düzeyi ve 
politik sistemdeki farklılık gibi faktörlerden oluşan psikolojik 
mesafedir. Psikolojik mesafe kavramı işletmelerin dış pazarlardaki 
davranışlarında önemli bir yol gösterici niteliğe sahiptir.

Buradan hareketle araştırmada Türkiye’nin AB ülkelerine 
ihracatında psikolojik mesafe boyutlarının etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1990-2010 yılları arasında sanayi, 
tarım ve madencilik sektörlerinin tamamında Türkiye’nin sürekli 
olarak ihracatta bulunduğu Avrupa Birliği ülkeleri ihracat 
rakamlarına göre sıralanmıştır. Bunlardan Hofstede’nin ulusal kültür 
boyutları ve Freedom House endeksinde yer alan ülkeler araştırma 
kapsamına dahil edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye ile AB ülkeleri arasında 
genel olarak eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve kültür açısından 
farklılıkların artmasının ihracat miktarını artırdığı, politik sistem 
açısından farklılıkların artmasının ise ihracat miktarını azalttığı 
tespit edilmiştir.
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ABSTRACT | As globalisation and intense 
competition are widespread today, organizations that 

want to continue their existence, expand towards foreign 
markets, and raise their participation in international activities. 
In terms of the organizations that have this approach, it is 
important to evaluate the process of internationalization and 
the factors affecting this process  One of the factors effective 
on the organizations’ process of internationalization is psychic 
distance consisting of factors such as difference in language, 
religion, culture, educational level, industrial development 
level and political system between the organization and the 
market. The concept of psychic distance has an important 
guiding feature organizations’ behavior in foreign markets. 

From this point of wiev, it is aimed to determine the effects 
of the psychic distance dimensions in Turkey’s exportation to 
EU countries. Accordingly, between 1990 and 2010 European 
Union Member countries which Turkey always export in 
industry, agriculture and mining sectors have been listed 
according to exportation figures. National cultural dimension 
of Hofstede and countries taking part in Freedom House 
index are included in the research. 

According to results, incerasing differences between Turkey 
and EU countries in terms of education level, industrial 
development level  and culture enhance the export, But 
increasing differences  in terns of political system decrease 
export. 
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1.  TEORİK ÇERÇEVE

1.1. Psikolojik Mesafe Kavramı

 “Psikolojik mesafe” kavramı, uluslararası işletmecilik literatürüne 1950’lilerin ortalarında 
girmiş ve günümüze kadar birçok çalışmanın temel konusunu oluşturarak önemini korumuştur. 
Kavram ilk kez 1956 yılında Beckerman tarafından kullanılmış, daha sonraki yıllarda farklı 
yazarlar tarafından farklı bakış açılarıyla ele alınmış ve farklı tanımlar yapılmıştır. Bazı yazarlar 
kavramı bilgi akışını engelleyen faktörler açısından, bazıları algı açısından, bazıları da anlama ve 
öğrenme açısından ele alarak tanımlamışlardır (Dow ve Ferencikova, 2007: 3).

Vahlne ve Wiedersheim-Paul (1973) kavramın tanımını “potansiyel ve fiili tedarikçiler ve 
müşteriler arasındaki bilgi akışını engelleyen ve bozan faktörler” şeklinde yapmışlardır (Evans, 
Treadgold, ve Mavondo, 2000: 375, Evans ve Mavondo, 2002: 308, Smith, Dowling, Rose, 
2011: 127). Bu tanıma benzer bir tanım da Johanson ve Wiedersheim-Paul (1975) tarafından 
yapılmıştır. Yazarlar psikolojik mesafeyi “işletme ve pazar arasındaki bilgi akışını engelleyen 
veya bozan faktörler” şeklinde tanımlamışlardır. Tanımlarda ifade edilen bilgi akışı; pazardan 
işletmeye doğru yabancı pazarın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri ve işletmelerden pazara doğru da 
ürünle ilgili bilgileri içermektedir (Johanson ve Wiedersheim-Paul, 1975: 308, Child ve diğ., 
2002: 37). Daha sonra Johanson ve Vahlne (1977) bilgi akışını engelleyen faktörlerin neler 
olduklarını belirten daha ayrıntılı bir tanım yapmışlardır. Bu tanıma göre psikolojik mesafe 
“işletme ve pazar arasındaki bilgi akışını engelleyen veya bozan; dil, kültür, politik sistem, eğitim 
seviyesi ve endüstriyel gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar gibi faktörlerin toplamı” dır (Johanson 
ve Wiedersheim-Paul, 1975: 308, Johanson ve Vahlne, 1977: 24, Smith ve diğ., 2011: 128).

Nordstrom ve Vahlne (1994) psikolojik mesafe kavramını anlama ve öğrenme bakış açısı 
ile ele almış ve kavramı “işletmenin yabancı bir çevreyi anlamasını ve öğrenmesini engelleyen ve 
bozan faktörler” şeklinde tanımlamışlardır. Yazarların yapmış oldukları bu tanımda, işletmelerin 
yabancı pazarlarda uygun stratejiler geliştirmelerinde, bilgiye erişimden ziyade, anlama ve 
öğrenmenin daha önemli olduğu vurgulanmaktadır (Evans ve Mavondo, 2002: 308, Smith ve 
diğ., 2011: 127). Nordstrom ve Vahlne’nin aksine O’Grady ve Lane (1996) psikolojik mesafeyi; 
“işletmenin pazarı öğrenmesini ve orada faaliyette bulunmasını engelleyen kültürel farklılıklar 
ve diğer işletme zorluklarından kaynaklanan, işletmenin yabancı pazar hakkındaki belirsizlik 
derecesi” olarak ifade etmişlerdir (O’Grady ve Lane, 1996: 313, Evans ve Mavondo, 2002: 308).

Hallen ve Wiedersheim-Paul (1984) ise psikolojik mesafeyi bilgi akışı, anlama veya 
öğrenme açısından farklı olarak ilk “algı” temelli psikolojik mesafe tanımını “alıcı ve satıcının 
algıları arasındaki farklılık” şeklinde yapmışlardır (Smith ve diğ., 2011: 128). Daha sonraki 
çalışmaların bazılarında da “algı” kavramı psikolojik mesafe tanımlarında yer almıştır. Lee 
(1998) ve Swift  (1999) genellikle psikolojik mesafe ile eşanlamlı olarak ele aldıkları kültürel 
mesafe tanımına “algı”yı dâhil etmişlerdir (Evans ve Mavondo, 2002: 308, Kuo ve Fang, 2009: 
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90). Lee (1998) kültürel mesafeyi “uluslararası pazarlamacının dil, işletme faaliyeti, yasal-politik 
sistem ve pazarlama alt yapısı açısından ana ülke ve hedef ülke arasındaki sosyo-kültürel yapı 
ile ilgili algısı” olarak tanımlamıştır (Lee, 1998: 9, Evans ve Mavondo, 2002: 308). Swift  (1999) 
ise psikolojik mesafeyi “algının önemli bir belirleyici olduğu bir dizi birbiriyle ilişkili faktörlerin 
sonucu” şeklinde ifade etmiştir (Swift , 1999: 182, Evans ve Mavondo, 2002: 308, Kuo ve Fang, 
2009: 90). Evans ve Mavondo (2002) da psikolojik mesafeyi “algı” açısından ele alan yazarlar 
arasında yer almışlar ve kavramı “hem kültürel hem de işletme farklılıkların algılanmasından 
kaynaklanan iç pazar ve dış pazar arasındaki mesafe” olarak tanımlamışlardır (Evans ve 
Mavondo, 2002: 309, Smith ve diğ., 2011: 128). Evans daha sonraki çalışmalarında “algı”ya ek 
olarak “anlama” ifadesine de yer vermiş ve kavramı yeniden tanımlamıştır. Bu tanıma göre; 
psikolojik mesafe “kültürel ve işletme farklılıklarını anlama ve algılamadan kaynaklanan iç 
pazar ve dış pazar arasındaki mesafe”’dir (Evans ve Bridson, 2005: 70, Smith ve diğ., 2011: 128).

Yapılan tüm tanımlamalar dikkate, alındığında psikolojik mesafe tanımının, ülkeler 
arasındaki makro düzeydeki faktörlerin farklılıkları ile ilgili bilgi akışından, bu farklılıkların 
bireyler tarafından algılanmasına doğru evrimleştiği görülmektedir (Smith ve diğ., 2011: 
124). Hareket noktaları birbirlerinden farklı olmalarına rağmen tüm tanımların ortak noktası 
“psikolojik” ve “mesafe” kavramlarının önemine vurgu yapmalarıdır. “Psikolojik” kavramı, 
zihin veya ruh anlamına gelen “psyche” kelimesinden türetilmiştir. Bu kavram, ana ülke pazarı 
ve yabancı bir ülke pazarı arasındaki mesafenin derecesini belirleyen dış çevresel faktörlerin 
fiziksel varlıklardan ziyade psikolojik mesafenin temelini oluşturan bu faktörlerin anlaşılması 
ve algılanmasının zihinsel bir sürece bağlı olduğunu vurgulamaktadır. “Mesafe” kavramı ise, iki 
ülke pazarı arasındaki ayrımın miktar açısından benzerlik veya farklılıkları ile ilgilidir. Buradan 
hareketle “psikolojik mesafe” kavramı, ana ülke pazarı ve yabancı ülke pazar arasındaki, algılanan 
benzerlik ve farklıkların derecesi olarak tanımlanabilir (Evans ve Bridson, 2005: 70, Evans ve 
Mavondo, 2002: 308).

1.2. Psikolojik Mesafenin Boyutları

Literatürde ülkeler arasındaki ticareti ve ilişkiyi etkileyen faktörler olarak ifade edilen 
psikolojik mesafe kavramının makro düzeyde 7 boyutu tanımlanmıştır. Bu boyutlar; kültür, dil, 
din, eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik, politik sistem ve zaman aralığı farklılıklarıdır (Dow 
ve Larimo, 2006: 581, Smith ve diğ., 2011 : 129, Cyrino, Barcellos ve Tanure, 2010: 362).

Kültür: Kültür en genel tanımı ile “bireylerin içinde yaşadıkları sosyal ortam”dır (Benito 
ve Gripsrud, 1992: 467). Daha kapsamlı olarak kültürün ilk tanımını Edwart Burnett Taylor “bir 
toplumun üyesi olarak insanoğlunun kazandığı; bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek 
ile alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün” olarak yapmıştır (Aydın, 2007: 6). Hofstede 
ise kültürü “bir topluluğun üyelerini başka topluluklardan ayırmayı sağlayan aklın kolektif 
programlanması” şeklinde tanımlamıştır (Hofstede, 1984: 21, Benito ve Gripsrud, 1992: 467).
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Gerek kültürün sınıfl andırılması gerekse kültürün boyutlarının oluşturulmasına yönelik 
olarak literatürde yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan uluslararası 
işletmecilikte en çok kullanılan sınıfl andırma Hofstede (1980)’nin ulusal kültür boyutlarıdır. 
Hofstede (1980)’de ulusal kültürü oluşturan 4 boyutu; belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, 
erkek kültür-dişi kültür ve bireycilik-kolektivizm olarak sınıfl andırmıştır. Daha sonra Hofstede 
(1991) yaptığı çalışmasında uzun dönem odaklılık ile bu boyutları 5’e çıkarmıştır (Cyrino ve 
diğ., 2010: 361).

Dil: Dil bireylerin birbirleri ile anlaşmalarını, birbirleri ile etkin bir iletişim kurmalarını ve 
en önemlisi birbirlerine düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktadır. Bireylerin kullandıkları 
dillerdeki benzerlik ve farklılıklar dilin söz konusun işlevlerini yerine getirmesini etkilemektedir 
(Chomsky, 2002: 90).

Uluslararası pazarlama faaliyetleri açısından baktığımızda, dildeki benzerlik ve farklılıkların 
işletmelerin uluslararası pazarlara doğru genişlemelerini etkilediği ifade edilmektedir. Ana 
ülke ile hedef ülkede kullanılan dillerin benzer olması bu ülke pazarları arasındaki iletişimin 
etkinliğini ve verimini artırmaktadır. Dolayısıyla işletmeler yurtdışına açılırken ilk olarak 
kendi dil grupları içerisinde yer alan ülkeleri tercih etmektedirler. Ülkelerin dilleri arasındaki 
farklılıkların fazla olması, hem işlem maliyetinin hem de işletmelerin karşılaşacakları risk ve 
belirsizliğin artmasına neden olmaktadır (Dow ve Karunaratna, 2006: 582, Evans ve diğ., 2008: 
40).

Din: Bireylerin inanç sistemleri, dünya görüşleri ve belli davranışları kabul edip etmemeleri 
mensubu oldukları dine göre şekillenmektedir. Ayrıca dinin, bireylerin iletişim ve etkileşiminde 
önemli bir rol oynadığı da inkâr edilemez bir gerçektir. Bu anlamda ülkeler arasındaki 
din farklılıkları bireylerin iletişim kurmalarını zorlaştırmakta, bilgiyi yorumlamalarında 
problemlere ve bireyler arasında çatışmalara neden olabilmektedir. Dahası bu farklılıklar 
işletmelerin uzak pazarlarda etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ile ilgili önemli bir belirsizlik 
yaratmaktadır. Sonuç olarak ana ülke ile hedef ülke arasındaki din farklılıklarının fazla olması 
işletmelerin bilgiyi yanlış değerlendirme risklerini ve işlem maliyetini artırmakta dolayısıyla 
ülkeler arasındaki ticaret yoğunluğunu azaltmaktadır (Dow ve Karunaratna, 2006: 583, Dow ve 
Larimo, 2009: 78).

Endüstriyel Gelişmişlik: Ülkelerin sanayi ve teknoloji alanında çeşitli yönlerden belirli 
bir seviyeyi yakalamaları endüstriyel gelişmişlik düzeylerini göstermektedir. Ülkelerin enerji 
tüketimleri, kentleşme düzeyleri, ulaşım ve iletişim alt yapıları gelişmişlik düzeyinin göstergeleri 
arasında yer almaktadır. Ana ülke ve hedef ülke arasındaki endüstriyel gelişmişlik düzeyinin farklı 
olması, psikolojik mesafenin diğer boyutlarında olduğu gibi işletmelerin iletişim etkinliklerini 
olumsuz yönde etkilemektedir (Dow ve Larimo, 2006: 582).

Eğitim seviyesi: Eğitim seviyesi, bireylerin iletişimlerini ve bilgiyi yorumlamalarını 
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etkileyen bir diğer psikolojik mesafe boyutudur. Ülkelerin zorunlu eğitim süreleri, okullaşma 
oranları, eğitime başlama yaşları, eğitim konuları ve eğitimde kullanılan yöntemler ile bütçeden 
eğitime ayrılan pay gibi faktörlere bağlı olarak eğitim seviyeleri de farklılıklar göstermektedir. 
Ana ülke ve hedef ülke arasındaki eğitim seviyesi farklılıkların fazla olması, işletmelerin hedef 
pazarı doğru olarak anlayamamalarına dolayısıyla iletişim kurma riskinin ve belirsizliğinin 
artmasına neden olmaktadır (Dow ve Larimo, 2006: 582).

Politik sistem: Ülkeler arasında politik açıdan farklılıkların olması işletmeleri iki şekilde 
etkilemektedir. Bunlardan ilki; politik sistemdeki farklılıkların, endüstrilerin çoğunda işletmeler 
ve devletlerarasındaki çift  yönlü iletişimdeki belirsizlikleri ve maliyetleri arttırmasıdır. Bir diğeri 
ise, devletlerin, sözleşmelerin uygulanması veya rekabeti engelleyici davranışların izlenmesi gibi 
işletmeler ve müşteriler arasındaki çeşitli etkileşimleri yönetmede önemli bir rol oynamasıdır. 
Devletin bu fonksiyonu işletmelerin belirli durumlar karşısında devletlerin nasıl tepki 
göstereceklerini veya diğer işletmelerin herhangi bir devlet müdahalesi karşısında nasıl tepki 
vereceklerini yanlış anlama riskini arttırmaktadır. Her iki durum da işletmelerin dış pazarlarda 
faaliyette bulunmalarının maliyet ve riskini arttırmaktadır (Dow ve Larimo, 2006: 583).

Zaman dilimi (saat farklılıkları); Psikolojik mesafe kavramının son boyutu zaman dilimi 
farklılıklarıdır. Her ne kadar telekomünikasyon alanında yaşanan maliyetler farklı kıtalarda 
bulunan kişilerin bile konuşma maliyetini azaltsa da, Singapur ve Londra gibi çalışma saatleri 
çakışmayan veya çok az çakışan şehirlerde faaliyette bulunan işletmeler için hala sorun olmaya 
devam etmektedir. Psikolojik mesafe kavramının diğer 6 boyutun aksine ülkeler arasındaki 
zaman dilimi farklılıkları, bilginin yorumlanmasında engel teşkil etmez. Ancak acil bir problemin 
çözülmesi gibi hızlı iletişim kurma yeteneği açısından belirsizlik yaratmaktadır (Dow ve Larimo, 
2006: 583).

Psikolojik mesafeyi oluşturan tüm bu boyutların her birindeki farklılıklar psikolojik 
mesafe tanımında yer aldığı gibi, bilgi akışının engellenmesine neden olmaktadır. Bunun yanı 
sıra işletmelerin bilgileri elde etmelerinin işlem maliyetini ve bu bilgilerin yanlış yorumlanma 
riskini de arttırmaktadır. Ülkeler arasındaki farklılıkların fazla olması işletmelerin yabancı 
pazarlarda etkili iletişim kurma yeteneklerine engel olmakta ve işletmelerin yabancı pazarlarda 
rekabet edebilme yetenekleriyle ilgili belirsizlik yaratmaktadır (Kogut ve Singh, 1988: 413, 
Boyacigiller, 1990: 363, Brouthers ve Brouthers, 2001: 178).

2. TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRACATINDA PSİKOLOJİK 
MESAFENİN ROLÜ

2.1. Konunun Önemi Ve Geçmişi

Psikolojik mesafe kavramı ilk olarak Beckerman (1956)’ın çalışması ile literatüre girmiştir. 
Kavram 1970’lerde Uppsala uluslararasılaşma modelinin temel taşlarından biri olarak literatürde 
önemini daha da artırmıştır. Literatürde 1950’lilerden günümüze kadar yapılan çalışmalarda 



Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkelerine İhracatında Psikolojik Mesafenin Rolü | GÖDEKMERDAN, GÜLLÜCE

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 5 * Yıl 2013

175175

hem psikolojik hem de kültürel mesafe kavramları işletmelerin uluslararasılaşmalarında 
belirleyici ve kontrol edici değişkenler olarak yer almışlardır. Hatta Cho ve Padmanabhan 
(2005) çalışmalarında “hiçbir uluslararası işletmecilik çalışması, kültürel ve psikolojik mesafe 
kavramları kontrol değişkeni olarak kullanılmadan tamamlanmış sayılmaz” ifadesi ile bu 
kavramların önemini bir kez daha vurgulamışlardır (Cho ve Padmanabhan, 2005:309, Dow ve 
Larimo, 2007: 5).

Literatürde yer alan Fletcher ve Bohn (1998), Evans ve Mavondo (2002), Sousa ve 
Bradley (2006), Sousa ve Lenger (2009), Håkanson ve Ambos (2010) ve Swift  ve diğ., (2010)’in 
çalışmaları incelendiğinde psikolojik mesafe ve bu kavramı oluşturan boyutların, işletmelerin 
uluslararasılaşma süreçlerinde pazar seçimlerini, pazara girişte kullanacakları stratejileri, 
pazardaki performanslarını ve daha sonraki uluslararası genişleme kararları gibi birçok 
uluslararası faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir.

Literatürde var olan psikolojik mesafe kavramını, işletmelerin uluslararasılaşma stratejileri 
yani pazara giriş yolu seçimleri açısından ele alan çalışmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Çalışmaların büyük bir çoğunluğunda psikolojik mesafenin önemli bir boyutu olan 
kültürel mesafe ile giriş yolları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan 
çelişkili sonuçlar elde edilmiş ve literatürde iki karşıt görüş yer almıştır. Bunlardan ilki; ana 
ülke pazarı ve hedef ülke pazarı arasındaki psikolojik veya kültürel mesafenin fazla olması 
durumunda, işletmelerin bağımsız giriş yollarına yöneldiklerini ileri sürmektedir. Ancak bu 
iddia işletmelerin hem ulusal kültür hem de örgütsel kültüre uyum sağlamalarını gerektiren 
“çift  katmanlı kültürleşme” probleminin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Cho ve 
Padmanabhan (1996), Anand ve Delios (1997), Brouthers ve Brouthers (2001) çalışmalarından 
elde ettikleri kültürel ve psikolojik mesafe ile giriş yolları arasındaki pozitif ilişki ile bu iddiayı 
desteklemişlerdir. Dolayısıyla ana ülke ve hedef ülke arasında algılanan kültürel veya psikolojik 
mesafenin yüksek olması durumunda işletmeler yüksek maliyet ve yüksek kontrollü giriş 
yollarına yönelmektedirler.

Diğer iddia ise, işletmelerin kültürel veya psikolojik olarak uzak pazarlara girerken hedef 
ülkedeki bir işletmeyi içeren düşük maliyet ve düşük kontrollü giriş yollarını kullandıklarıyla 
ilgilidir. Pazarın kendine özgü koşulları hakkında bilgi ve tecrübeye sahip yerel bir işletmenin 
varlığı, işletmelerin yönetim fonksiyonlarını, söz konusu yerel işletmelere devretme imkânı 
sağlamaktadır. Ayrıca bu iddiaya göre ülkeler arasındaki kültürel ve psikolojik mesafenin fazla 
olması, hedef pazar için algılanan risk düzeyinin yüksek olmasına ve işletmelerin bu pazarlara 
kaynak aktarımı konusunda isteksiz olmalarına neden olmaktadır. Bu iddia da kültürel ve 
psikolojik mesafenin düşük kontrol ve düşük maliyetli giriş yollarının kullanımı ile arasında 
ilişki olduğunu tespit eden birçok çalışma ile desteklenmiştir. Bunlardan literatürde en 
çok yer alanları Kogut ve Singh (1988) ve Gatignon ve Anderson (1988) tarafından yapılan 
çalışmalarıdır. Kogut ve Singh (1988) kültürel farklılıkların, satın alma sonrası risk düzeyini 
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yükselttiğini ve işletmeleri, daha az riskli yöntemleri seçmeye yönelttiğini iddia etmişlerdir. 
Yazarlar çalışmalarında Hofstede (1980)’in bileşik indeksini kullanarak ana ülke ve hedef ülke 
pazarları arasında kültürel mesafenin fazla olması durumunda işletmelerin satın almalara 
göre ortak girişimi daha çok tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Gatignon ve Anderson (1988) 
ise, Ronen ve Shenkar (1985)’ın geliştirdiği indeksi kullanarak, kültürel mesafe arttıkça kısmi 
mülkiyetin, tam mülkiyete tercih edildiğini tespit etmişlerdir.

Davidson (1982), Davidson ve McFetridge (1985), Erramilli(1991), Agarwal (1994), Quer 
vd. (2007) kültürel mesafe ile pazara girişte kullanılan yatırıma dayalı stratejiler arasında ters 
yönlü bir ilişki tespit etmişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, kültürel mesafe arttıkça 
tam kontrollü yatırıma dayalı giriş stratejilerinin kullanımı azalmaktadır. Bu durumda işletmeler 
işbirliğine dayalı giriş yollarını tercih etmektedir

Benito ve Gripsrud (1992), Grosse ve Trevino (1996), Kim ve Rhee (2001) kültürel mesafenin 
bir başka giriş stratejisi olan doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 
Benzer şekilde Park ve Ungson (1997), Pothukuchi, Damanpour, Choi, Chen ve Park (2002) ise 
kültürel mesafeyi ortak girişimlerin performansı açısından ele almış ve kültürel mesafenin ortak 
girişimler ile negatif ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bunun ulusal kültürden ziyade 
örgütsel kültürden kaynaklanan bir ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara 
göre işletmeler arasında, çalışanların beklentileri, örgütsel ve idari uygulamalar açısından 
farklılıkların fazla olması yani kültürel açıdan uzak olmaları işletmelerin ortak girişim yapma 
ihtimallerini artırmaktadır. Stopford ve Wells (1972), Green ve Cunningham (1975), Kobrin 
(1983),Anderson ve Coughlan (1987), Treadgold (1988), Erramilli ve Rao (1993), Hennart ve 
Larimo (1998), Cristina ve Esteban (2002), Evans (2002), Leung ve diğ., (2003), Zhao ve diğ., 
(2004), Tihanyi ve diğ., (2005) ve Magnusson ve diğ., (2006)’nin çalışmaları, kültürel mesafe ile 
giriş yolu seçimi arasındaki negatif ilişkiyi destekleyen çalışmalar arasında yer almaktadır.

Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde, psikolojik mesafenin pazara giriş yolu 
seçimine etkisiyle ilgili olarak yapılmış az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalarda 
da psikolojik mesafenin önemli boyutu olan kültürel mesafe incelenmiştir. Söz konusu 
çalışmalardan İlhan (2006, 2007) Türkiye’deki ortak girişimler; Kartal ve Sofyalıoğlu (2009) da 
Türkiye’deki yabancı yatırımlar açısından kültürel mesafenin pazara giriş yolu seçimine etkisini 
incelemişlerdir. İlhan (2006, 2007) kültürel mesafenin fazla olmasının, yabancı çokuluslu ortağın 
mülkiyet yapısı içinde azınlık paya sahip olma olasılığını artırdığını; Kartal ve Sofyalıoğlu (2009) 
ise kültürün bireysellik boyutundaki farklılığın ortak girişim tercihini arttırdığını tespit etmiştir.

Literatürde her iki iddia da kabul görmesine rağmen, ampirik kanıtlar, ana ülke ve hedef 
ülke pazarları arasında psikolojik ve kültürel mesafenin fazla olması durumunda, işletmelerin 
risk ve maliyeti azaltan giriş yollarına yöneldikleri görüşünü desteklemektedir.
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2.2. Araştırmanın Amacı, Kapsamı Ve Kısıtları

Literatürde Dow ve Karunaratna (2006)’nın çalışmasının dışında psikolojik mesafe 
boyutlarının tümünün birlikte ele alındığı az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu boşluğu kısmen 
olsun doldurmak için çalışmada psikolojik mesafe kavramı ve kavramı oluşturan dil, din, 
kültür, eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik düzeyi ve politik sistem boyutlarının işletmelerin 
uluslararası pazara giriş stratejileri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu temel 
amaç doğrultusunda, Türkiye’nin AB ülkelere ihracatında psikolojik mesafe boyutlarının etkileri 
belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma kapsamına; 1990-2010 yılları arasında sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinin 
tamamında Türkiye’nin sürekli olarak ihracatta bulunduğu Avrupa Birliği ülkeleri ihracat 
rakamlarına göre sıralanmış ve bunlardan Hofstede’nin ulusal kültür boyutları ve Freedom 
House endeksinde yer alan ülkeler kapsama dahil edilmiştir.

Araştırmada sadece ihracata dayalı giriş stratejilerinin ele alınması araştırmanın 
önemli kısıtını oluşturmaktadır. Dolayısıyla araştırmanın sonuçları tüm giriş stratejileri için 
genellenemez.

2.3. Araştırmanın Değişkenleri

Psikolojik mesafenin, Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı ihracat miktarı üzerindeki etkisinin 
belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada “ihracat miktarı” araştırmanın bağımlı değişkenini, 
“psikolojik mesafenin boyutları” ise bağımsız değişkenini oluşturmaktadır.

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan ihracat miktarı, araştırma kapsamındaki 20 ülkeye 
1990-2010 yılları arasında Türkiye’den yapılan ihracat rakamlarından oluşmaktadır. Ülkelere 
ait ihracat rakamları Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret verilerinden elde edilmiştir (http://www.
ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa/01.10.2011).

Araştırmanın bağımsız değişkeni olan psikolojik mesafenin altı boyutu bulunmaktadır. 
Bunlar; dil, din, kültür, eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik ve politik sistemdir.

Psikolojik mesafe boyutlarından ilki “dil” dir. Ülkeler arasındaki dil farklılıkların 
ölçülmesinde 3 değişken kullanılmıştır. Bunlar;

D1: Herhangi iki ülke arasındaki ana dil farklılıklarına odaklanan 5’li bir ölçektir. Bir ülkenin 
ana dili “ülke nüfusunun %20’sinden fazlasının konuşabildiği dil” olarak tanımlanmaktadır. 
Ölçümde kullanılan 5’li ölçek ise şöyledir; 5: farklı aileler, 4: aynı aileden ama farklı dallardan, 
3: aynı dallar ama 1. dereceden alt dalları farklı, 2: 1. derecede alt dalları aynı ama 2. dereceden 
farklı 1: aynı diller.

D2 ve D3: Diğer ülkeler içinde bir ülkenin ana dilinin oranına odaklanmaktadır. D2 
ihracatçı ülkede ithalatçının ana dilinin konuşulma oranı; D3 ise ihracatçı ülkenin ana dilinin 
ithalatçı ülkede konuşulma oranını göstermektedir.
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Psikolojik mesafenin ikinci boyutu “din” dir. Din farklılıklarının ölçümünde, dil 
farklılıklarının ölçümündeki süreç izlenmiştir. Bir ülkenin baskın dini “ülke nüfusunun %20
’sinden fazlasının mensup olduğu din” olarak tanımlanmaktadır. Din farklılıkları 3 değişken ile 
ölçülmüştür. Bunlar;

DN1: İki ülkenin baskın dinleri arasındaki farklılıkları ifade etmektedir. 5’li bir ölçek ile 
ölçülmüştür. (5: farklı din aileleri, 4: aynı aileden ama farklı dinlerden, 3: aynı dinlerden ama 
farklı bölümlerden, 2: aynı bölümlerden ama farklı mezheplerden, 1: aynı mezhepler)

DN2 ve DN3: Bir ülkedeki nüfusun, başka bir ülkenin baskın dinine mensup olduğu oranı 
ölçmektedir. DN2 ihracatçı ülkede ithalatçının ana dinine mensup olanların oranını; DN3 ise 
ithalatçının ülkesinde ihracatçı ülkenin ana dinine mensup olanların oranını ifade etmektedir.

Psikolojik mesafenin üçüncü ve çalışmalarda en çok kullanılan boyutu olan kültürel 
mesafe, Hofstede (1980, 1991)’nin ulusal kültür boyutlarına dayanarak ölçülmüştür. Kültürün, 
güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve kolektivizm, erkek-dişi kültür ve uzun dönem 
odaklılık boyutlarına ilişkin araştırma kapsamındaki ülkelerin skorları Hofstede’nin araştırma 
sonuçlarından alınmıştır. Ülkeler arasındaki kültürel mesafenin hesaplanmasında iki yöntem 
kullanılmaktadır. Bunlardan ilki; ana ülkeden her bir ülkenin sapmaların karesinin aritmetik 
ortalamasına dayanan Kogut ve Singh (1988)’ in yöntemidir. İkincisi; Barkema ve Vermeulen 
(1997), Morosini (1998), Shane ve Singh (1998), Brouthers ve Brouthers (2001),’ın hesapladığı 
gibi, her kültürel boyuta ilişkin ana ülke ile her bir ülke arasındaki farkın karelerinin toplamının 
karekökünün alınması ile yapılan Euclidean hesaplamasıdır. Her iki yöntemde de, ülkeler 
arasındaki kültürel mesafe Hofstede (1980, 1991)’in ulusal kültür boyutlarına dayanarak 
hesaplanmakta ve elde edilen sonuçlar birbirleri ile tutarlı çıkmaktadır. Dolayısıyla, çalışmamızda 
Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki kültürel mesafeler, İlhan (2006) ve Kartal ve Sofyalıoğlu 
(2009) ‘nun da kullandığı Euclidean yöntemine dayanarak hesaplanmıştır.

Psikolojik mesafenin dördüncü boyutu olan “Eğitim seviyesi” Kobrin (1976), Vahlne ve 
Wiedersheim-Paul (1977), Davidson ve McFetridge (1985) tarafından kullanılan 3 değişken ile 
ölçülmüştür. Bunlar;

E1: Ülkelerin 15 yaş ve üstü okur-yazarlık oranları

E2: Ülkelerdeki 2. seviye eğitime kayıtlı nüfus oranı

E3: Ülkelerin 3. seviye eğitime kayıtlı nüfus oranı

Ülkelerin endüstriyel gelişmişlik düzeyleri psikolojik mesafenin beşinci boyutudur. 
Gelişmişlik düzeyinin ölçümünde oldukça geniş ve çeşitli değişkenler kullanılmaktadır. Vahlne 
ve Wiedersheim-Paul (1977) endüstriyel gelişmişlik göstergesi olarak kişi başına düşen enerji 
ve çelik tüketimi farklıklılarını ve her 1000 kişi başına düşen telefon sayısını kullanmışlardır. 
Kobrin (1976) ise, tarımda çalışanların yüzdesi, tüketim alışkanlıkları (telefon, radyo, gazete 
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vb.), kentleşme derecesi ve kişi başına düşen GSYİH’yı içeren geniş bir değişken seti kullanmıştır. 
Bu çalışmada ülkelerin endüstriyel gelişmişlik düzeylerini ifade eden 8 değişken ele alınmıştır. 
Bu değişkenler; EG 1: Kişi başına düşen GSYİH, EG 2: Enerji tüketimi, EG 3: Araç sahipliği, EG 
4: Tarımda çalışanların yüzdesi, EG 5: Ülkelerin GSYİH’sı, EG 6: Kentleşme derecesi, EG 7: 1000 
kişiye düşen cep telefonu, EG 8: 1000 kişiye düşen internet kullanımıdır.

Psikolojik mesafe kavramının son boyutu “politik sistem”dir. Çalışmamızda ülkelerin 
politik sistemlerini ifade eden 2 değişken kullanılmıştır. Bunlar şöyledir;

 P1: Polity Demokrasi endeksidir. Polity I, Polity II, Polity III ve Polity IV veri setleri 
devletlerin yönetim şekillerini belirleyen Polity (yönetim şekli) araştırmasının aşamalarını 
ifade etmektedir. Her aşamada ele alınan ülke sayısı arttırılarak, bu araştırmanın son şeklini 
oluşturan ve 161 ülkeyi kapsayan Polity IV serisine ulaşılmıştır. Endekste ülkelerin yönetim 
şekilleri demokrasi ve otokrasi olmak üzere 0 ile 10 arasında değerler almaktadır. “0” demokratik 
unsurların olmadığı demokrasileri, “10” ise tam gelişmiş demokrasileri ifade etmektedir. Benzer 
şekilde “0” otokratik unsurların yokluğunu, “10” ise tam gelişmiş otokrasileri temsil etmektedir. 
Elde edilen demokrasi puanlarından otokrasi puanları çıkarılarak Polity endeksi elde edilir.

P2: Freedom House endeksinden oluşmaktadır. Dünyada demokratikleşme sürecini 
analiz eden endeks, bağımsız sivil toplum kuruluşlarından Freedom House tarafından her yıl 
yayımlanan “Freedom in the World” adlı raporda yer almaktadır. Endekste P2 ülkelerin politik 
haklarını, P3 ise sivil özgürlüklerini ifade etmektedir. Politik haklar ve sivil özgürlüklere bağlı 
olarak; ülkeler özgür, kısmen özgür ve özgür olmayan ülkeler olarak sınıfl andırılmaktadır. 
Ülkelere, endekste 1-7 arası puanlar verilmektedir. Bu puanlamaya göre, “1” puanı özgür ülkeleri; 
“7” puanı ise özgür olmayan ülkeleri temsil etmektedir. Endekste yer alan politik haklar ve sivil 
özgürlükler puanlarının yıllık ortalaması 1-2,5 arasında olan ülkeler özgür, 3-5,5 arası olan 
kısmen özgür, 5,5-7 arası olan ülkeler ise özgür olmayan ülkeler olarak sınıfl andırılmaktadır 
(Başar ve Yıldız, 2009: 60).

Psikolojik mesafenin boyutlarından olan “zaman dilimi farklılıkları” çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Bunun başlıca 4 nedeni vardır. Birincisi; bu değişkenin psikolojik mesafenin 
boyutları arasında bulunma gerekliliği diğer boyutlarına göre daha zayıft ır. İkincisi, bu değişken 
diğer tahmin edici değişkenlerle kısmen aynı doğrultudadır bu durum değişkenin kullanılması 
için bir problem ortaya çıkarmaktadır. Üçüncüsü Dow ve Karunaratna’nın çalışmasında ortaya 
konulan her iki keşfedici analiz de bazı koşullar altında bu değişkenin önemli bir tahmin edici 
gücünün olmadığını göstermektedir. Son olarak Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin yarısından 
fazlası Türkiye ile aynı zaman diliminde bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiyenin ihracatı 
açısından zaman dilimi farklılığı önemli değildir (Dow ve Larimo, 2007: 12).
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2.4. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan model şöyledir;

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın ekonometrik bir modeli ise şu şekildedir;

 İhracat Miktarı = b0 + b1 Dil+ b2 Din+ b3 Kültür+ b4 Eğitim Düzeyi+ b5 Endüstriyel 
Gelişmişlik + b6 Politik Sistem + u

2.5. Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda aşağıda sıralanan hipotezler geliştirilmiştir:

H1: Psikolojik mesafe, ihracat miktarı üzerinde etkilidir.

H1a: Ülkeler arasındaki dil farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir.

H1b: Ülkeler arasındaki din farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir.

H1c: Ülkeler arasındaki kültür farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir.

H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir.

H1e: Ülkelerin endüstriyel gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde 
etkilidir.

H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir.

2.6.  Araştırmanın Metodolojisi

Araştırmanın örnekleme süreci, veri toplama yöntemi ve aracı ve verilerin analizi 
araştırmanın metodolojisi içerisinde ele alınmaktadır.

2.6.1. Örnekleme Süreci

Çalışmanın ana kütlesini Türkiye’nin ihracat yaptığı tüm ülkeler oluşturmakla beraber 
araştırmanın örneğini Türkiye’nin son 20 yılda, sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinin 
tamamında sürekli ihracat yaptığı AB ülkeleri oluşturmuştur. Bu ülkelerden 1990-2010 
yılları arasında ilgili sektörlerde daha önce seçim şekli belirtilen 20 ülkeye yapılan ihracat 
rakamları dikkate alınmıştır. Araştırmaya dahil edilen Avrupa birliği ülkeleri; Almanya, 
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Avusturya, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Yunanistan ve 
Macaristan’dır.

2.6.2. Veri Toplama Yöntem ve Aracı

Araştırmada ikincil veriler kullanılmıştır. Türkiye’nin son 20 yıla ait ihracat rakamları 
Ekonomi Bakanlığının kayıtlarından elde edilmiştir (http://www.ekonomi.gov.tr/index.
cfm?sayfa/01.10.2011). Araştırmanın bağımsız değişkenlerinden ulusal kültüre yönelik 
veriler Geert Hofstede’nin araştırma sonuçlarından alınmıştır (http://geert-hofstede.com/
national-culture.html/05.10.2011). Dil farklılıkların ölçülmesinde, kaynaklarına göre dillerin 
sınıfl andırılması Eker (2006) ve Aksan (1995)’in çalışmalarına dayanarak yapılmış, diğer D2 
ve D3 değişkenlerine ait veriler ise, Birleşmiş Milletler verilerinden elde edilmiştir (http://hdr.
undp.org/en/reports/global/hdr/01.10.2011). Çalışmada kullanılan dinlerin coğrafi olarak 
sınıfl andırılması Aydın (2010)’ın çalışmasından faydalanarak yapılmıştır. Din farklılıkları ile 
ilgili DN2 ve DN3 değişkenlerine ait veriler CIA World Factbook istatistiklerinden elde edilmiştir 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/04.10.2011). Araştırmada yer 
alan diğer psikolojik mesafe boyutlarından eğitim seviyesi ve endüstriyel gelişmişlik değişkenleri 
Dünya Bankası verilerinden elde edilmiştir. Psikolojik mesafenin son boyutu olan politik 
sistemin değişkenlerinden Polity IV serisi, Marshall ve Jaggers (2010)’ın raporundan, politik 
haklar ve sivil özgürlükler ise Freedom House (2011) raporundan elde edilmiştir (http://www.
freedomhouse.org/template.cfm?page=2/05.01.2011).

Verilerin analizinde Eviews 6 paket istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada 
regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca bu analizin varsayımlarını doğrulamak için öncelikle 
durağanlık, çoklu doğrusallık ve otokorelasyon analizleri de kullanılmıştır.

2.7. Verilerin Analizi

Türkiye’nin Avrupa birliği ülkelere ihracat miktarı üzerinde psikolojik mesafe boyutlarının 
etkisini belirlemek amacıyla kurulan ekonometrik model doğrultusunda regresyon analizi 
yapılmıştır. Ancak bu analize başlamadan önce analizin varsayımlarını doğrulamak amacı ile 
araştırmaya dahil edilen ülkelere ait 1990-2010 yılları arasında yapılan ihracat rakamlarına 
durağanlık, psikolojik mesafe boyutlarına ise çoklu doğrusallık ve otokorelasyon analizi 
yapılmıştır.

2.7.1. Durağanlık Analizi

Türkiye’nin ihracat yaptığı 20 ülkenin 1990-2010 yılları arasındaki ihracat rakamlarına 
ait zaman serisinin durağan olup olmadığını test etmek için durağanlık (birim kök) testi 
yapılmıştır. Uygulanan ADF durağanlık testleri sonucunda ülkelerin ihracat rakamlarının 
(p>0,05) durağan olmadıkları, başka bir ifade ile birim kök varlığı tespit edilmiştir. Ülkelere ait 
ihracat rakamlarından oluşan serileri durağan hale getirmek için logaritmaları alınan ihracat 
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rakamlarının 1. dereceden farkları alınarak ADF durağanlık testi tekrar uygulanmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre ülkelere ait ihracat rakamlarından oluşan seriler % 5’ te (p < 0,05) durağan 
hale gelmişlerdir.

2.7.2. Çoklu Doğrusallık Analizi

Araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan psikolojik mesafe boyutlarının kendi 
aralarında ilişki olup olmadığını test etmek için çoklu doğrusallık analizi yapılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre; araştırmaya dahil edilen 20 ülkenin tamamında, psikolojik mesafenin dil ve 
din boyutlarında çoklu doğrusallık tespit edilmiştir. Bu nedenle bu iki boyut ülkelerin tümü 
için modelden çıkarılmıştır. Dolayısıyla araştırmanın “H1a ülkeler arası dil farklılıkları, ihracat 
miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1b ülkeler arası din farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde 
etkilidir” hipotezleri araştırma kapsamına alınan ülkelerin tümü için reddedilmiştir. Dolayısıyla 
Türkiye’den araştırmaya dahil edilen 20 ülkeye yapılan ihracat üzerinde psikolojik mesafenin 
dil ve din boyutlarının etkili olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Almanya, Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, Portekiz, Romanya, 
Slovenya, Yunanistan, Macaristan için kültür boyutunda çoklu doğrusallık tespit edilmiştir. 
Araştırmanın “H1c ülkeler arası kültür farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezi 
bu ülkeler için reddedilmiştir. Elde edilen bu sonuç Türkiye’den söz konusu ülkelere yapılan 
ihracat üzerinde psikolojik mesafenin kültür boyutunun etkili olmadığı anlaşılmıştır. Kültür 
değişkeni Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İspanya, İtalya ve Polonya için modele dahil edilmiştir.

2.7.3. Otokorelasyon Analizi

Modelde yer alan eğitim seviyesi, endüstriyel gelişmişlik, politik sistem ve kültür 
değişkenlerine ait hata terimleri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmek için Durbin-Watson 
Otokorelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucu ülkeler hesaplanan Durbin-Watson değerleri n 
= 19, k’ = 3 ve k’= 4 için dL ve dU Tablo değerlerine göre, Otokorelasyon yok bölgesine düşmektedir. 
Dolayısıyla modelde yer alan değişkenlere ait hata terimleri arasında ilişki (otokorelasyon) 
olmadığı tespit edilmiştir.

2.7.4. Regresyon Analizi

Regresyon analizi için gerekli olan durağanlık, çoklu doğrusallık ve otokorelasyon 
varsayımları doğrulandıktan sonra, Türkiye’nin AB ülkelere yaptığı ihracatta psikolojik 
mesafenin eğitim, endüstriyel gelişmişlik, politik sistem ve kültür boyutlarının etkili olup 
olmadığını test etmek amacı ile her bir ülke için regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre her bir ülke için oluşturulan model tahmin sonuçları ve ülkelere ait kurulan modeller Tablo 
1 ‘de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Ülkelerin Model Tahmin Sonuçları ve Modelleri
Almanya

Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -1,703 0,753 -2,261 0,038*
Eğitim 1,157 0,536 2,155 0,048*

End. Gel 0,289 0,122 2,360 0,031*
Politik Sis. -0,121 0,047 -2,584 0,020*

R2
0,194 F 3,066

2
0,043 p 0,017*

İhracat t-1 = - 1,703 + 1,157 * Eğitimt + 0,289 * End. Gelt– 0,121* Politik Sis.t + ut

Avusturya
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit 0,580 0,308 1,881 0,078
Eğitim -0,106 0,060 -1,762 0,097

End. Gel -0,054 0,042 -1,277 0,220
Politik Sis. 0,040 0,065 0,621 0,543

R2 0,151 F 0,952
2 0,008 p 0,439

İhracat t-1 = 0,580-0,106 * Eğitimt – 0,054 * End. Gelt + 0,040* Politik Sis.t + ut

Belçika
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit 2,802 3,300 0,849 0,408
Eğitim -0,181 0,907 -0,200 0,844

End. Gel 0,223 0,174 1,284 0,216
Politik Sis. -0,701 0,856 -0,819 0,424

R2 0,203 F 1,440
2 0,062 p 0,266

İhracat t-1 = 2,802-0,181* Eğitimt + 0,0223 * End. Gelt -0,701* Politik Sis.t + ut

İngiltere
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -10,108 3,288 -3,074 0,008*
Eğitim -5,511 6,570 -0,839 0,415

End. Gel 0,417 0,043 9,781 0,000*
Politik Sis. -0,393 0,667 -0,590 0,564

Kültür 5,885 2,288 2,573 0,021*
R2 0,227 F 3,114

2 0,021 p 0,028*
İhracat t-1 = - 10,108 – 5,511 * Eğitimt + 0,417 * End. Gelt – 0,393* Politik Sis.t + 5,885 Kültür t + ut

Bulgaristan
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit 1,690 0,759 2,228 0,041*
Eğitim -0,252 0,115 -2,198 0,043*

End. Gel 0,223 0,104 -2,139 0,048*
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Politik Sis. 0,499 0,202 2,469 0,025*
R2 0,351 F 6,880

2 0,229 p 0,008*
İhracat t-1 = 1,690 – 0,252* Eğitimt – 0,223 * End. Gelt + 0,499 * Politik Sis.t + ut

Çek Cumhuriyeti
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,846 0,543 -1,559 0,145
Eğitim -0,027 0,106 -0,258 0,801

End. Gel 0,044 0,071 0,626 0,543
Politik Sis. -0,087 0,034 -2,561 0,025*

Kültür 0,213 0,149 1,430 0,178
R2 0,149 F 2,526

2 0,034 p 0,049*
İhracat t-1 = -0,846 – 0,027 * Eğitimt + 0,044* End. Gelt - 0,213* Politik Sis.t + ut

Danimarka
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -1,111 0,490 -2,266 0,038*
Eğitim 0,291 0,135 2,148 0,047*

End. Gel 0,023 0,023 1,006 0,329
Politik Sis. 0,046 0,059 0,780 0,447

R2 0,246 F 3,741
2 0,105 p 0,039*

İhracat t-1 = -1,111 + 0,291 * Eğitimt + 0,023 End. Gelt + 0,046* Politik Sis.t + ut

Finlandiya
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,455 1,711 -0,266 0,794
Eğitim 0,099 0,376 0,264 0,795

End. Gel -0,013 0,105 -0,128 0,900
Politik Sis. 0,212 0,225 0,944 0,359

R2 0,093 F 0,549
2 0,077 p 0,656

İhracat t-1 = -0,455 + 0,099 * Eğitimt -0,013 * End. Gelt + 0,212* Politik Sis.t + ut

Fransa
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,846 0,645 -1,311 0,028*
Eğitim 5,453 4,450 1,225 0,038*

End. Gel 0,113 0,077 1,468 0,161
Politik Sis. -0,025 0,064 -0,389 0,027*

R2 0,196 F 2,799
2 0,045 p 0,047*

İhracat t-1 = - 0,846 + 5,453* Eğitimt + 0,013 * End. Gelt - 0,025* Politik Sis.t + ut

Hollanda
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Değişken Beta Std. Hata t P
Sabit -1,538 1,117 -1,377 0,187

Eğitim 11,228 6,923 1,622 0,024*
End. Gel 0,306 0,215 1,418 0,175

Politik Sis. -1,570 1,079 1,45 0,035*
R2 0,080 F 2,587

2 0,012 p 0,037*
İhracat t-1 = -1,538 + 11,228* Eğitimt 0,306 * End. Gelt - 1,570* Politik Sis.t + ut

İrlanda
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -2,929 1,274 -2,300 0,035*
Eğitim 0,772 0,326 2,368 0,031*

End. Gel 0,139 0,086 1,618 0,125
Politik Sis. -0,139 0,198 -0,703 0,492

R2 0,301 F 4,302
2 0,170 p 0,016*

İhracat t-1 = -2,929 + 0,772 * Eğitimt + 0,139* End. Gelt – 0,139* Politik Sis.t + ut

İspanya
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -8,922 2,094 -4,259 0,001*
Eğitim 18,425 8,648 2,130 0,049*

End. Gel 0,910 0,210 4,329 0,001*
Politik Sis. -6,237 1,998 -3,121 0,007*

Kültür 12,532 3,400 3,686 0,002*
R2 0,472 F 3,353

2 0,331 p 0,037*
İhracat t-1 = - 8,922 + 18,425 * Eğitimt + 0,910 * End. Gelt – 6,237* Politik Sis.t + 

12,532 Kültür t + ut
İsveç

Değişken Beta Std. Hata t P
Sabit -1,355 0,496 -2,730 0,015*

Eğitim 0,265 0,110 2,411 0,028*
End. Gel 0,097 0,049 1,986 0,065

Politik Sis. -0,085 0,087 -0,978 0,342
R2 0,304 F 4,331

2 0,174 p 0,013*
İhracat t-1 = -1,355 + 0,265 * Eğitimt + 0,097* End. Gelt – 0,085* Politik Sis.t + ut

İtalya
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -6,238 4,611 -1,352 0,196
Eğitim -1,670 1,388 -1,202 0,027*

End. Gel 0,011 0,072 0,151 0,881
Politik Sis. -0,813 1,007 0,808 0,031*



GÖDEKMERDAN, GÜLLÜCE| The Role Of Psychic Distance In Turkey’s Exportation To European Union ...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 5 * Year 2013

186186

Kültür 7,787 6,199 1,256 0,228
R2 0,1317 F 2,888

2 0,0999 p 0,037*
İhracat t-1 = - 6,238 - 1,670* Eğitimt + 0,011 * End. Gelt - 0,813* Politik Sis.t + 

7,787* Kültür t + ut
Polonya

Değişken Beta Std. Hata t P
Sabit -1,676 3,721 -4,504 0,000*

Eğitim 0,146 0,151 0,970 0,347
End. Gel -0,116 0,038 -3,067 0,008*

Politik Sis. 0,017 0,104 0,166 0,871
Kültür 2,085 4,526 4,607 0,000*

R2 0,549 F 4,566
2 0,429 p 0,013*

İhracat t-1 = -1,676 + 0,146* Eğitimt - 0,116 * End. Gelt + 0,017 * Politik Sis.t + 
2,085* Kültür t + ut

Portekiz
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,757 0,468 -1,616 0,126
Eğitim 0,208 0,152 1,366 0,191

End. Gel 0,051 0,050 1,028 0,320
Politik Sis. -0,051 0,214 -0,239 0,815

R2 0,204 F 1,366
2 0,055 p 0,289

İhracat t-1 = - 0,757 + 0,208 * Eğitimt + 0,051 * End. Gelt – 0,051* Politik Sis.t + ut

Romanya
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,233 0,366 -0,636 0,533
Eğitim 0,338 1,242 -0,272 0,788

End. Gel 0,055 0,067 0,814 0,427
Politik Sis. -0,201 0,177 1,137 0,022*

R2 0,034 F 2,474
2 0,014 p 0,024*

İhracat t-1 = -0,233 + 0,338* Eğitimt + 0,055 * End. Gelt - 0,201* Politik Sis.t + ut

Slovenya
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -1,907 4,245 -4,493 0,001*
Eğitim 0,324 0,207 1,560 0,141

End. Gel -1,392 0,412 -3,379 0,005*
Politik Sis. 1,392 0,229 6,072 0,000*

Kültür 0,480 4,497
R2 0,305 F 0,004*

2 p
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İhracat t-1 = - 1,970 + 0,324 * Eğitimt – 0,392* Politik Sis.t + 1,392* Kültür t + ut

Yunanistan
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,469 0,665 -0,705 0,491
Eğitim 0,157 0,255 0,617 0,546

End. Gel -0,046 0,085 -0,547 0,592
Politik Sis. 0,274 0,244 1,124 0,277

R2 0,101 F 0,599
2 0,068 p 0,625

İhracat t-1 = -0,469 – 0,157* Eğitimt -0,046 * End. Gelt +0,274* Politik Sis.t + ut

Macaristan
Değişken Beta Std. Hata t P

Sabit -0,187 0,279 -0,669 0,513
Eğitim -0,080 0,058 -1,369 0,190

End. Gel 0,056 0,094 0,591 0,563
Politik Sis. 0,190 0,150 1,268 0,223

R2 0,075 F 0,432
2 0,018 p 0,733

İhracat t-1 = -0,187 – 0,080 * Eğitimt + 0,056 * End. Gelt +0,190 * Politik Sis.t + ut

Almanya için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik 
ve politik sistem boyutlarının tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki 
bakımdan anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Eğitim ve endüstriyel gelişmişlik boyutları 
açısından Almanya ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat artmakta iken, politik sistem 
boyutu açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. Bu sonuçlara 
göre Almanya için “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde 
etkilidir”, “H1e: Ülkelerin endüstriyel gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, ihracat miktarı 
üzerinde etkilidir” ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat miktarı 
üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

Avusturya için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
politik sistem boyutlarından hiçbirinin Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatı üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Belçika için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
politik sistem boyutlarından hiçbirinin Türkiye’nin Belçika’ya ihracatı üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

İngiltere için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik, 
politik sistem ve kültür boyutlarından sadece endüstriyel gelişmişlik ve kültür değişkenlerinin 
tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu 
tespit edilmiştir. Endüstriyel gelişmişlik ve kültür boyutları açısından İngiltere ile Türkiye 
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arasındaki mesafe arttıkça ihracat miktarı artmaktadır. Dolayısıyla İngiltere için “H1c: Ülkeler 
arasındaki kültür farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1e: Ülkelerin endüstriyel 
gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul 
edilmiştir.

Bulgaristan için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik 
ve politik sistem boyutlarının tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki 
bakımdan anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Politik sistem değişkeni açısından Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat artmakta iken, eğitim ve endüstriyel gelişmişlik 
değişkenleri açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. Bu 
sonuçlara göre Bulgaristan için “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı 
üzerinde etkilidir”, “H1e: Ülkelerin endüstriyel gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, ihracat 
miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat 
miktarı üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

Çek Cumhuriyeti için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel 
gelişmişlik, politik sistem ve kültür boyutlarından sadece politik sistem boyutunun tek başına 
ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkisi olduğu tespit 
edilmiştir. Politik sistem boyutu açısından Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki mesafe 
azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. Dolayısıyla Çek Cumhuriyeti için “H1f: Ülkelerin politik 
sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir.

Danimarka için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik 
ve politik sistem boyutlarından sadece eğitim değişkeninin tek başına ihracat üzerinde % 5 
önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Eğitim değişkeni 
açısından Danimarka ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat miktarı artmaktadır. 
Danimarka için oluşturulan “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı 
üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir.

Finlandiya için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
politik sistem boyutlarından hiçbirinin Türkiye’nin Finlandiya’ya ihracatı üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Fransa için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim ve politik sistem boyutlarının 
tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu 
tespit edilmiştir. Eğitim, boyutu açısından Fransa ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat 
artmakta iken, politik sistem boyutu açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça ihracat 
miktarı artmaktadır. Bu sonuçlara göre Fransa için “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki 
farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki 
farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

Hollanda için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim ve politik sistem boyutlarının 
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tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu 
tespit edilmiştir. Eğitim boyutu açısından Hollanda ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat 
artmakta iken, politik sistem boyutu açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça ihracat 
miktarı artmaktadır. Dolayısıyla Hollanda için oluşturulan “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki 
farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki 
farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

İrlanda için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik 
ve politik sistem boyutlarından sadece eğitim boyutu tek başına ihracat üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Eğitim boyutu 
açısından İrlanda ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat miktarı artmaktadır. Elde edilen 
sonuçlara göre İrlanda için “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı 
üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir.

İspanya için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik, 
politik sistem ve kültür boyutlarının tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde 
istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
kültür boyutları açısından İspanya ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat artmakta iken, 
politik sistem boyutu açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. 
İspanya için oluşturulan “H1c: Ülkeler arasındaki kültür farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde 
etkilidir”, “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir”, 
“H1e: Ülkelerin endüstriyel gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde 
etkilidir” ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde 
etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

İsveç için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
politik sistem boyutlarından sadece eğitim değişkeninin tek başına ihracat üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Eğitim boyutu açısından 
İsveç ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat miktarı artmaktadır. Dolayısıyla İsveç için 
oluşturulan “H1d: Ülkelerin eğitim seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” 
hipotezi kabul edilmiştir.

İtalya için oluşturulan model tahmin eğitim ve politik sistem boyutlarının tek başlarına 
ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu tespit 
edilmiştir. Eğitim ve politik sistem boyutları açısından İtalya ile Türkiye arasındaki mesafe 
azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. Bu sonuçlara göre İtalya için “H1d: Ülkelerin eğitim 
seviyelerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri 
arasındaki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

Polonya için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, endüstriyel gelişmişlik, 
politik sistem ve kültür boyutlarından sadece kültür ve endüstriyel gelişmişlik değişkenlerinin 
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tek başlarına ihracat üzerinde % 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu 
tespit edilmiştir. Kültür değişkeni açısından Polonya ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat 
artmakta iken, endüstriyel gelişmişlik değişkeni açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça 
ihracat miktarı artmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre Polonya için “H1c: Ülkeler arasındaki 
kültür farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” ve “H1e: Ülkelerin endüstriyel gelişmişlik 
düzeylerindeki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” hipotezleri kabul edilmiştir.

Portekiz için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
politik sistem boyutlarından hiçbirinin Türkiye’nin Portekiz’e ihracatı üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Romanya için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik, politik 
sistem ve kültür boyutlarından sadece politik sistem değişkeninin tek başına ihracat üzerinde 
% 5 önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Politik sistem 
boyutu açısından Romanya ile Türkiye arasındaki mesafe azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. 
Bu sonuçlara göre Romanya için “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat 
miktarı üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir.

Slovenya için oluşturulan model tahmin sonuçlarına göre; eğitim, politik sistem ve 
kültür boyutlarından sadece politik sistem ve kültür ’ün tek başlarına ihracat üzerinde % 5 
önem seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Kültür boyutu 
açısından Slovenya ile Türkiye arasındaki mesafe arttıkça ihracat artmakta iken, politik sistem 
boyutu açısından ülkeler arasındaki mesafe azaldıkça ihracat miktarı artmaktadır. Slovenya 
için oluşturulan “H1c: Ülkeler arasındaki kültür farklılıkları, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” 
ve “H1f: Ülkelerin politik sistemleri arasındaki farklılıklar, ihracat miktarı üzerinde etkilidir” 
hipotezleri kabul edilmiştir.

Yunanistan için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve 
politik sistem boyutlarından hiçbirinin Türkiye’nin Yunanistan’a ihracatı üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

 Macaristan için oluşturulan model tahmin sonucunda; eğitim, endüstriyel gelişmişlik 
ve politik sistem boyutlarından hiçbirinin Türkiye’nin Macaristan’a ihracatı üzerinde % 5 önem 
seviyesinde istatistiki bakımdan anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Psikolojik mesafe kavramı günümüzde yaşanan ekonomik ve teknoloji gelişmeler 
sonucunda hem literatür hem de işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Bu önemi nedeniyle 
Türkiye’nin AB ülkelerine ihracatında psikolojik mesafe boyutlarının etkili olup olmadığı 
belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlar özet olarak aşağıdadır;  

Araştırmaya dahil edilen 20 Avrupa Birliği ülkesinden 14’ünde psikolojik mesafe 
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boyutlarının Türkiye’den bu ülkelere yapılan ihracatta anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Romanya ve Slovenya’ya 
Türkiye’den yapılan ihracatta genel olarak; bu ülkelerin eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve kültürleri 
ile Türkiye’nin bu boyutları arasındaki mesafenin artması ihracat miktarını artırırken; politik 
sistem açısından aralarındaki mesafenin artmasının ihracat miktarını azalttığı belirlenmiştir.

Diğer AB ülkelerinden olan Avusturya, Belçika, Finlandiya, Portekiz, Yunanistan ve 
Macaristan’a Türkiye’den yapılan ihracatta psikolojik mesafe boyutlarının anlamlı bir etkiye 
sahip olmadığı tespit edilmiştir

Literatürde var olan ve hipotez olarak test edilen, psikolojik mesafenin ülkeler arasındaki 
ihracat miktarını etkilediği olgusu bu çalışmada da doğrulanmıştır. Başka bir ifade ile psikolojik 
mesafe boyutlarının Türkiye’nin AB ülkelerine yaptığı ihracat üzerinde, teoride yer aldığı gibi 
pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ile analiz edilen ülkeler arasındaki farklılıklara 
bir başka deyişle, psikolojik mesafeye bağlı olarak ihracat miktarı artmaktadır. Dolayısıyla dış 
ticaret ile ilgili politikalar geliştirilirken hem hükümetler hem de işletmelerin, elde edilen bu 
teorik bulguları göz önünde bulundurması yerinde olacaktır. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir;

Çalışmada ihracat miktarı üzerinde, psikolojik mesafenin önemli bir boyutunu oluşturan 
kültür kadar, eğitim, endüstriyel gelişmişlik ve politik sistem boyutlarının da etkili olduğu 
tespit edilmiştir. Bu nedenle dış pazarlarda faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen işletmeler, 
uluslararası pazara giriş stratejisi seçerken kültürün yanı sıra hedef ülke pazarlarının eğitim, 
politik sistem ve endüstriyel gelişmişlik düzeyini de dikkate almalıdırlar.

Ülkeler arasında eğitim, endüstriyel gelişmişlik, politik sistem ve kültür açından 
farklılıkların bulunması halinde ihracat yapılacak olan ülke ile ilgili belirsizlikler artacaktır. Bu 
belirsizliklerden korunmak amacı ile işletmeler uluslararasılaşma sürecinin hangi aşamasında 
olursa olsunlar pazara giriş stratejisi olarak daha az riskli olan ihracata dayalı stratejilere 
yönelmelidirler.

İhracat pazara en kolay giriş yolu ve risk düzeyi en az olan bir giriş stratejidir. Ancak uzun 
dönemli düşünüldüğünde ihracatın da riskli olduğu durumlar söz konusudur. Yeni rakiplerin 
piyasaya girmesi, ülkeler arasındaki politik yaklaşımların değişmesi, tüketici gelir, zevk ve 
tercihlerindeki değişimler ve teknolojik yenilikler hızlı bir şekilde pazar kaybına neden olabilir. 
Pazar kaybına uğramamak, hedef pazarlarda kalıcı olmak, bu pazarlarda siyaset, sosyal yaşam ve 
ekonomide daha fazla söz sahibi olabilmek için işletmeler zamanla daha verimli olan sözleşmeye 
veya yatırıma dayalı stratejilere yönelmelidirler. 

İhracat, pazarlama faaliyetleri üzerinde işletmenin yani ihracatçının kontrolünün az 
olduğu ve birçok eylemin kısıtlandığı bir giriş stratejisidir. Örneğin fi yat ve dağıtım konusundaki 
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kararlar üzerinde ihracatçı çok etkili değildir. Bu nedenle işletmelere pazarlama faaliyetleri 
üzerinde daha fazla kontrol imkânı sağlayan diğer giriş stratejilerine yönelmeleri önerilebilir. 
Bu doğrultuda Devlet Türk işletmelerini sadece ihracat yapmaya değil, diğer giriş yollarını da 
kullanmaya teşvik etmelidir.
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