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The definition of literacy is the ability to read texts written in a certain language and to write
the texts. Scientific literacy is defined as the ability to identify, understand, interpret, merge,
communicate and calculate using records. Computer literacy, health literacy, emotional
literacy, financial literacy, cultural literacy, media literacy and economics literacy are used as
different meanings of literacy. These different meanings of literacy refers to scientific literacy.
Econometrics analyzes economic events and use the econometric methods. Econometric
literacy can be defined as the ability to understand, interpret and evaluate the econometric
researches made to analyze economic events and the reports written about them. Econometric
methods are used in economics and finance, so the econometrics is related to economic and
financial literacy. Similarly, the concept of econometric literacy should be included in the
literature and the studies related to this should become widespread.
Key Words: Literacy, Econometric Literacy, Economic Literacy, :financial Literacy, Statistical
Literacy

Introduction
A literate is defined as somebody who knows how to read and write and who has received
education and being literate is defined as the state of being literate. The general definition of
literacy is the ability to read texts written in a certain language and to comprehend the texts
read. According to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO, literacy is defined as the ability to identify, understand, interpret, merge,
communicate and calculate using records.
Scientific Literacy Approach
Literacy is a well-known concept in terms of reading and writing skills in any language. In
addition, literacy carries a different meaning such as different disciplines, fields of sciences and
skills training to make life easier. Another meaning of being literate is the set of skills people
possess to study and evaluate the concepts from an academic perspective, who are influenced
by corporate events, and who develop themselves under the guidance of national and
international cultural values and personal experiences. Literacy should not be seen as a simple
process of acquiring basic skills. These skills can be used to contribute to social and economic
development, to our daily or business lives as well as to capacity development and can also help
create social awareness to set the basis for personal and social change. From an academic
perspective, literacy theories do not develop only on the basis of changes at the individual level.
They are developed from theories based on more complex views, including broader social
relationships that would enable and promote literacy activities and practices.
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UNESCO addressed literacy as a skill in the 2006 Education for All Global Monitoring Report
(UNESCO 2006 Education for All Global Monitoring Report, p.147). The skills covered by
literacy are skills such as reading, writing and oral skills, numerical ability skills, access to
information and knowledge, literacy where it is applied and available, literacy as a learning
process and literacy as a text.
When the literature is examined, we see that various different fields of science and relevant
literacies are mentioned. Macmillan's contemporary dictionary (William D. Hasley Editor,
Director 1988 p.597) defines literacy as “reading and writing skills” and refers to computer
literacy, health literacy, emotional literacy, financial literacy, cultural literacy, media literacy,
and economic literacy.
Literacy provides individuals with the opportunity to improve their knowledge and ability to
communicate with the community. Therefore, literacy can be considered as part of
communication.
Economic and Financial Literacy
The world of academia of econometrics is interested most in economic and financial literacy.
Although financial literacy is thought to cover also economic literacy, financial literacy is
addressed more as finance attracts more attention. Many different definitions can be made about
the concepts of economic and financial literacy. By combining these different definitions, we
can define economic and financial literacy as follows.
Economic literacy is the knowledge and ability to be able to understand, interpret and evaluate
economic events, economic changes and developments, and to make decisions in the light of
these.
Financial literacy is the knowledge and ability to know, understand and assess financial
concepts, financial events and financial risks, and to take financial decisions in the light of this
information.
Economic literacy is to know and apply basic ideas related to economy in order to take rational
economic decisions with respect to the use of limited resources. This concept refers to the basic
ideas that every cultural literate should know and refers also to the examination of the possible
outcomes of economic literacy education.
The simplest definition of financial literacy refers to managing money. If we broaden the scope
of the definition a little, then we will need to take into account the risks that could be
encountered during the course of managing money. In this case, financial literacy can be defined
as the behavior of taking conscious and correct decisions to manage money and to take effective
measures against risks. Understanding financial events involves evaluating the situation and the
alternatives available and getting prepared as an individual, a company, a country or the world
for risks. In this aspect, financial literacy is the ability to comprehend the impact of various
factors such interest rates, inflation, etc. or other more comprehensive and general factors such
as stock exchange and mutual funds on the daily lives of people (Worthington, 2006 pp. 59-79,
Basu, 2005, p.2, Lusardi, 2008, p.4-7).

!!

Social Sciences Research Journal, Volume 8, Issue 2, 1-10 (June 2019), ISSN: 2147-5237

3

!

If economic and financial literacy is about assessing economic and financial events and
information about them, then a similar approach can be adopted for econometric literacy. In the
literature, there is mention of different types of literacy in various fields of science or disciplines
but econometric literacy is not one of them. There are various types of literacy including digital
literacy, information literacy, financial literacy and health literacy and the literacy closest to
econometrics is economic literacy. When looked at these sciences or disciplines except
econometrics, it is seen that they are more part of daily life, are of interest to a greater group of
people and it is easier to learn something about them in comparison to econometrics. Efforts
are spent to measure these types of literacies which are different from econometric literacy (not
covered in the literature) to spread to large masses, and to teach them as basic education to
children.
Econometric Literacy
Econometrics analyzes economic events from a numerical perspective, contributes at the macro
and micro level by making projections about upcoming periods, and also covers studies
concentrating on developing methods to achieve more successful results in these fields. We
may not be aware of how computers have changed our lives in recent years, especially after
1990s thanks to the technological advancements made by first entering our workplaces and
homes and then our pockets. First of all, a very fast flow of information has been provided.
Computer software has made it easier to conduct econometric research. In addition to
application, there are also very rapid developments in theory. It has become easier and faster to
have access to information, the data that can be obtained can cover almost every area and can
be evaluated. Let’s think about the internet and the information we can have access to through
internet. We can do a lot of things with this quick and comprehensive information. Some of the
information in question can be evaluated with the help of econometric researches and
developing econometric methods. These developments have spread the concepts of eco
Econometrics is a field of economy just like finance. When one reviews the literature, it can be
seen that financial literacy is discussed more than economic literacy and there are more
publications in this field. Accordingly, many studies are conducted to measure financial literacy
and to offer financial literacy training to children, young people and adults. This approach is
similar to the relationship between econometrics and financial econometrics. Although
financial econometrics is a sub-branch of econometrics, there are efforts to put forward as if it
is a different field. However, one cannot talk of econometrics without mentioning financial
econometrics. In the same way, one cannot talk of finance without economy. Nevertheless,
financial literacy is at the forefront. As a result, investment tools such as stock exchange market
and interest rates are explored more, brought more to the forefront and attract more attention
because of investment decisions.
The concepts of economic and financial literacy are intertwined, and both have a place in
econometrics. Based on this, econometric literacy can be defined as follows:
Econometric literacy is the ability to understand, interpret and evaluate the econometric
researches made to analyze economic (economic and financial) events and the reports written
about them.
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The aim of those who are interested in economic literacy and financial literacy, especially those
who are interested in financial literacy, is to reach out at and educate children from all ages
starting from childhood. Econometric literacy will require a higher level of education. Those
who have completed secondary education, have a certain degree of knowledge on economics,
mathematics, statistics, or even computers, and those who have completed or have been
receiving higher education will be considered as econometric literate. If econometric literacy
education is to be given, then the answers to the questions such as who should receive this
education and how it should be received should be given.
Before concentrating on the econometrics departments, one should consider and evaluate the
econometrics courses taught in economics departments. The courses taught in these
departments are similar in content. In particular, when we examine the courses we teach in the
Department of Economics, we start with simple regression analysis and teach classes based on
students’ levels and as much as time allows us. If we think about whether or not these are
sufficient to make graduates or students econometric literate, we cannot say that they will be
sufficient to be econometric literate. It is not certain how useful this information will be in real
life or in practice. After explaining the concept of econometrics and econometric models to
students, we can explain all econometric methods with a different approach by avoiding proofs
and excessive theoretical explanations and through basic formulas. For example, if a single
model's equation and its variables are defined and discussed, then we can discuss what to do
when dealing with this model or the event or data that we apply this model to, what tests should
be done, how they should be interpreted, the possible mistakes made in practice, whether or not
we should try to raise students who can assess and interpret a study when they need to even if
it is not conducted by them or whether we should add a new course to the curriculum and teach
econometrics based on this approach after they take the basic courses. We should develop a
different educational approach within the framework of “Econometric Literacy” taking into
account the level of long-lasting information taught to students. Today, it may be necessary to
evaluate and review the reports containing econometric researches, as well as many
econometric studies that are conducted, and it may be necessary to make use of these studies to
take a decision by examining the research. These researches can be much more accurate than
the researches that they are going to conduct or the models that they are going to guess. It is
difficult to teach all of the econometric methods and models so it is important to understand
and evaluate the research done.
Econometric literacy is essential just like financial or economic literacy. This literacy is true for
people with a slightly higher level of knowledge about business life. First, econometric literacy
education should start with the students and graduates of economics and business administration
departments. When students start to work, at least they will be the employees who can analyze
econometric studies, understand and evaluate what is being done. This education will lead to
more accurate decisions and will contribute not only to economy but also to the business and
the people we raise. This approach will enable us to offer a more accurate education.
The situation is slightly different as the econometric courses taught in econometric departments
at the undergraduate or graduate level focus more on giving econometric information. The basic
courses required for econometrics are taken at the beginning. Students then take applied lessons.
We can split the applied econometrics courses into two. These are initially computer software
courses and are intended to teach packaged software. Packaged software is taught in classes
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and students are asked to practice them. In practical classes, it is important to teach only how
the method works, how the computer software works and how the outputs should be interpreted;
the applications can be simple. The second group includes real applied econometrics courses.
The economic side of the practices in these courses is also important. Real studies are examined
and students are asked to prepare such studies. When such studies are examined, students are
asked to answer questions such as what would you do, what is missing in this study and what
kind of a different approach could be followed. In addition, students are asked to prepare similar
studies. The biggest problem here is the need to teach economics, mathematics and statistics
first in order to be able to teach econometrics later. Those who study in the econometrics
departments are econometric literate. Even in their very last semester before they graduate,
econometric literacy courses can be taught so that they are also given the opportunity to review
their knowledge and this would contribute to the further development of the concept of
econometric literacy.
Can one talk of statistical literacy as econometrics uses statistical methods when analyzing
economic events? Econometrics examines economic events and is limited to this. However,
statistics are used in researches in many disciplines of science and it does not have a specific
field. The economic events analyzed from a statistical point of view fall into the field of
econometrics. As a result, one can talk of “Statistical Literacy” in the field of statistics that is
related to the subject of many disciplines.
Advancements in the fields of communication and computer technology increase the
importance of knowing and learning statistics and econometrics. Statistics education and
especially econometrics education are considered as difficult by those studying it. Those who
are trying to learn it claim that statistical and econometric theories, ideas and rules are complex,
difficult and illogical. The lack of mathematical knowledge is the main reason why it is
considered as difficult. The reason why econometrics is considered as difficult is not the
knowledge of economics but the lack of mathematical knowledge required. Statistical literacy
can also be considered as quantitative literacy. These concepts can be confused (Ben-Zvi,
Garfield, 2004).
As a result, it is not clear whether or not those who did not take intensive econometrics courses
can be considered as econometric literate based on their current level of education. Econometric
literacy education will be useful in introducing the methods that students and interested ones
need to know when collecting information.
Knowledge and Skills an Econometric Literate Should Know and Possess
To be able to refer to someone as econometric literate, we should concentrate on the answer of
the question of how much econometrics one should know and and to what extent he/she should
be different from an econometrician. An econometric literate should know the science of
econometrics, that is, the basic concepts of economics as well as the basic concepts of
mathematics and basic statistics. The higher the degree of their knowledge, the greater the level
of literacy. An econometric literate does not need to know econometrics very well but should
know the basis of the methods followed, what could be done with econometric methods and
models, how they could contribute to business life or daily life and the extent of the answers it
could provide. They should know basic rules but they do not need to know the basic structure
of methodologies, how they work, where they come from and their proofs. It may not be
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necessary for them to know the computer software fully for application. For this reason, one
should, first of all, know what is econometrics, what is an econometric model, what are the
methods used in econometrics and the data used and econometrics’ relationship with other
fields. If these are known, then one should concentrate on econometric methods, their
subheadings and relevant details. If possible, models, even if they are simple, could be
predicted.
There are no clearly set boundaries between econometrics and economic and financial literacy,
they are interrelated. For example, someone who is going to increase the rent of his/her house
according to inflation rate does so by finding out about the inflation rate from published sources,
while inflation is an economic concept, the calculation of the inflation rate requires econometric
or statistical procedures.
The level or degree of econometric literacy will vary depending on the person's level of
education, knowledge and experience. Trainings can be carried out on this subject and these
trainings can be organized by universities or special education institutions. In addition, training
can start from a certain level. It may also be necessary to provide training to identify and
complete some missing information. An examination can be conducted to determine whether
or not the training given is useful and relevant tests can be developed. Those who achieve a
certain level of success in the exams can be considered as econometric literate and this can also
be arranged for certain levels. If these exams are held to determine the deficiencies of the
candidates, they can also offer guidance to make up for these deficiencies.
What an Econometric Literate can do
One should acquire certain skills and knowledge to be referred to as econometric literate. The
econometric skills of an econometric literate can be listed as follows.
One should be able to understand the reports containing the prepared econometric researches
and analyzes, examine the accuracy of the interpretations, comment on the accuracy of the
applications in the reports containing the prepared econometric researches and analyzes,
understand whether or not the methods followed are appropriate as well as the deficiencies of
the applications, understand possible errors, have an idea about the variables not covered in the
research, the tests that could be conducted and not done and the content of the econometric
research planned to be carried out, follow the preparation stage of the econometric researches,
follow the preparation stages, question the possible deficiencies or missing parts of the reports
containing econometric analysis and interpret the outputs of the main computer software.
Naturally, knowing all of them and comprehending them in full requires a lot of learning effort
and it is not expected that everyone who tries to become econometric literate knows all of them.
The person's needs, the level of education, the profession, and the job in which he/she is
engaged will determine the level of knowledge.
An econometric literate should be able to understand and explain the basic econometric
subjects, methods and models. He/she should have basic knowledge about statistics and
mathematics to be able to understand the basic structure of econometric methods. He/she should
be able to understand and follow economic events, know economics good enough to intervene
in the content of the researches and be able to know and interpret economic variables and the
relationships between economic variables. Economic events also include financial events. For
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this reason, one should be able to know and interpret the relations between financial events and
variables. One should understand economics, econometrics, econometric model and basic
mathematical and statistical concepts related to them. In general, data types and properties,
linear and nonlinear regression models, simultaneous equation systems, time series models,
panel data models can be evaluated in this context.
These subjects, which are generally taken into consideration for econometric literacy, can be
addressed with a few required formulas without solving any examples, and examples can be
given together with estimated results. The explanation should be as simple and clear as possible
and verbal examples should be given. Common application errors should be described. The
basic computer outputs can be introduced as examples and the topics could be explained
through examples. Trial classes can be held to examine how useful they are and relevant
revisions could be made. These studies should be done primarily for people who have studied
economics and business administration. A test should also be developed to measure
econometric literacy.
Contributions of Econometric Literacy
An individual who has been educated in econometric literacy will contribute in different ways
to oneself and to his/her environment. The benefits offered by such a person can be listed as
follows:
Technology is used effectively, more information is available, better decisions are made, the
higher the econometric literacy level is, the more an analytical thinker and the faster and better
a decision-maker a person will become and this would boost one’s self-confidence. It will be
more beneficial both to oneself, and to the company, institution and sector he/she works for. As
one shows more interest, a person will become an economic, financial and econometric literate.
We help people develop self-confidence and confidence in their profession to raise better and
more knowledgeable people. Even if one fails to make sufficient econometric analysis, a person
can still conduct some research. A person will be conscious about gaining more knowledge and
increasing his/her competency. A person may have the opportunity to improve himself/herself
over time. A person can raise awareness about econometrics and econometric research. A
person might identify incorrect reports and investigations.
Conclusion
Econometrics could be explained to further add to one’s general culture to people who have
received a sufficient level of education in economics and have up-to-date knowledge about
economy to ensure that people feel closer to econometrics as much as their knowledge and
interest allow them. Those who have received econometric literacy education but who are not
econometrists by profession would have an idea about what econometrics is about and what
can be done with it but as they will be reviewing all econometric issues, they will understand
econometrics better and will see its real dimension.
While learning econometrics, one can get drowned in formulas, formula stickers, computer
commands and numerical operations and then overlook what econometrics is really about, what
the methods used are and what they are useful about. The process of teaching or learning takes
a lot of time so this causes one to lose link and forget. In the end, it becomes a mere effort of
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finding or predicting only the best model but the result and the reason why the research was
done is overlooked. However, for those other than econometrists, the focus of interest is on
numerical results, model, tests, and how much up-to-date their knowledge is. The expectations
of markets, business executives, economists, operators, etc. from any research conducted is
what we call interpretation and it is about how that result will contribute to interpretation and
whether it will offer any guidance in the decisions taken. With the econometric literacy
education, topics, methods and interpretations will be reviewed within a short period of time
and there will be no disconnection. In addition, not only the numerical part but the whole
research will be important for them.
It might be difficult to decide how useful it would be for econometric bachelor's or master's
degree courses, so by introducing an “Econometric Literacy” course, it could be ensured that
people understand better the econometrics they know, know more about econometrics, and have
a wider econometric examination area. The name and concept of econometrics can be accepted
more widely.
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Toplu İş İlişkileri Bakımından
İş Sözleşmesinin Feshini Doğuran Haller
Prof. Dr. Nüket Saracel1
İş sözleşmelerinin feshine ilişkin düzenlemeler, genel hükümler olarak Türk Borçlar Kanununda
yer almaktadır. Bireysel iş ilişkileri bakımından, 4857 sayılı İş Kanununda hem süreli fesih, hem
de haklı nedenlerle fesihi düzenleyen hükümler bulunmaktadır. 6356 sayılı Kanun toplu iş
ilişkilerinin yürütümünü belirli esaslara bağlarken, bu ilişkiler bakımından bireysel iş
sözleşmelerinin gerek işçi, gerekse işveren tarafından feshini düzenleyen hükümler de
içermektedir. Bu hükümlerden bir kısmı işçi kuruluşu yöneticiliği, işyeri sendika temsilciliği ve
sendikal güvencelere ilişkin maddeler kapsamında fesih hakkını sınırlandırıcı nitelik taşırken,
diğer bir kısmı ise grev ve lokavt kararının alınması ve yürütülmesi sırasında kullanılabilecek fesih
halleridir. Bu konuda özellikle siyasi grev, genel grev ve dayanışma grevi gibi bazı yasa dışı grev
ile işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme gibi eylem türlerine girişenlerin iş sözleşmelerinin
kanun dışı grevde olduğu gibi haklı nedenlerle fesh edilip edilemeyeceği öğretide tartışılan bir
durumdur. Bu çalışmada sözkonusu düzenlemeler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplu iş ilişkileri, grev, lokavt, fesih, haklı nedenlerle fesih, süreli fesih.
The Cases Revealing the Termination of the Employment Contracts
in Terms of Collective Labor Relations
Regulations on the termination of employment contracts are taken place in the Turkish Code of
Obligations as general provisions. There are provisions which regulate both the notice of
termination and break of the contract for just cause, in terms of individual labor relations in the
Labor Law No. 4857. While the Law No. 6356 encompasses the execution of collective labor
relations with certain principles, and also includes provisions governing the termination of
individual employment contracts by both the employee and the employer in terms of these
relations. Some of these provisions are the restrictive features mentioning about the workers’ trade
union management, the shop stewards, the guarantee of freedom of trade union, the other of part
of regulations are the termination cases which can be used during the execution and the make of
decision taken about strike and lockout. On this subject, it is a general discussion in the literature
on whether especially the employment contracts of the employees which take place in the political
strike, general strike, and supportive strike and undertake activities such as work place occupation,
slowing down work, reducing productivity, the employment contracts could be terminated or not
depending on just cause as in the illegal strike, In this study, these regulations are discussed.
Key Words: Collective labor relations, strike, lockout, termination, break the contract for just
cause, notice of termination.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fesih ve İş Sözleşmeleri Açısından Fesih Türleri
Fesih, sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeleri ileriye etkili olarak sona erdiren yenilik doğuran
bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır (Oğuzman, 1954). Sözleşmenin taraflarından birisi bu hak
ile diğer tarafın onayını almadan sözleşmeyi sona erdirebilmektedir. Feshin, tarafların anlaşarak
akdi sona erdirmesinden farkı sözleşmeleri tek taraflı olarak sona erdirmesidir. Feshin
yapılabilmesi için bildirim gerekmekte ise de, bu bildirimin hukuki sonuç doğurması için karşı
tarafa ulaşması yeterli olup, karşı tarafın kabulüne ihtiyaç bulunmamaktadır (Narmanlıoğlu, 1955;
Çelik, 2012).
Bireysel İş İlişkileri Bakımından Taraflara Fesih Hakkı Doğuran Haller
Bireysel İş Hukuku bakımından fesihi düzenleyen hükümler 4857 sayılı İş Kanununun 17, 24 ve
25. maddeleridir. Süreli fesihi düzenleyen 17. madde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin sona
erdirilmesine ilişkin olup, her iki tarafın da karşı tarafa işçinin kıdemine göre en az 2-8 haftalık
bildirim süresi tanıyarak iş sözleşmesini sona erdirmesini düzenlemektedir. Bunun da karşı tarafa
önceden bildirilerek yapılmasını öngörmektedir. Haklı nedenlerle fesih hakkı ise hem işçi, hem de
işverene tanınmış olup, taraflara bu hakkı sağlayan sebepler 24. ve 25. maddelerde yer almaktadır.
24. maddede işçinin ileri sürebileceği haklı nedenler; sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan
haller ve benzerleri ile zorlayıcı sebepler olarak 3 bent altında düzenlenmiştir. 25. maddede ise
işverenin ileri sürebileceği haklı nedenler; sağlık, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzerleri ile zorlayıcı sebepler başlıkları altında düzenlenirken, işçinin gözaltına alınması veya
tutuklanması da aynı madde kapsamında hüküm altına alınmıştır.
Toplu İş İlişkileri Bakımından Taraflara Fesih Hakkı Doğuran Haller
Genel olarak
Toplu iş ilişkileri açısından iş sözleşmesinin feshini düzenleyen hükümler 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer almaktadır. Kanunda hem işçi, hem de işverene fesih hakkı
sağlayan hükümler bulunmaktadır. Hükümlerden bir kısmı işçi kuruluşlarında yöneticilik, işyeri
sendika temsilciliği ya da sendika üyeliğini güvence altına alan maddeler kapsamında
düzenlenmiştir. Diğer bir kısmı ise grev ve lokavt kararının alınması ve uygulanması aşamasında
ortaya çıkan fesih hallerini içermektedir.
İşçi Kuruluşlarında Yöneticilik, İşyeri Sendika Temsilciliği Görevini Yürütenler ve
Sendikal Güvenceler Bakımından
İşçi kuruluşlarında yöneticilik, işyeri sendika temsilciliği görevleri nedeni ile ve sendikal
güvenceler kapsamında bulunan kişiler ile onları çalıştıran işverenlerin iş sözleşmesini fesih hakkı
ve bu hakkın sınırları 23, 24 ve 25. maddelerde düzenlenmiştir.
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İşçi Kuruluşlarında Yöneticilik Yapanlar Bakımından
6356 sayılı Kanunun 23. maddesinde hem işçi kuruluşu yöneticisine, hem de işverenine fesih hakkı
tanıyan hükümler bulunmaktadır. 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre yönetim ve denetim
kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşıyıp, denetim kurulu üyeleri yöneticilere tanınan güvenceden
yararlanamamaktaydı. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yönetici sıfatını
kuruluş ve şubesinin yönetim kurulu üyelerine verdiğinden, kuruluşun diğer organlarında yer
alanların bu güvenceden yararlanması mümkün olmayacaktır (Sur, 2013; Baskan, 2014). Kanunun
23/1. maddesinde işçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin iş
sözleşmesi askıda kalacağı belirtilmiş, ancak yöneticinin dilerse işten ayrıldığı tarihte iş
sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın veya sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin
feshederek, kıdem tazminatına hak kazanacağı öngörülmüştür. Yöneticinin yöneticilik süresi
içerisinde iş sözleşmesini fesh etmesi durumunda kıdem tazminatının fesih tarihindeki emsal ücret
üzerinden hesaplanacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise, iş
sözleşmesi askıya alınan yöneticinin, sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi, seçime girmemek,
yeniden seçilmemek veya kendi isteği ile çekilmek suretiyle görevinin sona ermesi durumunda
sona erme tarihinden itibaren bir ay içinde ayrıldığı işyerinde işe başlamak üzere işverene
başvurabileceği, işverenin talep tarihinden itibaren bir ay içinde bu kişileri o andaki şartlarla eski
işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe başlatmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu
kişilerin süresi içinde işe başlatılmaması durumda iş sözleşmelerinin işveren tarafından
feshedilmiş sayılacağı da ifade edilmiştir. Bu tür bir durumda yöneticilik görevini yerine getirmiş
işçinin kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu olabilecektir (Şahlanan, 2013). 2821 sayılı
Sendikalar Kanunu yürürlükte iken yöneticilik görevi nedeniyle işinden ayrılan işçi, sendika
yöneticiliği yapmak haklı bir neden sayılmadığından süreli fesih kurallarına uyarak iş sözleşmesini
fesh edebilmekteydi. Üstelik kanunda bu konuda bir düzenleme olmadığı için sözleşme askıda
sayılmamaktaydı (Baskan, 2014)2. Ayrıca söz konusu Kanun bakımından sendika yöneticisi olmak
için işyerinden ayrılan işçinin hizmet sözleşmesi sona erdiği için işçi sıfatını da kaybettiği kabul
edilmekteydi (Edis ve Berki, 2015). Yönetici işinden kendi isteğiyle ayrılmış olduğu için kıdem
tazminatı gibi feshe bağlı hakların istenebileceği bir sözleşme bulunmaması nedeniyle, bu
haklarını ancak işe iadesi ile kurulan yeni sözleşme ile isteyebilmekte ve bu durum da yöneticinin
kıdem tazminatına hak kazabilmesi konusunda tartışmalara yol açmaktaydı (Dereli, 2013;
Şahlanan, 2014).
6356 Sayılı Kanuna göre, yöneticilik görevi yerine getirmek için işten ayrılan işçinin iş sözleşmesi
kural olarak askıya alınsa da yöneticilik görevine getirilen işçi iş sözleşmesini feshetme hakkına
sahiptir. İş sözleşmesinin askıya alınması kanuni bir zorunluluk olmayıp, işçi yöneticilik
görevinden sonra işe dönmeyi düşünmüyorsa iş sözleşmesini feshedebilir (Astarlı, 2013). 6356
Sayılı Kanunun 23. maddesinde açıkça düzenlenen bir fesih türü olması ve aynı maddede kıdem
tazminatına hak kazanılacağına hükmedilmesi bu feshin hukuka uygun olduğunu göstermektedir.
Fesih hukuka uygun bir fesih olmakla birlikte yönetici için özel bir haklı nedenle düzenlenmiş
fesih türüdür (Baskan, 2014). Yöneticinin yaptığı feshin türünün belirlenmesi feshin uygulanma
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

! Yargıtay da 2821 sayılı Kanun döneminde aldığı bir kararında yönetici olarak işinden ayrılan işçinin bu süre
zarfında iş sözleşmesinin askıda olmadığını, sona erdiğini belirtmiştir. Y9HD, 9.6.1998, E. 1998/3326, K.
1998/10120, Şen, 2008: 99).!!
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şekli bakımından önem taşımakta olup, bu durumda yönetici bildirim sürelerine bağlı kalmadan
veya belirli iş sözleşmesiyle işverene bağlı olsa bile sözleşme süresinin bitimini beklemeden
sözleşmeyi feshedebilecek ve kıdem tazminatına hak kazanacaktır (Şahlanan; 2014). Bu fesih
yönetici bakımından ihbar tazminatı ya da aniden iş bırakmaya yönelik bir tazminat ödeme gibi
bir yükümlülük de getirmeyecektir (Şahlanan, 2014). Yönetici, yöneticilik süresi içerisinde iş
sözleşmesini feshederse kıdem tazminatı fesih tarihindeki emsal ücret üzerinden hesaplanacaktır.
Yönetici, yönetici seçildiği zaman ya da yöneticilik nedeniyle işyerinden ayrıldığı yani iş
sözleşmesinin askıda olduğu süre içinde iş sözleşmesini feshettiğinde kanunda öngörülen diğer
şartlar da oluşmuşsa kıdem tazminatına hak kazanacak, fesihten sonra yöneticilik güvencesinden
yararlanamayacaktır (Dereli, 2013; Şahlanan, 2014).
Belirtmek gerekir ki, sendikalar gelir ve büyüklüklerine göre profesyonel yöneticiler tarafından
yönetilebileceği gibi amatör yöneticiler tarafından da yönetilebilir. Amatör sendika yöneticisi
sendikal faaliyetlerini işyerinden ayrılmadan çalışmaya devam ederek yerine getiren işçidir
(Astarlı, 2013). Profesyonel yönetici ise işçi kuruluşu yöneticiliğini görev olarak seçip, bu nedenle
işinden ayrılan kişidir. 2821 Sayılı Kanunda amatör sendika yöneticisinin güvencesine ilişkin
olarak 6356 sayılı Kanun’un 24/5. hükmü gereğince bu tür yöneticilerin, işyeri sendika
temsilcilerinin güvencesinden yararlanabilmesinin mümkün olduğu görülmektedir (Şahlanan,
2014; Baskan, 2014).
İşyeri Sendika Temsilciliğini Yürütenler Bakımından
İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesini hükme bağlayan 24/1. maddede; işverenin, işyeri
sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık
ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemeyeceği belirtilmiştir. Bu bakımdan işyeri sendika
temsilcilerinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir neden yazılı olarak açık ve kesin şekilde
belirtilerek fesh edilebilecektir. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, temsilci
veya üyesi bulunduğu sendikanın dava açabileceği de maddede ayrıca yer almaktadır. Daha önce
2821 sayılı Sendikalar Kanununun işyeri sendika temsilcilerine güvence sağlayan 30’uncu
maddesinde 4773 sayılı İş Güvencesi Kanunu’nun 9’uncu maddesi ile yapılan değişiklikle; “İşyeri
sendika temsilcisinin belirsiz süreli hizmet akdinin işveren tarafından feshinde İş Kanununun ilgili
hükümleri uygulanır. Temsilcinin hizmet akdinin sadece temsilcilik faaliyetlerinden dolayı
feshedilmesi halinde, İş Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yıllık
ücreti tutarında tazminata hükmedilir” denilmekteydi. Dolayısıyla işyeri sendika temsilcisinin
belirsiz süreli hizmet akdi işveren tarafından temsilcilik faaliyetleri dışında herhangi bir nedenle
feshedildiğinde 4857 sayılı İş Kanununun iş güvencesiyle ilgili 18,19,20,21 maddelerin
uygulanacağı öngörülmekteydi. Bu nedenle işçinin işe iade davasını kazanması halinde, işe
başlatmama tazminatı 4857 sayılı Kanununun 21’inci maddesi gereğince dört ile sekiz aylık ücreti
arasında hesaplanmaktaydı. Temsilcinin hizmet akdinin temsilcilik faaliyeti nedeni ile
feshedilmesi halinde ise, İş Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasına göre en az bir yıllık
ücreti tutarında tazminata hükmedileceği belirtilmişti. Bu durumda isçinin, feshin temsilcilik
faaliyetleri dolayısıyla yapıldığını kanıtlama yükümlülüğü bulunmaktaydı. 6356 sayılı Kanunla
getirilen en önemli yenilik; işverenler tarafından işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerinin
savunmaları alınmadan, gerekçesi yazılı olarak açık ve net bir şekilde belirtilmeden ve haklı neden
dışında sona erdirilememesi ve işverenin; işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini geçerli
nedenle ya da temsilcilik faaliyetleri nedeni ile fesih yetkisinin bulunmamasıdır. İş sözleşmesi
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belirli ya da belirsiz olsun haklı nedenle feshedilen temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın
fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Bir aylık
dava açma süresi hak düşürücü bir nitelik taşımaktadır. Süresi içerisinde açılan davada mahkeme
temsilcinin işe iadesine karar verirse, fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak
kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret, bu süre içinde ücrete yapılan
zamlar, ikramiyeler ve diğer hakların işveren tarafından ödenmesi gerekecektir. Temsilcinin
kararın kesinleşmesinden itibaren altı iş günü içinde işe başvurmasına rağmen işveren tarafından
altı iş günü içinde işe başlatılmaması durumunda iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek ücreti
ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilecektir (İnciroğlu, 2013).
Sendikal Güvenceler Bakımından
İşçi kuruluşu yöneticiliği ve işyeri sendika temsilciliği dışında sendika özgürlüğü de 6356 sayılı
Kanunla güvence altına alınmış olup, bunu düzenleyen 25/1. maddede, işçilerin işe alınmalarının;
belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya
üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı
tutulamayacağı belirtilerek, aynı maddenin 5. fıkrasında sendikal bir nedenle iş sözleşmesinin
feshi3 hâlinde işçinin 4857 sayılı Kanunun 20 ve 21 inci madde hükümlerine göre dava açma
hakkına sahip olduğu öngörülmüştür. Madde hükmüne göre işçinin işe başlatılmaması durumunda,
ayrıca 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tazminata
hükmedilmeyecektir.
Grev ve Lokavt Kararının Alınması ve Uygulaması Sırasında Ortaya Çıkan Fesih Halleri
Toplu iş ilişkileri bakımından işçi ve işverene fesih hakkı tanıyan diğer haller grev ve lokavt
kararının alınması ve uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek fesih durumlarıdır.
Bunlardan ilki, işverene haklı nedenlerle fesih hakkı doğurmakta olup, 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 68/3. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre “kanuni bir grev
ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, grev veya lokavt süresince başka bir
işverenin yanında çalışamaz. Aksi halde iş sözleşmeleri işverence haklı nedenle feshedilebilir.
Ancak kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, kanuni haftalık çalışma süresini tamamlayacak
süreyi aşmamak üzere başka bir işverenin işyerinde çalışabilir”. Grev esnasında başka işte çalışma
yasağı önceki 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre biraz
yumuşatılmıştır. 2822 sayılı Kanun’daki “başka iş tutamazlar” (2822 s. K m.43/III) ifadesi yerine,
greve katılan işçilerin günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayan, “başka bir işverenin
yanında çalışamaz” hükmü yer almaktadır. Yeni kanunla kısmi çalışanlar için bu tür çalışmanın
mantığına uygun bir hüküm getirilerek yasal çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak üzere
başka bir işverenin işyerinde çalışabilmelerine olanak tanınmıştır (m.68/son) (Sur, 2013: 352). İş
Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, “işyerinde tam süreli iş
sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

!Yargıtay 9. HD bir kararında, işyerinde fesih tarihi itibari ile sendika üyesi çalışan işçi kalmamasını ve grev kararının
kaldırılmasını takiben işe başlamak için gelen işçinin işverence çalıştırılmamasının feshin sendikal nedene dayandığını
gösterdiğini belirterek, feshin geçersizliğine, 1 yıldan az olmamak üzere iş başlatmama tazminatına hükmedilmesini
karara bağlamıştır. Yarg. 9 HD., 24.04.2006, E. 2006/5659, K. 2006/11258, (https://legalbank.net, Erişim tarihi:
28/01/2019).!!
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çalışmadır”. Buna göre haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği bir işyerinde işçi 30
saat ve daha az süre ile çalışıyorsa haftalık çalışma süresini tamamlayacak süreyi aşmamak
kaydıyla başka bir işverenin yanında çalışması mümkündür. 68/II. madde ile getirilen bu hüküm,
greve katılan veya lokavta maruz kalan işçilerin kısmi çalışmalarına imkan sağlar niteliktedir
(Caniklioğlu, 2016).
Greve katılan işçilerin, grev süresince başka bir işverenin yanında çalışmaksızın, bağımsız olarak
gelir getirici bir iş yapmalarının mümkün olup olmadığı 2822 sayılı Kanun döneminde üzerinde
tam olarak uzlaşılamayan bir konuydu. Ancak öğretideki çoğunluk görüşü bunu mümkün
görüyordu. 2822 sayılı Kanun m. 43’de grevde işçilerin başka iş tutamayacakları öngörülürken,
6356 sayılı Kanun’da başka bir işverenin yanında çalışmaları engellenmiş olmakla birlikte,
bağımsız olarak çalışmaları mümkün hale gelmiştir. Öğretide, greve katılan işçinin bağımsız
çalışmasına imkân verilmesinin grev hakkının özü ile çeliştiği, bu bakımdan, Kanun’daki bu
değişikliğin isabetli olmadığı ileri sürülmekle birlikte, grev esnasında greve katılan işçilerin
bağımsız bir işte çalışmalarının engellenmemesi yerinde olmuştur (Caniklioğlu, 2013). Bütün
bunlara dayanarak belirtilebilir ki; grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda olanlardan
kısmi çalışanların, kısmi süreler dışında çalışmaları, tam süreli çalışanların ise kendi bağımsız
işlerini yapmaları dışında başka bir işverenin yanında çalışmaları durumunda iş sözleşmeleri
işveren tarafından haklı nedenlerle fesh edilebilecektir. 6356 sayılı Kanunun 68/1. maddesinde
işverenin kanuni bir grev veya lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli
ya da geçici olarak başka işçi alamayacağı ve başkalarını çalıştıramayacağı öngörülmektedir.
Sadece greve katılamayacak ve lokavta maruz bırakılamayacak işçilerden, ölen, kendi isteğiyle
ayrılan veya iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilenlerin yerine yeni işçi alma
hakkı verilmiştir. İşverenin bu maddeye aykırı hareketinin taraf sendikanın yazılı başvurusu
hâlinde görevli makamca denetleneceği öngörülmüş (m. 68/1) ve madde hükmüne aykırı olarak
grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline aldığı her bir işçiyle ilgili
olarak binbeşyüz Türk Lirası idari para cezası getirilmiş (m. 78/1-i) olup, işçiye haklı nedenlerle
iş sözleşmesini fesih hakkı veren açık bir hüküm Kanunda bulunmamaktadır.
Toplu iş ilişkileri bakımından iş sözleşmesi taraflarına fesih hakkı doğuran hallerden bir diğeri de
6356 sayılı Kanunun 70. maddesinde “kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları” başlığı altında yer
almaktadır. 70/1. maddede işverene haklı fesih hakkı tanınırken, madde 70/3’de işçilere bu tür bir
fesih hakkı verilmektedir. Madde 70/1’de “kanun dışı grev yapılması halinde işveren, grevin
yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da
devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir” hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla işveren kanun dışı grevde belirtilen davranışlarda bulunan işçilerin iş sözleşmelerini
derhal ve tazminatsız fesh edebilecektir. Benzer şekilde, 70/3’te de “kanun dışı lokavt yapılması
halinde işçiler iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir” hükmü yer almakta, derhal fesih hakkı
bu kez de işçilere tanınmaktadır.
Kanun dışı greve katılan işçilerin iş sözleşmelerinin işverence ne zaman fesh edilebileceği konusu
önem taşımakta olup, Yargıtay’ın bu konuya açıklık getirici kararları bulunmaktadır. Yargıtay,
işverenin işyerinde başlatılan grevin yasa dışı olduğunun tespiti konusunda mahkemeye
başvurması üzerine mahkemenin grevin yasa dışı oluşuna karar vermesi sonucu kanun dışılığın
mahkemenin kararından itibaren değil, grevin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren geçerli
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olduğuna, bu nedenle kararı takiben işbaşı yapmak isteyen işçinin iş sözleşmesinin kanun dışı
durum devam ettiği müddetçe sona erdirilebileceğine karar vermiştir 4.
6356 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile siyasi grev, genel grev, dayanışma grevi, işyeri işgali,
işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişlerin kanun dışı grev kapsamında olup olmadığının
değerlendirilmesi de önem taşır hale gelmiştir. Öğretide bu konuda iki farklı görüş bulunmaktadır.
Bu görüşlerden ilki; İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında
kanun dışı grevin müeyyidelerinin uygulanacağı konusunda bir hüküm olmadığı, bu tür eylem
türlerini yasaklayan hükmün Anayasadan çıkarıldığı dolayısıyla bunlar hakkında kural olarak,
kanun dışı grevin sonuçlarının uygulanmaması gerekeceği şeklinde öğretide yer almakta ve bunu
destekleyen yargı kararları5 bulunmaktadır. Bu tür eylemlerde, genellikle işçilerin işi topluca
bırakmaları söz konusu olmadığından bu gibi eylemlerin grev değil, grev benzeri durum olarak
kabul edileceği (Işıklı, 2010: 332), bu gibi eylem ve direnişler hakkında grev tanımındaki unsurlar
mevcut olmadığında doğrudan kanun dışı grevin sonuçlarının uygulanmasının da mümkün
olmayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle mesleki amaç taşıyan bu tür eylemler hakkında, kanun
dışı grev değil, İş Kanununun 25. maddesinde yer alan eyleme uyan bendine göre işlem yapılması
gerekeceği de ifade edilmektedir. Gerçekten de, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve
diğer direnişler işçilerin sadakat ve iş görme borçlarına aykırılık olarak görülüp, bu durum işveren
için haklı fesih sebebi oluşturabilecektir. Borçlar Kanunu kapsamına giren işçiler bakımından ise
Borçlar Kanununun 435. maddesinde düzenlenen, “Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük
kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep
sayılır” hükmü uyarınca iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilecektir. Diğer taraftan eylemin
işleniş biçimi, tipi ve ağırlığına göre bu gibi eylemlerin geçerli neden oluşturması da mümkün
olacaktır (Sur, 1987). Ancak oldukça kısa süreli bir iş bırakma halinde iş sözleşmesinin haklı
nedenle feshi çok ağır bir yaptırım olarak görülüp, ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturabilecektir.
Bu gibi durumlarda, daha hafif bir disiplin cezası verilmesi ya da hiçbir yaptırım uygulanmaması
yoluna gidilebilecektir (Sur, 1987). Bu gibi eylemlerin grev tanımına uygun olmakla birlikte,
kanuni grev için belirlenen koşulları taşımaması durumunda bu eylemlerin kanun dışı grev
sayılması da söz konusu olabilecektir. Bu nedenle bu gibi eylemler hakkında somut olayın
özelliğine göre farklı sonuçlara ulaşılabilecektir. Diğer taraftan hukukumuzda kanuni grevin
sadece toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması durumuyla sınırlandırılması
Uluslararası Çalışma Örgütünün Sendika Özgürlüğü Komitesince uygun bulunmamaktadır
(Caniklioğlu, 2013).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

!Yarg. 22. HD., 02.02.1983, E. 1982/9-946; K. 1983/78; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun aynı doğrultudaki bir
kararında ise mahkemece grevin kanundışı olduğunun tespiti hakkında verilecek kararın izhari niteliği haiz olup,
grevin yasadışılığının mahkemenin bu yöndeki kararı ile oluşmayacağı, yasal olmayan bir greve katılan işçinin bunun
doğuracağı hukuksal sonuçlara katlanmak zorunda olduğu karara bağlanmıştır. Yarg. HKG, 26.05.1982, 1981/9-448,
1981/514, (https://legalbank.net, Erişim tarihi: 28/01/2019).
5
Somut olayda bir otelin servisinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, başka işçilerle birlikte iş görme edimini yerine
getirmediği, amirlerin talimatını yerine getirmeyerek kanunsuz direnişe geçtiği, işyeri dışına çıkarak bir takım medya
organlarına işyerinde direniş olduğu şeklinde şirket hakkında güven sarsıcı görüntülü ve yazılı yayınlara sebep olduğu
gerekçesiyle fesh edilmiştir. Yargıtay 9. HD. 6356 sayılı Kanunda yasağın kaldırıldığını dikkate alarak bir protesto
niteliği taşıyan somut uyuşmazlıktaki eylemi uluslararası normlar kapsamında toplu eylem hakkı çerçevesinde
korunan bir eylem olarak değerlendirmiş, medya organlarına güven sarsıcı yayınlara sebep olduğunun da somut ve
inandırıcı delillerle kanıtlanmadığına karar vermiştir. Bu bağlamda fesihin haklı ve geçerli nedene dayanmadığını
hükme bağlamıştır. Yarg. 9. HD., 31.03.2016, E. 2015/29679, K. 2016/7920, (https://legalbank.net, Erişim tarihi:
28/01/2019).!
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58. maddede grev hakkı amaç ve zamanlama bakımından toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı ile
ilişkilendirildiğinden, değişiklikten sonra da yasa dışı grev ve işyeri işgali benzeri eylemlere ilişkin
yasakların devam ettiği sonucunun da çıkarılabileceği şeklinde bir görüş ve bu doğrultuda alınan
yargı kararları da bulunmaktadır 6. Bununla birlikte, 6356 sayılı Kanunun 71/1. maddesinde
taraflardan her birinin karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup
olmadığının tespitini mahkemeden her zaman talep edebileceği, mahkemenin bir ay içinde karar
vereceği, kararın temyizi hâlinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karara bağlayacağı hükme
bağlanmıştır. Verilecek karar, tarafları, işçi ve işveren sendikasının üyelerini bağlayacak ve ceza
davaları için kesin delil teşkil edecektir.
Grev hakkının ve lokavtın kötüye kullanılmasını düzenleyen 72. maddenin 2. bendinde kanuni bir
lokavtın işyerini sürekli kapalı tutmak amacıyla yapıldığı kesinleşmiş mahkeme kararıyla
belirlenirse, mahkeme kararının lokavt yapmış işverene veya işveren sendikasına bildirilmesi ile
birlikte lokavtın durdurulacağı öngörülmüştür. Mahkeme kararına rağmen lokavtın uygulanmaya
devam edilmesi durumunda ise işçiler 70. madde hükümlerinden yararlanarak iş sözleşmelerini
haklı nedenle feshedebilecektir.
Son olarak belirtelim ki, işçinin işyerinde başlatılan greve katılması için sendika üyesi olması
gerekmez ise de, grev uygulamasının başladığı tarihte greve katılmayan veya greve katılıp
sonradan vazgeçerek işyerinde çalışan işçi sonradan greve katılırsa işveren iş sözleşmesini haklı
nedenle fesh edebilecektir 7. Mevzuatımızda grev hakkına sahip işçinin alınmış ve uygulamaya
konulmuş grev kararına ne zaman katılacağına ilişkin açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak,
6356 sayılı Kanunun 60/4. maddesine göre bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavtın
düşeceği, süresi içinde grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa
veya lokavt da süresi içinde uygulamaya konulmamışsa yetki belgesinin hükmünün kalmayacağı
ve 64/1. maddede işçilerin greve katılıp katılmamakta serbest olduğu, greve katılan işçiler ile
lokavta maruz kalan işçilerin işyerinden ayrılmak zorunda olacağı hükümlerinden yararlanarak,
bildirilen günde greve katılmayan işçinin de greve katılma hakkının sona ereceği söylenebilecektir
(Uçum, Günüç, 2006).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

Yargıtayın aynı olaya ilişkin iki farklı zamanda verdiği kararda da ulusal ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca
işçilerin barışçı toplu eylemlerde bulunma haklarının bulunduğu, ancak bu hakkın sınırsız bir şekilde kullanılmasının
düşünülemeyeceği ifade edilmiştir. Somut olayda, davacı işçinin üyesi olduğu sendika ile davalı şirket arasında toplu
iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği bir süreçte ve henüz kanuni grev koşullarının meydana gelmediği bir
aşamada, TBMM’nde hava iş kolunda grev yasağını öngören bir kanun değişikliği teklifinin çıkarılmasını önlemek
amacıyla bir kısım işçilerin işe gitmemek suretiyle yaptıkları toplu iş bırakma eylemine son çare olarak başvurulmadığı
ve eylemde ölçülülük ilkesinin gözönüne alınmadığı sonucuna varılmıştır. Siyasi grevde baskı altında tutulmak istenen
kurum ile eylem sonucu doğrudan zarara uğrayacak işverenin ayrı olması ve baskı altına alınmak istenen kurum
üzerinde işverenin inisiyatife sahip olamaması bu konuda hassas ve ölçülü davranılmasını gerektirdiği de kararda
ayrıca belirtilmiştir. Fesih tarihi itibariyle iş sözleşmesi hükmü olarak devam eden önceki toplu iş sözleşmesi
hükümleri uyarınca Disiplin kururu kararı alınmadan yapılan feshin haksız olduğu, ancak Yargıtay uygulamasına göre
geçerli nedeni ortadan kaldırmadığından, davalı işverence yapılan feshin geçerli bir nedene dayandığı kabul edilmiştir.
Bkz.: Yargıtay 22. HD., 14.05.2013, E. 2013/7515, K. 2013/10949; Yarg. 22. HD., 24.02.2014, E. 2014/3002, K.
2014/3578 (https://legalbank.net, Erişim tarihi: 28/01/2019); Yargıtayın başka kararlarında da uluslararası
düzenlemeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, işçilerin bireysel veya toplu iş hukukuna ilişkin bazı haklarını
savunabilmeleri için demokratik ve barışçı toplu eylem hakları bulunmakla birlikte, bu hakkın sınırsız!
kullanılamayacağı, eylemin işverene özel olarak zarar verme kastı içermemesi ve ölçülü olması gerektiği
öngörülmektedir. Yarg. 22. HD, 13.03.2018, E. 2017/18607, K. 2018/6482; Yarg. 9. HD, 13.03.2017, E. 2016/29143,
K. 2017/3773, (https://legalbank.net, Erişim tarihi: 28/01/2019).
7
Yarg. 9. HD., 27.02.2006, E. 2006/1570, K. 2006/4778, (https://legalbank.net, Erişim tarihi: 28/01/2019). !
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Sonuç
İşçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinin çeşitli şekillerde sona ermesi mümkündür. İş
sözleşmesinin tarafların anlaşması, işçinin ölümü gibi genel nedenlerle sona ermesinin yanısıra
taraflardan birisinin haklı bir neden ileri sürerek veya karşı tarafa bir süre tanıyarak sözleşmeyi
sona erdirmesi de mümkündür. Haklı nedenlerle ya da derhal fesih ile süreli fesihi düzenleyen
hükümler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, bunlar bireysel iş ilişkilerinden
kaynaklanan fesih halleridir.
Bunların dışında toplu iş ilişkilerinden kaynaklanan fesih halleri de bulunmakta olup, bu halleri
düzenleyen hükümler 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer almaktadır.
Bu hükümlerden bir kısmı işçi kuruluşu yöneticiliği, işyeri sendika temsilciliği ve sendikal
güvenceler kapsamında düzenlenmiş olup, yönetici ve işyeri sendika temsilcisine ve onları
çalıştıran işverenlere bazı koşullarla haklı nedenlerle fesih hakkı tanımaktadır. Diğer bir kısım
düzenlemeler ise grev ve lokavt kararının alınması ve uygulanması sırasında işçi ve işverenlere
tanınan fesih durumlarını hükme bağlamaktadır. Nitekim, grev ve lokavt sırasında çalışma
yasağının ihlali ile kanun dışı grev durumunda grev kararının alınması ve uygulanmasına katılan
işçiye karşı işveren tarafından fesih hakkının kullanılması söz konudur. Kanun dışı lokavt
durumunda da lokavta maruz kalan işçiye haklı nedenle iş sözleşmesini fesh etme hakkı
sağlanmıştır.
Siyasi grev, genel grev ve dayanışma grevi gibi bazı yasa dışı grev ile işyeri işgali, işi yavaşlatma,
verimi düşürme gibi eylem türlerine girişenler hakkında kanun dışı grevde olduğu gibi iş
sözleşmelerinin fesh edilip edilemeyeceği öğretide tartışılan bir durumdur. Bu konudaki
görüşlerden biri, hukukumuzda artık işyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer
direnişler hakkında kanun dışı grevin müeyyidelerinin uygulanacağına ilişkin bir hüküm olmadığı
için bu gibi eylemler hakkında, kural olarak kanun dışı grevin sonuçlarının uygulanmaması
gerekeceği şeklindedir. Bu tür eylemlerde, genellikle işçilerin işi topluca bırakmaları söz konusu
olmadığından bu tür eylemlerin grev benzeri eylemler olarak kabul edileceği, bu gibi eylem ve
direnişler hakkında kanuni grev tanımındaki unsurların bulunmaması durumunda kanun dışı
grevin sonuçlarının uygulanmamasının yerinde olacağı ileri sürülmektedir. Öğretideki diğer bir
görüş ise grev hakkının amaç ve zamanlama bakımından toplu iş sözleşmesinin akdedilmesi
sırasında ortaya çıkan uyuşmazlık ile ilişkilendirildiği, dolayısıyla değişiklikten sonra da yasa dışı
grev ve işyeri işgali benzeri eylemlere ilişkin yasakların devam ettiği sonucunun çıkarılması
gerektiğine ilişkindir. Kanımızca kanuni grevin toplu iş sözleşmesinin akdedilmesi sürecinde
ortaya çıkan toplu iş uyuşmazlığı ile ilişkilendirilmesi karşısında bu sürecin dışında gelişen grev
benzeri hareketlerin kanun dışı grevin sonuçlarını doğurması yaklaşımı bir ölçüde doğrudur.
Ancak bunda da öğretide ileri sürüldüğü gibi ölçülülük ilkesi çerçevesinde hareket edilmesi,
oldukça kısa süren ve işveren, müşteri ve toplum gibi diğer yararlanıcılar üzerinde çok önemli
etkiler bırakmayan eylemlerin niteliğine uyan disiplin cezalarının verilmesi ile yetinilmesinde
yarar bulunmaktadır.
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Neoliberalizm, Küresel Enerji Sektörü ve Seçilmiş Ülkeler Bazında Elektrik Sektörü
Özelleştirmeleri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Emre Akbaş
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü1
Bir ulus devletin diğer ulus devletler üzerinde baskınlığını sürdürebilmesi için askeri veya ekonomik yönden
güçlü olması gerekmektedir. 20.YY’dan beri gelişmiş sanayi ülkeleri, baskınlıklarının devamı için enerji
kaynaklarının kullanımı ve işletim mülkiyetini ellerinde tutmak için mücadele vermektedirler. Bu ülkelerin
küresel enerji piyasalarındaki kontrol gücünü kaybetmemeleri için devletin ya da ulusal özel sektör
işletmelerinin önemi büyüktür. Bu çalışma neoliberal düzende gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enerji
kaynak bölüşümlerini nasıl şekillendirdiklerini açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmanın ilk kısmında önce
neoliberalizmin politik ve ideolojik bir akım olarak günümüze kadarki gelişimi kısaca anlatılacaktır. İkinci
kısımda ilk aşamada 2. Dünya savaşı sonrası devlet girişimciliğinin yükselişe geçme nedenleri açıklanacaktır.
Arkasından 1970’li yıllardan itibaren devletçi politikaların ne gerekçelerle sorgulandığı ve devlet
girişimciliğinden deregülasyon modeline geçiş özelleştirme faaliyetleri üzerinden anlatılacaktır. Özelleştirme
faaliyetlerinin hız kazandığı yıllar içindeki bölgesel dağılımı incelenecektir. Özelleştirme faaliyetlerinde elektrik
sektörü baz alınarak seçilmiş Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden başlanarak Avrasya bölgesinde yer
alan Hindistan, Rusya ve Çin ülkeleri incelenecektir. Merkez Avrupa ülkeleri geneli ile çok kısaca bilgi
verildikten sonra sonuç kısmında incelemeler üzerinden elektrik sektörü reformları ile elde edilen bulgular ortaya
koyulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Enerji, Özelleştirme

Neoliberalism, Global Energy Sector and Privatization in Electricity Sector on Selected
Countries
!
A nation-state must be militarily or economically strong in order to maintain its dominance over other nationstates. Since the 20th century, developed industrial countries have been struggling to keep the use of energy
resources and operating property for the sake of their dominance. State or national private sector enterprises are
of great importance for these countries not to lose control over global energy markets. This study tries to explain
how the developed and developing countries in the neoliberal order shape their energy resource distribution. In
the first part of the study, the development of neoliberalism as a political and ideological current will be briefly
explained. In the second part, the reasons for the rise of state entrepreneurship after World War II will be
explained. After that, from the 1970s on, the state policies were questioned for reasons and the transition from
the state entrepreneurship to the deregulation model will be explained through privatization activities. The
regional distribution of the privatization activities will be examined .Privatization activities will be started from
selected Latin American and Eastern European countries based on the electricity sector. After that the countries
of India, Russia and China in Eurasia will be examined. After the central European countries give a very short
information the findings will be turned to account the results of the electricity sector reforms.
Key Words : Global Energy Sector ,!Privatization
!!
GİRİŞ!!
Son!iki!asır!içinde!toplumlar!ve!ulus!devletler!birbirleri!üzerine!hâkimiyet!kurabilmek!için!fiziksel! ya!da!ticaret!
üstünlüğüne! dayalı! ekonomik! güçlerini! kullanmışlardır.! ! Neoliberal! akım! geride! bırakılan! iki! asır! içerisinde! bir!
sürü! çalkantılar,! küresel! krizler! ve! durgunluklar! ile! devam! etmektedir.! Bu! sürece! toplumun! evrimi! ,! ulus!
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devletlerin! ortaya! çıkışı! eşlik! ederken! güçlü! ve! zayıf! devletler! arasında! bir! mücadele! kaçınılmaz! olmuştur.! Bir!
ulus! devletin! baskınlığını! sürdürebilmesi! için! askeri! veya! ekonomik! yönden! üstün! olması! günümüzde! de!
geçerlidir.! 20.! YY’dan! itibaren! gelişmiş! sanayi! ülkeleri! enerji! kaynaklarının! kullanımını! ve! enerji! bölgelerindeki!
işletme!mülkiyetlerini!ellerinde!tutarak!küresel!enerji!piyasalarındaki!kontrol!gücünü!kaybetmemek!için!devlet!
ya!da!ulusal!özel!sektör!girişimlerini!ön!planda!tutmuşlardır.!!
Sosyal!bilimlerde!enerji!konu!olarak!yarım!yüz!yıl!içinde!şekillenmiştir.!Önceki!dönemlerde!nerede!ise!tamamen!
fen! ve! mühendislik! bilimlerinin! içinde! yer! alan! enerji! kavramı! 20.YY! yarısından! sonra! sosyal! bilimler! alanının!
inceleme!konusu!olmuştur.!Somut!bir!örnek!olarak!düzenli!olarak!İngilizce!yayınlanan!Sosyal!ve!Beşeri!Bilimler!
Ansiklopedisi! (! International! Encyclopedia! of! the! Socialand! Behavioral! Sciences! )! 1968! yılına! kadar! enerji!
kelimesini!listeye!almamıştır.!Enerji!konusu!1973!Petrol!Krizi!ve!hatta!İran’daki!İslami!Devrim!ile!beraber!sosyal!
bilimlerde! enerji! dönüşümü,! enerji! politikası,! enerji! ekonomisi! ve! enerji! güvenliği! başlıkları! altında!
incelenmektedir!(!Fischer!,2014!:!2]3!).!
Çalışma! neoliberal! düzende! gelişmiş! ülkelerin! gelişmekte! olan! ülkeler! üzerindeki! hakimiyetini! insanlığın! daimi!
muhtaç! kalacağı! enerji! kaynakları! bölüşümünün! günümüzde! nasıl! şekillendirildiğini! açıklamaya! çalışacaktır.!!!!!!!
Enerji!kaynaklarının!20.!YY!tartışmalı!mülkiyet!ve!işletmecilik!yapısı!son!elli!yıl!içinde!neoliberal!akımla!beraber!
ülkeden! ülkeye! değişmeye! başlamıştır.! Bazı! ülkelerde! enerji! sektör! işletmeciliği! stratejik! gerekçelerden! dolayı!
devlet!mülkiyeti!altında!yatırım!ortaklığına!açılırken!bazı!ülkelerde!ise!sermaye!ve!teknolojik!birikim!zayıflıkları!
yüzünden!tamamen!özel!sektöre!devredilmektedir.!Bu!durum!özellikle!1980’ler!sonrası!kuvvetlenen!neoliberal!
akımla! rekabet! ve! üretim! gücü! zayıf! ülkelerin! birçoğunda! belirgin! hale! gelmiştir.! 20.! YY! içinde! kalkınma! ve!
büyüme! hedeflerini! ya! tamamen! ya! da! kısmen! devletçi! politikalar! altında! yürüten! gelişmekte! olan! ülkeler!
yüzyılın! son! çeyreğinden! itibaren! maden,! enerji,!iletişim! gibi! stratejik! önemi! olan! sektörlerde! tamamen! ya! da!
kısmen! özelleştirme! ]! özerkleştirme! yolu! ile! mülkiyet! değişikliğine! gitmişlerdir.! Bu! değişim! sadece! gelişmekte!
olan! ülkelerde! değil,! gelişmiş! sanayi! ülkelerinde! de! gerçekleşmektedir.! ! Özelleştirme! ve! özerkleştirmeye! geçiş!
reformları! gelişmekte! olan! ve! yükselen! pazarlar! olarak! tanımlanan! gelişmekte! olan! ülkelerin! enerji!
sektörlerinde! daha! hızlı! gerçekleşmiştir.! ! Çalışma! içinde! önce! içerik! alanı! oldukça! kapsamlı! olan! neoliberalizm!
üzerine! kısaca! değinilecek! ve! arkasından! neoliberal! düşünce! ile! neredeyse! özdeşleşen! özelleştirmenin!
gerekçeleri,! sınıflandırılması! ve! yıllar! itibari! ile! bölgesel! dağılımı! incelenecektir.! Çalışmanın! üçüncü! kısmında!
özelleştirme!faaliyetlerinin!hangi!gerekçeler!ile!enerji!sektörü!üzerinde!yoğunlaştığı!açıklandıktan!sonra!elektrik!
sektörü!üzerinde!!!ilk!özelleştirme!hareketini!başlatan!İngiltere!ve!özelleştirme!faaliyetlerinin!hızlıca!başlatıldığı!
Latin!Amerika’daki!seçilmiş!ülkeler!incelecektir.!!
!Enerji! sektörü! içinde! önemli! bir! paya! sahip! olan! elektrik! sanayi! hem! gelişmiş! hem! gelişmekte! olan! ülkelerde!
konut! ve! konut! dışı! alanlarda! birincil! tüketim! değerlerini! içerdiğinden! özelleştirme! faaliyetleri! bu! sanayi! kolu!
üzerinde!yoğunlaşmıştır.!Çalışma!Türkiye!dışında!kalan!ülkeleri!baz!alarak!Sovyetler!Birliğinin!dağılması!ile!Doğu!
Avrupa’daki!seçilmiş!ülkeler,!Çin!ve!Rusya!elektrik!sektörleri!ile!devam!edecektir.!Sonuç!öncesi!Merkez!Avrupa!
olarak! tanımlanan! kurucu! Avrupa! Birliği! ülkelerinde! elektrik! sektörü! reformlarının! durumu! üzerine! de! kısaca!
değinilecektir.!Sonuç!kısmında!ise!elektrik!sektörü!reformları!ile!elde!edilen!kazançlar!ve!karşılığında!katlanılan!
kayıplar!üzerine!ülke!örneklemelerine!dayalı!sonuçlar!çıkartılacaktır.!!

!!!!!!!Neoliberalizm!Kısa!Tarihi!
Tartışmalı! olan! neoliberalizm! toplum! sınıfları! arasında! bir! mücadele! kavramı! olarak! görülmekle!
beraber! politik! ve! ideolojik! bir! akımın! tanımlanmasında! bir! kavram! olarak! karşımıza! çıkmaktadır.!
Politik! bir! hakaret! olarak! bile! kullanılan! bu! ideolojik! kavram! hakkında! toplumun! bir! kısmı! lehinde!
düşünüp! kabul! etmekte,! geri! kalan! kısmı! da! aleyhte! düşünüp! reddetmektedir! (Schreiner! ,2016! :9).!
Neoliberalizm!ifadesi!Adam!Smith’in!Klasik!liberal!öğreti!ilkeleri!kapsamında!temeli!atılmış!küresel!bir!
dünya!düzeninin20.YY!Washington!Uzlaşısı!yapılanmasıyla!entegre!edildiği!teorik!yapının!isim!bulmuş!
halidir(Chomsky,! 2000! :8]9).! Bireyin! kendi! refah! artışı! için! bırakınız! geçsinler! prensibi! etrafında!
hareket!özgürlüğünü!sınırlandırmayan!klasik!liberal!ekol!kendi!kendini!düzenleyen!pazarları!ve!kendi!
menfaatlerini!yansıtan!rasyonel!birey!Homoeconomicus’!u!aydınlanma!imgesi!olarak!temel!dayanak!
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almıştır.!Günümüzün!neoliberalizmi!bu!temel!dayanaktan!ayrışmamakla!beraber!birbirine!geçmiş!üç!
manifesto!ile!kavramsallaşmıştır:!!
(1)!Serbest!piyasa!kapitalizmi!ile!bütünleşik!bir!ideoloji!!!
(2)!!Sınıflar!arası!mücadele!ve!baskınlığı!yaratan!güç!ilişkilerine!dayalı!yönetim!modeli!!
(3)!Derelügasyon!!/!!Ticaret!ve!sanayide!tam!serbestlik!/!Özelleştirme!yoluyla!devlet!girişimciliğinin!
sonlanması! esaslarına! bağlı! politika! paketi! yürütücülerinin! tayini.! ! 1990’lı! yıllardan! itibaren!
neoliberalizmde! sosyal! yapının! güçlendirilmesini! öne! çıkartan! pazar! odaklı! girişimcilik! üçüncü! yol!
olarak!tercih!edilmeye!başlanmıştır.!2009!başlarında!küresel!durgunluğun!kartopu!etkisiyle!yayılması!
kimilerine!göre!neoliberalizmin!sonu!olarak!görülse!de!üçlü!manifesto!paketinden!hepsi!olmasa!bile!
bir! kısmının! evrensel! olarak! kabul! edilmesi! neoliberalizmin! küresel! gücünü! halen! yansıtmaktadır!
(Steger!ve!Roy!,2010:!1]14).!
Adam!Smith’in!görünmeyen!el!kavramı!ile!devlet!korumacılığı!altında!gelişen!ticaret!–!finansın!tekel!
rantlarına!dayalı!Merkantilizme!karşı!koyan!Klasik!öğreti!ve!Liberalizm!feodalite!altında!belirli!sınıflara!
(tüccar)!imtiyaz!verilmesini!reddetmiştir.!Görünmeyen!el!kavramı!ile!şekil!bulan!piyasa!mekanizması!
her!alanda!tam!serbestlik!ilkesiyle!sermaye!birikimine!neden!olurken!üretim!ve!zenginliğin!artmasına!
da!önemli!katkılar!sağlamıştır.!Klasik!Liberalizm!kendi!baskın!sınıfını!üretim]ticaret!ve!finans!alanında!
yayarken! emekçi! sınıfın! zenginlikten! yeterince! pay! almasını! ise! ihmal! etmiştir.! Bu! ihmal! bölüşüm!
bozukluğu!yaratarak!ileriki!yıllarda!farklı!kutup!ideolojiler!ve!yönetim!modellerinin!ortaya!çıkmasına!
neden! olmuştur.! 19.YY! sanayi! ülkelerinin! elde! ettikleri! sermaye! birikimlerinin! de! serbest! dolaşıma!
açılmasına! ve! dönemin! az! gelişmiş! veya! geri! kalmış! ülkeler! olarak! adlandırılan! ülkelerin! de! içinde!
bulunduğu! kapital! krizlerine! sahne! olmuştur! (Kazgan,! 2016! :13]17).! 1873! Krizi! klasik! liberalizm!
sürecinde! uzun! vadeli! ve! kıtalar! arası! nitelikte! olan! örnek! bir! küresel! krizdir.! Viyana’da! bankacılık!
sistemindeki!panik!kısa!sürede!Avrupa’daki!diğer!finans!merkezlerini!etkisi!altına!almış!ve!Amerikan!
demiryolları! sektörüne! yatırım! yapan! ulusal! sermaye! piyasalarını! şiddetli! dalgalandırmıştır.! Etki!
sadece!gelişmiş!sanayi!ülkelerinde!hissedilmemiş,!liberal!sermaye!akımlarının!modernizasyon!amaçlı!
kullanıldığı! Latin! Amerika! ve! Osmanlı! İmparatorluğu! gibi! geri! kalmış! ülkeleri! de! borç! krizlerine!
sokmuştur!(!Marichal,!2009!:18]19).!
!19.YY! içinde! birbirini! takip! eden! krizler! dönemin! sanayi! ülkelerinde! konjonktür! dalgalanmalarına!
neden!olmuştur.!!1873!Kriziyle!beraber!kapitalist!düzenin!içine!çekilmeye!çalışılan!az!gelişmiş!ülkeler!
de! dahil! olmak! üzere! büyük! bir! çöküş! yaşanmıştır.! Arkasından! sanayi! ülkelerinde! görülen! emek!
piyasaları! dalgalanmaları,! Birinci! Dünya! Savaşının! başlaması! ve! altın! para! sisteminin! terk! edilmesi!
Klasik!Liberalizmin!sonu!olmuştur.!Emek!piyasaları!aksaklıkları!devletin!‘görünen!el’!niteliğini!ön!plana!
çıkarmaya! başlamıştır.! ! Keynesçi! Devrimle! beraber! formüle! edilen! ‘görünen! el! devlet’! baskınlığı!
1970’li! yılların! başına! kadar! baskınlığını! sürdürürken! görünmeyen! el! piyasa! ise! durağanlaşmıştır.!
(Kazgan,2016:17)! ! 1873! Krizi! ve! onu! takip! eden! diğer! krizler! ekonominin! kendi! kendini! tedavi!
edebileceği! fikrine! duyulan! güveni! sarsmıştır.! 20.YY! başında! İngilizlerin! iki! yüz! yıl! önce! kurdukları!
serbest!dış!ticaret!rejimi!odaklı!Klasik!Liberalizm!birçok!ülkede!yayılan!işçi!hareketleriyle!hız!kesmeye!
başlamış,! yayılım! etkisi! duraksamıştır.! Fakat! bu! duraksama! sürecinde! liberal! ideoloji! gücünü!
Amerika’daki!bileşik!kapitalizmden!alarak!varlığını!devam!ettirmiştir.!20.YY!başında!Amerikan!finans!
kapitali! yıkılmakta! olan! İngiliz! kimlikli! liberal! dünya! piyasa! sistemini! devir! alarak! sistemin! düşünsel!
yayılımı! ve! uygulanmasında! öncü! rol! oynamıştır.! Ulusal! Amerikan! şirketleri! liberal! ideolojinin!
uluslararası!ölçekte!yayılmasına!büyük!katkı!sağlamışlardır.!Özellikle!gelişmekte!olan!ülkelerin!ulusal!
piyasalarına! yabancı! kaynak! ve! girişimci! ortak! olarak! girerek! Truva! atı! şeklinde! liberal! ideolojiyi!
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kurumsallaştırmışlardır.! Görünen! el! devletin! korumacılık! politikalarını! da! kendi! lehlerine! çevirmeyi!
becermişlerdir!!!(!Arrighi,2000!:!435]436).!
Klasik! liberalizmin! neoliberalizm! olarak! soluk! almaya! başlaması! iki! büyük! dünya! savaşı! arasındaki!
döneme!rastlamaktadır.!19.!YY!içindeki!liberalizmin!güncellenerek!hukuk!kuralları!ile!güvence!altına!
alınmasını! ön! gören! yapılanma! hükümetlerin! de! bu! ideolojiyi! kurumsallaştırmasını! gerekli! kılıyordu.!
Bu!kurumsallaşma!1930’ların!sonuna!doğru!Almanya’da!Nasyonal!Sosyalizm!gibi!totaliter!bir!rejimin!
ortaya! çıkması! ile,! İngiltere’de! Keynesyen! devlet! modelinin! kabulü! ile! devam! etmiş,!
Amerika’daki1929! Büyük! Buhranından! çıkmak! için! Başkan! Roosevelt! tarafından! konulan! New! Deal*!
(Yeni! Görüş! )! Programımın! varlığı! ile! güncellenmiştir.! Neoliberal! akımın! güçlenmesinde! Avusturya!
ekolünden! gelen! iki! iktisadi! düşünce! teorisyenin! katkıları! ise! oldukça! fazladır.! ‘Egoizm! toplumun!
temel! kanunudur’! öngörüsünde! bulunan! Ludwig! von! Mises! (1881]1973)! ! ve! ‘Serbest! Pazar!
ekonomisinin! hesaplanmasına! yardımcı! olan! ve! ekonominin! hesaplanma! problemini! çözen! doğal!
düzene!öncülük!eder’!fikrini!ileri!süren!Friedrich!von!Hayek!(1899]1992)!neoliberalizme!can!suyunu!
vererek! kendilerinden! sonra! gelen! temsilcilerine! büyük! bir! miras! bırakmışlardır.! Hayek! 1944! yılında!
çıkardığı! Köleliğe! Giden! Yol! isimli! kitabında! temel! fikir! olarak! pazar! özgürlüğünün! demokratik!
özgürlükten! önce! geldiğini! ve! bu! yüzden! sadece! kapitalizmin! demokrasiyi! mümkün! kılacağını!
söyleyerek!iktisadi!düşünce!evriminde!neoliberalizm!ideolojisinin!sürdürülmesine!destek!sağlamıştır.!
Neoliberal! akımı! canlı! tutabilmek! için! Mises! ve! Hayek! önderliğinde! entelektüel! bir! ağ!
oluşturulmuştur.!Bu!entelektüel!ağın!içinde!neoliberal!düşünceyi!benimsemiş!fikir!adamları!ve!ticaret!
sektöründen!sponsorlar!bulunmaktaydı.!Neoliberal!fikir!adamları!olarak!Avusturya!Okulundan!Hayek!
ve! destekçileri,! London! School! of! Economics’den! İngiliz! entelektüelleri,! içinde! Friedman’ın! da!
bulunduğu! Chicago! Okulu! ve! Almanya’daki! Freiburg! Okulu! sayılabilir.! Bu! entelektüel! ağın! hedefi!
dönemin! baskın! devlet! müdahalesinin! meşru! görüldüğü! Keynesyen! politikaların! yayılımını!
engelleyerek!serbest!pazar!politikalarını!sürdürecek!sınıf!gücünün!yaratılmasını!sağlamaktır!(!Birch!ve!
Mykhnenko,2010!:!2]4)!.!
İçinde!akademisyenler,!ekonomistler,!felsefeciler!ve!sosyologların!bulunduğu!entelektüel!ağın!politik!
fikir!birliği!ve!hedefleri!1947!yılında!İsviçre’nin!Mont!Pelerin!kasabasında!bir!otelde!yapılan!10!günlük!
çalıştay! içinde! atılmıştır.! İlk! toplantıda! Hayek’in! izlenimleriyle! kimsenin! kimseye! baskın! olmaya!
çalışmadan!hür!fikrini!icra!edebildiği!ve!müşterek!uzlaştığı!çalıştayda!neoliberalizm!dört!temel!başlık!
altında!tanımlanmıştır:!
a)!
b)!
c)!
d)!

Fiyat!mekanizmasının!önceliği!
Serbest!girişim!
Rekabet!sistemi!
Güçlü!ve!tarafsız!devlet!

!Özel!mülkiyet!ve!rekabet!piyasasına!yönelik!inancın!kaybolmaması!için!mücadele!amacı!taşıyan!Mont!
Pelerin!topluluğu!medeniyetin!temel!değerlerinin!tehlikeye!girmemesi!adına!devletin!işlevini!yeniden!
tanımlayan!hukuksal!düzenin!bireylerin!ve!grupların!özel!haklarını!gözetecek!şekilde!yasalaştırılmasını!
öngörmüştür!(Plehwe,!2009:!13]25).!
İkinci! Dünya! Savaşı! sonrası! 1929! Büyük! Buhranının! aşılmasında! önemli! yer! tutan! müdahaleci!
Keynesyen! politikalar! Avrupa’nın! yeniden! imar! politikalarında! ön! planda! tutularak! fiyat! istikrarı!
hedefinden! taviz! verilmeden! tam! istihdam! hedefine! yaklaşılmasına! ve! Avrupa! ekonomisinin! ucuz!
enerji! fiyatları! sayesinde! hızlı! bir! kalkınma! sürecine! girmesine! neden! olmuştur! (Erdoğdu! ,2009:4).!
Keynesyen!politikalar!ile!devlet!biçimleri!yeniden!şekillendirilmiş!ve!kapitalist!sistem!içinde!jeopolitik!
alan! mücadelelerin! tekrarlanmaması! için! bir! kalkan! görevi! görmüştür.! Uluslararası! para! düzeni! ise!
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Bretton! Woods! anlaşması,! Birleşmiş! Milletler,! Dünya! Bankası,! IMF! ve! Basel’de! kurulan! Uluslar! arası!
Varlıklar! Bankası! (! Bank! of! International! Settlements)! gibi! farklı! kurumlar! ile! inşa! edilmiştir.! ! Klasik!
liberalizm!devlet,!piyasa!ve!demokratik!kurumları!harmanlayarak!istikrar!ve!esenlik!sağlayacak!ara!bir!
formüle! dönüşmeye! başlamıştır.! Amerika’nın! kendini! liberal! demokratik! devlet! formuna!
dönüştürmesi!ile!başlayan!bu!sistem;!devletin!sanayi!politikaları!dahil!istihdam,!ekonomik!büyüme!ve!
vatandaşlarının! refah! artışını! sağlayacak! bütün! müdahaleci! politikalarını! içermekteydi.! Amerika’nın!
askeri!gücü!altındaki!koruma!şemsiyesi!altında!varlığını!sürdürecek!bu!politik]ekonomik!örgütlenme!
gömülü! liberalizm! olarak! anılmaya! başlanmıştır.! Devlet! mülkiyeti! ve! girişimciliğin! ülkelerde! farklı!
formatlarda! uygulandığı! içerilmiş]gömülü! liberalizmle! 1950]1960! yılları! arasında! gelişmiş! kapitalist!
ülkelerde! en! yüksek! yüksek! ekonomik! büyümerakamlarına! ulaşılmıştır.! Devlet! girişimciliği! kimi!
ülkelerde! geniş! yelpazeli! merkezi! planlama! anlayışıyla! şekillenirken! kimi! ülkelerde! stratejik! önemi!
olan! (enerji,! iletişim! ve! ulaşım! gibi! )! sektörlerde! kendini! göstermiştir.! ! ! Gömülü! liberalizm! 1960!
sonlarında! hem! gelişmiş! hem! de! gelişmekte! olan! ulusal! ekonomilerde! sermaye! birikim! krizlerinin!
ortaya!çıkması!ile!çökmeye!başlamıştır.!Küresel!bir!stagflasyon,!yüksek!devlet!harcamalarına!karşılık!
azalan!vergi!gelirleri!gibi!problemleri!şiddetlendiren!Keynesyen!iradi!politikaların!eşlik!ettiği!gömülü!
liberalizm!gelişmiş!kapitalist!ülkelerde!1945]1960!yılları!arasında!yüksek!büyüme!hızları!yakalamasına!
rağmen!20.YY!son!çeyreğinde!cazibesini!kaybetmiştir!(Harvey,2005!:!9]12).!1970’li!yıllardaki!gömülü!
liberalizmdeki!bu!dönüşüm!finansal!sermaye!ile!endüstri!sermayesi!arasındaki!keskin!ayrışmadan!da!
ileri! gelmektedir.! Finansal! sermaye! hareketliğinin! tam! serbestliği! bu! ayrışmaya! neden! olurken!
Keynesyen! endüstri! stratejilerine! zarar! vermeye! başlamıştır.! Finansal! sermayenin! endüstri!
sermayesini! baskılaması! Neoliberalizm! ile! örtüşen! Monetarist! düşüncenin! zaferi! olarak! yansımıştır!
(Clarke!,!1998:3]4).!
Petrol!Krizini!sonrasında!küresel!sermaye!fazlalığına!rağmen!başta!Amerika!olmak!üzere!birçok!sanayi!
ülkesinde! hane! halkı! gelirlerinin! durağanlaşması,! endüstriyel! verimliliğin! düşmesi! gibi! faktörler!
sermaye!sınıfı!dahil!çoğunluğu!oluşturan!orta!gelir!grupları!için!mevcut!sistemin!değişmesi!için!hamle!
yapılmasına!neden!olmuştur.!Bu!son!çeyrek!başında!Amerikan’ın!Vietnam!bozgunu,!Bretton!Woods!
sisteminin! çöküşü! gibi! olaylar! küresel! ekonomik! dalgalanmaları! artırmıştır.! Bu! dalgalanmaların!
yarattığı! krizlerin! çözümü! için! neoliberal! dönüşüm! tek! çare! olarak! görülmüştür.! 1975! yılında! New!
York!eyaletindeki!mali!kriz!de*!müdahale!karşıtı!neoliberal!politikaların!küresel!çapta!aktifleşmesinde!
katkı! sağlamıştır.! Neoliberal! döngünün! değişiminde! etken! olan! başka! gerekçe! ise! bu! döneme! kadar!
kuvvetli!emek!örgütlenmesinin!sermaye!güçleri!üzerinde!yarattığı!huzursuzluktur.!Emeğin!maliyetini!
azaltan! teknolojilerin! son! çeyrek! içinde! her! endüstri! koluna! girmesi! organize! örgütlü! emeğin!
parçalanmasına!bir!gerekçe!oluşturmuştur.!Yenilenen!neoliberal!doktrin!ile!Ronald!Reagan,!Margaret!
Thatcher! ve! General! Augusto! Pinochet! gibi! liderler! organize! emeğin! parçalanmasında! aktif! rol!
oynamışlardır.! 1980’li! yıllara! doğru! enflasyon! ile! sıkıştırılan! dünya! ekonomisin! rahatlaması! için! yeni!
küresel!finansal!yapı!oluşturulmuştur.!Uluslar!arası!!sermaye!artık!engeller!olmadan!karlılığın!olduğu!
her!yerde!yeni!düzenle!dolaşmaktadır.!Neoliberalizm!döngüsü!ile!finans!deregülasyonu!1970’li!yılların!
sonuna!doğru!başlayıp!1986!sonrası!hız!kazanarak!durdurulamaz!hale!gelmiştir!(Harvey,2010:21]24!)!
David! Harvey! 2010! basımlı! ‘! The$ Enigma$ of$ Capitaland$ the$ Crises$ of$ Capitalism’! isimli! eserinde!
1970’lerden!başlayan!bu!döngüyü!küresel!sermayenin!reçete!şeklinde!sunduğu!bir!sınıf!projesi!olarak!
görmektedir.! Harvey! finansal! kurumların! ne! pahasına! olursa! olsun! devletin! gücü! tarafından!
korunmasını! içeren! bu! projenin! hitabet! sanatı! ile! bezenerek! bireysel! özgürlükler,! kişisel!
sorumluluklar,! serbest! piyasa! ve! küresel! ticaretle! entegre! olan! mükemmelliği! pekiştirilmiş!
özelleştirme! üzerine! vurgu! yaptığını! ileri! sürmüştür.! Neoliberalizmin! bu! döngüsü! ile! merhametsiz!
yasalarla! kapitalist! sınıf! gücünü! tek! bir! vücut! halinde! sağlamlaştırdığı! vurgulamıştır! (Harvey,! 2010!
:28).!Bu!döngü!gelişmekte!olan!ülkeler!açısından!küresel!sisteme!açılan!bir!pencere!olarak!sunulmuş,!
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Washington! Uzlaşısı! adı! altında! liberalizm! ve! küreselleşme! ile! dengeli! büyüme! ve! sürdürülebilir!
kalkınma!arasında!bir!köprü!olmuştur.!(Serra,Spiegel!ve!Stiglitz,2008:6)!Washington!Uzlaşısı;!yükselen!
pazar! olarak! gösterilen! Latin! Amerika! ! vediğer! gelişmekte! olan! ! ülkeleriküresel! yeni! düzene!
uyumlaştırmak! için! on! maddelik! bir! reform! paketi! olarak! ortaya! çıkmıştır.! Paketin! içinde! öne! çıkan!
deregülasyon,!mülkiyet!hakları!ve!özelleştirme!maddeleri!devletleri!ekonomi!içindeki!aktif!rolünden!
uzaklaştırarak!neoliberal!akımın!çekirdek!yapısını!oluşturmuştur!(Fisher,2013:12]13).!
Washington! uzlaşısında! öngörülen! hedeflerin! hemen! hemenhiçbiri! gelişmekte! olan! ülkelerde!
başarıya!ulaşmamıştır.!Politikaların!başarı!dereceleri!uygulamalar!ne!kadar!devam!ettirilirse!o!kadar!
öngörülen! hedeflere! yakınlaşırsınız! düşüncesine! bağlı! kalmıştır.! Siyasi! liderlerin! reformları! devam!
ettirmedeki! isteksizlikleri! ve! yüzeysel! icraatlarıbaşarısızlık! nedenleri! olarak! görülmüştür.! Gelişmekte!
olan! ülkelerde! üretim! ve! finansal! piyasaları! düzenleyecek! zayıf! kurumsallaşma,! güçsüz! yönetim! ve!
rüşvet!ekonomisi!oluşumu!Washington!uzlaşısının!getirdiği!problemlerdir!(Rodrik,2016:977]978).!
*! New! York! 1975! Krizi! eyaletin! yüklü! borç! yükü! altında! kalması! sonucu! oluşmuştur.! Tüketici! ve! mülk! satış!
gelirleri!üzerinden!vergi!gelirleri!yüksek!olan!eyalette!New!York!şehri!eski!cazibesini!yitirdikçe!yatırımcıların!bu!
bölgeye!ilgisi!azalmış,!vergi!gelirleri!yaşlı!ve!bakım!maliyeti!yüksek!şehre!yetmemiştir.!(bkn:!The!Causes!of!New!
York!City’s!Fiscal!Crisis,!Congressional!Bugdet!Office,!Political!Science!Quarterly!!Vol:90!no:4!,1975,!s:!659]674!)!

!
!Devlet!Girişimciliğinden!Derelügasyon!modeline!Geçiş!–!Özelleştirme!Cazibesi!!
!
!Devlet!girişimciliğinin!2.Dünya!Savaşı!sonrası!ekonomik!aktivite!ve!ticari!faaliyet!olarak!yükselişegeçmesi!
farklı! gerekçelerle! açıklanmıştır.! Birincisi! devlet! mülkiyeti! ve! girişimcilik,! feodal]monarşi! hatta! kabile!
toplumlarındaki! hükümdarlık! gücünün! doğal! uzantısı! olarak! görülmüştür.! İkincisi! özel! girişimciliğin!
altından! kalkamayacağı! kompleks,! yüksek! teknolojili! bir! sanayinin! hayata! geçirilmesi! için! devlet!
girişimciliği!gerekli!olmuştur.!!Üçüncüsü!hükümetler!ağırlıkla!istihdama!katkısı!olan!büyük!ölçekli!başarısız!
özel!işletmeleri!devletleştirerek!siyasi!oy!maksimizasyon!kaygılarını!gidermeye!çalışmışlardır.!Dördüncüsü!
1917! Bolşevik! Devrimi! sonrasında! 1929! Büyük! Buhrandan! çıkış! reçetelerinin! iktisadi! düşünce! evriminde!
yarattığı! etki! devlet! mülkiyetinin! altında! girişimciliğin! önünü! açmıştır.! Politikacılarınoy! kazanmak! için!
devlet! ekonomisini! yürütmelerine! neden! olmuştur.! ! İngiltere’deki! 1945! seçimlerinin! İşçi! Partisinin!
kazanmasıyla! ağır! sanayi,! sağlık,! toplu! taşımacılık! sivil! havacılık! gibi! birçok! alanda! hızlı! kamulaştırma!
sürecini! başlayarak! sanayi! ülkelerine! emsal! oluşturmuştur.! Fransa,! İtalya,! İspanya,! Portekiz! devlet!
girişimciliğini! ! tam! mülkiyetçilik!üzerinden!gerçekleştirirken!Almanya!ve!İskandinav!ülkeleri!sınırlı!devlet!
girişimciliğini! tercih! etmişlerdir.! Devletleştirme! serbestpazar! yapısını! noksan! inşa! eden! gelişmekte! olan!
ülkelerde!de!sosyal!pazar!ekonomisi!modeli!olarak!1980’li!yıllara!kadar!benimsenmiştir!(Megginson,2005:!
5]12).!
!
1970]1980’li! yıllar! arasında! gelişmiş! ülkelerin! yüksek! enflasyonlu! zayıf! büyüme! performansları! ithal!
ikameci!veya!devletçi!politikaların!sorgulanmasına!neden!olmuştur.!20.YY!yarısından!itibaren!yakalanmış!
yüksek!yaşam!standartları!ve!refah!pozisyonunun!kalıcılığının!devam!ettirilmesi!için!serbest!pazar!odaklı!
özel! mülkiyete! dayalı! politikalar! izlenmeye! başlanmış! ve! küresel! sistemin! içine! dahil! edilecek! bütün!
ülkelere!tavsiye!edilmiştir.!Bu!tavsiyeler!neoliberal!politikalar!başlığı!altında!toplanırken!devletleştirmenin!
karşıtlığı! olarak! özelleştirme! evrensellik! kazanmıştır.! İç! ve! dış! makro! ekonomik! dengesizliklerin! etkisini!
hafifletmek!için!politika!yapıcıları!tarafından!tercih!edilmeye!başlanmış!ve!kısa!dönem!makro!büyüklükleri!
etkilemek! ve! uzun! dönemli! büyümeyi! gerçekleştirecek! bir! araç! olarak! kullanılmıştır.! Gelişmekte! olan!
ülkelerde!ise!ödemeler!dengesi!krizlerinin!engellenmesinde!kilit!rol!oynayacağı!ileri!sürülmüştür.!Ülkeler!
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arasında! sermaye! girişlerini! ve! hızını! artırarak! gelişmekte! olan! ülkelerin! liberal! /! derelügasyon! yönlü!
reform! paketlerinin! hükümetler! üzerindeki! finansal! yükü! hafifleteceği! varsayılmıştır.! Büyük! ölçekli!
özelleştirme! ve! varlık! satışını! başaran! ülkelerde! Merkez! Bankalarının! para! politikaları! saygınlığının!
artacağı!iddia!edilmiştir.!Özelleştirme!gelirlerinin!yüksek!oranlı!enflasyonların!neden!olacağı!mali!açıkların!
düzeltilmesinde! kullanılarak! mali! konsolidasyondan! kaçınılmasını! kolaylaştırması! ise! eleştirilmiştir.! Diğer!
bir!eleştiri!ise!politikacıların!özelleştirmeyi!makro!ekonomik!stabilizasyon!odaklı!kamu!politika!aracı!olarak!
kullanmayı!öğrenmeleri!ve!benimsemeleridir.!Her!ne!kadar!büyük!sermayeli!seçmenlerini!sevindirecek!bir!
uygulama!olsa!da!toplumun!genelinin!refahını!artırma!olasılığı!halen!tartışmalıdır!(Schipke,2001!:!4]5!ve!
58]63).!
!
!1980’lerin!ortasında!birçok!ülkede!kamu!sektörü!reformlarında!dış!kaynak!kullanımı!başarısız!olmuştur.!
Koruyucu! ticaret! politikaları! altında! yüksek! dış! borçlar! ve! fiyat! bozulmaları! gibi! makroekonomik!
istikrarsızlıklar!ortaya!çıkmıştır.!!Yükselen!pazarlar!olarak!öngörülen!bir!dizi!gelişmekte!olan!ülkeler!de,!ki!
ilk! sıralarda! Latin! Amerika! ülkeleri! yer! almaktadır,! büyük! borç! krizlerini! atlatabilmeleri! için! özelleştirme!
girişimleri! istikrar! programlarının! ayrılmaz! parçası! olmuştur.! Mülkiyet! haklarının! korunması! tabanına!
oturtulmuş!özelleştirme!programları!güçlü!politik!destek!altında!ekonomik!mucize!olarak!görülmüştür.!Şili!
ve! arkasından! onu! takip! eden! diğer! Latin! Amerika! ve! sonraları! Güney! Doğu! Asya! ülkelerinde! kamu!
sektörünün! ekonomi! içindeki! payının! yüksek! olması! bu! ülkelerde! özelleştirmeyi! zorunlu! ve! cazip! hale!
getirmiştir!(Plane,1997!:!36]39).!
!
Gelişmiş! sanayi! toplumlarında! ise! özelleştirme! hükümet! başarısızlığının! bir! sonucu! olarak! görülmüştür.!!
Sanayi! toplumlarında! refah! devleti! harcamalarının! artan! finansmanı! için! yüksek! vergi! düzenlemelerine!
gidilmiştir.! Bu! durum! şirketlerin! kar! marjlarının! düşmesine! ve! yenileme! amaçlı! özel! yatırımların!
kısılmasına! neden! olmuştur.! ! Özel! yatırımlarda! kullanılacak! şirket! fonlarının! zayıflaması! ve! karlılık!
oranlarının! düşmesi! gibi! nedenler! küresel! sermayeyi! endişelendirmiştir.! Küresel! sermaye! ulusal!
hükümetlerin! artan! harcamalarının! finansmanı! için! yüksek! vergi! toplanmasını! eleştirmiş! ve! genişleyici!
maliye! politikalarından! vazgeçmeleri! konusunda! baskı! yapmıştır.! Kamu! alanında! yer! alan! devlet!
işletmelerinin!özelleştirilmesi!için!yönlendirici!olmuşlardır.!Bu!yolla!hükümetlerin!minimal!devlet!anlayışı!
ile!harcamaları!daha!iyi!yöneteceklerine!inanılmıştır.!!
!
Özelleştirme! girişimleri! gerekçeleri! gelişmiş! sanayi! ülkelerinde;! mülkiyet! yayılımı,! rekabet! edilebilirlik! ve!
fiyat]fayda! uyumu! üzerine! kategorize! edilerek! daha! fazla! girişimciye! ekonomik! büyümeden! pay! sahibi!
olma!imkânını!hedeflemiştir.!Özelleştirme!stratejileri!ülkelerde!üç!temel!sınıflandırma!altında!yapılmıştır.!
Amerika’da!sıklıkla!görülen!pragmatik)yaklaşım,!Fransa’da!gerçekleşen!taktiksel)yaklaşım,!İngiltere,!Yeni!
Zelanda! ve! ileriki! yıllarda! Doğu! Avrupa! ülkelerinde! devam! ettirilen! sistematik! özelleştirme! yaklaşımı!
olarak!sınıflandırılabilmektedir!(Feigenbaum,Henig!ve!Hamnett,1998!:!36]58).!**!
!
1990! sonrası! Sovyetler! Birliğinin! dağılmasıyla! özgürlüklerini! ilan! eden! Doğu! Avrupa! ülkelerinde! hız!
kazanan! özelleştirme! girişimlerinin! hedefleri! üç! gerekçe! ile! açıklanmıştır.! İlki! sermayenin! bu! ülkelerde!
teknolojik! bütünlükle! kurumsal! birleşmesini! sağlayacak! gerçek! temsilcilerini! yaratma! hedefidir.! İkincisi!
ülkelerin! küresel! serbest! pazar! sürecine! katılımını! sağlayacak! destekleyici! kurumlarının! gelişimini!
hızlandırmaktır.! Sonuncusu! ise! uygulamakla! yükümlü! tutuldukları! mikro]! makro! tabanlı! istikrar!
politikalarında! sürdürülebilir! reform! sürecinin! devamlılığının! sağlanmasıdır.! Fakat! reform! sürecinde!
zenginleşen! seçkin! bir! sınıfın! ön! plana! çıkması! çoğu! zaman! toplumun! geri! kalanının! reformlara! öfke!
duymasına! neden! olmuştur.! Rusya! buna! uygun! bir! örnektir.! ! Ekonomik! güç! yapısı! ve! yetisinin!
deregülasyonu! üzerine! odaklanılmış! bu! ülkelerdeki! özelleştirme! hareketleri! mülkiyet! hakları! ve!
kaynaklarının! toplum! içinde! eşit! dağıtılmasını! hedeflemiştir.! Fakat! ilerleyen! tarihlerde! bu! eşitlik!
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anlayışının! daha! büyük! eşitsizlere! neden! olduğu! görülmüştür.! Toplum! içinde! refahın! seçilmiş! imtiyazlı!
grupların!üzerinde!yoğunlaşması!özelleştirmenin!başlangıç!hedefi!ile!çatışmıştır!(Braun,1998:!37]38).!
!
!1992! yılında! 83! gelişmekte! olan! ülke! bazında! yapılan! bir! çalışmada! özelleştirme]! iç! ve! dış! borç! ilişkileri!
analiz!edilmiştir.!Özelleştirme!girişimlerinin!yoğun!olduğu!ülkelerde!bütçe!açıkları!veya!dış!borç!yüklerinin!
GSYiH! rakamlarında! paylarının! çok! yüksek! olduğu! belirlenmiştir.! Ramamurti’nin! 1992! yılındaki!
çalışmasında! finansal! kırılganlığı! yüksek! olan! ülkelerde! özelleştirme! değerleri! ile! dış! borçları! arasında!
pozitif! yönlü! korelasyon! bulunmuştur.! Çalışmanın! sonucuna! göre! bir! ülkenin! IMF,! Dünya! Bankası! gibi!
kurumlarla! borç! ilişkisi! arttıkça! daha! yoğun! bir! özelleştirme! programına! başvurdukları! tespit! edilmiştir!
(Ramamurti,1992!:!225]249).!
!
**Pragmatik!özelleştirme!bölgesel!sosyal!problemlerin!hızlı!çözümü!için!ileri!sürülmüştür.!Belediye!hizmetleri,!
ulaştırma! ve! enerji! dağıtımı! gibi! alanlarda! uygulanmıştır.! Taktiksel! özelleştirme! muhafazakâr! veya! sosyalist!
iktidarlarda!kısa!vadeli!amaçlar!için!uygulanıldı.!Belirli!bir!sermaye!grubunun!oyunu!alabilmek!ya!da!seçmenlere!
daha! iyi! bir! bütçe! yönetim! karnesi! sunabilme! amacı! taşımıştır.! 1986]1988! Fransa’daki! Chirac! hükümeti!
özelleştirme! girişimleri! buna! örnektir.! Sistematik! özelleştirme! tüm! toplumu! yeniden! şekillendirme! amacı!
güden,! siyasi! kurumları! sistemden! çıkartan! ve! hükümetler! üzerindeki! sosyal! proje! beklentilerini! zayıflatan!
hedefleri! içerir.! Kamu! sektörüdenetim! ve! gözetim! alt! yapısının! inşası! önceliğini! taşır!
(Fargenbaum&Henig&Hamnet,!age,!s:!42]43!).!

!
!!!!
!Özelleştirme! uygulandığı! ülkelerde! genellikle! sosyal! bir! reform! yerine! hükümet! reformu! olarak!
algılanmıştır.! Birleşmiş! Milletler! Kalkınma! Programı! 1993! yılı! Raporu! da! özelleştirmenin! birtakım!
kusurlarına!dikkat!çekmiştir:!
!
]Rekabet!yaratmak!yerine!maksimum!gelir!elde!etme!hedefinin!ağır!basması!
]Kamu!tekelleri!ile!özel!tekellerin!yer!değiştirmesi!
]Elde!edilen!gelirlerin!bütçe!açıkları!için!kullanılması!
]Kamu!yatırımlarını!azaltarak!devlet!borç!gereksinim!yükünün!hafifletilmesi!
]Gerçekçilikten!uzak!emek!stratejileri!altında!emek!gücüne!yanıltıcı!sözlerin!verilmesi!
]Kararların!parlamenter!uzlaşıdan!uzak!hükümet!emri!niteliği!taşıması!(Sahir,1997!:86]101).!
!
1980’li! yıllarda! olgunlaşan,! 1990’lı! yıllarda! hız! kazanan! özelleştirme! Milenyum! yüzyılının! başından!
itibaren! eski! cazibesini! kaybetmeye! başlamıştır.! Özellikle! gelişmekte! olan! ülkelerin! yapısal! uyum!
politikalarının! ana! parçası! olarak! görülen! özelleştirme! girişimleri! gelişmiş! sanayi! toplumlarında! da!
uzun! bir! dönem! etkisini! hissettirmiştir.! 1971]! 2001! yılları! arasındaki! uluslararası! karşılaştırmada!
özelleştirme!girişimlerinin!sırasıyla!Batı!Avrupa]!Merkez!ve!Doğu!Avrupa,!eski!Sovyetler!Birliği]!Asya]!
Latin!Amerika!ülkeleri!büyükten!küçüğe!dağıldığı!Grafik!1.!Üzerinden!görülmektedir.!Asya!ülkelerinde!
özelleştirme!faaliyetlerinde!halka!arz!yöntemin!ağırlıklı!kullanılması!dikkat!çekicidir.!!
!
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$$$$$$$$$$$Grafik 1
İşlem Hacmine Göre Seçilmiş Özelleştirme Faaliyetleri 1971-2001

!
Kaynak:!(!Bortolotti!ve!Siniscalco,!2004:22)!
!
Elde! edilen! gelirler! açısından! yapılan! karşılaştırma! da! ise! Batı! Avrupa]! Asya]! Latin! Amerika]! Doğu!
Avrupa! ve! Sovyetler! Birliği! sıralaması! dikkat! çekmektedir.! Batı! ve! Merkez! Avrupa! ülkelerinde!
özelleştirme!önce!stratejik!önemi!düşük!sektörlerde!başlamış,!1990’lardan!itibaren!enerji,!iletişim!gibi!
stratejik! önemi! yüksek! sektörlerde! devam! ettirmiş! ve! devletin! alınan! kararlarda! veto! hakkını!
kullanabileceği!altın!hisse!payı!dikkate!alınarak!özelleştirmeler!yapılmıştır.!Latin!Amerika!ülkelerinde!
ise!kıta!dışı!yabancı!yatırımcıların!özelleştirmede!finansör!oldukları!görülmüştür.!Asya!ve!Orta!Doğu!
da!ise!imalat!sanayi,!hizmetler!ve!finans!sektörü!ağırlıklı!özelleştirmeler!yapılmıştır.!

Grafik 2

Elde edilen Özelleştirme Gelirlerine Göre Sıralama

Kaynak:$($Bortolotti$ve$DomenicoSiniscalco,$2004$:$22)$

!!
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!
Batı!Avrupa!içinde!özelleştirme!faaliyetlerinin!İngiltere’de!başlaması!diğer!sanayi!ülkelerine!de!örnek!
olmuş!ve!devlet!girişimciliğinin!yoğun!olduğu!ülkelerde!hemen!özelleştirme!programları!uygulamaya!
konulmuştur.!Bu!yüzden!işlem!sayısı!ve!elde!edilen!gelirler!açısından!Batı!Avrupa!özelleştirmeleri!ilk!
sırayı!korumuştur!(Bortolotti!ve!Siniscalco,!2004:!21,24).!
Özelleştirme! faaliyetlerinin! sanayi! ve! hizmetler! sektöründe! alt! yapının! takviyesi! için! ekonomik!
büyüme!ve!küresel!refah!artışını!etkileyeceği!düşünülmüştür.!Bu!faaliyetler!özellikle!gelişmekte!olan!
ülkelerin!rekabet!gücünü!yükseltmek!için!gerekli!görülmüştür.!!
Su! kaynaklarını! güvence! altına! almak! insan! yaşamı! için! ne! kadar! gerekli! ise! güvenli]kesintisiz! enerji!
(elektrik)!temini!de!ticaret!ve!üretim!birimleri!için!o!kadar!hayati!önem!taşımaktadır.!Bıraktığımız!yüz!
yılın! son! iki! çeyreğinde! hem! gelişmiş! hem! gelişmekte! olan! ülkelerin! çoğunda! alt! yapı! hizmetlerinin!
devlet! monopolü! altında! gerçekleşmesi! bu! ülkelerdeki! alt! yapı! aksaklıklarını! ve! teknoloji! eskiliğini!
beraberinde! getirmiştir.! Alt! yapı! problemleri! gelişmekte! olan! ülkelerin! refah! seviyelerini! artıracak!
potansiyellerini! engelleyerek! toplumlarını! fakirleştirmiştir.! 20.YY! son! çeyreğinde! gelişmiş! sanayi!
ülkelerinde! de! yüksek! inşaat! maliyetleri! ve! artan! devlet! borçları! alt! yapı! onarım! ve! yenileme!
süreçlerini!geciktirmiştir!(Kessides,2004:2]3).!
Küresel!Enerji!Sektöründe!Özelleştirme!–!Gerekçeler!–!Uygulamalar!
Savaş! bitimiyle! beraber! Avrupa! kıtasının! kalkınma! ve! imar! programı! için! ucuz! enerjiye! büyük! bir!
gereksinim! duyuldu.! Birçok! Avrupa! sanayi! ülkesi! ayağa! kalkma! hamlesini! gerçekleştirebilmek! için!
Ortadoğu’da!keşfedilmiş!büyük!petrol!rezervlerine!ihtiyaç!duydular.!Marshall!Planı!ile!Avrupa!sanayi!
ülkeleri!ucuz!petrol!fiyatlandırması!esasına!dayalı!enerji!politikalarını!şekillendirmek!zorunda!kaldılar!
ve! II.! Dünya! Savaşı! arkası! büyük! enerji! talebi! yarattılar! (! Yergin! ,1995:401]403).! ! Fakat! 1973! Petrol!
Krizi! bu! tırmanışı! yavaşlatmış! ve! arz! kısıntıları! fiyat! şoklarına! neden! olmuştur.! 1974! yılında!
Uluslararası!Enerji!Ajansının!kurulmasıyla!enerji!arz!güvenliği!tanımı!ön!plana!çıkartılmıştır.!!Gelişmiş!
sanayi! ülkeleride! kendilerini! petrol! ekonomisinden! kurtaracak! alternatif! enerji! üretimlerine!
yönelmişlerdir.!(Praktiknjo,2013:26)!!!!Ulusal!Enerji!Ajansı!da!öncelikle!petrol!akışının!küresel!talebe!
göre! düzenlenmesini! garanti! altına! almış! vearkasından! iklim! değişikliklerine! yol! açan! enerji! üretim!
sistemlerinin!revizyonu!üzerine!odaklanmıştır!(!Fischer!,2014:201).!
2.!Dünya!Savaşı!sonrasısanayi!ülkeleri!enerji!taleplerini!devlet!mülkiyetli!yeni!tesisler!kurarak!sanayi!
ve! toplumun! artan! elektrik! ihtiyacını! karşılamaya! çalıştılar.! Petrol! krizi! sonrası! sanayi! ülkelerinde!
oluşan! bütçe! açıkları,! yüksek! enflasyon! ve! devlet! girişimciliği! enerji! fiyatlarını! etkilerken! sektör!
içindeki! kar! sıkışmalarına! ve! geciktirilmiş! yatırımlara! neden! oldu.! Bu! durum! başta! Avrupasanayi!
ülkelerinde! devlet! girişimleri! üzerinden! şekillenen! enerji! planlama! sistemine! duyulan! güveni!
sarsmıştır.! 1990! yılında! İngiltere! cesur! bir! adım! atarak! devlet! mülkiyetli! elektrik! üretim! –! dağıtım!
ünitelerini! özelleştirme! sürecine! sokarak! sektörde! fiyat! ve! miktar! etkinliğini! hedeflemiştir.! Avrupa!
Birliği!Senatosu!Elektrik!Kararnamesi!ile!üye!ülkeleri!sektörde!özelleştirme!sürecini!başlatmaları!için!
baskı! altında! tutmuş! ve! 1998! yılından! itibaren! üye! ülkeler! liberal! enerji! pazarına! açılmışlardır.!
Gelişmekte! olan! ülkelerin! kalkınma! ve! büyüme! hedefleri! daha! yüksek! bir! enerji! talebine! neden!
olduğundan! bu! ülkelerde! elektrik! üretiminin! çeşitlenmesi! ve! alt! yapısının! kuvvetlendirilmesi! için!
büyük! yatırımlara! gereksinim! duyulmuştur.! Büyük! yatırımların! finansmanı! için! bu! ülkelerin! küresel!
pazara! özelleştirme! ile! açılması! zorunluluk! olarak! görülmüştür! (! Kessides,2004:! 135]137).! Enerjinin!
hem! ticari! hem! de! finansal! özelliklere! sahip! olması,! üretim! sürecinde! halen! fosil! yakıtlara! ihtiyaç!
duyulması! nedeniyle! yüz! yılı! aşkın! süredir! stratejik! yatırım! niteliği! devam! etmektedir.! Bu! yüzden!
enerji!yatırımları!küresel!sermaye!akımlarının!rotasının!izlenmesinde!önemli!bir!rol!üstlenmiştir.!Hem!
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gelişmiş! hem! de! gelişmekte! olan! ülkeler! küresel! enerji! piyasalarında! özelleştirme! üzerinden! dışa!
açılarak! dalgalı! enerji! fiyat! risklerinden! korunmak! ve! tedarik! yöntemlerini! çeşitlendirmek!
istemişlerdir.!Gelişmekte!olan!ülkeler!aynı!zamanda!riski!ve!maliyeti!düşük!enerjiye!kesintisiz!erişim!
için!daha!fazla!uluslararası!iş!birliği!arayışlarına!yönelmişlerdir!(Li,!Anve!Wang,2017:648]656).!
Elektrik! sektörü! ve! şebeke! dağıtım! alanlarında! bölgelere! göre! yatırımlar! özellikle! gelişmekte! olan!
ülkelerde! yükselmiştir.! Grafik! 3! Amerika,! Çin,! Hindistan,! Avrupa! Birliği! ve! diğer! gelişmekte! olan!
ülkelerdeki! elektrik! şebeke! yatırımlarını! göstermektedir.! ! 2010! yılı! sonrası! nüfus! artışları! ile! de! öne!
çıkan! Hindistan,! Çin! ve! diğer! gelişmekte! olan! ülkelerdeki! yüksek! enerji! talebi! nedeni! ile! bu! ülkelere!
yönelik!elektrik!şebeke!yatırımları!artmıştır!(!IEA,2017:!50]51).!!
!
!

$$$$$$$$$$$$$$$$Grafik 3

Bölgelere Göre Elektrik Şebeke Yatırımları

!

!

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kaynak:!!IEA,2017!:!50]51!

!
Gelişmiş!sanayi!toplumları!gelişmekte!olan!ülkelerde!ekonomik!kalkınma!ve!büyüme!için!şehirleşme]!
sanayi! alt! yapı! yatırımlarının! artması! gerektiğini! sıklıkla! vurgulamışlardır.! Bu! ülkelerde! elektrik!
sektöründeki! alt! yapı! eksiklikleri! sanayi! üretimini,! tarımsal! rekolteyi! ve! yaşam! standartlarını! düşük!
bırakmıştır.!Alt!yapı!yenilenmesinin!özel!yatırımlarla!desteklenmesi!anlayışı!bu!gerekçelerden!dolayı!
1980’li!yıllardan!itibaren!gelişmekte!olan!ülkelerde!enerji!sektörü!reformlarını!ve!elektrik!üretiminin!
özelleştirilmesini! beraberinde! getirmiştir! (Urpelainen! ve! Yang,! 2007:37]39).Gelişmiş! sanayi!
ülkelerinde! ise! 21.! YY! başından! itibaren! enerji! tedarik! zincirinde! fosil! yakıt! tabanlı! santraller! yerine!
alternatif! yenilenebilir! enerji! kaynaklarına! yönelim! artmış! ve! alternatif! enerji! kaynakları! dönüşümü!
üzerine! büyük! yatırımlar! yapılmaya! başlanmışlardır.! Enerji! tedarik! yapısındaki! değişim! sürecinde!
enerji! sisteminin! esnekliğinin! artırılmasında! merkeziyetçi! üretim! sisteminin! bırakılması! fikri! ağır!
basmıştır.! Esnek! bir! enerji! piyasası! yapısı! için! mikro! tabanlı! işletmecilik! bölgesel! özel! yatırımların!
devlet!tarafından!teşvik!edilmesi!ön!planda!tutulmuştur!(!Untersteller!,2016:14).!
1980’lere! doğru! yükselen! neoliberal! akım! Latin! Amerika! ülkeleri! yükselen! pazar! ekonomileri! olarak!
büyük!sermaye!akımları!girişleri!gerçekleşti.!1983!yılına!gelindiğinde!bölge!yaklaşık!361!Milyar!$!borç!
yükü!altında!kalmıştı.!Arkasından!gelen!istikrar!ve!yapısal!uyum!politikaları!küçülen!devlet!anlayışı!ile!
beraber!daha!fazla!özelleştirme!geliri!elde!etme!hedefi!içermekteydi!(Green,1996:108]109).!Her!yeni!
yapılan! özelleştirme! bu! ülkeler! grubunda! tahmini! bedel! değerlerinin! altında! satışların!
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gerçekleşmesiyle! sonuçlanırken! kısa! vadeli! portföy! akımlarının! spekülatif! etkisini! artırmıştır.!
Arjantin’de! özelleştirilen! işletmelerin! dış! borçları! ulusal! devlet! borçlarına! çevrilmesi! zorunlu! hale!
gelmiştir.!
Arjantin!elektrik!sektöründe!özelleştirmelerin!gerekçesinde!devlet!mülkiyetli!santrallerin!üretimdeki!
yarattıkları!arz!fazlalığına!karşılık!tüketim!talebinin!oldukça!düşük!kalmasıdır.!1980!sonrası!arz!fazlalığı!
%40!civarında!iken!tüketim!talebi!artışı!%11’in!üstüne!çıkmamıştır.!Devletin!santrallar!üzerine!yapmış!
olduğu!yatırımlar!kilovat!başına!7000!$!gibi!(dünya!ortalaması!en!yüksek!2000!$!civarı!iken)!bir!değere!
sahip!olduğundan!borç!servis!yükünü!bir!hayli!yükseltmiştir.!Santrallerin!yapımında!düşük!kredi!faiz!
oranlarının!devam!edeceği!varsayılmış!fakat!yabancı!sermaye!maliyetleri!1990’lı!yıllara!doğru!attıkça!
santrallerin! tamamlanma! bedelleri! ulusal! borç! yükünü! ağırlaştırmıştır.! Devlet! işletmelerinin! sabit!
tarife! üzerinden! elektrik! satması! sonucu! işletme! zararları! mali! dengesizliği! artırmıştır! (! Nicchi! ve!
Brugnoni,1997:36]37).! Özelleştirme! sonrası! üretimde! %! 46’lık! hidroelektrik! santral! ve! %! 49! termal!
santral!payı!bulunan!ülkede!doğal!gaz!beslemeli!termal!santral!sayıları!artırılmıştır.!8000!km’lik!taşıma!
güçlü! yüksek! gerilim! aktarma! hatları! sayesinde! düşük! talepli! kırsal! kesim! düzenli! şebeke! hattından!
elektrik! kullanabilir! hale! gelmiştir.! Özelleştirme! öncesi! teknik! olmayan! kayıp! kaçak! elektrik!
kullanımının!toplam!üretimin!%!27’sini!oluştururken!özelleştirme!sonrası!%!5’e!kadar!inmiştir.!Kayıp!–!
kaçak! elektrik! kullanımının! azalmasıyla! elektrik! piyasasına! yeni! üretici! firmaların! girişi! artmaya!
başlamış! fakat! kayıp! kaçak! kullanımların! ağırlıklı! küçük! kırsal! ve! düşük! gelirli! yerlerde! olmasından!
dolayı! buralarda! yeni! girişimci! firmaların! satış! birim! fiyat! hesaplama! problemleri! ortaya! çıkmıştır.!
Özelleştirme!toptan!elektrik!birim!fiyatlarının!ilk!on!yıl!içinde!(Megavat!saat!birim!değeri!48,76!$’dan!
25,67! $’a! inmiştir! )! %! 50! inmesine! neden! olurken! düşük! gelirli! kırsal! kesimlerde! elektrik! tüketimi!
değerlerini!artırmıştır.!Fiyat!azalışlarında!123!tane!üretim!ve!28!Dağıtım!firmasının!yarattığı!rekabetin!
etkisi! görülmüştür.! Özelleştirmenin! yarattığı! fiyat! azalışları! ve! daha! fazla! hane! kullanım! artışı! gibi!
olumlu! etkiler! 2001]2002! Arjantin! Krizi! sonrasında! devam! eden! aşırı! değerli! kur! politikası! ile!
sonlandırılmış,!yüksek!oranlı!devalüasyon!elektrik!sektöründeki!maliyet!ve!fiyatlandırmaları!olumsuz!
etkilemiştir.! 1991! yılından! beri! sabit! döviz! kuru! üzerinden! işlem! yapan! yabancı! ortaklı! elektrik!
şirketleri! ulusal! para! birimi! pesonun! %70! değer! kaybetmesiyle! hükümetle! elektrik! birim! fiyatları!
konusunda! uzlaşma! görüşmeleri! yapmak! zorunda! kalmışlardır.! Uzun! dönemde! yatırımlarını!
dondurma,! servis! kalitelerini! düşürme! gibi! yöntemlerle! maliyet! azaltma! yoluna! gitmişlerdir.! Özel!
işletmelerin! yeniden! fiyatlama! sonrası! düşük! talep]! gelirli! tüketicileri! rahatlatacak! bir! sosyal! tarife!
uygulamasının! olmayışı! bu! kesim! üzerindeki! borç! yükünü! orantısız! artırmıştır.! Arjantin! hükümetine!
borç!veren!kurum!olarak!IMF!ülkedeki!elektrik!tarife!ücretlerine!zam!yapılmasını!bir!baskı!aracı!olarak!
kullanmıştır.! Genel! olarak! elektrik! sektörü! liberalleşmesi! ve! özelleştirme! ülkede! elektrik! üretim,!
dağıtım! ve! aktarma! birimlerinde! teknik! avantajlar! sağlarken! ekonomik! açıdan! sadece! yüksek! gelir!
gruplarına!fayda!sağlamıştır.!!Ulusal!ekonomik!büyüme!ve!kalkınma!açısından!fakirliğin!azalmasında!
kısmi! fayda! sağlarken! gelir! grupları! arasında! uçurumun! açılmasına! neden! olmuştur.! Toplumun!
genelinin!sosyal!menfaatlerini!geride!bırakan!bir!özelleştirme!anlayışı!yaratılmıştır!(Haselip,Dyner!ve!
Cherni,!2005!:!11]14).!
!Arjantin’deki!enerji!sektörü!reformları!ve!özelleştirme!hamlesi!arkasından!Brezilya!ülkesi!de!elektrik!
endüstrisindeki! rekabeti,! enerji! verimliliğini,! araştırma! geliştirme! faaliyetlerini! düşük! maliyetlerle!
hızlandırmak! için! benzer! reform! girişimlerinde! bulunmuştur.! Reformlar! sektör! içi!yönetim,! mülkiyet!
ve! karar! alma! birimlerinde! köklü! değişiklikleri! kapsamıştır.! Reformlarla! beraber! sektördeki! devlet!
işletmelerinin! bir! kısmı! kapanırken! kalanlarının! görev! tanımları! değişmiştir.! 1994]1998! arası!
özelleştirmeler! süresinde! sözleşme! hükümlerinin! geniş! içerikli! olması! işletmeciliği! devir! alan!
firmaların! taahhütlerinin! izlenmesini! zorlaştırmıştır.! Bu! problemin! aşılması! için! özelleştirme! süreci,!
yatırım! değerleri! ve! araştırma! geliştirme! faaliyetlerini! düzenleyen]! izleyen! bir! komite!
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oluşturulmuştur.! Komitenin! üzerinde! yetkisi! olan! bir! kurul! bulunmaktadır.! Devlet,! özel! sektör,!
akademi! ve! finans! alanından! dokuz! kişi! ile! temsil! olunan! bu! kurul! yıllık! bütçe! dağılımı,! enerji!
verimliliğini! artıracak! araştırma! geliştirme! faaliyetlerini! ve! finansmanını! yönetmekle! sorumlu!
tutulmuştur.! Reformlar! enerji! sektörüne! yurt! dışı! destek! ve! finansman! sağlanmasında! katkı!
sağlamıştır.! Buna! karşın! reformların! yasalaşmasındaki! hükümler! toplumun! hizmeti! verimli! ve! uygun!
fiyatlarla! kullanmasında! yetersiz! kalmıştır.! Kamu! menfaati! maksimizasyonu! düşük! kalmıştır.!
Sektördeki! araştırma]geliştirme! faaliyetlerini! ve! uzman! iş! gücü! yaratımını! olumlu! etkilemiş,!
üniversitelerin! sektöre! ve! sisteme! katılması! sağlamıştır.! Sektör! içinde! yer! alan! küçük! sermayeli!
işletmelerin! de! kaliteli! ve! iyi! projeler! yürütmesine! imkân! sağlamıştır! (Jannuzzi! ,2005:1755! ve! 1761).!!
Brezilya’da!reform!süreçlerinde!birincil!hedef!büyüyen!ekonomiye!hizmet!edecek!yatırım!ve!kapasite!
artışı! olmuştur.! 2005! yılından! itibaren! özelleştirme! ihalelerinde! düzenlemeler! yapılmıştır.! ! İhale!
öncesi!katılımcı!firmalar!detaylı!bir!kontrat!hazırlayarak!açık!artırma!usulünde!katılım!sağlamışlardır.!
Yeni! ihale! yöntemi! sonrası! tüketicilerin! verimli! ve! daha! ucuz! elektrik! kullanımı! ve! kapasite! artışları!
gerçekleşmiştir.!(!Hammons,Barrosove!Rudnick,2011!:109)!!
!Latin! Amerika! ülkelerindeki! enerji! sektörü! reformları! ve! özelleştirme! süreci! kronolojik! olarak! Şili! ,!
Arjantin! ,! Bolivya! ve! 1990’lar! ortasından! itibaren! Brezilya! ve! Kolombiya! ile! devam! etmiştir.! Şili!
hükümetini!1973]1990!arasında!yöneten!General!Augusto!Pinochet!Friedmancı!liberal!açık!ekonomi!
politikalarını!izlemesiyle!beraber!elektrik!ve!maden!sektörü!özelleştirmeleri!başlamıştır.!Şili’nin!enerji!
sektörü! içindeki! adımları! diğer! ülkelere! örnek! teşkil! etmiştir.! ! Özelleştirme! öncesi! gerçekleşecek!
adımların!aşağıdaki!sıralamada!yapılması!neoliberal!yanlısı!uzmanlar!tarafından!önerilmiştir:!!
!! Mevcut!devlet!işletmelerine!tüzel!kişilik!kazandırılması!
!! Maliyet!yönlü!pazar!yapısına!göre!düzenleme!(!cost]based!market!)!
!! Üretim]dağıtım!ve!aktarma!birimlerini!bölerek!ayrıştırma!(Millan,2005:2592]2600)!
!
!!!!!!!Şili! bu! koşulları! sırasıyla! sağladıktan! sonra! sektörde! özelleştirmeyi! başlatmıştır.! Büyük! sermayeli!
dağıtım! şirketleri! kontratlarla! alım! yapan! ilk! tüketici! grubu! olmuştur.! Tarife! fiyatların! düşük! üretim!
maliyetine! sahip! örnek! bir! şirketin! dağıtım! tarifesi! baz! alınarak! belirlenmiştir.! Reformların! devreye!
girmesi! ve! kapasite! artışı! olmasına! rağmen! toptan! elektrik! satış! fiyatları! azalırken,! perakende! satış!
fiyatları!sabit!kalmıştır.!!Şili’de!elektrik!sektörü!ilk!yıllarda!hidroelektrik!santraller!üzerine!yoğunlaşmış!
fakat!HES!tabanlı!elektrik!üretimi!kuraklık!dönemlerinde!elektrik!kesintilerine!neden!olmuştur.!2000’li!
yıllardan! sonra! kapasite! artışları! için! Arjantin’den! alınan! doğal! gazla! beraber! gaz! türbinli! termik!
santrallere! ağırlık! verilmiş.! Bu! durum! elektrik! üretim! ve! fiyatlama! maliyetini! yükseltmiştir.! Enerji!
sektöründe! yapılan! özelleştirme! devlet! maliyesine! yük! getirmeden! düşük! maliyetli! güvenilir! hizmet!
ağı!yaratılmasına!olanak!sağlamıştır.!Fakat!sektör!içindeki!yüksek!yoğunlaşma!şirket!sayısı!ve!rekabeti!
sınırlı! tutmuştur.! Şili! özelleştirme! sisteminde! rekabeti! artırmak! ikinci! planda! kaldığından! üretim]
dağıtım! birimlerindeki! özel! sektör! yatırımlarını! artırma! amacı! hep! ön! planda! tutulmuştur.!
Özelleştirmede!son!kullanıcı!hane!halkı!tüketicilerini!koruyan!kanuni!hükümlere!ağırlık!verilmiştir.!Bu!
yüzden!üretici]dağıtıcı!arasındaki!arz]talep!ilişkisinden!oluşan!takas!fiyatı!yerine!idari!yapı!tarafından!
maliyet! ve! verimlilik! standardı! çerçevesinde! belirlenen! fiyat! esas! alınmaktadır! (Simsek,!
Lorca,Urmeed,!Bahrid,!Escobara,2019:!89]90!).!
!Arjantin’de! ise! üretim]dağıtım! ve! aktarma! birimleri! ayrışırken! aynı! firmaların! her! birimde! mülkiyet!
hakkı! elde! etmesine! sınırlamalar! getirilmiştir.! Bu! yolla! birimlerin! ayrışması! sonrası! çoklu! rekabet!
sağlanması! hedeflenmiştir.! Fakat! toplumun! sosyal! çıkarını! gözeten! fiyatlama! ve! düzenleme! yapacak!
etkin! bir! idari! yapının! eksikliği! düşük! gelirli! tüketicilerin! aleyhine! sonuçlanmıştır.! Gaz! türbinli! termik!
santrallere!ağırlık!vermesi!üretim!ve!dağıtım!maliyetlerini!artırmıştır.!Bu!tercihte!ülkenin!2000!sonrası!
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doğal! gaz! ihracatçısı! olma! yolundaki! kararın! payı! büyüktür.! İlerleyen! yıllarda! doğal! gaz! üretimi!
azaldığından! doğal! gaz! ithalatçısı! olmak! zorunda! kalmıştır.! Dolayısıyla! elektrik! üretme! maliyetleri!
ülkede! yükselmiştir.! 2015! yılından! itibaren! hükümet! kuzey! bölgesi! topraklarında! kaya! gazı!
sondajlarında! bulunarak! enerji! maliyetlerini! azaltma! çabası! içine! girmiştir! (Waterworth! ve!
Bradshaw,2018:!10]12)!!
!Brezilya! ise! Latin! Amerika! ülkeleri! içinde! en! büyük! elektrik! piyasası! satışlarının! olduğu! ülkedir.! Geç!
gelen!reformlarla!HES’lere!dayalı!bir!piyasa!mekanizmasını!kurmaya!çalışmıştır.!Özelleştirme!sürecine!
hukuksal! çerçeve! ve! etkin! pazar! entegrasyonu! olmadan! başlamıştır.! Özel! işletmecilik! ve! devlet!
işletmeciliği! belli! bir! dönem! beraber! yürümüştür.! Devlet! işletmeciliğinin! de! devam! etmesi! fiyat!
mekanizmasında!çarpıklık!yaratmış!ve!özel!sektörün!blok!satın!alımlarına!yönelik!ilgisini!zayıflatmıştır.!
Geçiş! sürecindeki! bu! eksiklikler! 2000’li! yılların! başında! elektrik! kesintilerine! neden! olmuştur.! Bu!
durum! ülkede! yeni! bir! koalisyon! hükümetinin! başa! geçmesine! gerekçe! doğurmuştur.! Kurulan! yeni!
hükümet! ise! seçimlerde! hane! halkı! tüketicilerinin! lehine! olacak! halkçı! söylemlerini! göz! ardı! ederek!
sektörde!büyük!sermayeli!üreticilerin!çıkarlarını!gözetmiştir.!(!Bajay!,!2006!:!869]873)!
!Latin! Amerika’da! özelleştirme! ile! bütünleşmiş! reformlar! küresel! enerji! sektörü! katılımcıları! için!
değerli!tecrübeler!edinilmesine!neden!olmuştur.!Elde!edilen!sonuçlar!ve!dersler!sadece!enerji!sektörü!
için! değil! aynı! zamanda! geri! kalan! bütün! sektör! özelleştirmeleri! için! anahtar! bilgiler! içermektedir.!
Latin!Amerika!enerji!sektörü!özelleştirmeleri!ile!kazanılan!sonuçlar!aşağıdaki!gibi!özetlenebilir:!
a)! Özelleştirme! ve! deregülasyon! öncesi! uygulanması! gereken! düzenlemelerin! tamamlanmamış!
olması! ile! problemler! ortaya! çıkmıştır.! İdari! yapının! hukuksal! düzenlemeleri! yapamaması! toplumun!
geneli!üzerine!enerji!maliyeti!yüklemiştir.!
b)! Sektör! içindeki! üretim]dağıtım! ve! aktarma! birimlerinin! ayrıştırılması! kritik! önem! taşımıştır.!
Aktarma!birimlerinin!özelleştirilmesinde!sınırlamaların!olmasına!dikkat!edilmeli!ve!bu!sınırlama!içinde!
birbirine!yakın!nitelikteki!işletmelerin!yer!almaması!enerji!verimliliğini!olumlu!etkilemiştir.!
c)! Devletin! denetim! ve! karar! alma! rolü! devam! ettikçe! etkin! aktarma! ve! dağıtım! işletmeleri!
çoğalmıştır.!!
d)! Fiyat! belirleme! konusunda! devletin! aktif! rolü! azalırken! kamu! menfaatini! gözeten! düşük!
fiyatlar!için!uzun!vadeli!veya!forward!kontratların!gerekliliği!anlaşılmıştır!(!Millan,2005:5200]5210).!!!!
Liberalleşen! enerji! sektöründe! özelleştirme! sürecindeki! katılımcılar]! hisse! sahipleri! ve! hizmet!
tüketicileri!arasında!dengeli!bir!menfaat!yapısının!kurulması!önemli!olmuştur.!Gelişmekte!olan!ülkeler!
için! ise! özelleştirme! sonrası! tarife! fiyatlandırma! politikaları! iktisadi! kalkınma! hedeflerinden! sapma!
yaratmayacak! şekilde! oluşturulmalıdır.! Tarife! fiyatlandırmaları! aynı! zamanda! özel! sektör!
yatırımlarının!devamlılığını!destekleyecek!şekilde!de!gerçekleşmelidir.!Latin!Amerika!ülkelerindeki!bu!
hassas! denge! Şili! dışında! pek! etkin! kurulamamıştır.! (Nagayama! ve! Kashiwagi,2007:129)!
Özelleştirmeler! sonrası! kırsal! bölgelerin! de! elektrik! hizmetlerinden! verimli! faydalanabilmesi! kamu!
menfaati! için! göz! önünde! bulundurulmamalıydı.! Peru! 1990’lı! yıllardan! itibaren! post]! Washington!
konsensüsü! doğrultusunda! liberalizasyon! ve! özelleştirme! reformları! başlanmıştır.! Bu! Latin! Amerika!
ülkesinde! enerji! sektörü! reformları! bir! dayatma! olarak! hızla! uygulamaya! koyulmuştur.! Ülkedeki!
elektriklendirme!ağı!iki!katına!çıkmasına!rağmen!kırsal!ve!fakir!bölgeler!bu!hizmet!artışlarından!yeterli!
faydalanamamıştır.!Ülkedeki!nüfusun!çoğunluğu!kırsal!bölgelerde!oturmak!zorunda!kaldığından!kamu!
menfaati! memnuniyetsizliği! yükselmiş! ve! özelleştirme! reformları! durmuştur.! Hükümetin! kırsal!
bölgedeki! toplumun! ihtiyacını! karşılamak! için! elektrik! üretimi! ve! dağıtımında! devlet! girişimlerini!
devam! ettirmesi! de! ulusal! bütçe! açıklarının! artmasına! neden! olmuştur.! ! Rekabetçi! projelerin!
seçilememesi! yenilenebilir! alternatif! enerji! kaynaklarının! kullanım! avantajlarını! da! köreltmiştir!
(Chernive!ve!Preston,2007:143]150)!.!
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Latin!Amerika!ülkelerinde!başlayan!enerji!sektörü!özelleştirilmeleri!Asya!kıtasındaki!gelişmekte!olan!
ülkelere!de!yansımıştır.!Hindistan!1947!yılında!bağımsızlığını!elde!etmesiyle!kıta!içinde!hızlı!büyüme!
oranlarına! ulaşmış! ve! enerji! sektöründe! devlet! işletmeciliğini! başlatmıştır.! 1970’li! yıllarda! tarım!
sektöründeki! teknolojik! gelişmeler! arttıkça! yüksek! mahsul! veren! tarım! arazileri! ülke! geneline!
yayılmıştır.! Fakat! devlet! işletmeciliğindeki! elektrik! üretimi! tarım! alanlarındaki! sulama! kanallarının!
enerjisini! sağlamada! yetersiz! kalmıştır.! 1990! başlarında! 900! Milyona! yaklaşan! Hindistan! nüfusunun!
tarımsal! beslenme! ihtiyacının! karşılanması! için! enerji! sektörü! reformlarının! vakit! kaybedilmeden!
hayata!geçirilmiştir.!Devlet!işletmeciliğindeki!düşük!üretim!kalitesi,!üretim!maliyetinin!gelirlerin!daimî!
üstünde! seyretmesi! sonucu! kamu! bütçe! açıkları! yükselmiştir.! Bu! yüzden! devlet! enerji! kurumlarının!
üretim]! dağıtım! ve! aktarma! birimlerinin! ayrıştırılıp! özelleştirmesi! ]özerkleştirmesi! reform! paketine!
dahil! edilmiştir.! Hindistan’ın! dokuzuncu! büyük! eyaleti! olan! Orissa’da! uygulamaya! konulan! reform!
hareketi! ülkenin! diğer! bölgelerinde! de! Orissa! modeli! adında! kabul! görmüştür.! Reform! paketinde!
üretim! ve! aktarma! birimlerinin! özel! sektöre! katılımın! ve! yeni! santrallerin! yapımında! teklif! sayısının!
artırılması! hedeflenmiştir.! Devlet! elektrik! kurumu! devletin! altın! hissesinin! korunması! şartı! ile! yarı!
devlet! yarı! özel! sektör! yapısı! ile! üç! şirkete! bölünmüştür.! Dünya! Bankası! ve! Britanya! Hükümeti!
tarafından! maddi! olarak! desteklenen! Orissa! modeli! reformları! devlet! elektrik! işletmelerinin!
özelleştirilmesi! için! başarılı! bir! örnek! olmamıştır.! Sektördeki! reformlar! sadece! eyaletlerin! acil!
finansman! ihtiyaçlarını! karşılamasına! hizmet! etmiştir.! Sektör! reformları! 2000’li! yıllarda!
tekrarlanmıştır.! Tarife! ücretlerinin! artması,! aktarma! ve! dağıtım! sürecinde! kaçak! kayıpların!
azaltılmasına!odaklanan!yeni!reform!paketinde!finansman!giriş!yoğunluğuna!dayalı!reform!devamlılığı!
gerçekleşmiştir.! Bu! durum! sektördeki! reform! hedeflerini! zayıflatarak! başarısızlığa! neden! olmuştur!
(Dubashve!ve!Rajan!,2001:!3375]3386).!
Hindistan’da!devlet!elektrik!işletmelerinin!büyük!bir!borç!batağında!olmasından!dolayı!özel!yatırımlar!
enerji! sektörüne! dalgalı! girmiştir.! ! Devlet! işletmelerinde! fazla! yasal! düzenlemenin! olması!
yatırımcıların!ilgisini!azaltmış!ve!işlem!maliyetlerini!yükseltmiştir.!Bu!yüzden!yatırımcılar!özelleştirme!
sonrası! ticari! risklerin! eyalet! hükümetleri! tarafından! üstlenilmesini! talep! etmişler! fakat! eyalet!
hükümetlerini! mali! durumlarının! yetersizliği! ticari! risk! üstlenmelerine! engel! olmuştur.!
(Chandran,2004:63]64)!!
!1980’lerin!ortasından!itibaren!bir!başka!Asya!ülkesi!olan!Çin!farklı!bir!rejim!altında!olmasına!rağmen!
neoliberal! reformlara! enerji! sektörü! üzerinden! başlamıştır.! Reformlar! öncesi! bütün! üretim!
birimlerinin! mülkiyeti! merkez! hükümet! üzerinde! iken! hızla! büyüyen! nüfus]! elektrik! kıtlıkları! ve!
eyaletler!arasında!belirginleşen!gelir!dengesizlikleri!neoliberal!reformları!gerekli!kılmıştır.!Günümüze!
kadar! üç! ayrı! dönemde! reform! süreci! başlatılan! Çin’de! ilk! reformlar! enerji! sektöründe! üretim! ve!
dağıtım! sistemini! birbirini! ayırmaktan! ziyade! çoklu! santraller! arası! rekabet! yaratarak! verimlilik! artışı!
ve! düşük! fiyatlı! tarife! üzerinden! satış! yapmak! üzerine! olmuştur.! İlk! reform! dalgasında! üretim!
tesislerinin! payları! eyalet! hükümetleri! tarafından! şahıslara! yatırım! ortaklığı! şeklinde! satılmıştır.!
Özelleştirilmeye! açılan! birimlerin! çoğu! hükümetlerin! güdümünde! kalmıştır.! İkinci! dalga! reformlar!
1997’de!başlayarak!Merkez!hükümet!Enerji!Bakanlığı!yetkileri!özerkleştirilen!Devlet!Enerji!Kurumuna!
devredilmiştir.!Bu!reform!sonucunda!sektörde!özel!şahıs]!devlet!ortaklığı!artarak!elektrik!arzı!ilk!kez!
talebin! üstüne! çıkmıştır.! 2002! yılında! üçüncü! dalga! reformlarla! Devlet! Enerji! Kurumu! varlıklarını!
devlet! kontrollü! on! bir! farklı! işletmeye! devretmiştir.! Elektrik! üretim! birimleri! mülkiyet! payı! ağırlıklı!
devlet! üzerinde! kalmak! kaydı! ile! beş! ayrı! şirkete! bölünmüştür.! Üretim! birimlerindeki! özel! sektör!
yatırımları! ile! kömür! tabanlı! ve! hidroelektrik! santral! sayısında! artışlar! yaşanmasına! rağmen! şebeke!
dağıtım!sistemi!verimliliği!beklenen!kadar!artmamış!ve!şebeke!dağıtımı!Çin!nüfusuna!yetişememiştir.!
Kömür! ve! su! kaynaklarının! fazla! olduğu! batı! eyaletlerinde! üretim! fazlalığına! rağmen! bölgenin! gelir!
zayıflığından! ötürü! talep! yetersiz! kalmış,! zengin! doğu! eyaletlerinde! ise! şebeke! aktarım!
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yetersizliğinden!dolayı!elektrik!arzı!eksik!kalmıştır.!2002!sonrası!artan!şehirleşme!ve!nüfusla!elektrik!
talebi! yıllık! ortalama! %! 9! artarken! elektrik! üretimi! artışı! bu! değerin! hep! altında! kalmıştır.! Elektrik!
üretimi!ve!dağıtımı!arasındaki!denge!sağlanamamıştır!(!Xu!ve!Chen,!2006!:!2459]2462)!
Çin! enerji! sektörü! özelleştirme! sürecine! bir! dizi! eleştiriler! getirilmiştir.! Öncelikle! birbirlerine! rakip!
olması! beklenen! özel! şirketler! birbirlerini! piyasadan! silmek! ve! pazar! paylarını! artırmak! için! hareket!
etmişlerdir.! Özelleştirme! sürecinde! piyasayı! koruyacak! rekabet! kanunları! ve! denetim! yetersiz!
kalmıştır.! Reform! süreçlerinde! prosedürün! eyalet! hükümetleri! tarafından! belirlenmesi! rüşvet,! şirket!
kayırmaca! gibi! usulsüzlükleri! artırmıştır.! Yüksek! hava! kirliliğine! neden! olan! enerji! planlaması!
yapılmıştır.! Santrallerin! %79’unda! kömür! kullanılması! ve! kömür! işletmeciliğin! eyalet! hükümetleri!
mülkiyeti!altında!olması!rekabetçi!enerji!piyasa!yatırımlarını!engellemiştir.!Şebeke!dağıtım!fiyatlarının!
devlet! kontrolü! altında! olması! ve! merkez! hükümetin! sabit! bir! enflasyon! oranını! sürdürebilmesi! için!
tarife! fiyatlarını! bir! politika! aracı! olarak! kullanması! gerçekçi! bir! pazar! düzenini! engellemiştir.! Kömür!
fiyatları! eyalet! hükümetleri! arasında! liberalleşirken! tarife! fiyatlarının! liberalleşmemesi! üretim!
birimlerindeki!kazançları!sıkıştırarak!şebeke!dağıtım!şirketlerinin!yeni!yatırım!kararlarındaki!sürekliliği!
bozmuştur.! Reformlar! süresince! özel! şirketler]merkez! hükümet]! eyalet! hükümetleri! arası!
yükümlülükler! net! bir! şekilde! tanımlanmamış! olup! rekabetçi! piyasa! kuralları! oluşmamıştır!
(IEA,2006:33]100).!
Geçiş! ekonomileri! içinde! önemli! bir! yeri! olan! Rusya’da! reform! hareketlerine! 2001! yılında! enerji!
sektörü!üzerinden!başlanmıştır.!Rus!enerji!sanayi!İngiltere’nin!ürettiği!enerjinin!3,5!katı!kadar!büyük!
bir! enerji! üretme! potansiyeline! sahip! ve! üretim! birimlerinin! %! 70’! i! termik! santraller,! %! 21’! i!
hidroelektrik!santraller!ve!geri!kalanı!da!nükleer!santrallerden!oluşmaktadır.!700.000!km’lik!yüksek!ve!
düşük!voltaj!şebeke!hattına!sahip!olan!Rus!enerji!sanayinin!ana!büyük!ortağı!%52’lik!pay!ile!devletin!
kendisidir.!%!30’luk!pay!yabancı!yatırımcılara!geri!kalan!pay!ise!bölgesel!yerli!yatırımcılara!ayrılmıştır!
(Kennedy!,2003:!746]750).!2007!yılına!kadar!santrallerin!özelleşmesi!ve!sektör!varlıklarının!satılması!
gerçekleştirilmiştir.! Elektrik! üretim! sürecinde! bulunan! devlet! tabanlı! işletmeler! devlet! kontrolü!
altında! kalacak! şekilde! bölgesel! ünitelere! ayrılmışlardır.! Şebeke! iletim! hatlarının! işletmeciliği! devlet!
monopolü! üzerinde! kalmıştır.! Toptan! satış! piyasası! 2010! yılına! kadar! kontrollü! olarak! rekabete!
açılmıştır.!Piyasada!arz!edilen!elektrik!üretim!kapasitesine!eş!değer!bir!toptan!piyasa!gerçekleştirme!
amacı! vardır.! Bu! yöntem! toptan! piyasanın! regülasyonunda! olumlu! etkiler! yapmasına! rağmen!
perakende! piyasa! üzerinde! aynı! başarıyı! göstermemiştir.! ! Enerji! piyasasını! düzenleyen! kurum! konut!
tüketicilerinin!kabul!edecekleri!ortalama!bir!fiyat!üzerinden!tarife!sözleşmelerine!izin!verirken;!konut!
dışı! büyük! alıcı]! satıcılar! için! rekabet! yaratıcı! tarife! sözleşmesi! oluşturmuştur.! Hane! halkı! tüketicisi!
kendisine!avantaj!sağlayacak!tarife!kontratını!satın!alamamıştır.!Rekabet!ve!liberalizasyon!hamleleri!
Rusya’da! perakende! piyasaya! daha! fazla! katılımcının! gelmesinde,! toptan! piyasa! üzerinde! fiyat!
düşürücü! sinyalizasyon! etkisi! yapmasında! ve! inovasyonu! teşvik! etmede! gereken! başarıyı!
sağlayamamıştır.! Temel! problemler! perakende! sektörüne! eşit! olmayan! koşullarda! piyasaya! fazla!
satıcısının! girmesi,! fiyat! asimetrisinin! oluşması! ve! kırsal! bölgelerde! monopol! özellik! taşıyan!
işletmelerin! varlığı! görülmektedir.! Rusya’nın! büyük! üretim! ve! ağ! yapısını! belirli! periyotlarda!
yenilemek! için! perakende! elektrik! sektöründe! rekabetin! iyileştirilmesi! gereklidir.! Fakat! perakende!
piyasadaki! problemler! uzun! vadeli! yatırım! ve! alt! yapı! iyileştirilmelerinde! aksamalara! neden!
olmaktadır.! (Kuleshov,! Vilanien,! Annala,! Gore,2012:40]49)10! yıllık! reform! süresi! sonrasında! enerji!
sektöründeki! liberalleşme! beklentilere! cevap! vermemiş! ve! elektrik! piyasasında! %! 65’ler! civarında!
kalmıştır.! Üretim! birimlerinin! payı! ise! %25’i! geçmemiştir.! Elektrik! piyasasındaki! fiyatlar! devletin!
tavsiyesi! altında! şekillenmek! zorunda! kalmıştır! zira! yönetim! sınırlı! sayıda! olan! elektrik! dağıtım!
işletmelerinin! fiyat! manipülasyon! hareketlerinden! tüketicileri! korumak! istemiştir.! Reformlar! Rus!
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enerji!piyasasını!kamusal!regülasyon!ile!deregülasyon!arasında!askıda!bırakmıştır.!(!Gore!,!Vilainen!,!
Makkonen!ve!Kuleshov!,2012:685)!
Rus! enerji! Sektörü! reformlarının! ulusal! ekonomiyi! etkilemesindeki! eksikliklerden! ötürü! bazı! öneriler!
getirilmiştir.! Yatırımlarını! devam! ettirebilecek! işletme! sayısı! önceden! belirlenen! koşullar! altında!
artırılmalı! ve! birkaç! işletmenin! tekelinden! kurtarılmalıdır.! Ancak! bu! şekilde! şeffaf! ve! tüketiciyi!
koruyan!bir!tarife!sistemi!yaratılmalıdır.!Merkezi!yatırım!fonlarının!oluşturulması!ileriki!yıllarda!üretim!
ve! dağıtım! birimleri! için! gereken! inovasyonlardaki! teknolojik! farlılıkları! bölgeler! arası! en! aza!
indirecektir.! ! Rusya! Bilim! Akademisi! ve! Bilim! Bakanlığı! tavsiyeleri! altında! enerji! sektörünün!
gelecekteki! planlamasının! yapılması! ve! bu! yenilenme! sürecine! destek! verecek! makine]inşaat!
sektörünün! kabiliyetinin! artırılması! öngörülmüştür! (Batenin,! Zeagarnik! ve! Maslennikov,2012:264]
265).!
!Eski!Doğu!Bloku!ülkelerinden!Bulgaristan’!da!ise!enerji!sektörü!reformları!hem!teknik!alt!ve!üst!yapı!
iyileştirmeleri! hem! de! çevresel! faktörler! göz! önüne! alınarak! yapılmıştır.! 1998! yılından! itibaren!
kademeli!bir!liberalizasyon!yürüten!Bulgar!hükümetleri!Sovyetler!Birliğinden!kalma!eski!ve!güvensiz!
kömür]!nükleer!santrallerinin!yenilenmesi!için!Dünya!Bankasının!baskıları!sonucu!enerji!sektöründeki!
liberalizasyon!sürecini!hızlandırmak!zorunda!kalmıştır.!Avrupa!Birliği!uyum!politika!kriterlerine!yönelik!
çevreci!(düşük!karbon!salınımlı)!santrallerin!yapımı!için!Amerikan!şirketleri!ile!anlaşmalar!yapılarak!iki!
tane! yeni! santral! kurulmuştur! (Andonova,2002:11]18).! ! ! Reformların! 2001! yılından! itibaren! Avrupa!
Birliği! Uyumlaştırma! sürecinde! (temiz! ve! verimli! enerji! kullanımı! hedefi)! zorunluluk! olarak!
uygulanması!ülkedeki!enerji!tekniğinin!kalitesini!artırmış!buna!karşın!konut!elektrik!tarifeleri!düşük!ve!
orta! gelirli! sınıfın! aleyhine! gerçekleşmiştir.! Elektrik! fiyatlarındaki! artışlar! ülke! nüfusunun! %60’ında!
refah! kaybına! neden! olmuştur.! Devlet! Enerji! Düzenleme! Komisyonu! elektrik! ve! ısıtma! amaçlı! doğal!
gaz! fiyatlarının! uygulanmasında! yetki! sahibi! olmuştur.! Isınma! ve! aydınlanma! giderlerini!
karşılayamayan! düşük! gelirlilere! Kış! Destekleme! Programı! adı! altında! Kasım]! Mart! ayları! arasında!
sübvansiyon! verilmektedir.! Amaç! düşük! gelirli! sınıfın! elektrik! ve! doğal! gaz! kullanabilme! gücünü!
artırmaktır.!Lakin!bu!uygulama!Avrupa!Birliği!Enerji!komisyonu!tarafından!eleştirilmiştir!zira!komisyon!
bu! tür! kısa! vadeli! destek! politikaları! ile! Bulgaristan’ın! enerji! fakirliğinin! üstesinden! gelemeyeceğini!
ileri! sürmektedir.! Bulgar! hükümetlerinin! uluslararası! kurum! işbirliklerine! ve! tavsiyelerine! uyması!
beklenmektedir!(!Bouzarovski!,!Petrova!ve!!Sarlamanov!,2012:79]81).!
Geçiş!ekonomileri!içinde!yer!alan!bir!başka!ülke!Romanya!ise!enerji!sektörü!reformlarında!diğer!emsal!
ülkelere! göre! daha! başarılı! bir! süreç! sergilemiştir.! Romanya! kıta! içinde! 1882! yılından! itibaren! ilk!
petrol! kuyularının! açıldığı! ve! ticari! elektrik! üreten! bir! ülke! olarak! ulusal! enerji! piyasasına! II.! Dünya!
savaşına! kadar! yabancı! yatırımcı! girişi! sağlamıştır.! Sovyetler! Birliği’nin! dağılmasıyla! beraber! diğer!
Doğu!Avrupa!ülkelerindeki!gibi!enerji!sanayi!içinde!yer!alan!üretim!ve!dağıtım!birimleri!oldukça!eski!
ve!yıpranmış!durumda!idi.!Büyük!alt!yapı!ihtiyacı!olan!ülkede!enerji!sektörü!ile!başlayan!liberal!reform!
süreci! 1990! başlarından! 2006! yılına! kadar! önceden! belirlenmiş! aşamalarla! bitirilmiştir.! Reform!
paketinde!kademeli!liberalleşme,!maliyeti!karşılayacak!bir!tarife!sistemine!geçiş!ve!3.!kişilerin!detaylı!
tetkikler!sonrasında!yatırım!ortaklığını!kabul!eden!hukuki!düzenlemelerin!oluşturulma!süreci!gibi!ön!
planda!tutulan!hedefler!belirlenmiştir.!2006!yılına!kadar!tamamlanan!uyum!süreci!sonrasında!Dünya!
Bankası! gözetiminde! ulusal! enerji! piyasası! bütün! varlıkları! ile! yabancı! yatırımcılara! açılmıştır.!
Özelleştirme!sürecinde!İtalyan!enerji!firması!Enel,!Alman!enerji!devi!E.ON!ve!%!65’i!devlet!kontrolü!
altında! olan! Çek! CEZ! Romanya! sermaye! piyasası! üzerinden! büyük! miktarda! yatırım! girişi!
gerçekleştirerek! Romanya! enerji! sanayine! destek! sağlamışlardır.! Romanya’nın! yabancı! yatırım! girişi!
ve! sermaye! hareketliliği! konusunda! diğer! Doğu! Avrupa! ülkelerine! göre! daha! başarılı! olmasında!
başarılı! hükümetlerinin! özelleştirme! sürecindeki! tutumları! dikkat! çekicidir.! Romanya! hükümetleri!
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özelleştirme!süreci!içinde!siyasi!kararlar!yerine!ekonomik!kararları!ön!planda!tutmuştur.!Boru!hatları,!
elektrik! üretim! ve! dağıtım! birimlerinin! reform! süreci! içinde! üçüncü! şahısların! kolayca! yatırım! payı!
elde! etmeleri! geniş! ve! detaylı! tetkikleri! ön! gören! yasalarca! engellenmiştir.! Hükümetin! özelleştirme!
sürecinde!her!yatırımcıya!eşit!uzaklıkta!adil!davranması!sonucu!ulusal!enerji!sanayinin!yenilenmesi!ve!
rekabete!açık!hale!gelmesi!kolaylaşmıştır!(!Haar!ve!Marinescu,2011:137).!!
Avrupa!Birliği!(AB)!kurucu!ülkeler!arasında!ise!liberalleşme!1996!yılında!elektrik!ve!1998!yılında!doğal!
gaz! piyasasında! başlamış,! 2003! sonrası! ise! her! iki! iç! piyasada! üretim]aktarma! birimleri! ve! şebeke!
dağıtımın! ünitelerinde! ayrıştırmalar! artarak! özelleştirme! hız! kazanmıştır.! Enerji! birimlerinin!
ayrıştırılarak! özelleştirme! aşamasında! yüksek! gerilim! ağları! ve! şebeke! birimlerinin! ağırlıklı! AB! dışı!
yabancı! yatırımcıların! tekelinde! kalma! olasılığı! Avrupa! Birliği! kurullarında! en! çok! tartışılan! konu!
olmuştur! (Mükusch! ,2011:1379).! Kurucu! üyelerin! enerji! sektörü! ağırlıklı! devlet! monopolü! altında!
şekillenmiştir.! Almanya]Avusturya! gibi! bazı! ülkelerde! 1990’lardan! önce! bölgesel! devlet]özel! sektör!
bileşimi! altında! enerji! işletmeciliği! başlamıştır.! Bu! yıllarda! Avrupa! Birliği! ülkelerinde! önce!
telekomünikasyon! sektörü! üzerinden! özelleştirme! süreci! başlatılmış,! arkasından! enerji! sektörü! ile!
devam! edilmiştir.! ! Birlik! içinde! sırasıyla! 1996,! 2003! ve! en! son! 2007! yıllarında! özelleştirme!
yönetmeliklerinde! değişikliklere! gidilmiştir.! En! son! yönetmelik! değişikliği! ile! piyasaya! katılım!
şartnameleri,! şebeke! üretim! ve! dağıtım! hatlarında! şeffaf! bir! ayrıştırma! sürecinin! gerçekleştirilmesi!
hedeflenmiştir.! Mikro! tabanlı! piyasa! düzenlemeleri! ile! enerji! tedarik! verimliğinin! artması!
beklenmektedir!(Koppenfels,2010:77]78)!!
!Avrupa!ülkelerindeki!genel!durum!incelendiğinde!yabancı!yatırımcılara!enerji!piyasasını!tam!rekabet!
koşulları!altında!İngiltere!ve!İskandinav!ülkeleri!açmıştır.!AB!içinde!kalan!diğer!ülkeler!sınırlı!derecede!
enerji!sektöründe!özelleştirmelere!gitmişlerdir.!Yapılan!özelleştirmeler!ise!birkaç!yerel!büyük!işletme!
üzerinde! kalmak! kaydı! ile! gerçekleşmiştir.! Avrupa! enerji! güvenliğinin! ön! planda! tutulması! ve! AB!
içindeki!bazı!hükümetlerin!yerel!ve!kıta!içi!piyasayı!kontrol!altında!tutma!istekleri!rekabet!dışı!piyasa!
formatında! takılı! kalmalarına! neden! olmaktadır.! Piyasa! içinde! yüklenici! büyük! işletmelerin! hisse!
dağılımı! konusunda! AB! dışı! yabancı! üçüncü! şahısların! yatırımları! kısıtlı! bırakılmıştır.! İngiltere! dışında!
kalan! ülkelerde! enerji! üretim! –! aktarma! ve! dağıtım! hizmetlerinin! ayrıştırılması! tam!
gerçekleşmediğinden! AB! dışı! üçüncü! şahıslara! hisse! satışları! yavaş! ve! oldukça! sınırlı! kalmıştır.!
Almanya,! Avusturya,! Fransa,Belçika,! İtalya! başta! olmak! üzere! AB! içindeki! İngiltere! hariç! ülkelerde!
özelleştirmeler! çoğunluk! hissesi! yerel! işletme! olmak! kaydı! ile! büyük! uluslararası! ortaklı! şirketler!
üzerinde! bulunmaktadır.! Bu! şekilde! AB! içindeki! hükümetler! kıta! enerji! piyasasının! kontrolünü! tek!
elden! kuvvetli]! güvenilir! yerel! işletmeler! üzerinden! kullanmak! istemektedirler.! Yakın! zamanda! AB!
içindeki! büyük! enerji! şirketleri! devir! alma! veya! yatırım! ortaklığı! üzerinden! Merkez! Avrupa]Doğu!
Avrupa! –! Avrasya! kökenli! yerel! şirketlere! yönelik! yatırım! girişimlerinde! bulunmaktadır! (! Haar! ve!!
Marinescu!:2246]2247!).!!Türk!enerji!şirketi!Enerjisa!ile!2017!başından!itibaren!Alman!enerji!devi!E.ON!
arasındaki! yatırım! ortaklığı! süreci! buna! bir! örnektir! (EoN,2017:! 134! ve! 160).! Enerjisa! 2017! tarihine!
kadar! ! %! 50! hisse! ortaklığı! bulunan! Avusturyalı! elektrik! üreticisi! ve! tedarikçisi! Verbund! A.G.! ile!
beraber!çalışmakta!idi.!Avusturya!şirketinin!tüm!hisseleri!2018!yılı!içinde!Alman!şirketine!devredilmiş!!
ve! bu! birleşme! ile! eşit! hisse! yapısına! dayalı! ortaklık! üzerinden! doğal! gaz! ticareti! alanında! faaliyet!
göstermesi!hedeflenmektedir.!(!Enerjisa,2018)!
Sonuç!!
Enerji! kaynaklarının! kullanımı! insanlığın! evrimi! ile! paralel! bir! seyir! göstermiştir.! Buna! karşın! enerji!
kaynaklarını!kontrol!altında!tutmak!ve!işletmek!mülkiyet!kavramı!ile!perçinlenmiştir.!Sanayi!Devrimi!
ile!kaynakları!kullanma!ve!elde!tutma!isteği!arttıkça!bu!kaynaklara!asli!mülkiyetine!sahip!olan!ülkeler!
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ile!kaynakları!talep!eden!gelişmiş!sanayi!ülkeleri!arasındaki!ekonomik!ve!politik!bağımlılık!uluslararası!
diplomasin!çalışma!konusunda!yer!almıştır.!!
!18.YY! başlarından! itibaren! fosil! yakıt! formlarının! talep! artışı! enerji! kaynaklarını! ilerleyen! yüzyılda!
ticarete! dönük! kıymetli! bir! mal! haline! getirmiştir.! Fosil! yakıt! formlarının! birçok! alanda! kullanılması!
enerji!piyasası!alanını!genişleterek!küresel!finansla!olan!bağını!güçlendirmiştir.!!!Toprak!altından!elde!
edilen! fosil! yakıt! formları! sadece! büyük! üretim! değerlerinin! elde! edilmesine! değil,! nüfus! artışı! ile!
büyüyen! şehirlerin! yayılmasına! da! hizmet! etmiştir.! Şehir! ve! sanayi! bölgelerinde! elektrik! talebi! artışı!
üretim! ve! şebeke! dağıtım! hizmetlerinin! ulusal! stratejik! önemini! ortaya! çıkartmış,! bu! hizmetlerin! 2.!
Dünya! Savaşı! ertesinde! biçimlenen! Keynesyen! Refah! Devleti! yaklaşımı! ile! devlet! kontrolü! altında!
gerçekleştirilmesi! için! gerekçe! olmuştur.! Savaş! sonrası! 1974! Petrol! Krizine! kadar! gömülü! liberalizm!
olarak! da! adlandırılan! dönemde! hem! gelişmiş! hem! gelişmekte! olan! ülkelerde! elektrik,! ulaşım! gibi!
kamu! hizmetleri! yaratımında! oluşan! yüksek! maliyetler! ulusal! bütçe! açıklarının! yükselmesine! neden!
olmuştur.! Bu! açıklar! kamu! işletmeciliğinin! sorgulanmasına! neden! olurken! özel! piyasa! katılımcıları!
tarafından!sunulmasına!da!olanak!sağlamıştır.!1970’li!yıllardan!itibaren!neoliberal!akım!serbest!pazar!
ekonomisi! ve! özelleştirme! kavramları! ile! bütünleşmiştir.! Bu! bütünleşmenin! ilk! hamlesi! yatırım! ve!
işletme! karlığının! yüksek! olacağı! enerji! sektörü! ve! özellikle! elektrik! üretim! ve! dağıtım! ünitelerinde!
gerçekleşmiştir.!Kısa!sürede!serbest!pazar!düzenlemeleri!ve!özelleştirmeler!gelişmekte!olan!ülkelerde!
de!gerçekleştirilmiştir.!Zira!20.YY!ortasından!itibaren!bu!ülkelerdeki!nüfus!artışları,!hızlı!şehirleşme!ve!
artan! sanayi! üretim! değerleri! elektrik! tüketim! taleplerinin! sanayi! ülkelerine! göre! daha! yüksek!
seviyede!seyretmesine!neden!olmuştur.!!
!1980’li! yıllardan! itibaren! elektrik! sektörü! özelleştirmeleri! Latin! Amerika! ülkelerinde! başlatılmıştır.!
Lakin!bu!ülkelerdeki!uygulama!sonuçları!üretim!ve!dağıtım!birimlerinde!teknolojik!gelişim!sağlarken!
toplumun! geneli! üzerinde! yüksek! vergi! yüküne! ve! gelir! zayıflamasına! neden! olmuştur.! ! Latin!
Amerikan! ülkelerindeki! özel! işletmeler! döviz! fiyatlarından! etkilenmiş! ve! işletme! maliyetlerini! birim!
satış! fiyatlarına! yansıtmak! zorunda! kalmışlardır.! Üretim! ve! dağıtım! maliyetlerini! yeni! yatırımları!
keserek! veya! servis! kalitelerini! azaltarak! karşılama! yoluna! gitmişlerdir.! Kamu! menfaatini! ön! planda!
tutan!bir!fiyatlamadan!yoksun!sözleşmeler!üzerinden!üretim!ve!dağıtım!yapılmıştır.!Toplumun!sosyal!
çıkarını!gözetecek!bir!fiyatlamayı!sağlayan!hukuksal!alt!yapı!bu!ülkelerdeki!belirgin!eksikliklerden!bir!
tanesidir.!Sektör!içindeki!üretim]dağıtım!ve!aktarma!birimlerinin!ayrıştırılarak!birbirlerinden!bağımsız!
şirketlere! devrinin! maliyet! ve! fiyat! avantajı! sağlayacağı! anlaşılmıştır.! ! Sektör! içinde! hizmetlerin!
ayrıştırılmasında!büyük!sermayeli!birkaç!şirkete!monopol!hakkı!verilmemelidir.!!
!Asya! ve! Balkan! ülkelerinde! özelleştirme! sonuçları! özelleştirme! öncesi! ve! sonrasında! devletin! kamu!
menfaatini! dikkate! alacak! kontrol! ve! denetleme! mekanizmalarını! yasal! taban! üzerine! nasıl! kurması!
gerektiğini! açıklamaktadır.! ! Bulgaristan! örneğindeki! gibi! elektrik! tarifelerinin! yükselmesi! sonucu!
devletin!düşük!gelirli!hane!halkına!sübvansiyon!vermesi!bir!çözüm!olarak!görülse!de!devletin!makro!
dengelerini! bozacak! popülist! bir! uygulamadır.! ! Enerji! piyasasının! planlı! ve! kademeli! liberalleşme!
sürecinin! varlığı! piyasa! etkinliği! açısından! avantaj! sağlamıştır.! Sektör! içinde! yer! alan! işletmelerdeki!
yatırım!ortaklığı!kriterlerine!yönelik!çerçeve!kanun!düzenlemelerinin!önceden!yapılmış!olması!ve!her!
tip! yatırımcı! için! ayrımsız! uygulanmasının! gerekliliği! anlaşılmıştır.! Üretim]dağıtım! ve! aktarım!
ünitelerinin!özelleştirme!sonrası!teknik!açıdan!da!birbirlerini!desteklemesinin!önemi!ortaya!çıkmıştır.!
Büyük! sermayeli! şirketlerin! küçük! sermayeli! şirketleri! ortadan! kaldırmasını! engelleyecek! piyasa!
kanunları! ile! etkin! bir! piyasa! oluşturulmalıdır.! Devlet! tarife! fiyatları! üzerindeki! kontrolünü! düşük!
enflasyon!oranlarını!yakalamak!için!kullanmamalıdır.!!
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Enerji! sektörü! açısından! ülke! örneklerine! göre! elde! edilen! bu! sonuçlar! diğer! kamu! hizmetlerinin!
özelleştirilmesi!sonrasında!da!dikkate!alınmalıdır.!Zira!bu!sonuçları!barındıran!bir!özelleştirme!girişimi!
bütün!ekonomi!ekolleri!açısından!kabul!görmelidir.!!
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Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Naci Yılmaz, Prof.Dr. Özlem Taşseven1
Doğuş University, Doğuş University
Bu çalışmada, Türkiye’nin özel sermayeli ve yerli mevduat bankalarının 2007-2017
yılları arasındaki finansal performansını CAMELS reyting sistemine göre ölçülmüştür.
Yapılan analize göre; özel sermayeli yerli mevduat bankaları grubunda yer alan 8 adet
bankadan Akbank, İş Bankası, Anadolu Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın geçmiş on
bir yıllık toplam CAMELS puan değerlerinin dönemsel ortalamalarının pozitif olduğu
tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu bankaların olumlu performans sergiledikleri söylenebilir.
Çalışmada incelenen bankalar içerisinde, Akbank ortalama toplam CAMELS puanı en
yüksek bankadır. Buna karşın, gruptaki diğer bankalardan Fibabanka, Şekerbank, Türk
Ekonomi Bankası ve Turkish Bank’ın ise ortalamalarının negatif olduğu ve olumsuz
performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Finansal Performans, CAMELS
JELKodları: G18, G28.
CAMELS Analysis of the Domestic and Private Banks in Turkey
In this study we measure the financial performance of the private and domestic banks of
Turkish banking system between 2007-2017 years using the Camels rating system.
According to the results of the analysis, it is concluded that Akbank, İş Bank, Anadolu
Bank and Yapı Kredi Bank have positive values in terms of the periodic avarages of the
total CAMELS figures in the last eleven years. Thus it can be said that they performed
well in that period. Among these banks, Akbank has the highest total as CAMELS figure.
However, Fibabanka, Şekerbank, Türk Ekonomi Bank and Turkish Bank have negative
averages and perform less than the others.
Key Words: Banking, Financial Performance, CAMELS
JELCodes: G18, G28.
Giriş
Finansal sistemin temelini oluşturan bankalar tasarrufların fon fazlası olanlardan alınarak
fon açığı olan kamu ya da özel kuruluşlara aktarılmasını sağlamada aracılık fonksiyonunu
yerine getirirler. Böylece sağlanan fonların verimli ve kârlı alanlara aktarılması, para
piyasası aracılığıyla ülkelerin ekonomik büyümesini sağlamaktadır. Tüm dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de ekonomik ve finansal gelişmeler bankacılık sektörünün banka
gruplarının finansal sistem içindeki payı, yapılanmasında ve bankaların finansal
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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yönetimindeki önceliklerin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Küreselleşmenin ve
teknolojik gelişmelerin etkisiyle bankacılık sektöründeki ürünlerin çeşitlenmesi
sonucunda bankacılık sektöründe performansın yakından takip edilmesi gereği ortaya
çıkmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği büyük ölçekli üretim ve dış ticaretin finansmanı
için bankacılık sektörünün sürekli büyümesi beklenmektedir.
Bankalar kullanımına aracılık ettiği kaynakların büyük ölçüde başkalarına ait olması,
üstlendikleri risklerin sahip oldukları özkaynaklarına göre daha büyük olması,
yönettikleri fonların mutlak büyüklüğü, finansal piyasalardaki etkinlikleri, faiz, kur ve
para politikaları gibi makroekonomik değişkenlerle arasındaki çift yönlü etkileşimden
dolayı, hem kamu otoritesi hem de yatırımcılar tarafından yakından izlenen kurumlardır.
Dolayısıyla, banka performanslarının değişik yöntemler kullanılarak sürekli bir şekilde
analiz edilmesi son derece önemlidir. Ayrıca son yıllarda sık rastlanan finansal ve
bankacılık krizleri ekonominin tamamını etkilediği için banka performansının sürekli
izlenmesinin önemini arttırmaktadır. Finansal kriz dönemlerinde bankacılık sektöründe
banka birleşme ve tasfiyeleri yaşanmaktadır. Finansal krizleri önlemeye yönelik kamu
otoritesince yasal düzenlemeler ve regülasyonlar yapılmaktadır.
Bankacılık sektörünün sergilediği performans ulusal ekonomideki tüm ekonomik
aktörleri etkilemektedir. Bu yüzden bankacılık sektörünün performansının ölçülmesi ve
denetiminin yapılması önem taşımaktadır. Günümüzde pek çok ülke bankacılık
kurumlarının performanslarını değerlendirilmesi ile ilgili değişik teknikler
kullanmaktadırlar. 1979’li yıllarda ilk olarak ABD gözetim ve denetim otoriteleri
tarafından bankaların uzaktan denetimi için geliştirilmiş olan CAMELS derecelendirme
sistemi geliştirilmiştir. Çoğunlukla uzaktan denetim amacıyla kullanılan CAMELS
derecelendirme sistemi, yaygın olarak uzaktan gözetimin önemli araçlarından biridir.
Bankaların düzenli çalışmalarını teminen kullanılan bu bileşik performans değerinde; C
sermaye yeterliliğini (capital adequacy), A varlık kalitesini (asset quality), M yönetim
yeterliliğini (management adequacy), E kazanç durumunu (earnings), L likiditeyi
(liquidity), S ise piyasa risklerine duyarlılığını (sensitivity to market risk) temsil
etmektedir. CAMELS derecelendirme sisteminde bankalar her bir bileşen için
derecelendirilmektedir. Derecelendirme aşamasında çeşitli finansal rasyolar
kullanılmakta ve derecelendirme 1-5 arası likert ölçek üzerinden yapılmaktadır. Ölçeğe
göre “1” ilgili bileşende en iyi performans gösteren bankaları göstermektedir ve artan not
kötüleşen duruma işaret etmektedir. Her bir bileşen bu şekilde hesaplandıktan sonra bu
bileşenlerin ağırlıklı bir ortalaması alınarak, bankaya ait genel bir not bulunmaktadır. Bu
derecelendirme yapılırken ağırlıklar bankanın yapısı, büyüklüğü, genel ve/veya bankaya
özel konular dikkate alınarak oluşturulmaktadır. “1” her yönden güçlü bankaları, “2”
genel olarak güçlü bankaları, “3” Bankanın performansıyla ilgili problemler olduğunu ve
olası şoklara karşı yeterince dayanıklı olmadığını, “4” ciddi problemleri olan ve
finansal/yönetimsel bozulmaların yaşandığı ve dolayısıyla performansı kötü olan
bankaları, “5” Çok ciddi mali ve/veya yönetimsel problemleri olup, yüksek batma riski
taşıyan bankaları temsil etmektedir (Selçuk ve Tunay, 2004. Sakarya, 2010).
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren özel sermayeli ve yerli bankaların
2007-2017 yılları arasındaki performanslarını CAMELS reyting yöntemi kullanılarak
analiz etmek ve bankaları performanslarına göre karşılaştırmaktır. Çalışmanın ikinci
bölümünde CAMELS analizi ile ilgili literatür çalışmaları özetlenmiştir. Üçüncü
bölümünde Türkiye’de bulunan özel sermayeli ve yerli mevduat bankalarına ilişkin
CAMELS analizi yer almaktadır. Son bölümde sonuçlar yer almaktadır.
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CAMELS Analizi ile ilgili Literatür Taraması
Bankaların fon arz edenlerden fon talep edenlere doğru akışı sağladığı temel fonksiyon,
finansal aracılık olarak adlandırılır. Finansal aracılık uzun dönemli büyüme için
ekonominin temel ihtiyacı olan fon akışının sağlıklı biçimde sürdürülmesini amaçlar.
(Dinç, 2016. Levine, 2000 ve Benli vd., 2018) Finansal aracılık yapan bankacılık sektörü
birçok bilimsel çalışmanın konusu olmuş ve farklı yöntemlerle sektörün finansal
performansı ölçülmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda bankacılık sektörünün performansının
ölçülmesinde kullanılan analizlerden biri olan CAMELS reyting sistemine ilişkin ulusal
ve uluslararası nitelikteki bazı bilimsel çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Ulusal
Karakuş

Kaya

Kılıç ve
Fettahoğlu
Beycan

Çinko ve
Avcı

Tükenmez
vd.

Uysal

Solak

Arıçelik

Sakarya

Araştırma
Dönemi

Yazar

Tablo 1
Banka Performansının CAMELS Modeli ile Analizine İlişkin Literatür Özeti!
Araştırma
Konusu

Araştırma Yöntemi

1997- Türkiye’deki
1999 mevduat
bankaları

CAMELS ve
BORDA

1997- Türkiye’de
2000 faaliyet
gösteren 45
banka
2001- Türkiye'de
2004 faaliyet
gösteren
bankalar
2002- Türkye'deki
2006 kamu
bankaları

CAMELS ve seçilen
21 finansal oran

1996- Türkiye’deki
2000 özel
sermayeli
ticari
bankalar
2003- Türkiye’deki
2007 kamu
bankaları

CAMELS ve seçilen
22 finansal oran

2005- Türkiye'deki
2008 kamu, özel,
yerli ve
yabancı
sermayeli
bankalar
1995- Türkiye'deki
2008 ticari
bankalar

CAMELS

2002- Türkiye’de
2009 faaliyet
gösteren 13
ticari banka
2005- İMKB'de
2007 işlem gören

CAMELS ve seçilen
19 finansal oran

CAMELS ve seçilen
26 finansal oran
CAMELS ve seçilen
26 finansal oran

CAMELS ve seçilen
17 finansal oran

CAMELS ve seçilen
25 finansal oran

CAMELS ve seçilen
19 finansal oran

Araştırma Bulguları Yayın Yılı

Mali yapılarının sağlamlığına göre bankalar 4 gruba
ayrılmıştır:1998'de Fona devredilen bankaların tamamının mali
yapıları daha az sağlam olan Grup 3 ve 4’de yer aldığı
görülmüştür. Yayın yılı 2001
CAMELS değerleri 2000 yılında 1997 yılına göre kötüleşmiştir.
1997'de başarılı ölçülen bankaların sadece %17’si Fona
devredilmiştir. Dolayısıyla ölçmenin başarılı sonuçlar verdiği
gözlemlenmiştir. Yayın yılı 2001
Türk bankacılık sektörünün 2000 krizinin etkilerinden kurtulup
büyüme eğilimi gösterdiğini, 2002 yılı hariç 2003 ve 2004
yıllarında ilerlemenin devam ederek 2004 yılında endeksin 100
tam puana ulaştığını saptamışlardır. Yayın yılı 2005
2001 sonrasındaki yeniden yapılandırma sayesinde kamu
bankalarının performansları iyileşmiş ancak piyasa riskine
duyarlılık unsuru negatif çıkmıştır. Diğer mevduat ve ticaret
bankalarına nazaran daha yüksek piyasa riskine sahiptirler. Yayın
yılı 2007
Fona devredilen bazı bankaların Fona devredilmeyen ve faaliyetine
devam eden bankalara göre daha iyi CAMELS derecesine sahip
oldukları için CAMELS analizinin Fona devri doğru tahmin
edemeyeceğini tespit etmişlerdir. Yayın yılı 2008
Likidite unsurunun 3 kamu bankasının CAMELS puanlarında
görülen artışın en önemli nedeni iken, aktif kalitesi, yönetim
kalitesi ve piyasa riskine duyarlılık unsurlarının ise diğer
bankalarda puanın düşmesine sebep olduğunu tespit etmişlerdir.
Yayın yılı 2009
CAMELS sistemi Türkiye'deki mevduat bankalarının hem
performans gelişiminin göstergesi ve hem de erken uyarı aracı
olarak da kullanılabilir. Yayın yılı 2010

Türkiye'de 2001 bankacılık krizinin tahribatının büyük olduğunu,
sonrasında olumlu gelişmeler yaşandığını ve2008 de CAMELS
puanının azalması küresel finansal krizinden kaynaklanmıştır.
Yayın yılı 2010
CAMELS puanlarında 2002-2007 diliminde bir iyileşme olurken,
2008-2009 diliminde ise küresel krizin etkisiyle düşüşler
yaşanmıştır. Yayın yılı 2010
Yabancı sermayeli bankaların sermaye yeterlilik unsurunun yerli
bankalara nazaran daha düşük, karlılık ve likidite unsurlarının ise
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toplam 13
yerli ve
yabancı
sermayeli
mevduat
bankası
Abdullayev
2005- Türkiye’deki
2008 mevduat
bankaları
Kandemir ve 2001- Türkiye’deki
Arıcı
2010 25 mevduat
bankası
Dinçer vd.
2015 Türkiye’deki
21 mevduat
bankası
Ege vd.
2002- Türkiye’deki
2010 mevduat
bankaları
Gümüş ve
Nalbantoğlu
Coşkun ve
Kargin

Güney ve
Ilgın
Gündoğdu

Benli vd.

Uluslararas
ı
Derviz ve
Podpiera

yerlilerde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Piyasa risklerine
karşı yabancı bankaların daha hassas oldukları ortaya çıkmıştır.
Yayın yılı 2010

CAMELS

Bankaların CAMELS puanları 2005-2008 yıllarında sürekli
artmıştır. Yayın yılı 2013

CAMELS ve seçilen
19 finansal oran

Yabancı bankaların aktif ve yönetim kalitesi unsurlarında daha iyi
oldukları saptanmıştır. Yayın yılı 2013

CAMELS ve seçilen
21 finansal oran

Bankaların kredi derecelendirmesinde varlık kalitesi, yönetim
kalitesi ve piyasa riskine duyarlılık unsurları etkili iken sermaye
yeterliliği ve karlılık unsurları etkili değildir. Yayın yılı 2015
Kamu mevduat bankalarının sermaye yeterliliği, piyasa risklerine
duyarlılık ve yönetim kalitesi unsurlarında; özel mevduat
bankalarının karlılık unsurunda; yabancı sermayeli mevduat
banklarının ise aktif kalitesi ve likidite unsurlarında daha iyi
oldukları tespit edilmiştir. Yayın yılı 2015
Bankaların puanlarında ve bilançolarında 2001 krizinden sonra
düzelme tespit edilmiştir. Yayın yılı 2015

CAMELS

2002- Türkiye’deki
2013 mevduat
bankaları
Türkiye'de
yabancılara
satılan 3
mevduat
bankası
2002- Türkiye’deki
2012 mevduat
bankaları
2005- Türkiye'nin
2015 en büyük 10
bankası

CAMELS

2010- Türkiye’deki
2017 katılım
bankaları

CAMELS ve seçilen
18 finansal oran

1998- Çek
2001 Cumhuriyeti’
ndeki üç
büyük özel
banka
Christopoulo 2003- ABD’de
svd
2007 LehmanBroth
ersYatırım
Bankası
Prasad ve
2005- Hindistan’da
Ravinder
2010 faaliyet
gösteren 20
ulusal banka
Mikayilov
2007- Azerbaycan'd
ve Muhtarov 2010 aki 10 yerli
sermayeli
banka
Kumar vd.
1998- Hindistan’da
1999 faaliyet
ve
gösteren
2012- toplam 10
2013 özel ve kamu
bankası

CAMELS

Yabancı bankalar tarafından satın alınan üç bankanın
performansında düşüş gerçekleşmiştir. Yayın yılı 2016

CAMELS

Puanları en yüksek grup yabancı sermayeli mevduat bankaları
iken, en düşük grup ise özel sermayeli mevduat bankalarıdır.
Yayın yılı 2016
Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası
ve Vakıflar Bankası’nın olumlu performans; buna karşın sırası ile
Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı ve Kredi Bankası’nın kötü
performans sergilediği sonucuna ulaşılmıştır. Yayın yılı 2017
CAMELS analizinin sonucunda en iyi performansa sahip olan
bankanın Türkiye Finans Katılım Bankası olduğu görülürken en
kötü performansa sahip bankanın da Kuveyt Türk olduğu
görülmektedir. Fakat genel olarak bankalar negatif seyir izlemeye
yatkın görünmektedirler. Yayın yılı 2018

CAMELS ve seçilen
29 finansal oran

Standard&Poors ve
CAMELS

CAMELS modelinin tahmin gücünün yüksek olduğunu ortaya
koymuşlardır. Yayın yılı 2008

CAMELS

Bankanın kredi yönetiminin kötü olduğu tespit edilmiştir. Yayın
yılı 2011

CAMELS

Andra, Baroda ve Punjab&Sindh bankalarının en iyi performanslı
ilk 3 banka, Hint Merkez Bankasının ise en kötü performanslı
banka olduğunu tespit etmiştir. Yayın yılı 2012

CAEL ve seçilen 12
finansal oran

Bankaların sermaye yeterliliği ve karlılık unsurlarının yüksek, aktif
kalitesi unsurunun negatif ve likidite unsurunun vasat olduğu tespit
edilmiştir. Yayın yılı 2012

CAMELS, oran
analizi ve t-testi

Özel sermayeli bankalar ile kamu sermayeli bankaların
performansları arasında önemli bir fark tespit edilmemiştir. Yayın
yılı 2013
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Türkiye’de Özel Sermayeli Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi
Çalışmanın amacı, 2017 yılı verilerine göre Türkiye’nin özel sermayeli yerli mevduat
bankalarının 2007-2017 yılları arasındaki finansal performansını CAMELS reyting
sistemine göre ölçmektir. Çalışmada Türkiye Bankalar Birliği’nin kamuya açık
raporlarındaki istatistiksel veriler kullanılmıştır. Tablo 2’de 2017/12 dönemi verilerine
göre Türk bankacılık sisteminde özel sermayeli yerli mevduat bankalarının aktif
büyüklük yüzdelerine yer verilmiştir. Türk bankacılık sisteminde aktif büyüklük
sıralamasına bakıldığında bu bankaların toplam sektör içerisindeki payının % 36,5 olduğu
görülmektedir. Bu grupta yer alan bankaların isimleri alfabetik sıraya göre şöyledir;
Akbank, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası,
Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası. Bu bankaların bilanço aktif toplamlarının
sektörün toplam aktif büyüklüğü içindeki payları Tablo 2 de gösterilmiştir.
Tablo 2
Özel Sermayeli Yerli Mevduat Bankaları ve Sektör Payları (2017)
Banka
Akbank T.A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Turkish Bank A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
TOPLAM

Sektördeki aktif payı(%)
10,2
0,5
0,6
1,0
0,1
2,8
11,7
9,6
36,5

Kaynak: TBB İstatistiki Rapor

Çalışmada ele alınan bankalar, Türk bankacılık sisteminde yer alan özel sermayeli yerli
mevduat bankalardır. Bu grupta faal olan 8 banka bulunmaktadır. Fon bünyesinde
bulunan Adabank aktif olarak faaliyet göstermediğinden analizin kapsamına
alınmamıştır. Bu bankalar, Türk bankacılık sisteminin toplam aktiflerinin % 36,5’ini
oluşturmaktadır. Çalışmada yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular 2007-2017
dönemini içermektedir. Bu nedenle analizin sonuçları hem incelenen bankalar hem de
ilgili dönem çerçevesinde yorumlanmalıdır. 2007-2017 döneminde elde edilen bulgular,
incelenen bankaların ileriki dönemlerdeki finansal performansı hakkında yorum yapma
olanağı vermemektedir.
Çalışmanın yöntemi, finansal yönetimin temelini oluşturan mali oran analizi ile
matematiksel işlemlerin karmasından oluşan CAMELS reyting yöntemidir. CAMELS
reyting sistemi, ilk olarak 1979 yılında, Federal Mali Kurumlar İnceleme Komitesi
tarafından bir inceleme yöntemi olarak benimsenmiştir. CAMELS, bir bankanın finansal,
yönetimsel ve operasyonel yönden güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektedir. CAMELS
reyting sisteminin amacı tüm finansal kuruluşların kapsamlı ve standart bir şekilde
değerlendirmesini sağlamak ve finansal zayıflık gösteren kuruluşları ayırt etmektir.
(FED, 1996) 1997 yılına kadar 5 unsur ile kullanılan sisteme, “S” piyasa risklerine
duyarlılık unsuru da eklenmiştir. CAMELS, genel kabul görmüş bir reyting sistemi olup
ülkemizde de BDDK tarafından kullanılmaktadır. CAMELS, 6 farklı unsurdan
oluşmaktadır. CAMELS reyting sistemi bir bankanın altı farklı açıdan yeterliliğini
ölçmekte ve risklerini dikkate almaktadır. Sistemi oluşturan bu altı unsur; sermaye
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yeterliliği (Capital Adequacy), aktif kalitesi (Asset Quality), yönetim kalitesi
(Management Quality), kazanç (karlılık) durumu (Earnings), likidite (Liquidity) ve
piyasa riskine duyarlılık (Sensitivity to Market Risk) olarak sıralanmaktadır (Selçuk ve
Tunay, 2004. Sakarya, 2010).
Çalışmada incelenen bankaların CAMELS değerleri hesaplanırken 8 aşamalı bir süreç
takip edilmektedir;
1.! Veri Setinin Oluşturulması: Çalışmada incelenen 8 bankanın 2007-2017 yıllarına ait
6 grup 29 adet finansal orandan oluşan veri seti oluşturulur.
2.! Referans Değerinin Hesaplanması: Her yıl için 8 bankanın 29 adet finansal oranı
ayrı ayrı analiz edilir. Böylelikle, her yıl için oluşturulan toplam 232 (8 adet banka
* 29 adet finansal oran) finansal oranın aritmetik ortalaması alınır.
3.! Endeks Değerinin Hesaplanması: Her yıl için hesaplanan referans değerinin, her
bankanın o yıla ait değerine bölünmesi ile endeks değeri bulunur. (Referans Değeri
/ Banka Değeri)*100 şeklinde hesaplanır.
4.! Sapma Değerinin Hesaplanması: Çalışmada kullanılan 29 adet finansal oranın (+)
ya da (-) yönleri bulunmaktadır. Eğer; finansal oranın yönü (+) ise (Endeks Değeri 100); (-) ise (100- Endeks Değeri) şeklinde sapma değerler bulunur.
5.! Sapma Değerinin Ağırlıklandırılması: Bulunan her sapma değer, söz konusu
finansal oranın grup içerisindeki ağırlığına bölünmektedir. Böylece, sapma
değerlerin ağırlıklandırılmış hali hesaplanır.
6.! Ağırlıklı Sapma Değerlerinin Toplanması: Ağırlıklandırılmış sapma değerler her
grup bazında (CAMELS) toplanarak hesaplanır.
7.! Toplam Ağırlıklı Sapma Değerlerinin Grup Bazında Ağırlıklandırılması: Toplam
ağırlıklı sapma değerler ile grup ağırlıkları çarpılır.
8.! CAMELS Değerlerinin Bulunması: 7. aşamada bulunan grup bazındaki toplam 6
adet ağırlıklı sapma değerler toplanır. Bulunan Değer CAMELS değerleridir
(Gündoğdu, 2017).
Çalışmanın analiz kısmında 8 aşama tek tek uygulanmıştır. İlk adım olarak çalışmanın
kısıtlarına göre belirlenen finansal oranları CAMELS reyting yöntemine göre
sınıflandırılmıştır. Söz konusu finansal oranlar, 6 grupta toplam 29 finansal orandan
oluşmaktadır. İşletmelerin finansal yönetimi için önemli kabul edilen finansal oranlardan
seçilen 29 finansal oranın verileri, Türkiye Bankalar Birliği resmi web sitesindeki
istatistiki raporlardan edinilmiştir.
Tablo 3’te çalışmada kullanılan finansal oranların gruplara göre ayrılışı, oranların kısa
adları, finansal oranların finansal performansa etkisinin olumlu ya da olumsuz olduğunu
gösteren ilişkinin yönü ve finansal oranlara verilen yüzdesel ağırlıklara yer verilmiştir.
Yüzdesel ağırlıklar, sübjektiftir. Çalışmayı yapan kişi ya da kuruluşun finansal oran
unsurlarını değerlendirerek ağırlıklandırılabilir. Bu çalışmada unsurlar şu şekilde
ağırlıklandırılmıştır: sermaye yeterliliği %20, aktif kalitesi %20, yönetim kalitesi %15,
karlılık %15, likidite %15, piyasa riskine duyarlılık %15. Her bir unsurun finansal
oranları ise kendi içinde eşit olarak ağırlıklandırılmıştır. Tablo 3’te çalışmada kullanılan
finansal oranların ilişki yönlerine yer verilmiştir. Finansal oran ile oranın ait olduğu
unsurun arasındaki ilişkinin yönü olumlu/olumsuz (+/-) şeklinde göstermektedir. Örneğin
sermaye yeterlilik oranı (SYSR) artarsa bankanın sermaye yeterliliği artar. Diğer bir ifade
ile sermaye yeterliliği oranı ile sermaye unsuru arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. Buna
karşılık bilanço içi döviz pozisyonu / özkaynaklar oranı (DPOZ) arttıkça bankanın
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sermaye yeterliliği düşecektir. Diğer bir ifade ile DPOZ oranı ile unsur arasındaki ilişki
negatif yönlüdür.
Tablo 3
Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar ve Ağırlıkları
CAMELS Oranları

Oranların
Kısa Adı

C
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
SYSR
Özkaynaklar / Toplam Aktifler !
OZTA !
Net Dönem Karı/ Toplam Aktifler !
ROA !
Bilanço içi Döviz Pozisyonu / Özkaynaklar
DPOZ!
Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar)!
OZMV !
A
Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler
FVTA !
Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler
TKRDTA !
Takipteki Krediler (net) / Toplam Krediler ve Alacaklar
TAKTKA !
Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Mevduat ! TKRDTM !
Tüketici Kredileri / Toplam Krediler ve Alacaklar
TUKTKA !
M
Şube Başına Net Kar !
SBNK !
Şube Başına Toplam Aktif !
SBTA !
(Personel Gideri + Kıdem Tazminatı) / Toplam Aktifler
PDKTTA !
Personel Gideri / Diğer Faaliyet Giderleri
PGDFG !
Toplam Faaliyet Gelirleri / Toplam Aktifler !
TFGTA !
E
Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler ! NDKTA !
Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar!
ROE!
Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktifler !
VOKTA !
Net Dönem Karı (Zararı) / Ödenmiş Sermaye !
NDKOS !
Toplam Gelirler/Toplam Giderler ! TGLTGD !
L
Likit Aktifler / Toplam Aktifler !
LATA !
Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler !
LAKVY !
TP Likit Aktifler / Toplam Aktifler ! TPLATA !
Likit Aktifler / (Mevduat + Mevduat Dışı Kaynaklar) ! LAMMDK !
YP Likit Aktifler / YP Pasifler ! YPLAYPP !
S
Faiz Gelirleri / Toplam Aktifler !
FGLTA !
Yabancı Para Aktifler / Yabancı Para Pasifler ! YPAYPP !
Faiz Giderleri / Toplam Giderler
FGTG !
Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler ! FDGLTA !
Kaynak: Gündoğdu (2017)

İlişkinin Yönü

Ağırlık (%)
20

+
+!
+!
+!

20
20!
20!
20!
20!
20
20!
20!
20!
20!
20!
15
20!
20!
20!
20!
20!
15
20!
20!
20!
20!
20!
15
20!
20!
20!
20!
20!
15
25!
25!
25!

+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!
+!

25!

CAMELS puanının hesaplanmasında izlenen ikinci adım olan referans değerlerinin
hesaplanması işlemi Tablo 4’te gösterilmiştir. Çalışmada 2007-2017 yılları arasında
incelenen 8 banka bulunmaktadır. Tablo 4’te gösterilen değerler 2017 yılına aittir. Tüm
bankalar için bulunan finansal oranların aritmetik ortalaması alınmıştır. Her yıl için 8
bankanın 29 adet finansal oranı ayrı ayrı analiz edilmiştir.
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Turkish Bank

Türk Ekonomi
Bankası

Yapı ve Kredi

Referans Değeri

İş Bankası

Şekerbank

C
SYSR
17,0
14,2
OZTA !
12,8
11,7
ROA !
2,1
1,1
DPOZ!
69,6
48,5
OZMV !
12,1
15,5
A
FVTA ! 21,9
5,6
TKRDTA !
60,3
72,7
TAKTKA !
0,1
1,7
TKRDTM ! 103,0
93,0
TUKTKA !
22,9
2,1
M
SBNK !
8
1
SBTA !
395
135
PDKTTA !
0,6
1,4
PGDFG !
63,7
39,9
TFGTA !
4,5
4,5
E
NDKTA !
2,1
1,1
ROE!
17,0
9,5
VOKTA !
2,4
1,3
NDKOS ! 151,0
26,0
TGLTGD ! 155,0 126,4
L
LATA !
29,8
22,0
LAKVY !
56,5
36,6
TPLATA !
12,3
4,6
LAMMDK !
36,8
26,2
YPLAYPP !
34,5
56,8
S
FGLTA !
7,3
9,9
YPAYPP !
82,4
81,3
FGTG !
72,9
74,3
FDGLTA !
1,1
1,2
Kaynak: Yazarların Hesaplaması

16,1
7,3
0,9
97,5
9,1

15,4
8,7
0,4
183,1
14,2

14,8
13
0,3
165,4
13,1

16,1
10,5
1,3
145,8
7,7

16,7
11,9
1,6
84,6
13,2

14,5
10,1
1,3
117,8
9,7

15,6
10,7
1,1
114,1
11,8

10,6
72,0
2,1
118,1
6,0

9,2
65,9
2,2
104,8
5,7

0,6
77,9
1,8
103,6
0,6

7,7
73,8
1,1
113,9
24,9

16,4
66,3
0,3
117,9
23,5

14,5
65,5
1,1
115,1
26,5

10,8
69,3
1,3
108,7
14,0

2
251
1,0
55,2
3,9

0
115
1,2
37,1
5,1

0
131
1,7
47,4
4,2

2
170
1,3
46,6
5,3

4
266
1,0
46,0
4,6

4
344
0,8
44,0
4,3

3
226
1,1
47,5
4,5

0,9
12,1
1,0
17,7
126,4

0,4
4,4
0,4
9,9
123,9

0,3
2,4
0,3
2,7
109,4

1,3
12,7
1,5
48,5
132,8

1,6
13,4
1,8
118,0
142,0

1,3
12,9
1,5
83,1
140,4

1,1
10,5
1,3
57,1
132,0

26,3
55,7
9,2
32,9
35,4

23,6
37,9
16,0
27,4
18,4

17,7
27,2
2,0
20,8
28,5

22,8
36,6
9,3
28,1
31,1

24,9
44,3
12,2
31,3
26,0

24,8
44,5
10,9
31,6
26,3

24,0
42,4
9,6
29,4
32,1

9,2
85,4
76,9
0,7

9,0
61,7
61,3
1,1

8,2
61,8
54,4
0,0

9,2
64,9
62,5
0,7

7,6
79,4
66,1
0,9

7,2
77,6
68,8
1,2

8,5
74,3
67,2
0,9

Fibabanka

Anadolubank

Oranlar

Akbank

Tablo 4
2017 Yılı için Referans Değerinin Bulunması

Tablo 4’te 2017 yılı için bulunan referans değerleri diğer tüm yıllar için de aynı şekilde
Tablo 5’te hesaplanmıştır.
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C
SYSR
15,6
14,4
15,0
OZTA ! 10,7
10,9
11,3
ROA !
1,1
1,1
1,0
DPOZ! 114,1
70,4
75,1
OZMV ! 13,1
13,2
13,8
A
FVTA ! 10,8
11,3
12,6
TKRDTA ! 69,3
68,9
67,6
TAKTKA !
1,3
1,1
0,9
TKRDTM ! 108,7 107,4 110,1
TUKTKA ! 14,0
15,0
16,5
M
SBNK !
3
2
2
SBTA ! 226
188
158
PDKTTA ! 1,1
1,2
1,2
PGDFG ! 47,5
46,5
45,4
TFGTA !
4,5
5,0
4,7
E
NDKTA !
1,1
1,1
1,0
ROE! 10,5
10,5
8,9
VOKTA !
1,3
1,3
1,1
NDKOS ! 57,1
47,9
33,9
TGLTGD ! 132,0 136,9 131,1
L
LATA ! 24,0
24,3
25,7
LAKVY ! 42,4
43,6
51,0
TPLATA !
9,6
8,8
9,4
LAMMDK ! 29,4
29,5
31,3
YPLAYPP ! 32,1
34,4
35,6
S
FGLTA !
8,5
8,1
7,9
YPAYPP ! 74,3
82,1
80,8
FGTG ! 67,2
64,4
61,8
FDGLTA ! 0,9
1,3
1,0
Kaynak: Yazarların Hesaplaması

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oranlar

2017

Tablo 5
2007-2017 Yılları için Bulunan Referans Değerleri

15,0
11,2
1,2
69,0
13,7

15,2
11,5
1,3
57,6
14,2

18,3
13,7
1,6
45,3
17,6

17,4
12,2
1,2
35,3
14,9

17,7
13,3
1,6
83,2
16,5

20,1
13,4
1,6
89,6
18,1

19,6
12,5
1,7
82,9
16,4

18,5
11,8
1,6
130,3
15,7

12,3
67,8
0,9
110,0
18,4

13,2
65,7
0,7
105,5
20,9

15,1
63,3
0,7
100,9
22,0

18,7
59,6
1,0
93,7
22,2

23,1
57,4
1,1
88,1
27,3

23,9
51,4
1,3
78,1
29,0

19,9
54,3
0,9
82,2
27,9

21,8
51,2
0,3
80,0
28,3

2
129
1,3
47,4
5,0

1
112
1,4
48,2
4,9

2
104
1,5
48,0
5,9

1
94
1,4
48,9
4,9

1
74
1,7
48,2
5,9

1
64
1,8
50,2
6,9

1
61
1,9
48,9
6,7

1
59
1,8
48,2
6,7

1,2
10,8
1,4
35,7
134,8

1,3
10,7
1,4
35,8
136,1

1,6
12,8
1,9
34,6
137,7

1,2
9,4
1,3
25,0
129,7

1,6
12,1
1,8
31,6
137,0

1,6
12,0
1,8
33,8
139,1

1,7
13,6
1,8
27,7
126,3

1,6
14,2
1,8
28,6
125,3

25,0
60,1
10,2
30,6
34,1

27,4
52,9
11,4
33,8
39,4

29,3
51,2
15,3
37,4
39,4

31,1
51,4
18,3
38,0
34,5

30,8
48,4
21,3
37,8
27,6

33,1
52,0
19,9
40,5
33,3

29,6
47,0
13,8
36,3
39,2

37,5
60,3
20,4
45,8
42,1

7,8
81,8
60,9
1,3

6,9
83,4
55,2
1,5

8,8
81,5
61,0
1,7

7,4
90,0
58,6
1,5

7,7
73,2
52,3
1,9

9,9
73,5
58,2
1,8

11,9
79,2
65,2
1,9

12,0
76,0
65,4
1,8

İkinci adımdan sonraki tüm adımlar aşağıdaki Tablo 6’da yer almaktadır. Tabloda yer
alan banka değeri; bankanın hesaplanan yıla ait ilgili finansal oranını ifade etmektedir.
Endeks değeri ise, hesaplanan referans değerinin, her bankanın o yıla ait değerine
bölünmesi ile bulunur. Çalışmada kullanılan 29 adet finansal oranın (+) ya da (-) yönleri
bulunmaktadır. Eğer; finansal oranın yönü (+) ise (Endeks Değeri -100) ; (-) ise (100Endeks Değeri) şeklinde sapma değerler bulunur. Bulunan her sapma değer, söz konusu
finansal oranın grup içerisindeki ağırlığına bölünmektedir. Böylece, sapma değerlerin
ağırlıklandırılmış hali hesaplanır. bulunan ağırlıklandırılmış sapma değerler her grup
bazında (CAMELS) toplanarak hesaplanır. Toplam ağırlıklı sapma değerler ile grup
ağırlıkları çarpılır. Son işlemde ise grup bazındaki toplam 6 adet ağırlıklı sapma değerler
toplanır. Bulunan değerler; CAMELS değerleridir.
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C

20

SYSR

+ 20

15,6

17 109,19

9,19

1,84

OZTA

+ 20

10,7 12,8 119,38

19,38

3,88

ROA

+ 20

82,23

16,446

DPOZ

34,11

1,1

2,1 182,23

- 20 114,1 69,6

61,05

38,95

7,79

OZMV

+ 20

120,8

20,8

4,16

A

20

FVTA

- 20

10,8 21,9 202,44 -102,44

TKRDTA

- 20

69,3 60,3

TAKTKA

- 20

13,1 15,8

-12,79

13,01

2,6

0,1

6,21

93,79

18,76

TKRDTM

+ 20 108,7 103

94,81

-5,19

-1,04

TUKTKA

- 20

14 22,9 163,11

-63,11

-12,62

M

15

SBNK

+ 20

SBTA

1,3

62,14
3

8 273,93

173,93

34,79

+ 20

226 395 174,76

74,76

14,95

PDKTTA

- 20

1,1

PGDFG

- 20

TFGTA

+ 20

E

15

0,6

52,69

47,31

9,46

47,5 39,9

84,01

15,99

3,2

98,73

-1,27

-0,25

4,5

4,5

6,82

-2,56

-20,49

86,99

81,89

!
!

CAMELS Puanı

Ağırlıklı Değerler Toplamı

Sapma Değeri

Endeks Değeri

Banka Değeri

Referans Değer

Ağırlık (%)

İlişkinin Yönü

Oranlar

Tablo 6
2017 Yılı için Akbank’ın CAMELS Puanının Hesaplanması

9,32

12,28
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NDKTA

+ 20

1,1

2,1 182,23

82,23

16,446

ROE

+ 20

10,5

17 161,15

61,15

12,2306

VOKTA

+ 20

1,3

2,4 184,38

84,38

16,875

NDKOS

+ 20

57,1 151 264,33

164,33

32,865

TGLTGD

+ 20

132 155 117,38

17,38

3,48

L

15

LATA

+ 20

24 29,8 124,13

24,13

4,83

LAKVY

+ 20

42,4 56,5 133,28

33,28

6,66

TPLATA

+ 20

9,6 12,3 129,26

29,26

5,85

LAMMDK

+ 20

29,4 36,8 125,22

25,22

5,04

YPLAYPP

+ 20

32,1 34,5 107,35

7,35

1,47

S

15

FGLTA

+ 25

YPAYPP

23,85

5,05
8,5

86,46

-13,54

-3,38

+ 25

74,3 82,4 110,88

10,88

2,72

FGTG

- 25

67,2 72,9 108,58

-8,58

-2,15

FDGLTA

+ 25

31,45

7,86

0,9

7,3

1,1 131,45

TOPLAM
Kaynak: Yazarların Hesaplaması

3,58

0,76

30,20

CAMELS puanlarının bulunması için izlenen adımlardan sonra ulaşılan tüm sonuç
değerleri aşağıdaki Tablo 7 ve 8’de yer almaktadır.
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Tablo 7
Özel Sermayeli Yerli Bankaların 2007-2017 Yıllarındaki CAMELS Puanları
Akbank T.A.Ş.
C
A
M
E
L
S
TOPLAM
CAMELS PUANI

2007!
10,38
0,73
10,33
12,03
2,85
1,18

2008! 2009!
5,01
9,08
1,33 -0,77
7,22 10,15
5,85 13,41
-4,21
2,55
0,67
0,95

2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!
7,18 -1,23
1,80 -1,10
2,53
3,11
4,80
6,82
-0,78 -1,58 -2,98 -3,10 -3,50 -2,59 -2,33 -2,56
8,55
7,40
5,80
6,90
6,97
7,10
7,89
9,32
10,09 10,05
5,85
7,34
7,18
7,76
9,43 12,28
6,71
4,43
4,66
1,69
2,91
3,24
4,21
3,58
-0,12 -1,23 -0,98 -0,46 -0,47
0,58
0,14
0,76

37,48

15,86

31,62

Anadolubank A.Ş.
C
A
M
E
L
S
TOPLAM
CAMELS PUANI

2007!
1,56
7,30
-2,39
5,74
-5,33
-0,41

2008! 2009!
5,04
6,31
3,83
3,78
-1,87 -1,06
5,01
9,08
-6,19 -7,28
-0,26
0,25

6,48

Fibabanka A.Ş. 2007!
C -22,45
A -3,74
M -4,79
E -14,83
L -1,84
S -6,24
TOPLAM
CAMELS PUANI -53,89
Şekerbank T.A.Ş.
C
A
M
E
L
S
TOPLAM
CAMELS PUANI

2007!
4,16
5,52
-3,00
4,11
-2,37
4,17
12,59

Turkish Bank A.Ş. 2007!
C
4,15
A
8,14
M -5,46
E -11,11
L 14,12
S -4,81
TOPLAM
CAMELS PUANI
5,04
Türk Ekonomi
Bankası A.Ş.

2007!

5,56

35,37

11,08

17,83

11,28

15,61

19,21

24,14

30,20

2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!
5,62 -1,17
6,48
2,98
2,73
2,51
3,29
2,63
4,44
2,74
5,30
5,86
2,18
2,20
3,62
3,39
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Türkiye İş Bankası
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C
A
M
E
L
S
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-3,71

2007!
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1,81
5,14
6,88
4,75
3,35

2008! 2009!
2,28
3,77
2,62
2,07
4,48
5,82
3,56
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7,05
3,63
1,95
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2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!
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Yapı ve Kredi
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Kaynak: Yazarların Hesaplaması
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2007

Tablo 8
Özel Sermayeli Yerli Bankaların Toplam CAMELS Puanları ve Dönem Ortalamaları
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Tablo 7 ve 8’deki verilere dayalı olarak hazırlanan aşağıdaki grafikler konu hakkında
daha detaylı yorumlar yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmada incelenen özel
sermayeli yerli mevduat bankalarının 2007-2017 yılları arasındaki CAMELS puanlarının
farkının daha net göründüğü Grafik 1’de verilmiştir.
Grafik 1
Özel Sermayeli Yerli Mevduat Bankalarının 2007- 2017 Yılları Arasındaki CAMELS
Puanlarının Ortalaması ve Dönem Başı ve Sonu Farkları
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CAMELS puanlarının toplamını gösteren Tablo 8’de, CAMELS unsurlarının ayrı ayrı
puanlarının yer aldığı Tablo 7’de ve 2007- 2017 yılları arasındaki CAMELS puanlarının
ortalaması ve dönem başı ve sonu farklarını gösteren Grafik 1’ de görüleceği üzere, 11
yıllık dönemsel analizde, Fibabanka, Şekerbank, Turkish Bank ve Türk Ekonomi
Bankası’nın ortalama puanları negatiftir. Çalışmada incelenen 8 bankanın 2007-2017
arasındaki 11 yılda gerçekleşen değerlerinin aritmetik ortalamasına ilişkin
değerlendirmeler banka bazında şu şekildedir:
Akbank: Çalışmada incelenen bankalar içerisinde ortalama CAMELS puanı en yüksek
bankadır. Bankanın bu dönemdeki olumlu performansına etki eden unsurlar içinde
yüksek karlılık ilk sırada gelmektedir. Onu yüksek yönetim kalitesi, sermaye yeterliliği
ve likidite seviyesi izlemektedir. Ancak, aktif kalitesi negatif olarak gerçekleşmiş ve
toplam puanı olumsuz etkilemiştir. Bankanın CAMELS puanı 2008 ve 2013 yıllarında
minimum seviyelerini görmüştür. 2013’ten sonra sürekli artış göstermiştir. 2017 yılındaki
puanı 2007 yılındaki dönem başı puanına göre düşüş göstermektedir.
Grafik 2
Akbank’ın CAMELS Puanı Değişimi
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Anadolubank: Bankanın puanını olumlu etkileyen unsular aktif kalitesi, sermaye
yeterliliği ve karlılık olmuştur. Performansını olumsuz etkileyen unsurlar ise yönetim
kalitesi ve likidite seviyesi olmuş ve bu unsurlar negatif olarak gerçekleşmiştir. Bankanın
CAMELS puanı 2011 yılında minimum seviyesini görmüştür. 2015’ten sonra sürekli
düşüş göstermiştir. 2017 yılındaki puanı 2007 yılındaki dönem başı puanına göre düşüş
göstermektedir.
Grafik 3
Anadolubank’ın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
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Fibabanka: Bankanın tek pozitif unsuru aktif kalitesi olmuştur. Negatif olan unsurlar
içinde en olumsuzu karlılık olmuştur. Diğer unsurlardan sermaye yeterliliği, yönetim
kalitesi, likidite seviyesi ise negatif olarak gerçekleşmiş ve CAMELS puanını olumsuz
etkilemiştir. Bankanın CAMELS puanı 2011 yılı dışında sürekli olarak negatif düzeyde
oluşmuştur. 2007-2010 yılları arasında bu negatiflik oldukça yüksek düzeyde
gerçekleşmiştir. 2017 yılındaki puanı negatif olsa da 2007 yılındaki dönem başı puanına
göre iyileşme göstermektedir.
Grafik 4
Fibabanka’nın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
10
2,02

0
"10

2007

2008

2009

2010

2011

2012"6,622013"8,412014

"1,39

2015"5,122016

"11,88

2017"4,93

"20
"30
"40
"47,94

"50

"53,89

"60
"67,25

"70

"68,15

"80

Şekerbank: Bankanın sadece piyasaya duyarlılığı olumlu iken diğer bütün unsurlar negatif
olmuştur. CAMELS puanını olumsuz etkileyen unsurlar içinde aktif kalitesi ilk sıradadır.
Onu likidite düzeyi, sermaye yeterliliği, yönetim kalitesi ve karlılık izlemektedir.
Bankanın CAMELS puanı 2007 yılından itibaren 2016 yılına kadar sürekli azalmıştır.
2017 yılında olumluya doğru düzelme olmuş ise de gene de negatif değer almıştır.
Grafik 5
Şekerbank’ın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
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Turkish Bank: Bankanın CAMELS puanını olumlu etkileyen unsurlar sırasıyla likidite
düzeyi, aktif kalitesi ve sermaye yeterliliği olmuştur. Buna karşın, karlılık, yönetim
kalitesi ve piyasa riskine duyarlılık unsurları negatif olarak gerçekleşerek toplam puanı
olumsuz etkilemişlerdir. Bankanın CAMELS puanı 2008 yılında maksimum noktaya
ulaşmakla birlikte incelenen dönemde genel olarak düşüş eğiliminde olmuştur. 2017
yılındaki puanı negatif olmuş ve 2007 yılındaki dönem başı puanına göre düşüş
gerçekleşmiştir.
Grafik 6
Turkish Bank’ın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
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Türk Ekonomi Bankası: Bankanın CAMELS toplam puanını oluşturan tüm unsurların
tümünün negatif gerçekleşerek toplam puanı olumsuz etkilediği görülmektedir. Olumsuz
etkide bulunan unsurlar içinde öncelikle sermaye yeterliliği ve daha sonra da yönetim ve
karlılık gelmektedir. Bankanın CAMELS puanı dönem boyunca dalgalı bir seyir
izlemektedir. 2007 ve 2011 yıllarında minimum seviyelerini görmüştür. 2016 yılı hariç
2011’ten sonra sürekli artış göstermiştir. 2017 yılındaki puanı 2007 yılındaki dönem başı
puanına göre artmıştır.
Grafik 7
Türk Ekonomi Bankası’nın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
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Türkiye İş Bankası: CAMELS puanını oluşturan tüm unsurları pozitif olan banka,
Akbank’tan sonra en yüksek puana sahip ikinci en iyi banka olmuştur. Puana en çok katkı
sağlayan unsur karlılık olurken, onu yönetimin kalitesi, sermaye yeterliliği, likidite
düzeyi, piyasa riskine duyarlılık ve aktif kalitesi izlemektedir. Bununla birlikte bankanın
2017 yılındaki puanı 2007 yılındaki dönem başı puanına göre düşüş göstermektedir.
Grafik 8
İş Bankası’nın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
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Yapı ve Kredi Bankası: Bankanın puanına en fazla olumlu etkisi olan unsur yönetim
kalitesi olmuştur. Ayrıca, karlılık, piyasa riskine duyarlılık ve sermaye yeterliliği de
olumlu etkide bulunan unsurlardandır. Ancak, aktif kalitesi ve likidite düzeyi negatif
olup, toplam puanı olumsuz etkilemiştir. Bankanın incelenen dönemde puanı dalgalı bir
seyir izlemiştir. 2007 yılında minimum düzeyini gören puanı 2010 yılında maksimum
seviyesine çıkmıştır. Bankanın incelenen dönemde dönem sonu 2017 yılındaki puanı
2007 yılındaki dönem başı puanına göre artış göstermiştir.
Grafik 9
Yapı ve Kredi Bankası’nın 2007-2017 CAMELS Puanı Değişimi
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Sonuç
Finansal kurumların ve özellikle bankaların gerek ulusal ve gerekse küresel ekonominin
gelişmesinde oynadıkları rol son derece önemlidir. Bu nedenle, fon arz edenler ile talep
edenler arasında finansal aracılık işlevi gören bankaların kamusal denetimi her zaman ilgi
odağı olmuştur.
Bankaların uzaktan denetimi amacıyla geliştirilen, mali yapılarının sağlamlığını ve
finansal performanslarını ölçerek aralarında kıyaslama yapan değişik modeller
geliştirilmiştir. Bu kapsamda, küresel ölçekte kabul edilen CAMELS reyting sistemi
bankaların uzaktan denetimi konusunda yaygın olarak kullanılan bir modeldir. Ülkemizde
bankaların denetiminden sorumlu kurum olan BDDK Türk bankacılık sistemindeki
bankaların karşılaştırmalı performansını CAMELS sistemi ile ölçerek uzaktan denetim
faaliyetini yerine getirmektedir. Bununla birlikte, elde ettiği analiz sonuçlarını kamuoyu
ile paylaşmamaktadır.
Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren Özel Sermayeli Yerli Mevduat Bankaları
grubunun 2007-2017 yılları arasındaki finansal performansı CAMELS reyting sistemine
göre ölçülmüştür. Böylece, Türkiye Bankalar Birliği tarafından kamuoyuna açıklanmış
en güncel bilgilerin de eklenmesiyle,11 yıllık bir zaman diliminde söz konusu grupta yer
alan 8 adet mevduat bankasının uzun süreli performans ortalamalarının görebilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmada CAMELS sisteminin kapsadığı altı adet unsurun tekil
sonuçlarının yanı sıra bankalara ait toplam CAMELS sonuçlarına da yer verilmiştir.
Böylece, çok boyutlu sonuçlara ulaşılmıştır.
Yapılan analize göre; özel sermayeli yerli mevduat bankaları grubunda yer alan
bankalardan Akbank, İş Bankası, Anadolu Bankası ve Yapı Kredi Bankası’nın geçmiş
11 yıllık toplam CAMELS puan değerlerinin dönemsel ortalamalarının pozitif olduğu
tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu bankaların olumlu performans sergiledikleri söylenebilir.
Çalışmada incelenen bankalar içerisinde, Akbank ortalama toplam CAMELS puanı en
yüksek bankadır. Buna karşın, gruptaki diğer bankalardan Fibabanka, Şekerbank, Türk
Ekonomi Bankası ve Turkish Bank’ın ise ortalamalarının negatif olduğu ve olumsuz
performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada incelenen bankalar içerisinde,
Fibabanka en kötü performansı sergileyen banka olmuştur. Geçmiş yıllara ilişkin elde
edilen bu bulguların, söz konusu bankaların gelecekteki mali yapılarını ve
performanslarını tahmin etme gücü, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar ile test
edilebilir.
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Bilgi Gediği Hipotezinde Tekno İyimserlik ve Tekno Kötümserlik
Ramazan Çelik1
Bu çalışma ile teknolojinin toplum ve bireyden ziyade hâkim güçlere hizmet ettiğini savunan
görüşler bilgi açığı kuramı kapsamında değerlendirilmektedir. Teknolojik determinizm
üzerinden, teknolojinin iyimser yönlerinden ziyade kötümser sonuçlarının dünya toplumlarında
ortaya çıkardığı farklılıklar irdelenmektedir. Teknolojinin toplumlar arasında nasıl bir uçurum
yarattığına değinen bu çalışma ile teknolojik ilerlemenin dünya geneli için neyi ifade ettiği
anlatılmaktadır. Bilgi açığı kuramı bağlamında tekno iyimserlik ve kötümserliğin irdelendiği
bu çalışma, teknolojinin ülkeler ya da bölgeler arasında ortaya çıkardığı uçurumun
teknogerçekçilik bağlamında yeniden değerlendirilmesi gereğine vurgu yapmaktadır. Çalışma
ayrıca teknolojiyi övenler ile yerenler arasındaki farklılıklara ve teknolojinin toplumlar
arasındaki dijital uçurumu nasıl derinleştirdiğine de değinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi açığı hipotezi, teknolojik determinizm, teknogerçekçilik, dijital
bölünme, yeni medya.
Techno-Optimism and Techno-Pessimism In The Knowledge-Gap Hypothesis
With this study, the opinions defending that the technology serves the ruling powers rather than
the society and the individual are being evaluated within the scope of knowledge-gap
hypothesis. Through technological determinism, differences among world societies result from
pessimistic outcomes of technology are being examined rather than the optimistic aspects of
technology. With this study, which mentions what kind of a gap is created by the technology
among societies, it is being explained what the technological improvement means for the whole
world. This study in which techno-optimism and pessimism are examined in terms of
knowledge-gap hypothesis, emphasizes the need of reevaluation of the gap among countries
and regions that technology has created, within the context of techno-realism. In addition, this
study also mentions the differences between those who praise or criticize the technology and
how technology has deepened the digital divide among communities.
Keywords: Knowledge-gap hypothesis, technological determinism, technorealism, digital
division, new media.
Giriş
Emile Durkheim’ın kolektif toplum bilinci ile Sanayi Devrimi’ne başlangıç yapan insanlık
tarihi, bu süreç ile birlikte insanlığın gelişimi adına toplumsal faktörlerin önemli olduğu ideası
üzerinden, devrimin çarklarını döndürmeye başlamıştır. Zaman ilerledikçe, teknoloji bireye
göre daha önemli konuma geldikçe, roller ve “değer verme” yaklaşımları da değişmeye
başlamıştır. Bu değişim, “teknoloji insan içindir” düşüncesini değiştirmiş, “teknoloji iktidar
içindir” ideası ile dönen çarklar arasında bireyi ve toplumu göremez noktaya getirmiştir. Bu
süreç ile ilgili verilebilecek örnekler oldukça fazla olsa da, kısaca Henry Ford’un ilk seri üretim
sistemi olan “T” üretim bandını örnek olarak gösterebiliriz. “T” modeli ilk seri otomobil üretim
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modelidir ve bu seri üretimde kazanılan zaman ve para faktörleri iktidar, birey ve toplum
üçgeninde iktidarın lehine işlemiştir. Charlie Chaplin’in “Modern Zamanlar” filmi yine başka
bir örnek olarak gösterilebilir. Filmde gösterilen fabrikada çarklar, toplumun ya da bireyin
çıkarları için değil, iktidar veya patronun çıkarları noktasında sistemin işlemesi için
dönmektedir. Bu örneklerden de anlaşıldığı üzere, teknoloji birey için mi yoksa gücü elinde
bulunduran iktidar için mi önemlidir? sorusu bu çalışmanın ana eksenini oluşturmakta ve
sorgulanmaktadır.
Sanayi devrimi sonrası bireyin ve toplumsal dinamiklerin teknoloji ile yaşadığı dönüşümün ele
alındığı bu çalışmada, teknoloji, birey ve toplum ekseninde sürecin nasıl işlediği ve teknolojinin
etkisinin tam olarak ne olduğu da sorgulanmaktadır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında ise
bilginin dünyadaki dönüşümünü sağlayan teknolojinin, bilgi açığı kuramı bağlamında bir
üretkenlik sorunu yarattığına ve bununda zamanla tekno iyimser ve tekno kötümser
yaklaşımları nasıl tetiklediğine değinilmektedir.
Bu yaklaşımların getirdiği sonuçlar noktasında ortaya çıkan dijital bölünmenin nedenlerinin de
aktarıldığı bu çalışmada, tekno iyimser ya da tekno kötümser olmanın yerine teknoloji ve
demokrasi bağlamında teknogerçekçi olmanın daha doğru bir bakış açısı olduğuna
değinilmektedir. Çünkü teknogerçekçilere göre, ne teknolojiden tamamen vazgeçmenin ne de
teknolojiye tamamen bağlı kalmanın doğru olmadığı, bunun yerine her iki davranış biçiminin
dengeli kullanımının daha olumlu sonuçlar elde etmeye yarayacağı belirtilmektedir.
Birey ve Toplumun Sanayi Devrimi Sonrasındaki Konumu
Sanayi Devrimi ile birlikte devrim öncesi toplumun ya da bireyin, devrim sonrası yaşadığı
değişimi Armand Mattelart şu şekilde ifade eder: “Endüstri öncesi toplumun ‘doğaya karşı’ bir
oyun olmasına karşılık, endüstri toplumu ‘üretilmiş doğaya’ karşı bir oyun, endüstri sonrası
toplum ‘kişiler arasında bir oyundur’. Bilimsel dünyanın, özellikle bir araştırma topluluğunun
örgütlenmesi, bunun görünümüdür: hiyerarşi ve eşgüdümden çok, işbirliği ve karşılıklılık”.
(Mattelart, 2012: 63) Fransız Mattelart, endüstriyel bir sınıflandırma ile insanlık tarihini üretim
ilişkileri temelinde bir oyun olarak algılamış, önce bireyin “doğaya karşı bir oyun” ile varlığını
sağladığını, sanayi toplumu ile üretim faaliyetlerinin teknolojik boyutunun “üretilmiş doğayı
yarattığını” söylemiştir. Burada aslolan üretilmiş doğanın “kişiler arasında bir oyun”a
dönüştüğü dönemdir ki, bu dönem sanayi sonrası dönemdir. Mattelart’ın bu tanımlaması,
enformasyonun başlangıç dönemine yönelik bir atıf yapmada kolaylık sağlamaktadır. Zira
sanayi sonrası toplumsal değişimlerin getirdiği dinamiklerin temelinde bir enformasyon
toplumu yatmaktadır ve teknolojinin hızla devinim kazandığı bir döneme doğru bir ilerleyiş söz
konusudur.
Mattelart’a göre endüstri sonrası toplumda sağlık, eğitim ve toplumsal hizmetlerin gelişmesi,
özellikle de teknik ve profesyonel hizmetlerde araştırma, değerlendirme, bilgi işlem ve sistem
analizinin çok artması önemlidir. Mattelart, profesyonel ve teknisyen sınıfının gelişme oranının,
vasat iş gücünün iki katı, fen bilimcilerinin ve mühendisliklerin ise üç katı olduğunu söyler.
Böylece “üniversitelerde, araştırma örgütlerinde, meslek topluluklarında ve hükümette”
yerleşen yeni bir aydın sınıfı oluşur. Katmanlaşma açısından ve erk ölçeğinde, endüstri
toplumunun baskın kişisi iş adamı, birincil toplumsal alanı şirkettir. Endüstri sonrası toplumda
bu merkezilik, fen bilimcilerinin, üniversitenin ve araştırma merkezlerinin olur. Sınıfı yapılan
iş belirlendiğinden, endüstri toplumunun “temel ilkesi” olan kuramsal bilgiyi derleyen ve
sınayan bu toplumsal ulamdır (Mattelart, 2012: 62-63). Bilginin temel alındığı bu dönem ile
birlikte sanayi toplumundan bilgi ya da enformasyon toplumuna geçiş süreci başlamıştır.
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Sanayi Devrimi Sonrası Enformasyon Çağına Geçiş
Enformasyon toplumu ya da çağını kendine has betimlemelerle anlatan Alvin Toffler, ölmekte
olan endüstri uygarlığını teknosfer, sosyosfer, enfosfer ve enerji terimleri ile betimleyerek,
günümüz dünyasında gerçekleşen değişimleri incelemektedir.
İster kapitalist, ister sosyalist olsun, bütün endüstri toplumlarında kişisel ve kitlesel mesajların
hiçbir sorunla karşılaşmadan dağıtılması için, yaygın bir enfosfer, diğer bir deyişle, bir
enformasyon, bilgi ve veri yayma ağı yaratıldı. Bu enfosfer, kişisel davranışları ekonomik
üretimle birleştirirken, teknosfer ve sosyosferle iç içe kaynaşarak üçü ayrılmaz bir bütün haline
geldi. Bu alanlardan her biri, büyük bir sistemin içinde kendine ait görevler üstlenirler. Ama
diğerlerinin desteği olmadan, birinin var olması mümkün değildir. Teknosfer zenginliği üretir
ve dağıtır; sosyosfer, birbirlerine bağlı binlerce organizasyonu sayesinde bireylere toplum
içinde oynayacakları rolü dağıtır. Enfosfer ise bütün sistemin çalışmasını sağlamak için gereken
bilginin üretilip dağıtılmasını sağlar. Hepsi bir araya geldiğinde, ikinci dalga uygarlığında bir
toplumun mimari temelini oluşturur (Toffler, 2008: 47-48).
Toffler’a göre ikinci dalga uygarlığı, sorunları unsurlarına ayırma becerisini fazlasıyla
vurguladı ama bu parçaları yeniden birleştirebilme becerisini aynı şekilde ödüllendirmedi
(Toffler, 2008: 164). Bu nedenle de başka bir dalga ile sorunların tarihsel boyutları ile yeniden
birleştirilmesi ve aralarındaki bağların ortaya çıkarılması gerekmekteydi.
Toffler’ın ikinci dalgayı oluşturan dinamiklerin aksine üçüncü dalga olarak betimlediği yeni
dönemin yeni bir sentezi başlattığına vurgu yapması, başta üretim faaliyetlerindeki değişimler
olmak üzere toplumu oluşturan yapı taşlarının da geleneksel tarzdan uzaklaşması sonucunu
doğurduğunu ifade eder. Toffler’a göre: “Somut bilimden sosyolojiye, psikolojiden ekonomiye
–özellikle de ekonomiye- kadar tüm entelektüel alanlarda, muhtemelen büyük ölçekli
düşünceye, genel teoriye, parçaları yeniden birleştirmeye geri döneceğiz. Dolayısıyla bundan
sonraki yaklaşımımız, yaşamımızı değiştiren değişiklik akımlarını aramak, aralarındaki gizli
bağları ortaya çıkarmak şeklinde olmalıdır; sadece bunların her biri kendi başına önemli olduğu
için değil, aynı zamanda bu değişimin akıntıları birleşerek daha hızlı akan büyük değişim
nehirlerini ve nihayetinde de üçüncü dalgayı oluşturduğu için” (Toffler, 2008: 165).
Enformasyon çağının getirdiklerine yönelik Manuel Castells, bu çağın kilit unsurunun
enformasyon teknolojilerinin olduğunu belirtir. Castells’e göre sanayi toplumunun gerisindeki
kilit unsur, enerjinin dağıtımı ve üretimi olduğundan, daha önceki sanayi devrimleri için buhar
makinesinden elektriğe, fosil yakıtlardan nükleer enerjiye uzanan bir yelpazede yeni enerji
kaynakları ne demekse, bu devrim için de enformasyon teknolojileri o demektir.
Toplumsal ilerlemede enformasyon teknolojilerinin gelişimine vurgu yapan Castells, yeni
enformasyon teknolojilerinin çerçevesini şu şekilde belirtir: Mikro elektronik, bilgisayar,
telekomünikasyon, dokunmaksızın bir cismi ışık yardımı ile algılayan opto-elektronik
teknolojisi gibi birbirine yaklaşan teknolojiler. Bu birbirine yakın teknolojiler, “ağ teknolojiler”
adı altında toplanmaktadır. Bu teknolojik devrimin ayırıcı özelliği, enformasyon çağını
niteleyen bilgi ve enformasyonun özelliğidir. Yani bilgi ve enformasyonun bilgi üretimine, bilgi
işleme ve iletme aygıtlarına uygulanması, yenilik ile yeniliğin kullanımı arasında, ikisinin
birbirlerini beslediği bir zincir oluşturma özelliğidir (Castells, 2008: 38). Castells görüldüğü
üzere burada enformasyon çağı için bu çağda kullanılan teknolojilerin birbirlerini geliştirebilme
özelliği üzerinde durmaktadır. Teknolojiler Castells’in ifade ettiği gibi birbirini geliştirebilme
özelliğine sahip iken, “toplum ve bireyin bu gelişmenin neresinde konumlandığını”
sorgulamakta konunun daha iyi anlaşılması için önem arz etmektedir.
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Teknoloji, Birey ve Toplum
Teknolojinin bireye ve topluma etkileri, bireyin varoluşsal temelleri üzerinden şekillenir.
Barınma, beslenme, iletişim gibi hayati öneme sahip olan meseleler üzerinden doğaya karşı
mücadele ile başlayan süreç zamanla iktidar mücadelesine dönüşmüş, tekniğin bu alanlarda
geliştirilmesi ise, teknolojinin iktidarın dışına itilmiş olanlara karşı bir silah olarak kullanılması
yolunu açmıştır. Geçmişten günümüze, tarihsel akış içerisinde tekniği, bununla birlikte bilimi
ve sanayiyi, güçlü olan iktidarlar elinde tutmuş ya da geliştirmiş ve tarih sahnesinde dünyayı
yönetenler listesinde kendine yer bulmuştur. Günümüzde uzay teknolojisi üzerinden dünyanın
süper güç dediğimiz ülkelerinin kendi içlerinde bir yarış halinde olması yukarıda ifade
edilenlere verilebilecek en güncel örneği teşkil etmektedir.
Bugünün teknolojik devriminin ayırıcı özelliği, bilginin ve enformasyonun merkezi önemi
değil, bu bilgi ve enformasyonun, bilgi üretimine, bilgi işleme/iletme aygıtlarına uygulanması,
yenilik ile yeniliğin kullanımı arasında, ikisinin birbirlerini beslediği bir zincir oluşturmasıdır.
Yeni teknolojinin devreye girmesi, kullanılması, yeni alanlarda geliştirilmesi arasındaki
beslenme zinciri, yeni teknolojik paradigmayla daha da hızlandı. Sonuçta, teknolojinin
kullanıcıları tarafından benimsenip yeniden tanımlanırken yayılması, teknolojinin gücünü
sonsuzca artırır. Yeni enformasyon teknolojileri yalnızca uygulanacak araçlar değillerdir, aynı
zamanda geliştirilecek süreçlerdir. Kullananlar ve yapanlar aynılaşabilir. Böylece kullanıcılar,
internet örneğinde olduğu gibi, teknolojinin kontrolünü ele alabilir (Castells, 2008: 40-41).
Castells yeni teknolojik paradigmayla, bireye ve topluma önemli roller yüklemekte, bireyi her
şeyin kontrolünün merkezine yerleştirmektedir. Ancak teknolojiyi üretenler ile tüketenler
arasında, insanlık tarihinden günümüze gücü elinde bulunduranların iktidarı hiç kimseyle
paylaşmadıkları unutulmamalıdır.
Yeni toplumsal yapı, enformasyon teknolojilerinde yaşanan devrimsel nitelikteki gelişmelerin
bir sonucudur. Bunlardan en önemlileri, enformasyon ile bilgiyi üretmek, iletmek ve dağıtmak
yoluyla, toplumsal dönüşüme izin veren yüksek teknolojidir. Bu teknolojiler, bilgisayarlardan,
küresel bilgisayar ağlarından, uydu yayınlarından ve telekomünikasyon sistemlerinden
oluşmaktadır.
Enformasyon teknolojisi, en genel anlamda, yüksek teknolojinin sunduğu imkânlar
doğrultusunda enformasyon ile bilginin, insanlar ve bilgisayarlar tarafından elektronik ortamda
yeniden yapılandırılması, biriktirilmesi, işlenmesi, aktarılması, sergilenmesi, organizasyonu ve
kullanılması olarak tanımlanabilir. Buradaki diğer temel kriter, elektronik yazılım/görüntü ve
ses biçimlerindeki enformasyonun, tüm bunları, -sistem, şebeke, işlev ve süreçleri kullanaraken hızlı şekilde ve en ucuz maliyetle gerçekleştirmesidir (Dolgun, 2008: 129-130).
Dolgun’un enformasyon teknolojisi aracılığı ile bireyin enformasyonu yeniden yapılandırması,
biriktirmesi, işlemesi, aktarması, sergilemesi özelliklerini sıralaması, ilk bakıldığında
teknolojinin bireyin en önemli yardımcısıymış gibi gözükmesine neden olmaktadır. Castells
gibi düşünürlerin “her şeyin başı teknoloji” savının aksine dünyanın bütün coğrafyalarının bu
havuzdan yararlanıyormuş gibi aksettirilmesi, aslında Evgeny Morozov’un “Net
Yanılsamasını” (Morozov: Net Delusion, 2011) hatırlatmaktadır. Ortada teknolojinin kullanımı
ile ilgili bir yanılsama vardır ve bu yanılsamanın sonuçları da net bir şekilde ifade
edilmemektedir. Tam bu noktada çalışmamız, bilgi açığı kuramı ile bu yanılsamanın tekno
iyimserlik ve kötümserlikle yeniden değerlendirmeye alınması gerektiğini ortaya
çıkarmaktadır.
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Bilgi Açığı Kuramı ve Üretkenlik Sorunu
Bilgi Açığı Kuramı, ilk olarak 1970 yılında ABD’de Minnesota Üniversitesi’nde çalışan
Phillips J. Ticheneor, George A. Donohue ve Clarice N. Olien’ın “Kitle Medyasının Akışı ve
Bilgideki Farklı Büyüme’’ adlı çalışmaları ile birlikte ortaya çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda
konu ile ilgili olarak çok sayıda çalışma yapılmıştır. Kitle medyasındaki bilgilerin bir toplumsal
sisteme nüfuzu arttıkça bilgilerin kazanımı sosyo-ekonomik seviyeye göre farklılık
göstermektedir. Kitle iletişim araçları tarafından aktarılan bilgiler bu toplumun içerisinde yer
alan daha yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip kesimlerince toplumun daha düşük sosyoekonomik statüye sahip kısımlarına göre daha hızlı bir şekilde kazanılmaktadır. Böylece bu
kesimler arasında var olan bilgi açığı azalmak yerine daha da artmaktadır. Bilgi açığı hipotezini
aynı zamanda bir “iletişim açığı” olarak nitelendiren Tichenor vd., bu hipotezi kitle iletişim
araçlarının bir konu ile ilgili olarak toplumu geniş bir şekilde bilgilendirme konusunda
başarısızlığını açıklayan bir teori olarak görmüşlerdir (Tichenor ve diğerlerinden aktaran: Güz
ve Yanık, 2017, 2-3).
Bilgi Açığı Kuramı ya da Bilgi Uçurumu Hipotezi, toplumdaki bilgi artışının yüksek statülü
kesimlerde alt kesimlere göre daha fazla olduğunu öne süren yaklaşımdır. Bu yaklaşıma
Türkçede bilgi farkı ve bilgi gediği de denmektedir. Bu yaklaşıma göre, kitle iletişim araçlarıyla
aktarılan bilginin giderek çoğalmasının toplumdaki bir sonucu da bu bilgiye daha fazla erişme
olanağı olan bazı toplumsal katmanların diğerlerine oranla daha fazla bilgi sahibi olması,
böylelikle de bu katmanlar arasındaki bilgi açığının zamanla ve bilgi biriktikçe daha da
artmasıdır (Mutlu, 2012: 48). Bu kurama göre dikkat edilmesi gereken en önemli ayrım noktası
birey ya da toplumlar arasındaki sosyoekonomik yapıya göre bu açığın ortaya çıkmasıdır.
Bilgi açığı kuramına göre, medya yoluyla yayılan bilgilerde yüksek sosyoekonomik katmana
dahil olan ve dolayısıyla daha çok ve kaliteli eğitim almış insanlar daha düşük sosyoekonomik
statüdeki insanlarla kıyaslandığında verilen bilgiyi daha çabuk ve daha doğru alma
eğilimindedirler. Böylece medya herkese bilgi veriyormuş gibi gözükmesine rağmen alt ve üst
sosyoekonomik katmanlar arasındaki bilgi farkı kapanmak yerine gittikçe açılır (Yaylagül,
2010: 83-84). Toplumsal dönüşümün temelinde katmanlar arasındaki bilgi farkını artıran ve
sosyoekonomik faktörlerin belirleyicisi olan teknoloji, kendisi ile beraber üretkenlik
(prodüktivite) gibi önemli bir etkeni de gündeme getirmektedir.
Toplumsal dönüşümün temelinde, sosyoekonomik nedenler vardır. Bu dönüşüm uygun bir
zeminde gerçekleşmiş ve üretkenlik (prodüktivite) ile şekillenmeye başlamıştır. Örneğin,
İngiliz Sanayi Devrimi’nin kökeninde, son derece güçlü bir ekonomi motivasyonu, karı
gerçekleştirme ve büyütme motivasyonu vardır. Karın genişleyen ihraç pazarlarına yönelik
imalat faaliyetiyle gerçekleştirilip büyütülebileceğinin görülmesi ise, İngiliz Sanayi
Devrimi’nin temel dinamiğini oluşturmuştur. Bu dinamiğin başlattığı sürecin olmazsa olmaz
koşulu ise, imalatın geliştirilmesi ve genişletilmesi; daha da önemlisi, prodüktivitenin
yükseltilebilmesiydi. Bunu mümkün kılan faktör, teknik buluşların ve teknolojik yeniliklerin
üretim organizasyonuna, üretim yöntem ve makinelerine uygulanabilmesi ve ekonominin bütün
faaliyet alanlarına yayılmalarının sağlanabilmesiydi (Göker, 2001: 3).
Çağımızı diğer çağlardan ayırt eden önemli nokta, enformasyon teknolojisinde kaydedilen
devrimsel sıçramadır ve bunun üretim sürecindeki / iş sürecindeki yansımasıdır. Bu yansıma,
iş sürecindeki yerleşik normlarda köklü değişikliklere yol açmaktadır. Ama bu değişime yolu
açmak için gösterilen muazzam çabanın ardındaki temel güdü, prodüktiviteyi artırabilme
arayışıdır. Teknolojideki ilerlemelerin ortaya çıkışında prodüktiviteyi sürekli olarak
yükseltebilme arayışının çok önemli bir rol oynadığı; hatta zaman zaman belirleyici olduğu
söylenebilir. İlerleyen teknolojideki her köklü dönüşümü de, bu bağlamda, prodüktivite
artışındaki tıkanmalara dönemsel bir çözüm olarak görmek mümkündür. Bütün pazar
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ekonomilerinde, enformasyon ve telekomünikasyon teknolojilerini bütün ekonomik faaliyet
alanlarında yaygınlaştırmak için gösterilen bunca çılgın çabanın temel nedeni de budur. Bu
nedenden dolayıdır ki, bunca çabadan sonra, prodüktivitede beklenen artış olmayınca, Nobel
Ödüllü Robert Solow bunun için “Bilgisayar çağı her yerdedir; prodüktivite istatistikleri hariç”
demiştir (Göker, 2001: 7-8).
Günümüz üretkenlik sistemi enformasyon teknolojilerinin altında bir paradoksa ya da soruna
dönüşmüştür. Çünkü temelde bir bilgisayar çağı vardır, ama bunun istatistiklerini üretkenlik
temelinde tutmak güçleşmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında, dönemsel ortaya çıkan, buhar
ya da içten patlamalı motor teknolojileri, yaşamın hemen hemen bütün faaliyet alanlarını
etkileyen ve köklü dönüşümlere neden olan teknolojilerdir. Yeni dönem teknolojiler olan
bilgisayar ve teknolojileri ise bütün ekonomik faaliyet alanlarına yayılmadığı, azami faydayı
elde edebilecek düzeyde kullanır hale gelmediği ve bu teknolojilerin geliştirebilme becerisinin
kazanılması vakit aldığı için özünde bir paradoks oluşturmaktadır.
‘Prodüktivite paradoksu’ olarak anılan bu olgu nedeniyledir ki, enformasyontelekomünikasyon teknolojilerinin yaygınlaştırılması için gösterilen bunca çabaya rağmen,
prodüktivite artışı geç gelmekte ve pek çok ülkede beklenen düzeyde olmamaktadır. Her
ülkenin yeni teknolojileri öğrenip özümseme ve azami faydayı sağlayacak biçimde kullanabilir
hale gelme yetenek ve kapasitesinin farklı olduğunu da unutmamak gerekir (Göker, 2001: 8).
Bu paradoksun toplumlarda farklılık göstermesi teknolojiye olan bakışında yeniden
sorgulanması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Çünkü teknolojik gelişmeler
toplumlarda sadece ekonomik açmazlar yaratmamakta, aynı zamanda bireyler arasında ya da
toplumda sosyolojik ve kültürel farkların daha da derinleşmesine neden olabilmektedir. Bu da
temelde teknolojik gelişmelere sadece iyimser bakmanın doğru olmayacağını göstermektedir.
Teknolojik gelişmelerin birey ve toplumda sadece iyi değil aynı zamanda kötü etkilerde de
bulunabileceği dikkatlerden kaçmamalıdır.
Tekno İyimserlik ve Tekno Kötümserlik
Christian Fuchs, tekno iyimserlik ve tekno kötümserlik kavramlarını teknolojik determinizm
(teknolojik belirlenimcilik) üzerinden ele alır ve teknolojik normatif boyutların teknolojik
determinizm üzerinden gerçekleşebileceğini ifade eder. Fuchs, eleştirel teoride tekno iyimserlik
ve kötümserliğin medyanın nedensellik ilişkisi üzerinden teknolojinin toplum üzerinde nasıl
etkiler ortaya çıkardığı ile ilgili önemli bulgulara dikkat çeker.
Eleştirel teoride medyanın nedensellik ilişkisini birey ve topluma yönelik etkilerini bu
kavramlar üzerinden irdelemek gerekirse Fuchs’a göre: Eleştirel teorinin niçin medyanın analiz
edilmesinde önemli olduğuna ilişkin sebeplerden biri de teknoloji ve bilgilenmenin aslında
teknolojik belirleyiciliğe yönelik bizlere alternatif sağladığı ve medyadaki nedensel ilişkileri
açıkladığı yönündeki anlayışla ele alındığı gibi, sosyal açıdan bakıldığında kompleks bir şekilde
tek boyutsallıktan ve tek yanlılıktan kaçınılması görüşüyle de açıklanabilmektedir. Teknolojik
belirleyicilik medya/teknoloji arasındaki nedensellik ilişkisinin bir tür izah şekli olup, toplumun
belirli medya ve teknolojinin kesinlikle toplum ve sosyal sistemler üzerinde spesifik bir etkisi
olduğunu varsaymaktadır (şekil 1’e bakınız). Bu etki pozitif olarak gündeme geldiğinde biz
teknolojik iyimserlikten bahsedebiliriz. Bu etki negatif olarak gündeme geldiğinde ise biz
teknolojik kötümserlikten bahsedebiliriz. İşte bu bağlamda teknolojik iyimserlik ve teknolojik
kötümserlik aslında teknolojik belirleyiciliğin normatif boyutları niteliğindedir (Fuchs, 2012:
387).
Fuchs’a göre teknolojik determinizm, teknolojinin toplumdaki rolünü abartır. Teknolojik
determinizm, teknolojinin topluma gömülü olduğu gerçeğini ve insanların yaşadığı devrim ve
huzursuzluklarda iktidar ilişkileri yerine teknolojiye isyan etmeyi yok sayıyor (Fuchs, 2012:
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387). Teknolojinin bu anlamda yüceltilmesi belki önemli olabilir, fakat yenilikleri elinde
bulunduranların hükümetler, iktidarlar olduğunun da unutulmaması gerekir. Zira devletler, yeni
teknolojileri daha çok savunma sanayinde kendi çıkarları doğrultusunda kullanır, ihtiyacını
karşıladıktan sonra toplumun ya da bireyin kullanımına açar. Örneğin, Amerika’da internet
önce ordunun hizmetinde kullanılmaya başlanmış, gerekli ilerleme sağlandıktan sonra
bireylerin kullanımına açılmıştır. Bu ve bunun gibi teknolojik gelişmelerdeki art niyet
noktasında toplumdan ziyade iktidarın yararı noktasında Fuchs önemli bir noktaya temas
etmektedir. Teknolojik determinizmi savunanların konuya bu noktadan bakması yukarıda
savundukları iyimserliğin de aynı zamanda içinde bir kötümserlik barındırabileceği gerçeğini
ortaya çıkarmaktadır.
Teknoloji / Medya Determinizmi:
Neden
MEDYA /
TEKNOLOJİ

Etki
+ = Tekno-iyimserlik
TOPLUM
-- = Tekno-kötümserlik

Teknolojinin Diyalektiği / Medya & Toplum:
Neden
MEDYA /
TEKNOLOJİ
Etki
MEDYA /
TEKNOLOJİ

Etki

… TOPLUM
Neden
…

TOPLUM

Şekil 1
Medya teknolojisi ve toplum arasındaki mantıksal iki ilişki (Fuchs, 2012: 388).
Teknolojik iyimserlik ve teknolojik kötümserlik argümanlarıyla ilgili problem bunların sadece
teknolojinin tek bir cephesiyle ilgilenmesi ve tek yanlı etkileri olduğu yönünde bir izlenim
oluşturmasıdır (şekil 1’e bakınız). Bunlar teknolojik iyimserlik ve teknolojik kötümserlik
argümanlarında teknoloji ve toplumsal diyalektik ve çelişkiler olmayıp bu nedenle bunlar
aslında teknolojik bir belirleyicilik olarak tanımlanabilmektedir (Fuchs, 2012: 388). Fuchs’ın
bu tanımlaması medya araçlarının birey ve toplumlar arasında çeşitli bilgi açıklarının ortaya
çıkabileceğini göstermektedir.
İletişim Araçları ile Ortaya Çıkan Bilgi Açığı
İletişim araçları, enformasyon teknolojileri ve internet erişiminde yaşanan çeşitli gelişmeler,
bilgisayarları insanların gündelik yaşamında daha etkin bir araç haline getirmiştir. İnternet
erişimi ile her türlü enformasyona ulaşma, gündelik yaşamda bankacılık, sağlık, eğitim gibi
hizmetlerden kolayca yararlanma, farklı kimliklerle toplumsal iletişimde bulunma gibi
olanaklar gelişmiştir. Bundan ötürü Manuel Castells’in deyişi ile bireyler artık küresel ve yerel
olarak örülmüş, birbiriyle bağıntılı ağ toplumu içinde yaşamaktadırlar (Binark vd., 2009: 25).
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Castells’in “birbiriyle bağıntılı ağ toplumu” betimlemesi ya da diğer düşünürlerin yerelin ve
küreselin bilgisayar teknolojisi ile bütünleşmesinin sağlandığını iddia etmelerinin yanı sıra bu
durumun aksinin de olabileceği gözden kaçmamalıdır. Zira bu olumlu görüşlerin karşısında yer
alan araştırmacılar ise, teknolojiye ve bilgiye ulaşma ve bu kaynaklardan yararlanma konusunda
yoksul ülkelerin, toplumların, sınıfların, toplumda eşit şartlara sahip olmayan insanların içinde
bulundukları durumun değişmeyeceğini, mevcut durumun daha da perçinleneceğini
savunmaktadırlar. Yeni teknolojilerin toplumun sahip olduğu bilgi düzeyleri üzerinde ne gibi
etkileri olabileceği tam manasıyla belli değildir.
James Ettema, kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasının çoğu sorun hakkındaki bilgiye kolayca
ulaşabilmeyi sağlayacağını belirtmekle birlikte bilgisayar teknolojisini kullanan gruplarla,
kullanmayanlar arasındaki bilgi seviyelerinin ve bilgi açıklarının gelecek araştırmalar için
önemli bir konu olma özelliği taşıdığını belirtmektedir. Yeni teknolojilerin kullanılmasına bağlı
olarak oluşabilecek bilgi açıkları özellikle toplumun değişik katmanları için söz konusudur.
Yeni iletişim teknolojilerinin fiyatları pahalı olduğu için bu teknolojilerden daha çok maddi
durumu iyi olanlar yararlanabilecek, yeni teknolojilerin sunduğu bilgiler sosyoekonomik
statüsü yüksek olan kesimin kullanımına açık olacaktır (Şeker Bektaş, 2005: 54).
Toplumun değişik katmanları üzerinden bilgi açığının derinliğini ölçmeye çalışan Ettema, en
etkili faktör olarak yeni iletişim teknolojilerinin pahalılığını göstermektedir. Bu günümüzde
pek de geçerli bir neden olmamaktadır. Çünkü gün geçtikçe bu teknolojilere ulaşma imkânları
daha kolay hale gelmekte ve bu teknolojiler daha da ucuzlamaktadır. Burada önemli olan
toplumsal gelişmede ülkelerin sosyoekonomik ve kültürel değerlerde yaşam kalitesinin nasıl
olduğunun göz ardı edilmemesidir.
Natan Katzman, bilgiye erişimin ve bilgiyi kullanmanın sosyoekonomik farklılıklara bağlı
olmasının, yeni teknolojilerden eşit olmayan şekilde faydalanma ve bu teknolojilerin eşit
olmayan kullanımının bilgi açıklarını arttırdığını belirtir. Katzman’a göre, düşük
sosyoekonomik statülü insanlar iletişim teknolojilerine eşit olarak sahip değilse ve bu nedenle
bu araçları eşit olarak kullanamıyorsa bilgi açığı artabilmektedir. Katzman, yeni iletişim
teknolojilerinin, bilgi seviyeleri yüksek olan ve iletişim yeteneğine sahip olan insanlara, bilgi
seviyeleri düşük olan insanlardan daha fazla bilgi kazandıracağını ve iki kesim arasında zaten
var olan bilgi açığının daha da genişleyeceğini ileri sürmektedir. Maddi imkânları yerinde olan
insanların iletişim teknolojilerinin eski açıkları kapatmadan önce yeni bilgi açıkları
oluşturacağını vurgulamaktadır (Şeker Bektaş, 2005: 55-56). Bu nedenle de White ve Walker’ın
ifade ettiği gibi “teknogerçekçi” olmak, ortaya çıkan bilgi açığının daha iyi anlaşılmasını
sağlayacaktır.
White ve Walker’a göre: “Teknogerçekçilik, bilgi çağı söylemleri olarak adlandırılan
teknolojinin eşitsizlik ve tekelleşme gibi tüm toplum problemlerini çözebileceği düşüncesinin
ya da toplumun mahremiyetini korumak ve küresel erişimi sağlamak gibi tüm teknoloji
problemlerini çözebileceği inancının anlamsızlığını ortaya koymaya çalışır” (Akt: Kabakçı ve
Odabaşı, 2004: 20).
Yeni medya (internet, sosyal medya) üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu, yeni
medyanın bilgi açıklarını daha da arttırdığı yönünde sonuçla ortaya koymaktadır. Bunun farklı
sebepleri vardır. İnternete ve yeni iletişim teknolojilerine ulaşma imkânının yetersiz olması yani
kısıtlılığı (ekonomik), yeni iletişim teknolojilerini (internet, sosyal medya, bilgisayar vb.)
kullanma becerisinin eksikliği, yaş etkeni (bu teknolojileri daha çok gençlerin kullanması;
beceri) bunlar arasındadır. Ayrıca, bireylerin internet kullanma sürelerinin faklı olması, internet
kullananların çok farklı amaçlarla ve çok farklı internet sitelerini ve sosyal medyaları
kullanmaları (dijital bölünme) vardır (Güz ve Yanık, 2017, 11).
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Dijital Bölünme Sorunu
Bu tarz yaklaşımların yanı sıra tekno kötümser yaklaşımları daha iyi anlamamızı sağlayacak bir
diğer önemli sorunda “dijital bölünme” sorunudur. Bireysel ve toplumsal yaşamı kökünden
değiştirmekte; çok ciddi ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar doğurmakta olan
teknoloji devrimi, “Bilgi ve iletişim teknolojilerine ve hizmetlerine eşit erişememe” adını
verdiğimiz “Dijital Bölünme-Digital Divide” başta olmak üzere pek çok soruna da sebep
olmuştur.
Dijital bölünme ya da sayısal uçurum, bilişim ve iletişim teknolojilerine eşitsiz erişimi ifade
etmektedir. E-devlet politikalarının temel hedefinin e-demokrasi olduğu göz önünde
bulundurulduğunda öncelikli olarak, yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerine erişim
konusundaki mevcut eşitsizliklerin (cinsiyete, yaşa, yerleşim yerine, eğitim durumuna ve
sınıfsal konuma bağlı) ortadan kaldırılmasına yönelik asli bir politika geliştirilmesi gereği
ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde e-devlet uygulamaları devlet ile yurttaş arasındaki mesafeyi kısaltmaktadır ancak
bu durum enformasyon ve iletişim teknolojilerine erişebilirlik konusundaki mevcut
eşitsizlikleri ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü “bilgiye erişebilenler ve erişemeyenler arasında
ulusal ve uluslararası ölçekte giderek derinleşen uçurum yani dijital bölünme,
demokratikleşmeyi sınırlandırdığı gibi, yönetişim modelinin temel esasları arasında yer alan
erişilebilirlik unsurunu da ciddi ölçüde tehdit etmektedir (Toktaş Arslantaş vd., 2012: 20). Edevlet sürecine olumsuz etki eden faktörlerden en önemlilerinden birisi, dijital eşitsizlik, yani
e-devletin taraflarının bir ya da birkaçının zayıf kalması ya da birbirine uyum
sağlayamamasıdır. Zaten günümüz kamu yönetiminin en çok karşılaştığı eleştirilerden birisi de
vatandaşa her alanda fırsat eşitliğini sağlamaktan uzak olmasıdır (Çapar ve Vural, 2013: 1679).
UNESCO’nun 2008 tarihli Enformasyon Okuryazarlığı Göstergeleri adlı çerçeve belgesinde
belirtildiği şekliyle “sayısal bölünme ‘teknolojiye erişimdeki’ bölünmeden çok daha fazla bir
şeydir; teknolojiyi kullanma becerileri olmaksızın daha büyük bir bölünme… ortaya çıkar”
(Catts ve Lau, 2008, Akt: Taşdemir ve Fındık, 2017: 44). Ulusal ve ulus-üstü kuruluşların bu
bakış açısını büyük oranda paylaştıkları görülmektedir. Örneğin, Avrupa Parlamentosu
yayınladığı bir raporda bilişim teknolojilerinin ekonomide, siyasette ve gündelik hayatta çok
önemli bir yere sahip olduğunu ancak kimi toplumsal grupların bu yeni teknolojileri yeterli
düzeyde kullanamadıklarının altını çizer. Buna göre, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında
olduğu gibi ülkelerin içinde yaşlılar ile gençler, eğitimliler ile az eğitimliler arasında da sayısal
beceriler arasında bir bölünme vardır (Negreiro, 2015, Akt: Taşdemir ve Fındık, 2017: 44).
Dijital bölünme kavramı sadece sosyoekonomik faktörler ile açıklanabilecek bir sorun değildir.
Noris’e göre: Dijital bölünme çok boyutlu bir kavram olup, üç farklı yönü vardır. Bunlardan
küresel bölünme, sanayileşmiş ve gelişmekte olan toplumlar arasındaki internete erişim
sapmalarını; sosyal bölünme, bir toplumdaki bilgi zengini ve bilgi yoksulları arasındaki
faklılığı; demokratik bölünme ise, online toplum içinde kamu hayatına katılım için dijital
kaynakları kullananlar ile kullanamayanlar arasındaki farkı ifade etmektedir (Akt: Kalaycı,
2013: 147).
Kenneth Keniston’a göre genel anlamda zengin ve güçlü bireyler ile fakir ve güçsüz bireyler
arasındaki ayrım olarak düşünülen dijital bölünmenin analitik bir inceleme ile üç boyutu
bulunmaktadır. Bunlar:
1)! Endüstrileşmiş ya da gelişmekte olan bütün ülkelerde var olan zengin, eğitimli
ve güçlü olanlarla olmayanlar arasındakidir. Örneğin ABD’de yüksek gelirli ve
eğitimli olanlarla düşük gelirli ve az eğitimli olanlar arasında bilgisayar sahipliği ve
internet erişimi gibi konularda belirgin farklılıklar bulunmaktadır.
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2)! Daha az dikkat çeken lisan ve kültür alanlarındadır. Birçok ülke İngilizce ya da
bir diğer batı Avrupa dilini konuşabilenler ile konuşamayanlar arasında
bölünmüştür. Farklı kültürlere sahip olanlar, göçmenler, ya da yaşadıkları ülkenin
dilini bilmeyenler eğitimde ve iş hayatında başarılı olamamaktadırlar.
3)! İlk ikisinden sonra kaçınılmaz olarak ortaya çıkan zengin ve fakir ülkeler
arasındaki genişleyen uçurumdur (Aytun, 2013: 2). Dünya ülkeleri sıralamasında
teknolojiyi kullanma becerisi ve imkânı olan Amerika, Kanada, Avustralya, Batı
Avrupa Ülkeleri ile bu teknolojileri kullanamayan ya da yetersiz kullanan Afrika,
Ortadoğu, Asya gibi bölgelerde bulunan ülkeler arasında ciddi bir dijital bölünme
ve uçurumun ortaya çıkmasıdır.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda internet gibi yeni iletişim teknolojilerine sahip olma, erişebilir
olma ve kullanma birinci seviyede dijital bölünme olarak, internet ortamında farklı
sayfaları/siteleri ve farklı sosyal medya ortamlarını kullanma ikinci seviyede dijital bölünme
olarak ele alınmaktadır. Bu yolu izleyerek yapılan araştırmalar geleneksel medya ile
kıyaslandığında yeni medyada çok daha fazla bir dijital bölünmenin olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Böylelikle bilgi açıklarının artmasının dijital bölünmeden dolayı gerçekleştiği
görülmektedir. Son yıllarda internete ve sosyal medyaya erişimin ve katılımın artması ile
internetin ve özellikle sosyal medya kullanımının bilgi açığını kapatan veya azaltan özelliğe
kavuştuğu yönünde sonuçlar ortaya koyduğu gözlenmektedir. Öte yandan hem geleneksel
medyada hem de yeni medyada bireylerin bilgi edinmelerini etkileyen etkenlerin başında ilgi
ve motivasyon olduğu dile getirilse de eğitim değişkeninin motivasyon ve ilgiyi arttırdığı
dikkate alınmalıdır (Güz ve Yanık, 2017, 11).
Dijital Bölünme Sonrası Demokrasi Sorunsalı
Sosyo-ekonomik faktörlerin yanı sıra, teknolojinin demokrasi ile ilişkisine değinmek de büyük
önem arz etmektedir. Özellikle Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere, birçok ülkede sosyal
medya ile devrimlerin gerçekleştiği ifade edilmekte, Batı’nın bu konuda yönlendirmelerinin ve
desteğinin olduğu söylenmektedir. Teknoloji ve demokrasi ilişkisi üzerinden, sorunu
şekillendirmeye çalıştığımızda, teknolojinin de tek başına demokrasiyi geliştiremeyeceği
gerçeği ile karşılaşılmaktadır. Zira sadece teknolojinin etkisi ile demokrasinin gelişmesinin
mümkün olduğunu söylemek çok da gerçekçi bir bakış açısını yansıtmamaktadır.
Özellikle Batılı birçok bilim insanının sosyal medyayı toplumsal devrim, demokrasi ve
gelişmenin önemli bir silahı olarak görmesi, literatürde siber-üyopyacılık kavramını ortaya
çıkarmıştır. Sosyal medyanın demokrasinin olmadığı ülkelerde demokrasiyi sağlamada çok
önemli bir konumda gösterilmesinin yeterli olamayacağı aşikârdır. Demokrasi denen önemli
evrensel bir olgunun sadece bu yönüyle gelişebileceğini düşünmenin, akıllara dünyanın süper
güçlerinin demokrasi vaadiyle gelişmemiş olan ülkelerdeki akıl almaz sömürgelerini
getirmektedir. Bu yönleri ile demokrasi bir sorunsal olarak irdelenmeye muhtaç bir hal
almaktadır.
Evgeny Morozov, internetin demokrasiye olumlu etkileri noktasında kendisinin de bir “siberütopyacı” (Morozov’un nitelemesi) olduğunu ancak “İnternet Yanılsaması” kitabının yazılma
süreci ile bunun değiştiğini ifade etmektedir. Morozov, yeni ideolojiyle yüzleşmek ve
demokrasiyi yaymak konusundaki süregelen olumsuz etkilerine karşı önlem almak gerektiğine
vurgu yapmaktadır. Örneğin, “çok sayıda bloggerın ve yeni medya girişimcisinin Batıdan çok
yüksek fonlarla desteklenmesi, etkisi düşük projelerde çalışmayı, daha basit, sürdürülebilir ve
hepsinden önemlisi etkili ‘kendi’ projelerinde çalışmaya tercih etmesi”(Morozov, 2011: xv) bu
fikrin değişmesinde önemli bir adım olarak ifade edilmektedir. Burada kendi çıkarları
doğrultusunda kitleleri kontrol etmek isteyen ve onları gözetleyen iktidarların, kendi kontrolü
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altında kitlelere müdahalede bulunması, demokrasinin internet (yeni iletişim teknolojileri) ile
neden gelişmeyeceğini gösteren en önemli faktör olmaktadır.
Siber-ütopyacılık kavramı yerine internet ve demokrasi bağlamında Morozov, “internetmerkezcilik” kavramını öneriyor. Morozov’a göre, internet-merkezcilik diğeri gibi bir çeşit
inançlar kümesi değil, demokrasinin promosyonu dahil kararların nasıl alındığı ve uzun dönem
stratejilerinin nasıl oluşturulduğunu içeren bir aksiyon (hareket) felsefesidir. Siber-ütopyacılık
ne yapılması gerektiğini öne çıkarırken, internet-merkezcilik nasıl yapılması gerektiğini öne
çıkarır. Her ne kadar ütopyacılar internet-merkezci ise de internet-merkezciler tam olarak
ütopyacı değildirler. Aslında çoğu kendilerini büyük kuramcılıktan uzak durarak ölçülebilir
sonuçları hedefleyen pragmatik bireyler olarak görür (Morozov, 2011: xvi). İnternetmerkezciliğin çözüme daha yakın olduğuna vurgu yapan Morozov, internetin ortaya
çıkarabileceği risk ve yanılsamalar açısından daha gerçekçi ölçümler yapılmasının, internetin
etkileri konusunda iyi yoğrulmuş ve tarafsız bir değerlendirmeyi yerel zemine çok iyi
oturtmakla mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Morozov’un internet merkezciliğine
verilebilecek en iyi örnek teknoloji eleştirmenlerinin teknolojiye yaklaşımıdır.
Kendilerini teknoloji eleştirmenleri olarak nitelendiren teknogerçekçilerin hedefi, teknolojiyi
ne baş tacı yapmak ne de ondan uzak durulmasını sağlamaktır. Hedef, teknolojiyi anlamak ve
teknolojiyi temel insan değerleri ile tam olarak uyumlu bir şekilde hayata geçirmek ve
kullanmaktır. Teknogerçekçiler, teknolojiyle yaşadığımızı fark edip, çözümler aramak ve
teknolojiyi kör bir akış içinde sürüklenerek değil, kendi yaşam biçimimize yakışan,
değerlerimize uygun düzenlemelerle yaşamamız gerektiğini savunmaktadırlar (Kabakçı ve
Odabaşı, 2004: 22).
Sonuç
Sosyoekonomik statü üzerine kurulan, bilgi açığı hipotezi ya da kuramı bilgiye kolay ulaşanın
daha şanslı olduğunu belirtmektedir. Aradaki uçurumun büyümesi yeni teknolojilerin kullanımı
ile elde edilen bilgiye dayandırılmakta ve bunun sonucunda da elde edilen bilgi ile statümüze
güç kattığımız belirtilmektedir. Burada asıl dikkat etmemiz gereken, bilgi ve yeni iletişim
teknolojileri ve bu teknolojilerle sağlanan bilginin elde edilmesi değil, bilginin işe yarayıp
yaramadığının sorgulanmasıdır. Çünkü çalışmamızda da ifade ettiğimiz gibi, bilgi açığı
dünyada sadece yeni teknolojileri elde ederek çözülebilecek bir sorundan ziyade,
sosyoekonomik birçok faktöründe yeniden değerlendirilmesini, ciddi bir altyapının üretimi ve
yeniden üretimi ile çözülmesi gereken bir sorundur.
Dünyada milyarlarca insan interneti (yeni iletişim teknolojileri) kullanıyor olabilir, ancak hangi
coğrafyada, hangi şartlarda ve hangi yönetim anlayışlarında bu teknolojiyi kullandığı üzerine
yerel değerlendirmeler yapmak, internetin demokrasi getirip getirmediği ile ilgili daha anlamlı
sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Burada ülkeler arasındaki dijital bölünmenin artmasının nedenleri
en iyi şekilde sorgulanmalı ve değerlendirilmelidir. Eğer enformasyon ve iletişim
teknolojilerine kapsamlı erişim, bir ülkeye avantaj sağlıyorsa, erişim seviyesinde gecikme diğer
ülke için dezavantaj oluşturuyor ve açığın büyümesine neden oluyor. McLuhan’ın “Küresel
Köy” ifadesi ile dünya sınırlarını ortadan kaldırdığı tekno iyimser yaklaşıma göre, her şey
yolunda gidiyormuş gibi gözükebilir. Ancak bu durumun gelişmiş ülkeler için geçerli olduğunu
ifade etmek hiç de yanlış olmayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde ve üçüncü dünya ülkelerinde
gelişmiş ülkelere oranla teknolojinin eşitsiz kullanımı meseleye tekno kötümser bakmamızı
zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, bu kötümser bakış açısının araştırmacıları, devletleri,
kurum ve kuruluşları teknogerçekçiliğe iten önemli bir güç olacağı da unutulmamalıdır.
Tekno iyimser ya da tekno kötümser yaklaşımların aksine bilgi açığı gibi sorunlara
“teknogerçekçi” yaklaşmak daha anlamlı sonuçların elde edilmesi adına önemlidir. Çünkü
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teknolojiyi eleştirmek ya da baş tacı etmek yerine gerçekçi bir bakış açısı ile sorunu ele almanın
kısa zamanda dünyada bu açığın kapanması adına daha yararlı olacağı açıktır. Determinist bakış
açılarının şiddetle eleştirildiği günümüz dünyasında, Morozov gibi düşünürlerin meseleyi
ülkelerin demokrasisinin gelişmesi için yerel zeminde değerlendirmeye tabii tutması, bilgi açığı
sorununun giderilmesi açısından daha gerçekçi bir yaklaşımdır ve bu bağlamda dünya geleceği
açısından bu yaklaşım daha etkili ve verimli sonuçlar doğuracaktır.
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Türkiye’de Enflasyon Cari Açık ve Bankacılık Sektörü Kredileri: 2006-2018 Dönemi
İçin Bir İnceleme
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BÖLÜKBAŞ1
Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri
arasındaki ilişkiyi ekonometrik analizler ile araştırmaktır. Bu kapsamda 2006:Ocak2018:Kasım dönemini kapsayan aylık veriler kullanılmış ve VAR (vektör otoregresif) analizi
ile Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Döneminin 2006 yılından itibaren
başlamasının nedeni TCMB’nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) açık enflasyon
hedeflemesine o yılda geçmiş olmasıdır. Böylelikle açık enflasyon hedeflemesinin uygulandığı
dönemde değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi istenmiştir. Ekonometrik analizden
elde edilen bulgulara göre, değişkenler ele alınan dönemde birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte
enflasyon üzerinde bankacılık sektörü kredilerinin etkisi cari açığa oranla daha fazladır.
Enflasyon ve bankacılık sektörü kredilerinin cari açık üzerindeki etkisi ise birbirine oldukça
yakın olup cari açıkta meydana gelen değişimlerin %9.9’u enflasyondan, %9.2’si ise bankacılık
sektörü kredilerinden kaynaklanmaktadır. Nedensellik test sonuçlarına göre de enflasyon ve
bankacılık sektörü kredileri arasında çift yönlü, enflasyondan ve bankacılık sektörü
kredilerinden cari açığa doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Cari Açık, Krediler, Türkiye.
Inflation Current Account Deficit and Banking Sector Credits in Turkey: A Research
for the Period 2006-2018
This study aims to research the relationship between inflation, current account deficit and the
banking sector credits in Turkey's economy by using econometric analysis. In this context, the
monthly data covering 2006:January-2018:November period was used, VAR (vector
autoregressive) analysis and the Granger causality test was chosen as econometric method. The
reason why the period started in 2006 was that the CBRT (The Central Bank of The Republic
of Turkey) had started “the explicit inflation targeting” in that year.! Thus, it was asked to
determine the relationships between the variables in the period when the explicit inflation
targeting was applied.! According to the findings obtained from the econometric analysis,
although the variables are related to each other in the period covered, the effect of banking
sector credits on inflation is higher than the current account deficit. The effect of inflation and
banking sector credits on the current account deficit is very close to each other and 9.9% of the
changes in the current account deficit are due to inflation and 9.2% is due to banking sector
credits.!In addition to this,!the causality test results show that, there is a bidirectional causality
relationship between inflation and banking sector credits, and a unidirectional causality from
inflation and banking sector credits to current account deficit.
Keywords: Inflation, Current Account Deficit, Credits, Turkey.
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Giriş
Türkiye ekonomisinde 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından makroekonomik
dengeleri iyileştirmek adına bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler arasında enflasyon
hedeflemesi önemli bir yer tutmaktadır. İlk olarak 2002 yılında örtük enflasyon hedeflemesi ile
ardından 2006 yılından itibaren de açık enflasyon hedeflemesi ile önemli para politikası
değişiklikleri yaşanmıştır. Bu hedeflemeler enflasyonla mücadele adına Türkiye için başarılı
adımlar olarak değerlendirilse de uygulamanın kimi dönemlerinde belirlenen enflasyon
hedeflerine ulaşılamadığı da görülmüştür. Bununla birlikte bu süreçte ve sonrasında
enflasyonda yaşanan gelişmeler hem reel hem de finansal piyasaların pek çok unsuru üzerinde
etkili olmuş ve makroekonomik sorunların (gelişmelerin) çoğu bu paralelde seyretmiştir.
Enflasyon hedeflemesi döneminde Türkiye’de yaşanan makroekonomik sorunlardan birisi
yüksek cari açıktır. Ekonominin büyümesi ile birlikte arttığı düşünülen ve ithalata dayalı
ekonomik büyümenin bir sonucu olarak değerlendirilen cari açığın enflasyon ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Diğer yandan enflasyonun ilişkili olduğu bir diğer makroekonomik değişken,
finansal piyasaların önemli bir unsuru olan bankacılık sektörü kredileridir. Çünkü bir
ekonomide kredilerde yaşanan gelişmeler enflasyona yol açabilmektedir. Benzer şekilde
enflasyona yönelik alınan önlemler ya da enflasyonist süreçler özellikle yurtiçi kredi hacmi
olmak üzere bankacılık sektörü kredilerini etkileyebilmektedir. Enflasyon hedeflemesi
uygulamasının yanında 2001 ekonomik krizinin ardından bankacılık sektöründe de çeşitli
düzenlemeler yapılmış ve finansal piyasalar için yapılandırma süreçleri başlamıştır. Ancak bu
gelişmelere rağmen enflasyon halen finansal piyasalar için de bir tehdit unsuru olarak
görülmeye devam etmektedir.
Bu kapsamda çalışmanın amacı enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri arasındaki
ilişkiyi Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Bu inceleme için 2006:Ocak-2018:Kasım
dönemi dikkate alınmış ve aylık veriler kullanılmıştır. İnceleme döneminin 2006 olmasının
nedeni Türkiye’de açık enflasyon hedeflemesine o yılda geçilmesidir. Böylelikle değişkenler
arasındaki ilişki açık enflasyon hedeflemesinin uygulanmaya başlandığı 2006 yılından 2018
yılına kadar araştırılmak istenmiştir. Bu husus çalışmayı diğerlerinden farklı kılmaktadır. Bu
çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalardan bir diğer farkı ise söz konusu değişkenlerin aynı
anda modele dâhil edilmesi ve birbirleriyle ilişkilerinin toplu olarak analiz edilmesidir. Çünkü
literatürde yer alan çalışmaların pek çoğu konuyu bankacılık sektörü kredileri ve cari açık ya
da bankacılık sektörü kredileri ve enflasyon ilişkileri biçiminde ele almıştır. Değişkenleri aynı
anda modele dâhil eden çalışmalara ise nadir rastlanmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki kısmı
üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü
kredileri arasındaki ilişkilere değinerek Türkiye ekonomisindeki gelişmelerine yer verilmiştir.
İkinci bölümde konuya yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek literatür taraması
sunulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye verileri ile ekonometrik bir analiz yapılarak
değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Enflasyon Cari Açık ve Bankacılık Sektörü Kredileri
Açık enflasyon hedeflemesi belirli bir dönem için hedeflenen enflasyon oranının açık bir
şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını ifade eder. Burada amaç sadece belli bir hedefi paylaşmak
değil merkez bankasının politika kararlarındaki şeffaflığı artırmak ya da karar alma sürecini
kurumsallaştırmaktır. Enflasyon hedeflemesi merkez bankaları için bir takım gereklilikleri de
beraberinde getirmektedir. Bunlar hesap verilebilirlik ve şeffaflık, bağımsız bir karar alma
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yapısı, para politikalarında etkinlik, tek bir hedefleme stratejisinin belirlenmesi şeklinde
sıralanabilir. Ayrıca para ve sermaye piyasalarının ülkede etkin işlemesi ve maliye
politikasındaki kararlı duruş da enflasyon hedeflemesini benimseyen ülkeler açısından önem
arz etmektedir (TCMB, 2006). Türkiye, diğer ülkelerden farklı olarak enflasyon hedeflemesine
kademeli bir şekilde geçmiş, önce 2002 yılında örtük enflasyon hedeflemesi uygulanmış,
ardından 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedeflemesi benimsenmiştir. 2001 Şubat
krizinin ardından ülkede yaşanan yüksek enflasyon, sürdürülemeyen dış borçlar, mali baskınlık
ve diğer finansal sorunlar göz önünde bulundurulduğunda bu kademeli geçişin yerinde olduğu
düşünülebilir. 2006 yılına gelinceye kadar bahsi geçen sorunlarda önemli aşamalar kaydedilmiş
ve 2006 yılı Türkiye’de para politikası için yeni bir dönem niteliği kazanmıştır. Açık enflasyon
hedeflemesine geçilen bu yeni dönemde yıllık enflasyon 2006’da %9, 2007’de ise %8 civarında
gerçekleşmiştir (TCMB, 2019a). Enflasyondaki bu gelişmeye rağmen Türkiye ekonomisinin
kronikleşen ekonomik sorunlarından biri olan cari açık artmaya devam etmiştir.
Cari açığın artışındaki temel nedenlerden biri dışa yönelik talebin artmasına bağı olarak ortaya
çıkan yüksek ithalattır. Bu ithalat düzeyini karşılayabilecek ihracat potansiyelinin yeterli
olmayışı da cari açığı artıran bir diğer unsurdur. Cari açığın dış talepte meydana gelen
daralmalar ile birlikte yükselmesi ve bu duruma ülkede yaşanan diğer finansal ve reel sektör
sorunlarının da etki etmesi fiyat düzeyi üzerinde hareketlenmelere yol açabilmektedir. Bu
anlamda cari açıkta görülen artışların merkez bankasının sağlamaya çalıştığı fiyat istikrarını
tehdit edebildiği düşünülebilir. Fiyat istikrarı üzerinde etkisi olan bir diğer makroekonomik
değişken de parasal aktarım mekanizmasının krediler kanalıdır.
Reel sektör ve finansal sektör arasındaki etkileşimi sağlayan, politika temelli nominal para
stokundaki artışlar ya da kısa vadeli faiz oranları gibi para politikası araçlarının, toplam talep,
toplam harcamalar, istihdam düzeyi ve enflasyon oranları gibi reel değişkenler üzerindeki
etkisini gösteren mekanizmaya parasal aktarım mekanizması denilmektedir. (Taylor, 1995 ve
Ireland, 2005). Parasal aktarım mekanizmasının faiz kanalı, döviz kanalı, varlık fiyatları kanalı
ve kredi kanalı olmak üzere çeşitli kanalları bulunmakta ve para politikasının ekonomiyi
etkileme gücü bu kanallar doğrultusunda değerlendirilmektedir (Mishkin, 1996). Bu açıdan
bakıldığında diğer pek çok kanalda olduğu gibi kredi kanalında gerçekleşecek gelişmelerin
toplam talep üzerindeki dolayısıyla da enflasyon oranları üzerindeki etkisi de önemli
görünmektedir. Çünkü para politikasındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan kredi hacmi
genişlemesi ya da daralması doğrudan reel sektörü etkileyebilmekte ve enflasyon üzerinde
baskı unsuru olabilmektedir. Bilindiği üzere yurtiçi kredi hacminde meydana gelen bir artış ile
birlikte hane halkı ya da diğer ekonomik aktörler kredi kullanımına bağlı olarak yeni bir tüketim
ya da yatırım faaliyet içinde bulunabilmektedir. Bu durum da ülke içindeki talebin
canlanmasına katkı sağlayarak enflasyona yol açabilecektir. Benzer şekilde bir ekonomide
enflasyonda yaşanan gelişmeler de kredi hacmini etkileyebilmektedir. Haliyle krediler ve
enflasyon arasında yakın bir ilişki olabileceği söylenebilmektedir. İşcan’a (2003, s. 112) göre
de ülkelerdeki yüksek enflasyon kaynak dağılımının bozulmasına yol açarak finansal
istikrarsızlığı beraberinde getirmektedir. Ancak yüksek enflasyon kadar düşük enflasyonun da
finansal istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekilmektedir. Çünkü düşük enflasyonun yaşandığı
dönemlerde her ne kadar piyasaların merkez bankasına duydukları güven artsa da, kredi
genişlemesindeki hızlanma ile varlık fiyatlarında köpükler oluşabilmekte ve bunun sonunda
finansal krizler meydana gelebilmektedir. Diğer yandan yurtiçi kredi hacmindeki artış sadece
ülke içindeki talebi değil ülke dışındaki talebin de artışını beraberinde getirebilir ve bu durum
da cari açık sorununa yol açabilir. Nitekim ithalat artışı anlamına gelen yabancı ülke mallarına
yönelik artışlar artışlar cari açık düzeyini etkileyebilmektedir.
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Enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri değişkenleri arasındaki ilişkiler her ülkenin
ekonomik koşullarına ve ekonomik gelişmelerine bağlı olarak farklı davranışlar
sergilemektedir. Kaldı ki söz konusu değişkenler bir ekonomide aynı olmayan koşulların ya da
konjonktürel dalgalanmaların etkisiyle bile dönemler itibariyle değişiklik gösterebilmektedir.
Bu nedenle değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve eğilimi konusunda belirgin bir durumdan
söz etmek doğru olmayabilir. Bu çalışmada 2006 sonrası dönemde Türkiye ekonomisinde
enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri arasındaki ilişki incelendiği için bu
değişkenlerin yıllara göre gelişimine de yer verilmiştir. Aşağıda yer alan grafik 1 bu gelişmeleri
göstermektedir.
Grafik 1
Türkiye’de Enflasyon Cari Açık ve Bankacılık Sektörü Kredilerindeki Gelişmeler (%)
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Kaynak: T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (2019) verileriyle derlenmiştir.

Grafik 1’de yer alan yıllık enflasyon gelişmelerine bakıldığında 2006 yılından 2018’e kadar
%10’un altında bir enflasyon düzeyi olduğu görülmektedir. Yakın geçmişte yüksek enflasyon
oranları ile mücadele eden bir ülke olan Türkiye için bu önemli bir iyileşme olarak
değerlendirilebilir. Sadece 2008 küresel finansal krizin yaşandığı dönemde enflasyon %10’un
üzerinde gerçekleşmiş, bir de 2017 yılında %11.14 düzeyine bir enflasyon yaşanmıştır. 2018
yılında enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş bir kenara bırakıldığında Türkiye ekonomisinde ele
alınan dönemde genel itibariyle ortalama bir enflasyon oranından bahsedilebilir. Enflasyonda
yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra cari açığın GSYH’ya oranlarını ifade eden göstergelere
bakıldığında ise cari açık sorununun Türkiye için kronikleşen bir makroekonomik sorun olduğu
düşünülebilir. Çünkü cari açığın GSYH’ya oranı ele alınan dönem boyunca neredeyse
değişmeyerek %-5 dolaylarında gerçekleşmiştir. Bu oranın küresel finansal kriz dönemlerinde
%-1.7’ler düzeyinde gerçekleştiği görülse de 2011 yılında yaklaşık %-9 seviyesinde olduğu
izlenmiştir. 2018 yılında ise gerek döviz kurundaki gelişmeler gerekse de iç ve dış talepte
yaşanan düşüşler nedeniyle cari açık önemli ölçüde azalmıştır. Bankacılık sektörü kredilerinde
ise artan oranlı bir seyirden bahsedilmektedir. 2006 yılında yaklaşık %25 seviyesinde
gerçekleşen net kredi hacminin GSYH’ya oranı 2011 yılında neredeyse iki katına yükselerek
%50 civarında gerçekleşmiş, 2017 yılında ise yaklaşık %66 dolaylarında seyretmiştir.
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Değişkenlerin yıllar itibariyle Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri bu şekildedir. Çalışmanın
bundan sonraki kısmında konuya yönelik literatür taramasına yer verilmiştir.
Konuya Yönelik Literatür Taraması
Çalışmanın bu kısmı konuya ilişkin literatür taramasını içermektedir. Bu çalışma Türkiye
ekonomisini kapsadığı için daha çok Türkiye ekonomisini ele alan rastgele seçilmiş bazı
çalışmaların bulgularına yer verilmiştir Enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri
arasındaki ilişkileri konu alan pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı sadece
bankacılık sektörü kredileri ve cari açık ilişkisine ya da bankacılık sektörü kredileri ile
enflasyon arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Bu nedenle bu kısımda ilk olarak bu çalışmalara
yer verilmiştir.
Bankacılık Sektörü Kredileri ve Cari Açık Konusunu Türkiye İçin İnceleyen Çalışmalar;
Bankacılık sektörü kredileri ve cari açık konusunu ele alan çalışmalara bakıldığında ilk olarak
Telatar’ın (2011) çalışması dikkat çekmektedir. 2003-2010 döneminin ele alındığı ve Granger
nedensellik testinin yapıldığı çalışmada toplam kredilerden cari açığa doğru bir nedensellik
ilişkisinin olmadığı, ancak tüketici kredilerinden cari açığa doğru pozitif bir nedensellik
ilişkisinin olduğu izlenmiştir. Türkiye ekonomisinde krediler ve cari açık arasındaki ilişkiyi
1993-2010 dönemini kapsayacak şekilde araştıran Togan ve Berument (2011) da farklı bir
sonuç elde etmiştir. VAR analizinin kullanıldığı çalışmanın sonucunda toplam kredideki
artışların cari açık/GSYH oranını sınırlı bir şekilde etkilediği belirtilmiştir. Kredi hacmindeki
artışın cari açığı artırdığını ancak bu etkinin sınırlı olduğunu ileri süren bir diğer çalışma da
Atış ve Saygılı (2014) tarafından yapılmıştır. Vektör hata düzeltme modelinin kullanıldığı
çalışmada Türkiye’nin 1998-2013 dönemi analiz edilmiştir. Krediler ve cari açık ilişkisini
inceleyen bir diğer çalışma da Saçık ve Karaçayır (2014) tarafından tamamlanmış olup bu
çalışma 2004-2013 dönemini kapsamaktadır. Johansen eşbütünleşme yönteminin kullanıldığı
çalışmada değişkenler arasında hem kısa hem uzun dönemde çift yönlü nedensellik ilişkileri
elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada cari açık ile tüketici kredilerinin uzun dönemde birlikte
hareket ettiği de vurgulanmıştır. Türkiye’de kredi genişlemesinin cari açığa etkisini sınır testi
yaklaşımı ile araştıran Akçayır ve Albeni (2016) ise, 1992-2014 döneminde Türkiye
ekonomisinde kredi hacmi ve cari açık arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi ve eşbütünleşme
ilişkisi olduğunu bulmuştur. Ayrıca çalışmada kredi genişlemesinin cari açığı beklenen
seviyeden daha az oranda artırdığı vurgulanmıştır.
Bankacılık Sektörü Kredileri ve Enflasyon Konusunu Türkiye İçin İnceleyen Çalışmalar;
Bankacılık sektörü kredileri ve cari açık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar dışında Türkiye
ekonomisinde bankacılık sektörü kredileri ile enflasyon arasındaki ilişkiye odaklanan
çalışmalara da sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin Arslan ve Yapraklı (2008), 1983-2007
dönemini inceleyerek uzun dönemde enflasyonun banka kredilerini negatif etkilediğini, banka
kredilerinin ise enflasyonu pozitif etkilediğini tespit etmişlerdir. Çalışmada ayrıca banka
kredileri ve enflasyon arasında nedensellik ilişkisi olduğu söylenmiştir. Türkiye ekonomisinde
2005-2010 dönemini araştıran Akçacı ve Yöntem (2011) de ihtiyaç kredileri ve enflasyon
arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu söyleyerek konu ile ilgili literatüre katkıda
bulunmuştur. Karahan ve Gürbüz (2017) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise bireysel
banka kredi miktarı ve enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu
anlatılmaktadır. Ancak çalışmanın sonuçlarına göre, enflasyonun banka kredileri üzerindeki
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negatif etkisi banka kredilerinin enflasyon üzerindeki pozitif etkisinden çok daha büyüktür.
Çalışmasında 1987-2013 dönemini inceleyen Yiğitbaş (2014) ise enflasyonun kısa dönemde
reel banka kredileri üzerinde bir etkisinin olmadığını, uzun dönemde ise azaltıcı bir etkiye sahip
olduğunu belirtmiştir. Son dönemlerde Kılıç ve Torun (2018) tarafından yapılan bir diğer
çalışmada ise Granger nedensellik testinden yararlanılmış ve bireysel kredi kartı ile enflasyon
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Çalışmada ayrıca enflasyondan taşıt
kredisine, taşıt kredisinden bireysel kredi kartlarına, konut kredisinden bireysel kredi kartlarına
ve taşıt kredisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri gözlenmiştir.
Literatürde yer alan bu çalışmaların dışında enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü
kredilerini ele alan çalışmalara ise nadir rastlanmaktadır. Söz konusu değişkenleri çalışmasında
aynı anda kullanan bir çalışma Yüksel ve Özsarı (2016) tarafından Türkiye ekonomisi için
yapılmıştır. 1994-2015 döneminin ele alındığı çalışmada bireysel krediler, cari açık ve
enflasyon arasında nedensellik ilişkileri analiz edilmiş ve değişkenler arasında belirtilen
dönemde nedensellik ilişkisine rastlanmadığı ifade edilmiştir. Literatürde konuyu farklı ülkeler
için analiz eden çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu çalışmalar ve bulguları konuyu farklı ülkeler
için inceleyen diğer çalışmalar başlığında özetlenmiştir.
Konuyu Farklı Ülkeler İçin İnceleyen Diğer Çalışmalar;
Boyd, Levine ve Smith (2001) tarafından yapılan bir çalışmada 65 ülke ele alınarak 1960-1995
dönemi incelenmiş ve çalışmanın sonucunda enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri arasında
negatif yönlü bir ilişki olduğu söylenmiştir. 1969-2011 dönemi verileriyle Meksika’da
enflasyon ve krediler arasındaki ilişkiyi inceleyen Tinoco-Zermeño, Venegas-Martínez, ve
Torres-Preciado (2014), enflasyon oranlarının özel kredilerin artışını olumsuz yönde etkilediği
yönünde sonuçlar elde etmiştir. İran ekonomisini ele alarak 1959-2002 dönemini inceleyen
Eslamloueyan ve Darvishi (2007) ise enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri arasında uzun
dönemli bir ilişki olduğunu ancak bankacılık sektörü kredilerinin İran’da fiyat düzeyi üzerinde
kısa dönemli etkilerinin olmadığını belirtmiştir. Hollanda ve ABD için krediler ve enflasyon
arasındaki ilişkiyi vektör hata düzeltme modeli ile araştıran Groen (2004), kredi arz şokları ile
enflasyon arasında ilişkinin olduğunu ve bu ilişkinin enflasyonu artırıcı yönde olduğuna dikkat
çekmiştir. Ziramba (2008), enflasyon ve belirleyicileri arasındaki uzun dönem ilişkileri Güney
Afrika için incelediği çalışmasında parasal değişkenlerin, para arzının ve bankacılık sektörü
kredilerinin enflasyon üzerinde dolaylı bir etkisinin olduğunu belirtmiştir. 1973-1997 dönemini
dikkate alarak bankacılık sektörü kredileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi Malezya için
araştıran Tang (2001) da, enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmaların dışında konuyu farklı ülke örnekleriyle ele alan
başka çalışmalar2 da bulunmaktadır.
Literatür taramasından anlaşılacağı üzere enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredilerini
çalışmalarında aynı anda ele alan veya söz konusu üç değişken arasındaki ilişkiyi doğrudan ele
alan çalışmalar çoğunlukta değildir. Söz konusu bu değişkenlerin birbiriyle ilişkisinin hem reel
piyasalar hem de finansal piyasalar için önemi göz önünde bulundurulduğunda birlikte
değerlendirilmesinin gerekliliği kaçınılmaz görünmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda ele
alınan bu çalışmada Türkiye ekonomisinde enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri
değişkenlerinin birbirleriyle ilişkisi analiz edilmek istenmiş ve bu yolla literatüre mütevazı bir
katkı sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmada özellikle 2006 ve sonrası dönem incelenmiştir.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Bu çalışmalar için bkz. Akinboade ve Makina (2010), Huy vu (2010), Asongu (2012), Davis, J. S., Mack, A.,
Phoa, W., ve Vandenabeele, A. (2014), Akinlo ve Oni (2015).
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Bunun nedeni ise 2006 yılında uygulanmaya başlanan açık enflasyon hedeflemesi dönemini
kapsayan bir analiz yapmaktır. Çalışmanın bundan sonraki kısmı Türkiye verileri ile yapılan
ekonometrik analize ve sonuçlarına ayrılmıştır.
Türkiye Verileri İle Ekonometrik Analiz
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye verileri ile ekonometrik bir analiz yapılarak enflasyon cari
açık ve bankacılık sektörü kredileri arasındaki ilişkiler araştırılmak istenmiştir. Çalışmanın
analiz kısmında VAR analizi ve Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Bu testlere
geçmeden önce ilk olarak çalışmanın veri seti ve modeli tanıtılmış, ardından ön testlere yer
verilmiştir.
Çalışmanın Veri Seti ve Modeli
Türkiye’de 2006-2018 döneminin incelendiği bu çalışmada toplam üç değişkenden
yararlanılmıştır. Değişkenlerin seçimi yapılırken literatürde yer alan çalışmalar referans
alınmıştır. TCMB (2019a) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden temin edilen veriler aylık
cinsten derlenmiştir. Bu kapsamda enflasyonu temsil etmesi için özel kapsamlı tüfe
göstergelerinden genel tüketici fiyat endeksindeki yıllık yüzde değişim, cari açık için cari
açıktaki yıllık yüzde değişim ve bankacılık sektörü kredileri için de toplam yurtiçi kredi
hacmindeki yıllık yüzde değişim değerleri kullanılmıştır. Analizde kullanılan değişkenlerde
mevsim etkilerin olup olmadığını anlamak için inceleme yapılmış ancak arındırma gereksinimi
duyulmadığı için mevsimsel arındırma yapılmamıştır. Değişkenler yardımıyla kurulan model
şu şekildedir;
!"#$ = &' + &) *+$ + &, -./$ +01$

(1)

Modelde yer alan ENF, enflasyonu, CA cari açığı, BSK ise bankacılık sektörü kredilerini ifade
etmektedir. Aynı zamanda modelde yer alan t indisi modelde kullanılan değişkenlerin zaman
serisi boyutunu, 2’lar katsayıları, 1 ise hata terimini ifade etmektedir.
Modelin Ön Testleri
Modelin tahmininden önce bir takım ön testlerin yapılması gerekmektedir. Ön testler olarak
adlandırılan bu testler birim kök testleri, uygun gecikme uzunluğu testi, model doğrulama
testleri ve korelasyon testi olarak sıralanabilir. Bu kısımda bu testlere yer verilerek VAR analizi
ve Granger nedensellik testine geçmeden önceki aşamalar tamamlanmıştır.
Ekonometrik analizlerde bir zaman serisinin durağan olması en önemli kısıt olarak
değerlendirilebilir. Çünkü Granger ve Newbold’un (1974) da dediği gibi, durağan olmayan
seriler ile yapılan analizlerin sahte regresyon sorunu içermesi muhtemeldir. Bir zaman serisinin
ortalamasının ve varyansının zamana bağlı olarak değişmemesi anlamına gelen durağanlığı
Asteriou ve Hall (2007: 231), zaman serilerinin anahtar kavramı olarak tanımlamakta ve
durağanlığın sağlanamadığı (seride birim kök olduğu) durumda yapılan regresyon
tahminlerinin sonuçlarının tartışmalı olduğunu ifade etmektedir. Serilerin durağanlığının
araştırılması korelogram testi ya da birim kök testi ile yapılmaktadır. Bu çalışmada birim kök
testlerinden yararlanılmıştır. Literatürde en sık bilinen birim kök testleri DF (Dickey-Fuller),
ADF (Augmented Dickey Fuller), PP (Phillips-Perron) ve KPSS (Kwiatkowski-Phillips-
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Schmidt-Shin) birim kök testleridir. Bu çalışmada ADF ve PP birim kök test sonuçlarına yer
verilmiştir. ADF birim kök testi, serilerin durağanlığının test edilmesinde AR (autoregressiveotoregresif) sürecinden yararlanır ve birim kök testinden elde edilen test istatistik değeri
MacKinnon (1996) kritik değerleriyle karşılaştırılarak serilerin durağan olup olmadığına (birim
kök içerip içermediğine) karar verilir. PP birim kök testinin ise genellikle trend içeren serilerde
kullanıldığı bilinmekte ve ADF birim kök test istatistiğine göre daha güvenilir olduğu iddia
edilmektedir. Bu testte de MA (moving average-hareketli ortalama) sürecinden yararlanılır ve
non-parametrik bir sürece sahip olduğu için hata düzeltme mekanizması için Newey-West
yöntemi kullanılır. Bu testten elde edilen test istatistikleri de ADF’de olduğu gibi MacKinnon
(1996) kritik değerleriyle kıyaslanarak seride birim kök sorunu olup olmadığına karar verilir.
Bu iki birim kök testinin sonuçları tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1
Birim Kök Test Sonuçları
ADF Birim Kök Testi
İstatistik
Değerleri

PP Birim Kök Testi

MacKinnon (1996)
Kritik Değerleri
%1
%5
-3.474
-2.880

ENF

-4.852*(4)

CA

-13.881*(0)

-3.473

BSK

-4.601*(2)

-3.473

İstatistik
Değerleri
ENF

-8.993*

MacKinnon (1996)
Kritik Değerleri
%1
%5
-3.473
-2.880

-2.880

CA

-13.814*

-3.473

-2.880

-2.880

BSK

-9.758*

-3.473

-2.880

Not: Test biçimi olarak düzey değerde sabit terimli regresyon denklemi kurulmuştur. *, %1
seviyesinde durağanlığı, parantez içindeki değerler ise ADF testi için Akaike bilgi kriterine göre
belirlenmiş gecikme uzunluğunu ifade etmektedir.

ADF ve PP birim kök testlerinde “seride birim kök sorunu olduğunu ifade eden” H0 hipotezi,
“seride birim kök sorunu olmadığını belirten” H1 hipotezine karşılık test edilmektedir.
Tablodan anlaşılacağı üzere temel hipotez olan H0 hipotezi her üç değişken için de hem ADF
hem de PP birim kök test sonuçlarına göre güçlü bir şekilde reddedilmektedir. Bu nedenle ENF,
CA ve BSK serilerinin düzeyde durağan olduğuna kanaat getirilmiş ve modelde serilerin düzey
değerleri kullanılmıştır.!!
!

Birim kök testi ile serilerin durağanlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından VAR analizi
için bir diğer ön test olan uygun gecikme uzunluğu testine yer verilmiştir. Hem VAR analizi
için hem de Granger nedensellik testi için ihtiyaç duyulan uygun gecikme uzunluğunun tespit
edilmesinde genellikle Ardışık düzeltilmiş LR test istatistiği (sequential modified LR test
statistic-LR), son tahmin hatası kriteri (final prediction error-FPE), Akaike bilgi kriteri (Akaike
information criterion-AIC), Schwarz bilgi kriteri (Schwarz information criterion-SC) ve
Hannan-Quinn bilgi kriteri (Hannan-Quinn information criterion-HQ) kullanılmaktadır
(Johansen, 1995 ve Enders, 1995). Bu bilgi kriterlerine göre belirlenen uygun gecikme
uzunlukları tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2
Uygun Gecikme Uzunluğu Testi
Gecikme
0
1
2
3
4
5

LR
45.19615
14.18482
26.18931
29.98819*
5.205603

FPE
39005.20
32271.02
32954.92
30829.28
28565.06*
31015.06

AIC
19.08508
18.89552
18.91632
18.84926
18.77226*
18.85342

SC
19.14529
19.13637*
19.33781
19.45138
19.55503
19.81682

HQ
19.10954
18.99337*
19.08756
19.09388
19.09028
19.24482

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, LR, FPE ve AIC’ye göre söz konusu model için uygun gecikme
uzunluğu dört, SC ve HQ’ya göre ise, uygun gecikme uzunluğu birdir. Dört uygun gecikme
uzunluğu daha fazla bilgi kriteri ile desteklendiği için model tahmininde dört gecikme
uzunluğundan yararlanılmıştır. Belirlenen uygun gecikme ile kurulan modelde otokorelasyon
ve model durağanlığı (istikrar) problemlerinin olup olmadığının araştırılması da önem arz
etmektedir. Bu kapsamda model doğrulama testleri olarak burada otokorelasyon testine ve
istikrar koşulunu gösteren ters kökler grafiğine yer verilmiştir.
Otokorelasyon Testi ve VAR Analizinin Karakteristik Ters Kökleri
Gecikme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LM
istatistiği
8.154
8.266
15.290
8.969
5.640
6.718
7.798
5.522
7.453
5.278

Olasılık
0.518
0.507
0.083
0.440
0.775
0.666
0.554
0.814
0.590
0.809

Şekil 1
Model Doğrulama Test Sonuçları
Otokorelasyon test sonuçlarına bakıldığında on gecikmede dahi otokorelasyon sorununa
rastlanmadığı izlenmiştir. Ayrıca karakteristik ters köklerin tamamının birim çember içinde
kaldığı ve istikrar koşulunun sağlandığı görülmüştür. Bu şekildeki bir VAR analizi,
Lütkepohl’a (1991) göre, durağan bir süreci içermektedir ve sonuçları bakımından geçerli kabul
edilmektedir. Sonuç olarak test bulgularından yola çıkılarak dört gecikmeli VAR analizinin
doğrulama testleri açısından tutarlı ve analiz için uygun olduğuna karar verilmiştir.
Ön bilgi edinmek amacıyla yapılan bir diğer test de değişkenler arasındaki korelasyon hakkında
bilgi veren gözlemlerin serpilme diyagramlarıdır. Serpilme diyagramları şekil 2’de
sunulmuştur.
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Şekil 2
Değişkenler Arasındaki Korelasyon (Serpilme Diyagramları)
Enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri arasındaki ilişkileri gösteren serpilme
diyagramlarından görüleceği üzere gözlemler regresyon doğrusu etrafında yoğunlaşmaktadır.
Serpilme diyagramlarına dayanarak özellikle enflasyon ile cari açık ve cari açık ile bankacılık
sektörü kredileri değişkenleri arasındaki ilişkilerin güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Ön bilgi
olarak değerlendirilebilecek bu bilginin yanında değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden
regresyon doğrularının birinci ve üçüncü ilişkide pozitif eğilimli, ikinci ilişkide ise negatif
eğilimli olduğu görülmektedir.
VAR Analizi ve Tahmin Sonuçları
Zaman serisi analizlerinde tek değişkenli ya da çok değişkenli modeller ile tahminler
yapılabilmektedir. Örneğin enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi bu modeller
yardımıyla yapılmakta, değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi araştırılmakta veya
değişkenlerin birbiri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Ancak makro iktisadi bir olayın pek çok
ekonomik değişken ile ilişkili olduğu göz önüne alındığında tek denklemli bir modelin analiz
konusundaki başarısı tartışmalı hale gelmektedir. Bu kapsamda bu tür durumlarda eş anlı
denklem modellerinden yararlanılmaktadır. Asteriou ve Hall (2007), Enders (2004) ve Gujarati
(2010) eş anlı denklem modellerini, bağımlı ve bağımsız değişken ayrımının belirsizleştiği ve
hangi değişkenin içsel hangi değişkenin dışsal olduğunun önemli olmadığı modeller olarak
tanımlamaktadır. Sims (1980) ise, eş anlı denklem modellerindeki serilerin içsellik ve dışsallık
konusundaki bu esnekliğini eleştirerek, tüm değişkenlerin içsel kabul edildiği VAR analizini
ileri sürmüştür. Bu analizin pek çok avantajı bulunmaktadır. Modelde yer alan değişkenlerin
içsel-dışsal ayrımının yapılmaması, sonuçların net ve anlaşılır olması, yapısal model kullanma
zorunluluğunun olmaması bu avantajlardan bazılarıdır. Bu analizde modelde kullanılan
değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkisi “etki-tepki fonksiyonları” ve “varyans ayrıştırması”
ile gerçekleştirilmektedir. Söz konusu avantajları ve konuya uygunluğu nedeniyle bu çalışmada
VAR analizi tercih edilmiş ve VAR analizinden elde edilen varyans ayrıştırması sonuçlarına
yer verilmiştir. Varyans ayrıştırması sonucunda bir değişkende meydana gelen değişimin ne
kadarının kendisinden ne kadarının diğer değişkenlerden kaynaklandığı elde edilir. Bu
çalışmanın modeli için yapılan tahminden elde edilen varyans ayrıştırması sonuçları aşağıda
yer alan tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3
Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Değişkenler

ENF

CA

BSK

Dönem

ENF

CA

BSK

1
5
10
15
20
1
5
10
15
20
1
5
10
15
20

100.00
86.106
83.762
83.527
83.475
0.356
9.670
9.779
9.916
9.921
0.214
8.797
9.560
9.602
9.611

0.000
2.062
2.293
2.346
2.352
99.643
83.304
81.327
80.872
80.804
1.554
2.242
2.452
2.492
2.494

0.000
11.830
13.943
14.126
14.172
0.000
7.024
8.892
9.210
9.274
98.231
88.959
87.986
87.905
87.893

Varyans ayrıştırması sonuçlarına bakıldığında, ilk dönemde ENF değişkeninin varyansının
%100’ünün kendisince açıklandığı görülmektedir. Bu ilk dönemdeki sonuç enflasyon
değişkeninin dışsal bir değişken olduğuna dair bilgi vermektedir. İlerleyen dönemlerde bu
açıklanma oranının düştüğü izlenmektedir. Örneğin onuncu dönemde ENF değişkenin yaklaşık
%83’ü kendisince açıklanmakta iken, yaklaşık %3’ü CA tarafından ve yaklaşık %14’ü BSK
tarafından açıklanmaktadır. Yirminci döneme gelindiğinde ise durum çok farklı değildir.
Varyans ayrıştırmasının bir diğer önemli özelliği değişkenler arasındaki ilişkileri
belirlemesidir. Nitekim sonuçlara bakıldığında, enflasyonda meydana gelen değişmelerin
yaklaşık %14’ünün bankacılık sektörü kredileri tarafından, yaklaşık %3’ünün ise cari açık
tarafından açıklandığı görülmekte, enflasyon ile modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişki
hakkında fikir sahibi olunmaktadır. Bu bulgudan hareketle 2006-2018 döneminde Türkiye’de
enflasyon üzerinde cari açığa oranla bankacılık sektörü kredilerinin daha etkili olduğu
söylenebilmektedir. Diğer yandan cari açık ve bankacılık sektörü için de varyans ayrıştırması
bulgularına yer verilmiştir. Yirminci dönemde cari açıkta meydana gelen değişimlerin yaklaşık
%80’i kendisi tarafından açıklanırken, enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri cari açığı
neredeyse eşit düzeyde, yaklaşık %9 oranında açıklamaktadır. Buradan da anlaşılan cari açık
üzerinde enflasyon ve bankacılık sektörü kredilerinin etkisinin birbirine düzeyde olduğudur.
Son olarak bankacılık sektörü kredilerinin varyans ayrıştırması bulgularına bakıldığında
onuncu dönemden yirminci döneme gelene kadar açıklanma oranlarında neredeyse hiç bir
değişiklik olmadığı görülmektedir. Nitekim yirminci dönemde bankacılık sektörü kredilerinin
yaklaşık %87’si kendisinden kaynaklanmakta iken, yaklaşık %10’u enflasyondan, yaklaşık
%3’ü ise cari açık tarafından açıklanmaktadır. Buradan çıkarılan sonuç da cari açığa kıyasla
enflasyonun bankacılık sektörü kredileri üzerinde daha etkili olduğudur.
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Granger Nedensellik Testi ve Sonuçları
Değişkenler arasındaki tek yönlü ya da çift yönlü nedensellik ilişkilerinin belirlenmesinde
kullanılan yöntem Granger nedensellik testidir. Granger (1969) nedenselliği tanımlamak adına
basit bir model geliştirerek Granger nedensellik testini geliştirmiştir. Bu test aşağıdaki denklikte
yer alan regresyonların tahminini kapsamaktadır;
(2)
8

3$ = &) +

<

45 6$75 +
59)
8

>$ = &, +

:; 3$7; +0=)$
;9)
<

?5 6$75 +
59)

(3)

@; 3$7; +0=,$
;9)

Bu denklikten yola çıkarak yapılan nedensellik testi sonucunda pek çok farklı durumla
karşılaşılabilir;
•!
•!
•!
•!

X’den Y’ye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olması,
Y’den X’e doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olması,
X ve Y arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olması,
X ve Y arasında nedensellik ilişkisinin olmaması.

Bu durumlardan herhangi biri ile karşılaşabilmek için ilk olarak “X, Y’nin Granger nedeni
değildir” şeklinde olan temel hipotezler kurulur ve sınanır. Hatırlanacağı üzere modelde yer
alan ENF, CA ve BSK serileri birim kök testleri sonucunda düzeyde durağan olarak
belirlenmişti. Bu nedenle Granger nedensellik testinde de serilerin düzey değerleri kullanılmış
ve gecikme uzunluğu olarak dört gecikme dikkate alınmıştır. Bu bilgiler ışığında tamamlanan
test sonuçları tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4
Granger Nedensellik Test Sonuçları
Temel hipotez

F-İstatistik

Olasılık

Karar

CA, ENF’in Granger
nedeni değildir
ENF, CA’nın Granger
nedeni değildir
BSK, ENF’in Granger
nedeni değildir
ENF, BSK’nın Granger
nedeni değildir
BSK, CA’nın Granger
nedeni değildir
CA, BSK’nın Granger
nedeni değildir

0.474

0.754

5.560

0.003

5.559

0.003

2.708

0.032

2.861

0.025

0.719

0.580

CA, ENF’in Granger
nedeni değildir
ENF, CA’nın Granger
nedenidir
BSK, ENF’in Granger
nedenidir
ENF, BSK’nın Granger
nedenidir
BSK, CA’nın Granger
nedenidir
CA, BSK’nın Granger
nedeni değildir
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Granger nedensellik test sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinde 2006-2018 döneminde
enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
Bu bulgudan hareketle enflasyon ile bankacılık sektörü kredilerinin birbirinin hem nedeni hem
de sonucu olduğu söylenebilmektedir. Varyans ayrıştırması sonuçlarından hatırlanacağı gibi
enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri birbirleri üzerinde etkisi yüksek olan değişkenlerdi.
Bu anlamda değişkenler arasında çıkan çift yönlü nedensellik ilişkisinin de bu bulguyu
destekler nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Bunun dışında, enflasyondan ve bankacılık sektörü kredilerinden cari açığa doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi de elde edilmiştir. Bu sonuç da hem enflasyonun hem de bankacılık sektörü
kredilerinin Türkiye ekonomisinde cari açığının nedeni olduğunu göstermesi açısından önemli
görünmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Türkiye ekonomisinde enflasyon hedeflemesi uygulaması diğer ülkelerden farklı olarak
kademeli bir biçimde uygulanmıştır. 2002 yılından 2006 yılına kadar örtük enflasyon
hedeflemesi yürütülmüş, 2006 yılından itibaren ise açık enflasyon hedeflemesine geçilmiştir.
Enflasyon hedefinin kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşıldığı açık enflasyon hedeflemesi ile
birlikte kimi dönemlerde hedefler tutturulmamış olsa da enflasyon oranlarında genel
iyileşmeler izlenmiş, merkez bankasının fiyat istikrarını korumaya dönük çabalarının devam
ettiği görülmüştür. Bu gelişmelere rağmen enflasyonun reel sektör ve finansal sektöre olan
etkileri halen tartışılan konular arasındadır. Bu bağlamda enflasyon ile cari açık ve bankacılık
sektörü kredileri arasındaki ilişkinin araştırılması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Bu amaca dayanarak çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi için
ekonometrik analizlerden yararlanılmıştır. 2006-2018 döneminin dikkate alındığı ve aylık
serilerin kullanıldığı analiz sonuçlarına göre enflasyon, cari açık ve bankacılık sektörü
kredilerinin birbirleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Nitekim VAR analizinden elde edilen
varyans ayrıştırması bulgularına göre, cari açık ve bankacılık sektörü kredileri enflasyon
üzerinde etkili görünmektedir. Ancak bankacılık sektörünün enflasyon üzerindeki etkisi cari
açığa oranla daha yüksektir. Çünkü varyans ayrıştırmasının yirminci dönemine bakıldığında
enflasyonda meydana gelen değişimlerin yaklaşık %14’ünün bankacılık sektörü kredilerinden,
yaklaşık %3’ünün ise cari açıktan kaynaklandığı izlenmektedir. Bankacılık sektöründe
meydana gelen değişmeler de bu bulgularla paralellik göstermektedir. Yine yirminci dönem
bulgularına bakıldığında bankacılık sektörü kredilerindeki gelişmelerin yaklaşık %10’u
enflasyondan kaynaklanırken, yaklaşık %3’ü de cari açıktan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
enflasyon ve bankacılık sektörü kredileri arasında güçlü bir ilişki izlendiği söylenebilmektedir.
Yapılan Granger nedensellik test sonuçları da bu ilişkiyi destekler nitelikte olup enflasyon ve
bankacılık sektörü kredileri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu izlenmiştir. Diğer
yandan cari açıkta yaşanan gelişmelerde enflasyon ve bankacılık sektörü kredilerinin etkisi
neredeyse aynıdır. Çünkü varyans ayrıştırması sonuçlarına göre yirminci dönemde cari açıkta
meydana gelen değişimlerin %9.9’u enflasyondan kaynaklı görünürken, %9.2’si ise bankacılık
sektörü kredilerden kaynaklanmaktadır. Granger nedensellik test sonuçlarına göre de,
enflasyondan ve bankacılık sektörü kredilerinden cari açığa doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi
elde edilmiştir.
Bu bulgulara dayanarak enflasyon ile bankacılık sektörü kredileri için birbirinin hem nedeni
hem de sonucu olduğu söylenebilir. Birbirleri üzerindeki etkinin cari açığa oranla daha yüksek
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olduğu bu değişkenler arasındaki ilişkiye 2019-I Enflasyon Raporu ile TCMB (2019b) de
dikkat çekmektedir. Nitekim raporda 2018 yılının son çeyreğinde kredilerin büyüme oranlarının
gerilemeye devam ettiği ve zayıflayan iç talebin kredi talebindeki bu gerilemede etkisi olduğu
ifade edilmiştir. Diğer yandan hem enflasyonun hem de bankacılık sektörü kredilerinin cari
açığı neredeyse aynı seviyede açıklaması ve enflasyondan ve bankacılık sektörü kredilerinden
cari açığa doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi Türkiye ekonomisinde bu iki
göstergenin dış denge için önemini ifade etmektedir. Sonuç olarak değişkenler arasındaki
ilişkilerden yola çıkılarak son dönemlerde üzerinde durulan para politikasındaki sıkı duruş
meselesinin oldukça önemli olduğu söylenebilir. Eğer bu sıkı duruş devam ettirilirse ve para
politikasındaki bu önlemin yanında maliye politikasında da para politikası ile uyumlu oması
sağlanırsa enflasyonda iyileşmelerin oluşacağı ve bu durumdan cari açığın da bankacılık
sektörü kredilerinin de olumlu etkileneceği düşünülmektedir. Bununla birlikte cari açık ve
kredilerde yaşanacak bir bozulmanın finansal kriz olasılığını artırdığı gerçeğinden hareketle de
gerekli önlemlerin alınmasının oldukça önemli olduğu söylenebilmektedir.
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Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip olan Ailelerin Evlilik Yaşamına Toplumsal Cinsiyet
Odaklı Yaklaşım
Abdullah IŞIK1 Doç. Dr. Emrah AKBAŞ2*
Bu araştırmanın genel amacı, toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım bağlamında özel gereksinimli
çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamını incelemek ve bu doğrultuda konuya ilişkin sosyal
politika önceliklerini belirlemeye çalışmaktır. Bu bağlamda bu çalışma, hem teorik hem de
uygulamalı bir özelliğe sahiptir. Tarama modeli kullanılarak yapılan bu araştırma, Ankara
ilinde yürütülmüştür. Örneklem seçimi küme örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Ankara ili
Özel İlk Esen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan 120 özel gereksinimli
çocuğa sahip aile, 120 kadın ve 120 erkekten oluşan toplam 240 ebeveyn, çalışma grubunu
oluşturmuştur. Veriler, ‘‘Evlilik Yaşamı Ölçeği’’ kullanılarak ‘‘yüzyüze görüşme’’ yöntemiyle
toplanmıştır. Araştırmanının verileri, betimsel ve istatistiki analiz yöntemleri ile incelenmiştir.
Başlıca bulgular, özel gereksinimli çocuklara sahip olan katılımcıların sosyo-demografik
özelliklerinin, toplumsal cinsiyet rollerinin, iş bölümünün ve bakım emeğinin evlilik
yaşamlarını toplumsal cinsiyet temelinde etkilediğini göstermiştir. Bu çalışma, özel
gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
varlığı ve bu doğrultuda alternatif sosyal politika uygulamalarına duyulan ihtiyaç ile
sonuçlanmıştır. Bu nedenle, bu ailelere yönelik sosyal politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği
ekseninde geliştirilmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Özel gereksinimli çocuğa sahip aile, Evlilik yaşamı,
Sosyal politika
Gender Based Approach to the Marital Life of the Families having Children with
Special Needs
The purpose of this research is to examine the marital life of the families having children with
special needs in the context of the gender based approach, and to determine social policy
priorities on the issue. In this sense this is both a theoretical and practical study. Having used
the survey model this research was conducted in Ankara. Cluster sampling techniques was
chosen. Sampling was comprised of 120 families having children with special needs (120 male
and 120 female) who receive service from Private İlk Esen Special Education and
Rehabilitation Center in Ankara. Data were collected face to face using “Marital Life Scale”.
Data of the research were analyzed via descriptive and statistical analysis techniques. The main
findings show that socio-demographic characteristics, gender roles, division of labor, and care
load of the participants having children with special needs influence their marital life on the
basis of gender. This study ended up with the recognition of gender inequality in the marital
life of the families having children with special needs, and with the need of alternative social
policy implementations. Thus, it is important to develop social policies toward these families
on the basis of gender equality.
Key Words: Gender, Families having children with special needs, Marital life, Social policy
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Giriş
Günümüzde, özel gereksinimli (farklı gelişim özelliklerine sahip) çocukların bakım, eğitim ve
gelişimleriyle ilgili ihtiyaçlar ve sorunlar, giderek değişmekte ve artmaktadır. Bu durum,
aileleri çok boyutlu olarak etkilemektedir. Bu yüzden ailelerin evlilik yaşamı, çeşitli sosyodemografik değişkenlere özellikle de toplumsal cinsiyet rol ve görevlerine bağlı olarak bu
süreçten psiko-sosyal olarak oldukça etkilenmektedir. Hal böyleyken bu ailelere yönelik sosyal
politika önlem ve öncelikleri ve buna bağlı olarak uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik
ihtiyaç da artmaktadır.
Nitekim ilgili kaynaklar, özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim politika ve
uygulamalarıyla birlikte sosyal politika ve uygulamalarının önemine de işaret etmektedir
(Alptekin, 2004; Aykara, 2015; Bütün, 2010; Çapa, 2009; Danış, 2006; Diken ve Sucuoğlu,
1999; Işıkhan, 2005; Karagöz, 2010; Özgökçeler, 2006; Özyurt, 2011; Pearson, 1986;
Rodriguez, 1997; Sarıhan, 2007; Şen, 2004; Vural ve Yücesoy, 2004; Yıldırım Sarı, 2007). Zira
bu dezavantajlı durum, çocukları ve ailelerini eğitimden öte de etkilemekte olup genel olarak
ailelerin evlilik yaşamını özel de ise kadınların (annelerin) bir bütün olarak yaşamını
şekillendirmektedir. Bu nedenle bu anneler başta olmak üzere (Ersoy ve Çürük, 2009) ailelerin
desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir (Gökçearslan, 2002).
Özel gereksinimli birey konusu, farklı yaklaşımlarla birçok tıbbi, pedagojik ve sosyolojik
çalışmanın konusu olmuştur. Ancak özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerdeki kadınlara ve
erkeklere biçilen rol ve görevler, ailelerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların evlilik yaşamlarına
yansıması, bu çalışmanın sosyolojik bir perspektifle ele alınmasını ve dolayısıyla toplumsal
cinsiyet ve sosyal politika (Şaşman Kaylı ve Şahin, 2016) bağlamlarında incelenmesini
gerektirmiştir.
Ayrıca günümüzde yerel ve küresel anlamda sosyal politika ve uygulamaları, daha geniş
perspektiflerle tartışılmaktadır. Bu anlamda özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik
sosyal politikaları, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ele almak gerekmektedir. Nitekim
yapılan çalışmalarda da konunun önemine değinilmektedir (Acar Savran, 2004; Bingöl, 2014;
Bütün, 2010; Demirbilek, 2007; Dökmen, 2014; Ecevit, 2012; Featherstone, 2001; Özgökçeler,
2006; Sallan Gül, 2009; Seyyar, 1999). Bu durum, konunun toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım
bağlamında ele alınmasıyla birlikte bu çocukların kendisi ve ailelerine yönelik alternatif
politika ve uygulamaları gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte özel gereksinimli çocuklara sahip
olan ailelerin evlilik yaşamı, genel olarak toplumsal cinsiyet rol ve görevleri ekseninde
şekillenmektedir. Bu anlamda bu ailelere yönelik sosyal politikaların toplumsal cinsiyet odaklı
yaklaşım bağlamında ele alınması kaçınılmaz olmaktadır.
Bu çerçevede araştırmanın amacı, toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım bağlamında özel
gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamını incelemek ve bu doğrultuda konuya
ilişkin sosyal politika önceliklerini belirlemeye çalışmaktır. Bu bağlamda, özel gereksinimli
çocuklara sahip olan ailelerin sosyo-demografik özellikleri ile toplumsal cinsiyet ve evlilik
yaşamı arasında nasıl bir ilişki vardır? Özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde toplumsal
cinsiyet rolleri nasıl işlemektedir? Özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde iş bölümü ve
bakım emeği ne düzeydedir? Ayrıca sosyal politika bağlamında belirtilen toplumsal grubun
evlilik yaşamlarında nasıl, neden ve ne tür ilişki kurdukları gibi sorunsallar irdelenmiştir. Bu
çerçevede ne tür sosyal politika önceliklerine ihtiyaç olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet kavramını ilk kez Ann Oakley 1972 yılında ‘‘Sex, Gender and Society’’
adlı çalışmasında kullanmıştır (Oakley, 1972). Genel olarak literatürde toplumsal cinsiyet
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kavramı, kadının ve erkeğin toplumsal olarak belirlenmiş, öğretilmiş veyahut öğrenilmiş kişilik
özellikleri, rol ve sorumlulukları, konum ve statüleri olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle
toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik farklılıklardan ziyade kadın ve erkek olarak toplumun iki
cinsiyet grubuna nasıl anlam yüklediği, nasıl algıladığı, hakkında nasıl düşündüğü ve nasıl
davranmaları gerektiği ile ilgili unsurlar üzerine inşa edilmektedir (Kottak, 2002; Bhasin, 2003;
Akın ve Demirel, 2003; Dökmen, 2004; Vatandaş, 2007; Giddens & Sutton, 2010; Bingöl,
2014; Tunç, 2014).
Toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşımın bileşenlerinden birini de toplumsal cinsiyet rolleri
oluşturmaktadır. Genel olarak toplumsal cinsiyet rolleri, kadınlara ve erkeklere yüklenen görev
ve sorumluluklar olarak ele alınmaktadır. Nitekim Dökmen (2004), toplumsal cinsiyet rollerini
toplum tarafından kadınlara ve erkeklere atfedilen kişilik özellikleri ve davranışları olarak
nitelendirmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinde en fazla eşitsizliğin yaşandığı alanlardan
bazılarını evlilik yaşamı ve aile yaşamı oluşturmaktadır. Zira bu alanlarda kadınlara yüklenen
aile ve ev sorumluluğu, temizlik ve çocuk sorumluluğu gibi bakım işleri, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin temelinde yatmaktadır. Ayrıca evlilik ve aile yaşamındaki rollerde özel
gereksinimli çocuk(ların) bulunması durumunda bu eşitsizliğin daha da artacağını söylemek
yanlış olmayacaktır.
Cinsiyet farklılığına göre şekillendirilen iş bölümü, kadınları eğitim, sağlık, çalışma ve politika
gibi alanlarda dezavantajlı konuma getirmenin yanı sıra toplumsal cinsiyet ve iş bölümü ile
toplumsal cinsiyet ve bakım emeği arasında uçurumlar yaratıp toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerine sebep olmaktadır (Şaşman Kaylı, 2016, s. 35).
Bakıma muhtaçlık denildiğinde akla daha çok yaşlılar, çocuklar ve özel gereksinimliler
(engelliler) gelmekle birlikte aslında tüm insanların yaşamlarının herhangi bir anında bakıma
ihtiyaç duyabileceği ifade edilmektedir (Bütün, 2010; 17). Bütün bu bakıma gereksinim duyan
gruplar için kadınlar potansiyel bakıcı olarak görülmekte, kendilerine biçilen bu rolleri
benimsemekte ve kendi kimliklerini bakıcı olarak inşa etmektedirler. Dolayısıyla bakımın bir
hizmet ve emek olmasının yanı sıra bir kimlik meselesi olduğu da vurgulanmaktadır (Bütün,
2010: 18). Bu durum ise kadının bakım emeğini değersizleştirip görünmez kılmanın yanı sıra
evlilik ve aile yaşamı ilişkilerini de gittikçe artan bir şekilde olumsuz etkilemektedir.
Bu bağlamda bakım emeği, temelde çocuk bakımı ve özellikle özel gereksinimli çocuk bakımı
konusunda erkeklerden çok kadınlar sorumluluk üstlenmektedir. Bu sorumluluk/lar aile içinde
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu anlamda özel gereksinimli
çocuklara sahip olan ailelerde kadınlara yönelik başta olmak üzere psikolojik, fiziksel, sosyal
ve ekonomik vb. sorunların yaşandığı görülmektedir.
Özel Gereksinimli Çocuklu Aile
Aileler genellikle özel gereksinimli bir çocuğa sahip olacaklarını düşünmez ve/veya bunu
aklına getirmezler. Ancak özel gereksinimli bir çocuğun doğması veya durumun fark edilmesi
ile aileler kendilerini stresli bir aile ve evlilik yaşantısının içerisinde bulurlar. Aileye özel
gereksinimli bir çocuğun katılımı aile üyelerinin yaşamlarını, düşüncelerini, duygularını ve
davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir (Akıncı, 2007: 4).
Ayrıca Çavuşoğlu (1994)’na göre özel gereksinimli bireyin, aile yaşam alanı ve toplum içinde
gereksinimleri ve bir kısım yetersizlikleri olması nedeniyle, aile yaşamı ve toplum içindeki
diğer kişilerin olumsuz sosyal tepkilerine hedef olmasına neden olabilmektedir. Bu durum
çocuğun ve ailenin sağlıklı bir şekilde sosyalleşme olasılığını azaltabilmekte, çevrede korku ve
endişe yaşanmasına neden olmakta ve çevredeki kişilerin ön yargılı yorumları ve acıma
duyguları ile karşılaşabileceği aktarılmaktadır. Bu bağlamda ebeveynler, çeşitli zorluklar ile
kuşatılmış bu durum karşısında kaygı ve stres gibi durumları yaşamakta, evlilik ve aile yaşamı
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alanlarında yapmaları gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmede zorlanmaktadırlar
(Akçakın ve Erden, 2001).
Özel gereksinimli çocuğun evlilik ve aile yaşamına dahil olmasıyla birlikte aile şok, depresyon,
öfke, utanma, kararsızlık, yetersizlik, hayal kırıklığı, inkâr ve en nihayetinde kabullenme gibi
çeşitli duygular yaşamakta ve yaşanan bu duygular doğal olarak aile bireylerinin davranışlarını
etkilemekte ve bu olumsuz gelişen duygular ise evlilik ve aile yaşam alanlarında birtakım
değişiklikler oluşturmaktadır (Şen, 2004: 13-15). Ailelerde oluşan bu farklılıklar ve
değişiklikler kısa süreli olmayıp aile içindeki tüm bireyleri etkileyebilecek düzeydedir. Bu
nedenle ailenin evlilik ve aile yaşamı aktiviteleri, bireysel ve toplumsal hareket alanları,
geleceğe dair planları ve aile içerisindeki görev ve sorumlulukları bu çerçevede
şekillenmektedir.
Genel olarak, özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin bu gerçeği kabullenmekte
zorlandıkları ve özel gereksinimli çocuklarıyla ilgili görev ve sorumlulukları toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine dayalı olarak paylaştıkları görülmektedir. Ayrıca bu ailelerde aile üyeleri arasında
karşılıklı desteğin olmaması da aile içinde çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bu anlamda
bu durum evlilik ilişkisinin bozulmasına, çocuğun özel gereksinimli olması konusunda
karşılıklı suçlamalarda bulunulmasına, kişisel ilişkilerde uyumun bozulmasına ve etkili
iletişimin zedelenmesine neden olabilmektedir (Özşenol ve ark, 2003).
Evlilik Yaşamı ve Özel Gereksinimlilik
Genel olarak evlilik yaşamı ve özel gereksinimlilik ilişkisi ile özel gereksinimli çocuklara sahip
ailelerin evlilik yaşamı hakkında literatür incelendiğinde, bu konuda çok fazla kavramsal
tartışma olmakla birlikte özel gereksinimli bireylerin bulunduğu ailelerde bio-psiko-sosyotinsel, ekonomik ve kültürel anlamda etki ve sonuçlara sahip olan bir takım güçlüklerin
yaşandığı ve bu durumun anneler başta olmak üzere aile üyelerini çok boyutlu olarak etkilediği
görülmektedir (Danış, 2006; Işıkhan, 2005; Sarıhan, 2007).
Tezer (1996), genel olarak evlilik yaşamını evlilik doyumu eksenli tartıştığı çalışmalarında,
evlilik yaşamının evlilik ilişkilerinin bütününü kapsadığını ve bu ilişkiden sağlanan doyumun
ise geliştirdiği ‘‘Evlilik Yaşamı Ölçeği’’ni temellendirdiğini aktarmaktadır. Buna göre, evlilik
yaşamının sürdürülebilirliğinde bireylerin evlilik yaşamındaki beklentilerinin ne derece
gerçekleştiği olarak tanımlanan evlilik doyumu ve buna bağlı olarak bireylerin evlilikten
beklentileri, evliliğe ilişkin mutluluk ve memnuniyetleri önem teşkil etmektedir.
Özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
başta olmak üzere evlilik biçimi ve uyumu, evlilik yaşamı doyumu ve diğer sosyo-ekonomik
faktörler ekseninde şekillenmektedir. Bu durum ise aileleri çeşitli problemlerle karşı karşıya
getirmektedir. Bu anlamda ebeveynler arasında biyolojik farklılıklar olmasına karşın
cinsiyetleri arasındaki eşitsizlik ve ayrımcılığı ortaya çıkaran toplumsal cinsiyet eşitsizliği,
evlilik yaşamında kadınlara daha fazla bakım ve sorumluluk yüklemekte ve kadının ev içindeki
görünmeyen emeğiyle erkek egemenliğini pekiştirmektedir.
Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Olan Ailelere Yönelik Sosyal Politikalar
Esasen özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere yönelik sosyal politikalar, yukarıda da
ifade edildiği gibi güncelliğini korumaktadır. Nitekim özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler
için sosyal politikaların önemine işaret edilmektedir (Özgökçeler, 2006). Ancak özel
gereksinimli çocukların bakım, eğitim ve gelişimleriyle ilgili daha çok eğitsel boyut ön plana
çıkmaktadır (Oymak, 1998). Bu anlamda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için sağlanan
eğitim hizmetlerinin kamusal olarak sağlanmasının yanı sıra bir bütün olarak ailenin rolü doğal
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olarak yadsınamaz bir boyuttadır. Zira her çocuğun eğitimi, tıpkı gelişimi gibi birbirinden farklı
olup aile, okul ve toplumun desteğini gerektirmektedir. Dolayısıyla özel gereksinimli bireyi
‘‘çevresiyle birlikte’’ değerlendirme ihtiyacı doğmakta olup ailedeki eğitimin önemi de ortaya
çıkmaktadır. Nitekim ilgili kaynaklar da çocuğun eğitiminde ve gelişiminde aile eğitimine
yönelik uygulamaların önemini vurgulamaktadır (Özgür, 2004). Bununla birlikte özel
gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere yönelik sosyal politika ve uygulamalara duyulan
ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Bu çerçevede ister eğitim politika ve uygulamaları olsun
isterse de sosyal politika ve uygulamaları olsun, sunulan hizmetlerin aileyi kapsaması
gerekmektedir.
Özel gereksinimleri olan çocukların aileye eğitimsel ihtiyaçlarla birlikte daha fazla bakım
gereksinimi ve sorumluluk yüklediği bilinmektedir. Bunlar, bio-psiko-sosyo-tinsel, eğitsel,
kültürel ve ekonomik boyutlarda olabilmektedir. Özellikle düşük sosyo-ekonomik düzeydeki
ailelerde bu durum daha çok kendini göstermektedir. Zira özel gereksinimli çocuk başta olmak
üzere çocukların gereksinimlerini giderememe, anne başta olmak üzere bir bütün olarak aileyi
ve aile içi ilişkileri psiko-sosyal olarak etkilemektedir. Yine çocuğun bakım ve sorumluluğunda
ekonomik kaygılara ve diğer toplumsal ilişkilere bağlı olarak ebeveynler arasında görülemez
ve/veya görülebilen toplumsal cinsiyet rolleri şekillenmektedir. Buna bağlı olarak özel
gereksinimli çocuğun bakım, eğitim ve gelişimiyle ilgili annenin sorumluluğunun arttığı,
patriarkal toplumsal ilişkilerden hareketle ortadadır. Bu anlamda özel gereksinimli çocuklara
sahip anneler başta olmak üzere aileler, birtakım psiko-sosyal ve ekonomik destek sistemlerine
ihtiyaç duymaktadırlar. Nitekim ilgili çalışmalardan biri, özel gereksinimli çocuklara sahip olan
ailelerin yaşadığı güçlüklerin kendilerine yönelik destek sistemlerini gerekli kıldığını
belirtmektedir (Şen, 2004). Böylelikle bu çalışmanın uygulanabilirlik faktörünü oluşturan özel
gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere yönelik sosyal politika uygulamalarının önemi ortaya
çıkmaktadır.
Yine özel gereksinimli çocuklara ve dolayısıyla ailelerine yönelik eğitim hizmetlerinin yanı sıra
sosyal hizmetlerin de sunulduğu görülmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim bakanlığı (MEB)
tarafından özel gereksinimli bireylere sağlanan özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi ile ailelerine
sağlanan rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı (AÇSHB) bünyesinde, il ve/veya ilçe müdürlükleri tarafından evde bakım destekleri
ve/veya kurum bakım hizmetleri verilmektedir (ASPB, 2017). Bununla birlikte Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) birtakım tıbbi cihazlar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları (SYDV) ve diğer kamu-sivil toplum kurumları işbirliğinde birtakım ortopedik
yardımcı araç ve gereçleri sağlamaktadır (SGK, 2017).
Ayrıca anayasal ve ‘‘pozitif ayrımcılık’’ gereği farklılıkları dikkate alınarak özel gereksinimli
çocuklara ve ebeveynlerine özellikle çalışan ebeveynlere yönelik bir dizi kolaylaştırıcı bireysel
ve kamusal imkânların sağlandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sosyal yardımlar, sağlık
hizmetleri, özel eğitim hizmetleri, yükseköğretim hizmetleri, kültürel hizmetler, istihdam
hizmeti, vergi hizmetleri, konut hizmetleri, erişebilirlik ve diğer yerel hizmetler
sağlanmaktadır.
Yöntem
Bu çalışmada betimsel paradigmaya dayalı tarama modeli kullanılmıştır ve araştırma Ocak2016 ve Aralık-2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yürütülmüştür
Araştırma evreni, Ankara ilinde yaşayan özel gereksinimli çocuklara sahip olan aileleri (anneler
ve/veya babalar) kapsamaktadır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, araştırmanın
örneklemini çalışmanın yürütüldüğü tarihler arasında, araştırmaya dâhil olma kriterlerine
uygun Ankara ili Özel İlk Esen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden hizmet alan 120
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özel gereksinimli çocuğa sahip aile, 120 kadın ve 120 erkekten oluşan toplam 240 ebeveyn
oluşturmuştur.
Araştırmanın örneklem seçiminde, birleşik veya karışık yöntem sebebiyle kolay ulaşılabilir
olma durumundan ve kadın ve erkeklerin eşit seçilebilmesinden ötürü küme örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Nitekim bu türden örneklemelerin küme elemanlarının eşit seçilme şansına
sahip oldukları durumlarda kullanıldığı belirtilmektedir (Karasar, 2010: 114). Yine küme
örnekleme seçilirken toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde bir denge sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu araştırmada bilgiler, katılımcılara ilişkin sosyo-demografik verileri elde etmek için ‘‘kişisel
bilgi formu’’ ve katılımcıların evlilik yaşamı hakkında verileri elde etmek için ‘‘Evlilik Yaşamı
Ölçeği’’ kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, ilgili literatür
incelenerek hazırlanmış olup ‘‘Evlilik Yaşamı Ölçeği’’, Prof. Dr. Esin Tezer’den alınan izin
çerçevesinde kullanılmıştır (Tezer, 1996). Özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin
evlilik yaşamına ilişkin veriler elde etmeye yönelik Evlilik Yaşamı Ölçeği Tezer, (1996)
tarafından geliştirilen bir veri toplama aracıdır. Ölçek, 10 sorudan oluşmakta olup her bir
sorunun altında "kesinlikle katılmıyorum", "katılmıyorum", "kararsızım", "katılıyorum" ve
"kesinlikle katılıyorum" seçenekleri bulunmaktadır. Puanlama, 1 (kesinlikle katılmıyorum) ile
5 (kesinlikle katılıyorum) arasında yapılmaktadır, ancak 2, 4 ve 5 numaralı soruların
seçenekleri, ters yönden puanlanmaktadır. Ölçek, kadınların ve erkeklerin cinsiyete göre evlilik
yaşam doyumu düzeylerine odaklanmaktadır. Ölçeğin güvenirlik (Cronbach Alpha) katsayısı
0.85 olarak belirlenmiştir. Test tekrar test yöntemiyle yapılan ölçeğin alt boyutları
bulunmamaktadır. Ölçeğin puanlamasında alınabilecek en düşük puan 10 olarak belirlenmişken
en yüksek puan ise 50 olarak belirlenmiştir. Buna göre, puan ortalaması artıkça evlilik
ilişkisinden sağlanan genel doyum da artmaktadır.
Araştırmanın Etik Yönü
Çalışmaya başlamadan önce, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler
Etik Kurulu’ndan 03.03.2016 tarihli, 09/012 oturum ve 242 numaralı etik kurul kararı (EK-F)
ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel İlk Esen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüğü’nden 25.03.2016 tarihli ve 17735416-410.07-44 sayılı yazıyla ilgili izinler
alınmıştır. Görüşmeye başlamadan önce, araştırmanın genel amacı çerçevesinde bilgi verilerek
araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerden gönüllü olduklarına dair onam alınmıştır.
Araştırma süresince insan haklarına sadık kalınmıştır.
Bulgular
Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Özel gereksinimli çocuklara sahip olan kadınların ve erkeklerin genel olarak orta yaşlarda ve
genç yetişkin olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan özel gereksinimli çocuklara sahip olan
genç kadınların genç erkeklere göre önemli oranda farklılık gösterdiği bulunmuştur. Buna göre,
kadınlardan 47 kişi (%39,16), erkeklerden ise 19 kişi (%15,84) 18-25 yaş aralığındadır. Buna
karşın 65 yaş üstü olan katılımcılarda erkeklerin oranı kadınlardan fazladır. Özel gereksinimli
çocuklara sahip olan annelerin %46,67’sinin yaşları 26-45 yaşları arasındadır. Nitekim özel
gereksinimli çocuklara sahip annelerle yapılan bir çalışmada, kadınların yaklaşık olarak
yarısının benzer yaşlarda olduğu görülmektedir (Coşkun ve Akkaş, 2009: 218). Yine Aydın ve
Sönmez (2014) de yapmış oldukları çalışmada, bu yaş aralığındaki oranın %50’den fazla
olduğunu bulmuşlardır (s. 154).
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Örneklem kapsamına giren katılımcıların kadın ve erkek olarak eşit oranda seçilmesi, küme
örneklemin gereği olmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı dağılımın önemini de
göstermektedir. Ancak konuyla ilgili yapılan çalışmaların çoğu daha çok anneleri/kadınları
kapsamaktadır (Coşkun ve Akkaş, 2009; Deniz, Dilmaç ve Arıcak, 2009; Kaçan Softa ve ark.
2016; Köksal ve Kabasakal, 2012).
Tablo 1
Yaş ve Medeni Durum
Cinsiyet
Kadın

Yaş
18-25
26-45
46-65
+65
Toplam
Erkek
18-25
26-45
46-65
+65
Toplam
Genel Toplam

Sayı (n)
47
56
15
2
120
19
47
40
14
120
240

Yüzde (%)
39,16
46,67
12,50
1,67
50
15,84
39,16
33,33
11,67
50
100

Medeni Durum
Evli
Bekâr

Sayı (n)
102
18

Yüzde (%)
85
15

Evli
Bekâr

120
115
5

50
95,84
4,16

120
240

50
100

Ayrıca tablo 1’den de anlaşılacağı üzere özel gereksinimli çocuğa sahip kadınların 102’si
(%85), erkeklerin ise 115’i (%95,84) gibi anlamlı bir kısmı evli olarak belirlenmiştir. Nitekim
özel gereksinimli çocuklara sahip ebeveynlerle yapılan benzer çalışmalarda da katılımcıların
anlamlı çoğunluğu (%90’ın üzerinde) evli olduğunu ifade etmiştir (Kaçan Softa ve ark., 2016;
Tarsuslu Şimşek, Taşçı ve Karabulut, 2015).
Tablo 2
Eğitim ve Meslek
Cinsiyet
Kadın

Erkek

Eğitim Durumu
Okuma yazma bilmiyor
Okur-yazar
İlköğretim mezunu
Ortaöğretim mezunu
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Okuma yazma bilmiyor
Okur-yazar
İlköğretim mezunu
Ortaöğretim mezunu
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Genel Toplam

Sayı (n)
2
6
44
54
11
3
120
0
3
48
51
14
4
120
240

Yüzde (%)
1,67
5
36,67
45
9,16
2,50
50
0
2,50
40
42,50
11,67
3,33
50
100

Mesleği
Çalışmıyor
İşçi
Memur
Serbest meslek
Diğer

Sayı (n)
68
33
14
0
5

Yüzde (%)
56,67
27,50
11,67
0
4,16

Çalışmıyor
İşçi
Memur
Serbest meslek
Diğer

120
6
51
42
15
6

50
5
42,50
35
12,50
5

120
240

50
100

Özel gereksinimli çocuklara sahip olan kadınların ve erkeklerin eğitim durumlarının çok
düzeyli olduğu, ancak hem kadın hem de erkek katılımcıların büyük çoğunluğunun eğitim
durumlarının ilköğretim ve ortaöğretim (lise ve dengi dâhil) düzeyinde olduğu görülmektedir.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin özel gereksinimli
çocuk sahibi anne ve babalarla yapılan görüşmede, eğitim düzeylerinin ilkokul ve lisede
yoğunlaştığı görülmektedir (Altuğ Özsoy, Özkahraman & Çallı, 2006).

Social Sciences Research Journal, Volume 8, Issue 2, 93-110 (June 2019), ISSN: 2147-5237

100

Katılımcılardan kadınların 11’inin (%9,16) lisans, 3’ünün (%2,50) ise lisansüstü; erkeklerin ise
14’ünün (%11,67) lisans, 4’ünün (%3,33) ise lisansüstü düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Yine
katılımcılardan kadınların 44’ünün (%36,67), erkeklerin ise 48’inin (%40) ilköğretim mezunu
olduğu görülmektedir. Köksal ve Kabasakal (2012) da yapmış oldukları çalışmada, ‘‘zihinsel
engelli’’ çocukları olan ebeveynlerin eğitim durumuna ilişkin bu çalışmadakine benzer sonuçlar
elde etmişlerdir (s. 75). Ayrıca katılımcılardan elde edilen verilerden hareketle oluşturulan
eğitim durumu tablosuna göre, özel gereksinimli çocuklara sahip olan kadınların eğitiminin
ortaöğretim düzeyinde erkek katılımcılardan yüksek olduğu, yukarıda da ifade edildiği gibi
ilköğretim düzeyinde ise kadınlar ile erkeklerin oranlarının birbirine yakın olduğu
anlaşılmaktadır.
Kadınların meslek durumlarına bakıldığında, 68’i (%56,67) gibi önemli bir kısmının
çalışmadığı görülmektedir. Bu durumun erkeklerde %5 oranla oldukça düşük olduğu
görülmektedir. Yine tabloda da görüldüğü üzere kadınların önemli bir kısmı, kendilerini ev
hanımı ve dolayısıyla çalışmıyor olarak nitelendirmektedir. Nitekim özel gereksinimli
çocuklara sahip ailelerle yapılan çalışmaların çoğunda annelerin önemli bir oranla çalışmadığı
ve ‘‘ev hanımı’’ olarak nitelendirildiği görülmektedir (Aydın ve Sönmez, 2014; Kaçan Softa ve
ark., 2016; Köksal ve Kabasakal, 2012; Tarsuslu Şimşek ve ark., 2015). Bu durum, ‘‘ev
hanımı’’ kavramının toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım bağlamında ele alınmasını
gerektirmektedir.
Ayrıca Tarsuslu Şimşek ve ark. (2015)’nın özel gereksinimli çocukların anne-babalarıyla
yapılan çalışmasına paralel; Aydın ve Sönmez (2014)’in özel gereksinimli çocuklara sahip
anneler ile Mıdık Özpak ve ark. (2017)’nın özel gereksinimli çocuklara sahip ebeveynlerle
yapılan çalışmalarının aksine, bu çalışmada katılımcılar arasında serbest mesleği olan kadın
bulunmazken, erkeklerin %12,50’si serbest mesleği olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca mevcut
haliyle çalışan ve memur olan kadınlar ve erkekler arasındaki fark dikkat çekmektedir.
Tabloda diğer olarak belirlenen 5 kadından 4’ü, görünmeyen emek ve adlandırılmayan meslek
olan temizlik işleri ve diğer yarı zamanlı işlerde çalıştığını, 1’i ise tarım işleriyle uğraştığını
aktarmıştır. Benzer bir şekilde 6 erkekten 3’ü hizmet sektöründe çalıştığını, 2’si çiftçilik
yaptığını ifade etmişlerdir.
Tablo 3
Aile Yapısı
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Aile Yapısı
Çekirdek aile
Geniş aile
Toplam
Çekirdek aile
Geniş aile
Toplam
Genel Toplam

Sayı (n)
102
18
120
115
5
120
240

Yüzde (%)
85
15
50
95,84
4,16
50
100

Araştırmaya katılan kadınların 102’si (%85), erkeklerin ise 115’i (%95,84) çekirdek aile
yapısında olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, özel gereksinimli çocuk konusu kapsamında
‘‘zihinsel engelli’’ çocuklara sahip 285 ebeveynle (bunların 222’si yani %77,9’u annelerden
oluşmaktadır) yapılan bir çalışmada da ebeveynlerin 213’ü (%74,7) gibi oldukça önemli bir
kısmı çekirdek aile, 72’si (%25,3) ise geniş aile yapısında olduğunu ifade etmişlerdir (Kaçan
Softa ve ark., 2016: 41).
Buna karşın tabloda da görüldüğü üzere katılımcılardan geniş aile yapısına sahip olan kadın
sayısı 18 iken erkek sayısı 5 olarak belirlenmiştir. İlgili kaynaklarda da özel gereksinimli
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çocuklara sahip ailelerin düşük bir kısmının geniş aile yapısında oldukları görülmektedir.
Nitekim, Kaçan Softa ve ark., (2016) gibi çalışmalarda da bu oran, kendini açıkça
göstermektedir.
Tablo 4
Aylık Gelir
Cinsiyet
Kadın

Erkek

Aylık Geliri (TL)
0-1.300
1.301-2.600
2.601-3.900
3.901-5.000
+5.000
Toplam
0-1.300
1.301-2.600
2.601-3.900
3.901-5.000
+5.000
Toplam
Genel Toplam

Sayı (n)
70
38
9
2
1
120
35
63
12
7
3
120
240

Yüzde (%)
58,33
31,67
7,50
1,67
0,83
50
29,16
52,50
10
5,84
2,50
50
100

Genel olarak özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin gelir düzeyinin düşük olduğu
görülmektedir. Ancak konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, bu tür ailelerde %62,7 oranında
gelirin gideri karşıladığı bulunmuştur (Altuğ Özsoy ve ark., 2006: 72).
Bunun yanı sıra özel gereksinimli çocuklara sahip olan kadınların elde ettiği aylık gelirin,
erkeklerin elde ettiğine oranla daha düşük olduğu görülmektedir. Yine araştırmaya katılan
erkeklerin aylık geliri, görece orta düzeyde ve erkeklerin %70,84’nün aylık geliri asgari ücretin
üstündeyken bu oran kadınlarda %41,67 olup genel olarak kadınların aylık gelirinin düşük
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum ise ekonomik açıdan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
göstermektedir. Ancak konuyla ilgili yapılan çalışmalardan biri, bu tür ailelerde gelirin büyük
çoğunlukla orta düzeyde olduğunu aktarmaktadır (Kaçan Softa ve ark., 2016: 42).
Ayrıca katılımcıların aylık ekonomik gelirine ilişkin tabloda da belirtildiği üzere aylık geliri
görece orta düzeyin üzerinde olan kadın sayısının erkeklerin sayısından daha az olduğu
görülmektedir. Buna göre, aylık ekonomik geliri 2.600 TL üzerinde olan kadın sayısı 12 iken
erkek sayısı 22 olarak görülmektedir. Ancak yine de özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde
çocuğun bakım, eğitim ve gelişimi açısından ailelerin ekonomik durumunun oldukça önemli
olduğunu söylemek pek yanlış olmayacaktır. Zira kaynaklar da sosyo-ekonomik statünün birey
ve toplumların yaşam kalitesini belirlediğine ve özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerin bu
durumdan etkilendiğine işaret etmektedir (Cavkaytar, 2017).
Araştırmaya katılan kadınlardan 70’i (%58,33), erkeklerden ise 35’i (%29,16) aylık ekonomik
gelirinin en fazla asgari ücret kadar olduğunu belirtmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi
katılımcıların büyük bir kısmının aylık geliri en fazla 2.600 TL olmuştur. Özel gereksinimli
çocuklara sahip annelerle yapılan bir çalışmada, annelerin %84’ü en fazla asgari ücret civarı
düşük düzey gelire; %13,3’ü orta düzey %2,7’si ise yüksek düzey aylık gelire sahip olduğunu
ifade etmiştir (Coşkun ve Akkaş, 2009: 218-219).
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Tablo 5
Evlilik Yaşamı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Dağılımı
Gruplar

Sayı (n)

±SS

Kadın
120
24,25±5,08
Erkek
120 31,08±6,253
= Ortalama; SS=Standart Sapma

Maksimum
Değer
40
42

Minimum
Değer
17
20

P
0,000

Kadınların ve erkeklerin evlilik yaşamı düzeylerinin karşılaştırılması için yapılan bağımsız
örneklemler için t testi sonucunda kadın ve erkek katılımcıların evlilik yaşamı düzeylerinin
anlamlı bir biçimde farklılaştığı bulunmuştur. Buna göre, erkek katılımcıların evlilik yaşamı
düzeyleri ( =31,08) kadın katılımcıların evlilik yaşamı düzeylerinden ( =24,25) daha
yüksektir. Erkeklerin ortalamasının daha yüksek olması istatistiksel olarak da anlamlı
bulunmuştur (p˂0,001). Bu bağlamda, erkeklerin evlilik yaşamından aldıkları doyum
kadınlarınkinden daha yüksektir.
Ancak literatür incelendiğinde, özel gereksinimli çocukların ebeveynleriyle yapılan bir
çalışmada, eldeki çalışmadan farklı olarak anne ve babaların yaşam doyumuna ve durumluk
kaygı düzeylerine ilişkin puan ortalamaları, birbirine yakın oranlarda bulunmuş olup cinsiyet
değişkeni açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmazken; sürekli kaygı düzeyleri aynı
değişken açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (Deniz ve ark., 2009: 960). Yine,
‘‘zihinsel engelli’’ çocuk sahibi ailelerle yapılan başka bir çalışmada da ailelerin evlilik
yaşamının bu süreçten kısmen etkilendiği görülmektedir (Altuğ Özsoy ve ark., 2006: 73-74).
Ancak başka kaynaklarda ise annelerin bu süreçten oldukça olumsuz etkilendiği ifade
edilmektedir (Aydın ve Sönmez, 2014; Coşkun ve Akkaş, 2009). Bu konuyla ilgili detaylar,
tartışma bölümünde ele alınacaktır.
Tartışma ve Sonuç
Özel gereksinimli çocuğun aileye katılımıyla beraber aile bu durumdan çok boyutlu olarak
etkilenmektedir. Bu anlamda özel gereksinimli çocuğa sahip olma durumu, ailelerin evlilik
yaşamı başta olmak üzere aile içi ilişkiler ve toplumsal cinsiyet rollerini de şekillendirmiştir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik
yaşamı, toplumsal cinsiyet olgusu ve bileşenlerinden doğrudan etkilenmekte olup kadınlara ve
erkeklere biçilen rol ve görevler ekseninde şekillenmektedir. Örneğin araştırma bulgularında
da değinildiği üzere özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde eşit ya da demokratik katılımlı
karar vermeden ziyade sosyo-ekonomik konular başta olmak üzere karar almanın çoğunlukla
erkeklerde diğer bir ifadeyle babalarda olduğu görülmektedir. Hal böyle olunca da özel
gereksinimli çocuklara sahip ailelerde toplumsal cinsiyet olgusunun patriarkal bir yapıda
olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Zira her ne kadar toplumsal cinsiyet rol ve
görevleri kapsamında çocuğun özel gereksinimleri ile yakından ilgilenen aile üyeleri anneler
(Özkardeş ve Beşikçi, 2002) olsa da araştırma sonuçları, birtakım sosyo-demografik özelliklere
ve toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak ailede karar almanın çoğunlukla babalarda olduğunu
göstermektedir. Ancak yapılan bir çalışmaya göre, bu tür ailelerde karar verme sürecinde
kadınların erkeklerden ziyade daha aktif stratejiler geliştirdiği aktarılmaktadır (Grant ve
Whittell, 2000: 266-277). Ayrıca kimi ailelerde özel gereksinimli çocuk özelinde ailede karar
almanın aile üyelerinin ortak katılımıyla işbirliğine dayalı olduğu, iş bölümünün yapıldığı ve
bakım emeğinin paylaşıldığı da görülmektedir.
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Ayrıca bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve ilgili literatür doğrultusunda, Türkiye’de özel
gereksinimli çocuklara sahip ailelerde toplumsal cinsiyet olgusunun kadınlara biçilen rol ve
görevler ile erkeklere biçilen rol ve görevler şeklinde iki boyutta ortaya çıktığı görülmektedir.
Bu durumun toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım bağlamında özel gereksinimli çocuklara sahip
olan ailelerin evlilik yaşamını etkilediğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini doğurduğunu ifade
etmek yanlış olmayacaktır. Nitekim Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne (KSGM) (2008) göre,
toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği politika ve uygulamalara
yansımaktadır. Yine başka bir kaynak, toplumsal cinsiyet olgusunun cinsiyetler arasında
ayrımın ve eşitsizliğin oluşmasına yönelik olası riskleri üzerinde durmaktadır (Bingöl, 2014).
Ayrıca çalışmanın literatür taraması bölümündeki Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda
(WEF, 2016) da vurgulandığı gibi cinsiyet grupları toplumsal yaşam ve çalışma yaşamının yanı
sıra evlilik ve aile yaşamı gibi yaşam alanlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle karşı karşıya
kalabilmektedir. Araştırma bulgularında da değinildiği gibi söz konusu özel gereksinimli
çocuklara sahip ailelerin evlilik yaşamı olduğunda bu durum, daha da netlik kazanmakla birlikte
evlilik yaşam düzeyini de düşürmektedir.
Günümüzde sosyal politika ve uygulamaları, indirgemeci bir bakıştan ziyade daha geniş ölçekli
uygulama alanları bulmaktadır. Şüphesiz ki bu uygulama alanlarından biri de özel gereksinimli
çocuklara ve ailelerine yönelik uygulamalar olmaktadır. Hal böyle olunca bu ailelerin evlilik
yaşamının toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım bağlamında ele alınması ve bu çerçevede sosyal
politika önceliklerinin belirlenmesi gibi tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Patriarkal yaklaşım
çerçevesinde yapılan bu tartışmalar, erkek egemen söylem üzerinden yapılmakta olup özel
gereksinimli çocukların bakım, eğitim ve gelişim gibi ihtiyaçlarının çoğunlukla kadına
atfedilmesinin gerekçelerini kapsamaktadır. Bu nedenle Bütün (2010)’ün de vurguladığı gibi
bu süreç, çocuk bakım hizmetleri başta olmak üzere kadınlara özgü toplumsal cinsiyet rol ve
görevleri üzerine inşa edilmiştir (s. 21-22). Nitekim kadınlardan bazıları da kendilerini
doğrudan bu sürecin birer parçaları olarak görmekte ve göstermektedir. Bu bağlamda toplumsal
cinsiyet eşitliği, sosyal politika ve uygulamaların ana planlarına yerleştirilemediği sürece teorik
tartışmalardan öteye geçemeyecektir.
Bu noktadan hareketle, toplumsal cinsiyet olgusuna bağlı olarak kadınların sosyo-ekonomik
olarak dışarıda tutulmasının yanı sıra sosyo-kültürel olarak da kadınlar bu süreçten oldukça
olumsuz etkilendiklerini belirtmişlerdir. Bu durum, özel gereksinimli çocuklara sahip olan
kadınların ve erkeklerin evlilik yaşamındaki yargılarını ve beklentilerini de farklılaştırmaktadır.
Zira kadınların evlilik yaşamı beklentilerinden daha çok ödün verebileceği algısı, onların
aleyhine evlilik yaşam düzeyini etkilemektedir. Yine kadınlara ve erkeklere biçilen toplumsal
cinsiyet rol ve görevleri de evliliğe yükledikleri anlamı ve dolayısıyla evlilik yaşam düzeyini
etkilemektedir. Ayrıca araştırma sonucunda da görüldüğü üzere kadınların erkeklere oranla özel
gereksinimli çocuklarla daha fazla zaman geçirmesi ve ilgilenmesi, evlilik yaşam düzeyini
etkilemekte ve kendilerine zaman ayırmaları önünde engel teşkil etmektedir. Nitekim ilgili
kaynaklar, özel gereksinimli çocuklara sahip olan kadınların çocuğun bakımını ve diğer
ihtiyaçlarını üstlenmesinin kendilerini ve dolayısıyla sosyal çevrelerini olumsuz etkilediğini
aktarmaktadır (Şen, 2004: 17).
İşbölümü ve Bakım Emeği
Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde
özellikle de çocuklar hakkındaki iş bölümü ve bakım emeği, sıklıkla toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ekseninde şekillenmektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine
kurgulanan bu yapı, kadının daha fazla sorumlu tutulduğunu göstermektedir. Nitekim yapılan
benzer çalışmalar da bu konunun önemine işaret etmektedir. Örneğin Erdoğan (2008), ‘‘kadının
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görünmeyen emeği’’ olarak nitelendirdiği çalışmasında, iş bölümü ve bakım emeği ile ilgili
soruyu cevaplayan 271 kadından 201’inin bakıma muhtaç çocuk (özel gereksinimi olan ve
olmayan) sahibi olduğunu belirtmiş olup toplam 271 katılımcıdan 203’ü (%74,9) bakım yükünü
kendisinin üstlendiğini belirtmiştir (s. 87). Yine yazar, iş bölümü hakkında ise bu araştırmanın
bulgularında da benzer bir şekilde görüldüğü gibi bakım işini eşiyle paylaşan kadın sayısının 9
(%3,2) olarak oldukça düşük olduğunu, ailenin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak 21
(%7,7) katılımcının bakıcı tuttuğunu ve katılımcılardan 38’inin (%14,2) ise ailenin diğer
üyelerinden destek aldığını belirtmektedir. Ancak yardımcı olarak bakıcıların ve ailenin diğer
üyelerinin büyük çoğunluğunu da yine kadınların oluşturduğu aktarılmaktadır (Erdoğan, 2008:
87). Bu anlamda Thompson (2014), ayrımcılık ve baskıyla mücadelenin bir yöntemi olarak
özgürleştirici uygulamalarda, insanlara ayrımcı roller yüklemekten kaçınılması gerektiğini
‘‘ailedeki bir kadının çocuk bakım işlerinden sorumlu olduğu varsayımı’’ şeklinde karşıt
örnekle ifade etmektedir (s. 198-200).
Ayrıca konuyla ilgili yapılan başka bir çalışma, özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerdeki iş
bölümü ve bakım emeği ile ilgili sorumluluğu ‘‘aile yüklenmesi’’ şeklinde ele almakta olup
annelerin babalardan daha fazla sorumluluk almakta olduğunu vurgulamaktadır (Yıldırım Sarı,
2007). Bu anlamda özel gereksinimli çocuklara sahip olan kadınların ve erkeklerin iş bölümü
ve bakım emeğine ilişkin paylaşım ve sorumlulukları da farklılaşmaktadır. Bu yüzden özel
gereksinimli çocuklara sahip ailelerin evlilik yaşamını etkileyen ailedeki iş bölümü ve bakım
emeği ile ilgili yükümlülükler, toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde olduğu için toplumsal
cinsiyet odaklı yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Nitekim Şenel (1982)’e göre, tarihsel olarak
cinsiyete dayalı iş bölümü, kadınlara ve erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri (avcılıktoplayıcılık) etrafında oluşmaktadır. Yine araştırma sonuçlarında da görüldüğü üzere özel
gereksinimli çocuklara sahip olan anneler, bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmektedirler.
Bu anlamda ailede erkeklerden ziyade daha fazla sorumluluk yüklenen özel gereksinimli
çocuklara sahip olan kadınların evlilik yaşam düzeylerinin toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım
bağlamında ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda geliştirilecek olan sosyal politika ve
uygulamaları da öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan bir yaklaşımı
gerektirmektedir. Zira iş bölümü ve bakım emeği gibi konuların cinsiyete dayalı ve toplumsal
ölçekli olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte işbölümü temelinde kadınlara ve erkeklere
biçilen roller, bireysellikten doğduğu ve toplumsalı etkilediği için bir tür toplumsal politika
önceliği olarak toplumsal dayanışmayı gerektirmektedir.
Bu bağlamda toplumu oluşturan önemli bir faktör olarak öne çıkan ailedeki kadınlara ve
erkeklere biçilen rol ve görevlerin genellikle ataerkil toplum yapısı ya da erkek egemen toplum
şeklinde oluştuğu; iş bölümü ve bakım ile ilgili emeğin eşit paylaşılmadığı görülmektedir.
Cinsiyet grupları arasındaki bu roller, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelini oluşturmakta ve
kadının toplumsal emeğini değersizleştirmektedir (Baydur ve Uçan, 2016; Şaşman Kaylı, 2016;
Koray ve Topçuoğlu, 1995).Nitekim araştırma bulgularından da anlaşıldığı üzere bu durumun
özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerde belirgin olduğunu söylemek pek mümkündür.
Zira katılımcı erkekler, daha çok ailenin sosyo ekonomik ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini
belirtirken kadınlar, daha çok çocuklar ile ilgili iş yükü ve bakım ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini
belirtmişlerdir. Bu durum ise özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde iş bölümü ve bakım
emeği hakkında patriarkal yapıya işaret etmektedir. Bu yüzden kadınlar, hizmet ve bakım
gerektiren ev içi alana hapsedilirken istihdam ve çalışma alanları konusunda uzak
kalmaktadırlar. Burada ilginç olan nokta ise bazı kadınların da kendilerini böyle (bakım hizmeti
ağırlıklı olarak) konumlandırdıklarıyla ilgilidir (Bütün, 2010: 18-19).
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Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Olan Ailelerin Evlilik Yaşamı
Çalışmanın bulguları, ailelerde toplumsal cinsiyet rol ve görevleri ile ilgili eşitsizliğe bağlı
olarak özellikle de özel gereksinimli çocuğun aileye dâhil olmasıyla birlikte evlilik yaşamının
kadınların aleyhine sürdürüldüğünü göstermektedir. Ayrıca yapılan bir çalışmada, özel
gereksinimli çocuğa sahip olan ailelerin evlilik yaşamının en çok da ekonomik olarak bu
süreçten etkilendiğini aktarmaktadır (Park, Turnbull ve Turnbull, 2002).
Katılımcıların aile yapısına ilişkin bulgularda görüldüğü gibi erkeklerin % 95,84’ünün
kadınların ise % 85’inin anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısında olduğunu
belirtmiştir. Hal böyleyken çocukların bakım ve sorumluluğu babadan ziyade ailede
ilgilenebilecek tek kişi olarak annelere ya da düşük bir ihtimalle kız çocuklarına
yüklenmektedir. Ancak bu durum, diğer kardeşlerin gelişimini etkilemekte ve aile üyeleri için
özellikle de kız kardeşler ve anneler için psiko-sosyal destek gerektirmektedir. Nitekim
kaynaklar, özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde özellikle annelerde sosyal desteğin
önemini vurgulamaktadır (Ersoy ve Çürük, 2009).
Yine özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamında vurgulanması gereken
bir başka önemli nokta ise ebeveynlerin akraba evliliği yapmış olma olasılığıdır. Zira hem tıbbi
hem de sosyal bilimleri ilgilendiren bir konu olarak akraba evliliklerinin de çocuğun sağlığını
ve gelişimini etkileyebileceği ve toplumsal bir sorun olabileceği belirtilmektedir (Tunçbilek,
2011: 3-4). Bu durum ise ailelerin evlilik yaşamına yansıyabilmektedir. Araştırma sorularında
katılımcıların evlilik şekliyle ilgili bir sorunun olmaması, araştırmanın bu konudaki eksikliğini
göstermektedir. Ancak Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından
Türkiye’de ‘‘aynı soydan gelen kişilerin yaptığı evlilik’’ biçimi olarak adlandırılan akraba
evliliklerinin psiko-sosyo-ekonomik nedenlere bağlı olarak yaygın yaşandığı belirtilmektedir
(TAPV, 2011: 2). Bununla birlikte akraba evliliklerinin birey ve toplum sağlığını etkileyip
bebek ve çocuk ölümleri ile özel gereksinimli olmalarına sıklıkla sebep olduğu aktarılmaktadır
(DSÖ, 1999; akt. TAPV, 2011: 2). Akraba evlilikleri genelde erken yaşta yapılan evliliklerdir.
Erken yaşta evlilik doğacak çocukta engellilik riski artmaktadır. (TAPV, 2011: 2). Akraba
evliliği yapan popülasyonda özürlü çocuk doğma riski diğer popülâsyona göre iki kat
artmaktadır. Genel popülasyonda %5 olan özürlü çocuk oranı akraba evliliği yapan
popülasyonda yaklaşık %8-9 civarındadır (TAPV, 2011: 2).
Ayrıca yapılan araştırmalarda erken yaşta evlilikler sonucu özel gereksinimli çocuğa sahip
olmanın erkekler üzerindeki etkisi daha çok akraba evliliklerinde görülmektedir.
Evlilik Yaşamı Düzeyleri
Özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerde, ebeveynlerin evlilik yaşamı düzeyleri
farklılaşmaktadır. Nitekim araştırma bulgularında da araştırmaya katılan özel gereksinimli
çocuklara sahip olan toplam 120 kadın ve 120 erkek ebeveynin ‘‘Evlilik Yaşamı Ölçeği’’ puan
ortalamaları farklı bulunmuştur. Buna göre, özel gereksinimli çocuklara sahip olan annelerin
evlilik yaşamı düzeyi ortalaması, = 24,25 olarak bulunmuştur. Buna karşın özel gereksinimli
çocuklara sahip olan babaların evlilik yaşamı düzeyi ortalaması = 31,08 olarak bulunmuştur.
Yine yapılan analiz sonucu kadınlar, evlilik yaşamı ölçeğinden en düşük 17 puan alırken en
yüksek 40 puan almışlardır. Buna karşın erkekler, en düşük 20 puan alırken en yüksek 42 puan
almışlardır. Bu sonuçlar, tıpkı anlatılardan elde edilen sonuçlar gibi özel gereksinimli çocuklara
sahip olan ebeveynlerin evlilik yaşamı düzeylerinin toplumsal cinsiyet olgusu ve buna bağlı
olarak iş bölümü ve bakım emeği gibi toplumsal cinsiyet rol ve görevlerinden etkilendiğini
göstermektedir. Zira aileye özel gereksinimli çocuğun katılımıyla birlikte ailedeki bakım ve
ihtiyaçlar artmakta olup ebeveynlerin görev ve sorumlulukları daha da belirginleşmektedir. Bu
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durum, özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerin evlilik yaşamını olumsuz etkilemekte olup
toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlara dezavantaj olarak yansımaktadır. Nitekim yapılan
çalışmalar, çeşitli sosyo-demografik özelliklere bağlı olarak bu konuyu farklı perspektiflerde
tartışmakta olup benzer sonuçları ortaya koymaktadır (Akıncı, 2007; Natan, 2006; Sarıhan,
2007).
Genel olarak araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, toplumsal cinsiyet odaklı yaklaşım
bağlamında özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamı sürecinde,
uygulanabilir sosyal politika önceliklerinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu anlamda özel
gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere yönelik sosyal politikalar üzerinde durmak faydalı
olacaktır.
Bu araştırmanın sonuçları çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı yaklaşım
bağlamında kimi öneriler aşağıdaki gibidir.
Paydaşlar ve Uygulayıcılara Yönelik Öneriler
Genel olarak bu çalışmada, özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamının
psikolojik, fiziksel, sosyal vb. gibi çok boyutlu olarak çocuğun içerisinde bulunduğu dezavantaj
durumundan etkilendiği görülmektedir. Bundan hareketle, özellikle bu durumdan en çok
etkilenen aile üyesinin anneler olması itibariyle, başta anneler olmak üzere ailelerin sağlıklı bir
evlilik yaşamını sürdürebilmeleri için özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere yönelik
sosyal politika ve uygulamalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir anlayışla sağlanması
gerekmektedir. Zira özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerin evlilik yaşamındaki mevcut
toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bu ailelere yönelik sosyal politika önceliklerini doğurmaktadır.
Ayrıca son yıllarda özellikle özel gereksinimli çocuklara sahip olan aileler için başta olmak
üzere evlilik öncesi ve evlilik yaşamına ilişkin evlilik ve aile danışmanlığına yönelik sosyal
politikaların yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Bu anlamda geliştirilecek sosyal
politikalar kapsamında toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı uygulamaların hayata geçirilmesi
de aynı oranda önemlidir. Zira araştırma sonucunda da görüldüğü üzere, özel gereksinimli
çocuklara sahip olan ailelerin evlilik yaşamını etkileyen sosyo-demografik özelliklerin yanı sıra
kadınlara ve erkeklere biçilen toplumsal cinsiyet rolleri ile iş bölümü ve bakım emeğinin kişileri
birbirine karşı avantajlı veya dezavantajlı hale getirdiği bilinmektedir. Böylece bir cinsiyeti
diğerinden daha avantajlı hale getiren ataerkil (patriarkal) anlayış, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğine hatta ayrımcılığına neden olmaktadır. Bu bağlamda, özel gereksinimli çocuklara
sahip olan ailelerin evlilik yaşamının, çocukların bakım ve sorumlulukları özelinde eşitlikçi rol
ve görevlerde sürdürülmesi ve buna bağlı olarak paylaşıma dayalı bir evlilik ve aile yaşamının
inşası öne çıkmaktadır. Bu inşa sürecinde öncelikli olarak kadınların güçlendirilmesi ve sosyal
politikalar kapsamında diğer bakım hizmetlerinin karşılanması gerekmektedir. Bunun ise
toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklı politika ve uygulamalarla gerçekleşebileceği
düşünülmektedir.
Özel gereksinimli çocuğa ve ailesine yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla uygulanması
gerekmektedir. Bu bağlamda aile üyelerinin ‘‘bulunduğu yerden’’ sürece dâhil edilmesi
gerekmektedir. Zira özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin bu süreçte sağlık-eğitim-sosyal
gibi multidisipliner bir anlayışla değerlendirilmesi gerekmekte ve özel gereksinimli çocuklara
sahip olan ailelerin evlilik yaşamının çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir. Ayrıca
korunmaya ihtiyacı olan özel gereksinimli çocukların da aynı hassasiyetle bakım, eğitim ve
gelişimlerinin sağlanması etkili bir sosyal politika uygulaması olacaktır. Zira çalışmanın teorik
kısmında tartışıldığı üzere refakatsiz çocuklar arasında özel gereksinime ihtiyacı olanlar da
bulunmaktadır. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (AÇSHB) bu
çocuklara yönelik uygulamalarının önemi ortaya çıkmaktadır.
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Özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelere yönelik eğitim hizmetlerinin özel eğitim ve
kaynaştırma eğitimi gibi uygulamalarla sürdürülmesi önemli ancak dolaylı sosyal uygulamalar
olarak görülmektedir. Zira literatürden ve eldeki çalışmanın sonuçlarından da görüldüğü üzere
özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim ve sağlık politika ve uygulamaların sosyal politika
ve uygulamalarla ortak özelliklerinin bulunmasına rağmen özel olarak birbirlerinden
farklılaşmaktadırlar. Bu çerçevede bu çocuklara ve ailelerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği,
evde bakım hizmetleri ve diğer sosyo-ekonomik hizmetler temelinde sosyal politika
önceliklerini belirlemek kaçınılmaz olmaktadır. Bunun yanı sıra, konuyla ilgili olan bütün
çalışmaların STK’lar ve özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon ve
işbirliği temelinde yapılması gerekmektedir.
Ailelere Yönelik Öneriler
En temelde, özel gereksinimli çocuklara sahip ailelerde, ebeveynler başta olmak üzere aile
üyelerinin birbirine vereceği destek oldukça önemlidir. Bu anlamda özel gereksinimli
çocukların temel sağlık, bakım ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında ailede iş bölümü ve
paylaşımların yapılması gerekmektedir. Yine, özel gereksinimli çocuklarla ilgili çevresel baskı
ve ayrımcılıkların önlenmesinde, bu sürecin toplum tarafından kabul edilebilir hale
getirilmesinde ve okul, aile ve toplum üçgeninde yakın ve/veya uzak diğer kişilerin
bilgilendirilmesi ve onlarla iletişim sağlanmasında aile üyelerinin yaklaşımı oldukça önemlidir.
Zira özel gereksinimli bireylere ve ailelerine karşı ayrımcı tutum ve davranışların önlenmesi
konusunda ilköğretimden başlamak üzere toplumsal eğitimin sağlanması ve dönüştürücü
bilgilerin sunulması noktasında uygulayıcılar gibi ailelere de önemli görev ve sorumluluklar
düşmektedir.
Ayrıca, Türkiye’de evlilik öncesinde akraba ve erken yaş evlilikleri için koruyucu ve önleyici
sağlık hizmetleri kapsamında eğitim, danışmanlık ve sosyal hizmetlerin yeniden düzenlenmesi
ve yaygınlaştırılması noktasında genç ebeveynlerin katılımı önemlidir. Bununla birlikte, özel
gereksinimli çocuklara sahip ailelerin psiko-sosyal ve ekonomik gibi desteklerden
yararlanması; sağlık, eğitim ve sosyal politika uygulamalarına erişimi noktasında bilgi sahibi
olmaları ve bağlantı kurmaları ihtiyaç duydukları gereksinimlerin karşılanması için önemlidir.
Bu durum, ailede sağlıklı iletişim ve ilişkilerin oluşmasına yardım ederek ailelerin daha fazla
yıpranmasına ve evlilik yaşamlarının olumsuz etkilenmesine engel olacaktır. Yine, benzer
durumda olan bireyler ve ailelerle bir araya gelme, sorunları hakkında konuşma ve
deneyimlerini paylaşma da özel gereksinimli çocuklara sahip ailelere sosyo-kültürel olarak
destek olacaktır.
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Yerel Halkın Algı ve Tutumlarının İncelenmesi: Edirne’de Yunan ve Bulgar
Ziyaretçilerin Etkilerine Yönelik Bir Araştırma
Dr.Öğretim Üyesi Ebru Z. BOYACIOĞLU1
Trakya Üniversitesi
Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarına sahip Türkiye’nin Avrupa’ya açılan
kentidir. Edirne; tarihsel birikimi, coğrafik ve kültürel yakınlığı, ekonomik olması gibi
nedenlerden dolayı Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin gözde destinasyonu haline gelmiştir. Bu
doğrultuda çalışmanın amacı, Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin yerel
halk tarafından nasıl algılandığını belirleyebilmektir. Yapılan araştırma sonucunda, Yunan ve
Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin yerel halk tarafından olumlu karşılandığı tespit edilmiştir.
Yerel halkın cinsiyet ve medeni durumu Yunan ve Bulgar ziyaretçilere yönelik algılarında bir
farklılık göstermemektedir. Ancak Edirneli olanlar ve turizm sektöründe çalışanlar diğerlerine
göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadırlar. Yerel halkın
mesleklerine göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilere yönelik algılarında istatistiksel açıdan anlamlı
fark bulunmuştur. Esnaf/işletme sahibi olanlar, memur ve ev hanımlarına göre Yunan ve
Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadır. Araştırma bulguları Yunan ve
Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin genel olarak olumlu olduğunu ancak ekonomik etkilerinin
arttırılması için yerel ve ulusal düzeyde turizm politikaları ile geliştirilmesi gerektiğini işaret
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yunan ve Bulgar Ziyaretçi, Yerel Halk, Edirne.

A Study on Determination of Local Residents Perception and Attitudes towards the
Impact of Bulgarian and Greek Visitors in Edirne
Edirne is the city which has borders to Europe with Bulgaria and Greece countries. Edirne has
become one of the destination most visited by Greek and Bulgarian visitors with its historical,
geographical, cultural proximity and economic reasons. The aim of study is to determine the
resident’ perceptions and attitudes of Greek and Bulgarian visitors impact. The results of the
study shows a significant positive impact of Greek and Bulgarian visitors by local residents.
The research reveals no significant differences between gender but the results show a
significant differences in place of birth in Edirne and workers related to tourism, they perceive
the effects of Greek and Bulgarian visitors more positively than others. According to the
occupations of the local residents, there is a statistically significant difference, tradesmen/
business owners perceived more positively then officers and housewives. Overall, research
findings indicate the impacts of Greek and Bulgarian visitors are generally positive by local
residents but should be developed with tourism policies at local and national levels to improve
their economic impact.
Key Words: Greek and Bulgarian Visitors, Local Residents, Edirne.
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Giriş
Bir destinasyonun turizm pazarında yer edinebilmesi için geniş tüketici kitleleri arasında
tanınması ve tutunması gerekmektedir (Doğanlı, 2006: 106). Turizm sektörünün bölgesel
kalkınmada hedeflenen sonuçları sağlamasının öncelikli bir diğer koşulu da yerel halkın bu
sektörü benimseyebilmesi, bir başka deyişle geleneksel ekonomik faaliyetlerini turizm ile
bağdaştırabilmesidir. Turizmin sürdürülebilirliği için hangi turizm şeklinin geliştirileceği,
ölçeği ve konumuna ilişkin yerli halkın onayı ve desteğinin kazanılması gerekmektedir
(Avcıkurt, 2003).
Edirne, sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel öğeleri, Avrupa’ya açılan iki sınır kapısı
bulunması ve Euro karşısında Türk lirasının değer kaybından ötürü diğer Avrupa ülkelerine
göre daha ekonomik olması gibi nedenlerden dolayı Yunan ve Bulgar ülkeleri için çekici bir
destinasyon haline gelmiştir. Edirne’nin coğrafi konumu, kültürel öğeleri, ticaret olanakları,
İstanbul’a fiziksel yakınlığı, Yunan ve Bulgar turistlerin tercih ettiği diğer unsurlar olarak
değerlendirilmektedir. Edirne; Yunanistan ve Bulgaristan ile olan tarihi, kültürel ve coğrafik
yakınlığı açısından diğer kentlere göre avantajlı konumdadır. Son yıllarda Kültür ve Turizm
Bakanlığı; Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Belediye
eşgüdümünde gerçekleştirilen Sınır Ötesi Projeler, ortak çalışmalar Türkiye’nin ve özellikle
Edirne’nin Yunan ve Bulgar dünyasıyla olan yakınlığına büyük katkı sağlamıştır.
Yunan ve Bulgar turistlerin ülkemize artan ilgisi ve Edirne’nin yakın bir destinasyon olması
uluslararası turizm talebini arttırmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 verileri
Türkiye’yi ziyaret eden Yunan ve Bulgar turist sayısının 3 milyonu aştığını belirtmektedir.
Yunan ve Bulgar ziyaretçiler yılın 12 ayı Edirne’ye seyahatte bulunuyor olmalarından dolayı
turizmin mevsimlik özelliği Edirne’de yaşanmamaktadır.
Araştırma Marka Kent olma yolunda kültürel destinasyon olarak belirlenen Edirne’de
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin
etkisinin yerli halk tarafından nasıl algılandığının belirlenebilmesidir. Yunan ve Bulgar
ziyaretçilerin kentte ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel birtakım değişiklikler yarattığı
bilinmektedir. Bu değişikliklerin yörede yaşayanlar tarafından nasıl algılandığı oldukça önemli
bir konudur. Turizmin gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yerel halkın
memnuniyeti ve olumlu tutum içinde olması önemlidir. Yerel halkın turizme ve turistlere
yönelik tutumlarına yönelik çok sayıda araştırma olmasına karşın Edirne’de yerel halkın Yunan
ve Bulgar ziyaretçilerin etkisine yönelik bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu araştırmada
Edirne’de yaşayan yerel halkın Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerine ilişkin algı ve
tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Literatür Araştırması
Artan küreselleşme eğilimleri ve dünya ekonomilerinde meydana gelen değişimler ekonomik
amaçlı seyahatlerin artmasına ve çeşitlenmesine neden olmaktadır. İnsanların kendi ülkelerinin
sınırlarını aşıp başka bir ülkeye seyahat etmeleri ve bu ülkeden satın aldıkları malları
beraberinde kendi ülkelerine götürmeleri uluslararası ticaretin görünmeyen ihracat ve ek
ihracat boyutunu oluşturmaktadır. Turizmin ekonomik olduğu kadar sosyo-kültürel etkileri de
ülkeler ve toplumlar açısından incelenmektedir.
Turizm yazınında yerel halkın turizme yaklaşımının tespitine, yerel halkın algı ve tutumlarını
açıklamaya ilişkin ülkesel ve bölgesel düzeyde pek çok araştırma gerçekleştirilmiştir. Literatür
incelendiğinde turizm sektörü bileşenlerini; yörenin turizm potansiyelleri, sektörde üretim
yapan işletmeler, yerel yönetim birimleri ile yerel halkın oluşturduğu tespit edilmiştir.
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Butler (1980) bir destinasyonda turizm faaliyetlerinin başlaması ile turizmin gelişmesi için
yerel halkın desteğinin önemini vurgulamıştır. Yerel halkın turizmin gelişme sürecine
katılımını sağlayarak görüşlerini almak, bilinçlendirmek, turizmin faydalarından nasıl
yararlanılabileceğini öğretmek kendilerini turizmin bir parçası olarak görmelerini
sağlayacaktır (Avcıkurt, 2003:85). Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi destinasyonların
turizm açısından gelişmelerinin en önemli nedenlerinden biri de, sahip oldukları turistik arz
kaynakları ile birlikte yerel halkın turistlere olan yaklaşımlarıdır (Cengiz ve Kırkbir, 2007: 20).
Bir bölgede turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yerel halkın desteğinin sağlam
olması gerekmektedir. Ayrıca yerel halka turizmin olumlu etkileri ne kadar çok aktarılırsa yerel
halkın hem turistlere olan bakış açıları olumlu yönde değişecek hem de turizme olan destekleri
artacaktır(Türker ve Türker, 2014:83). Turizmin etkileri ev sahibi ülke için hem pozitif hem
de negatif sonuçlar doğurmaktadır(Mill,1985:221)."Bir takım olumlu ya da olumsuz sonuçlar
yerel halkın turizme bakış açısını hem iyi yönde etkileyebilmekteyken hem de kötü yönde
etkileyebilmektedir. Milman ve Pizam(1988) Florida’da yaptıkları çalışmalarında cinsiyete
göre yerel halkın turizme bakışında farklılıklar tespit etmişlerdir. Long ve diğerlerinin (1990)
Colorado’da yaptıkları çalışmalarında turizmin yerel halk tarafından gerek olumlu gerekse
olumsuz olarak da algılandığı sonucu elde edilmiştir. Allen ve diğerlerinin (1993) Colorado’da
yaptıkları çalışmada yerel halk ekonomik düzeylerine ve turizm satışlarına göre
gruplandırılarak turizme yönelik tutumları incelenmiş, tutumların pozitif olduğu tespit
edilmiştir. Korça (1994) Antalya’da yerel halkın turizm gelişmesine karşı tutumunda, genelde
olumlu bir tavır içinde olduğunu ortaya koymuştur. Getz (1994) Spey vadisi-İskoçya’da Yerel
halkın çoğu turizme karşı olumlu olmasına rağmen, olumsuz görüşlerin bir miktar arttığı tespit
edilmiştir. Akis ve diğerleri, (1996) Kıbrıs’ta Yerel halkın turizmi ekonomik faydasından olayı
desteklediğini ve olumlu yaklaşım sergilediğini ortaya çıkarmıştır. Haralambopoulos ve Pizam
(1996) Samos Adası, Yunanistan’da Yerel halkın turizm sektörünü destekleğini, aynı zamanda
turizm kaynaklı yüksek fiyatlar, uyuşturucu bağımlılığı, vandalizm, şiddet gibi olumsuz
unsurların da yaşandığını belirtmiştir. Boyacıoğlu (2002)Edirne’de yaptığı araştırmada yerli
halkın turizme karşı olumlu bir tutum sergilediğini, ancak turizmin bir dizi olumsuz etkilerinin
de (çevre kirliliği, mal ve hizmet fiyatlarındaki artış vb.) bilincinde olduğunu belirtmiştir.
Gürsoy vd (2002)Virginia Eyaletinde Yerel halkın turizme karşı tutumunun demografik
özelliklerine ve turizmden gelir elde edip etme durumuna göre farklılık gösterdiğini
belirtmiştir. Tosun(2002)Türkiye, Fiji ve Amerika’da yapılan benzer çalışmalarla
karşılaştırmalı analiz yaparak Türkiye’deki yerel halkın diğer iki ülke halkına oranla turizmi
daha az desteklediği, turizm için daha az olumlu algıya sahip olduğu tespit etmiştir.
Akova(2006) Cumalıkızık’ta yaptığı Karşılaştırmalı Analiz ile yerel halkın turizme yönelik
tutumlarının çoğunlukla olumlu olduğu tespit ederek, 2003 yılında 2001 yılına göre olumlu
tutum seviyesinin yükseldiğini ve olumsuz algılamaların azaldığını belirlemiştir.
Alettinoğlu(2007) Van’da Yerel halkın turiste ve turizme karşı pozitif bir bakış açısı
sergilediğini ve turizm sektörünün desteklenmesine karşı olumlu yaklaştıklarını belirtmiştir.
Gümüş ve Özüpekçe(2009) Foça’da Yerel halkın turizme yönelik olumlu görüşler
sergilediğini, kırsal ve kentsel alanlarda yaşam, cinsiyet ve meslek durumuna göre anlamlı
farklılıklar olmadığını ifade etmiştir. Vargas-Sanchez vd.(2009) İspanya, Huelva bölgesinden
yerel halkın, turizm planlaması ve gelişimi için dikkate alınması gereken bir değişken
olduğunu, turizmden kişisel fayda sağlayanların algılarının daha pozitif olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Özdemir ve Kervankıran(2011) Afyonkarahisar’da yerel halkın turizme ve turiste
olumlu baktığını, turizmin ekonomik etkilerine vurgu yapmakla birlikte, bölgede turizmin
gelişiminin çevresel problemler getireceği endişesini de tespit etmiştir. Doğan ve
Üngüren(2012) Isparta’da yerel halkın turizm potansiyeli hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadığını, bölgede turizm için alt yapı kaynaklarının yetersiz olduğunu tespit etmiştir.
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Sharma ve Dyer(2012) Avustralya Sunshine Sahilinde yaptığı Karşılaştırmalı analiz sonucunda
Yerel halkın algılarında 2008 2009 yılları arasında olumlu yönde artış olduğunu tespit
etmiştir. Çalışkan & Özer, (2014) Kuşadası’nda yerel halkın Demografik değişkenleri ile
turizm algısı arasında önemli bir ilişki tespit etmiştir. Türker (2014) Muğla ili Dalyan ilçesinde
yaptığı araştırmada Turizmden ekonomik kazanç sağlayan işletme sahiplerinin, turizmin
etkilerini daha olumlu algıladıklarını ve turizmi geliştirmede daha istekli olduklarını
belirlemiştir. Boğan ve Sarıışık (2016) Alanya, Antalya yerel halkın turizm faaliyetlerine
yönelik algıları üzerine yaptıkları çalışmada, yerel halkın turizm faaliyetlerinin bölgeye olumlu
etkilerinin olumsuz etkilerinden daha fazla olduğu düşüncesine sahip olduklarını
belirlemişlerdir. Karakaş ve Şengün(2017) Diyarbakır halkının turizmin ekonomik ek gelir
sağladığı ve İş imkânları sunduğu, yaşam kalitesini arttırdığı için turizme bakış açısının olumlu
yönde olduğu belirtmiştir. Lundberg(2017) İsveç Sahil Kesiminde yerel halk ile ikinci konut
sahipleri arasındaki tutum farklılıklarını tespit ederek, ikamet türünün algıyı etkilediğini ve
yerel halkın olumlu etkisini vurgulamıştır. Gündüz (2018) Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde
karşılaştırmalı analizinde Karataş’taki yerel halkın Yumurtalık’ta yaşayanlara göre turizmin
gelişmesine yönelik olumlu algısının daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Çeken vd.’nin
(2018) vd. nin yaptığı çalışmada Arap turistlerin Sapanca’ya ziyaretlerinin yerel halk
tarafından olumlu karşılanmadığı, Sapanca halkına yarardan çok zarar verdiği düşüncesine
sahip oldukları tespit edilmiştir.
Literatür araştırması sonuçları çeşitli ülke ve bölgelerde yerel halkın turizme ve turistlere
yönelik algı ve tutumlarının farklılaştığını göstermektedir. Bu bilgiler ışığında, Yunan ve
Bulgar turistlerin Edirne’ye yoğun olarak gelmesi ile uluslararası turizmin gelişmeye başlaması
ile Edirne’de yerel halkın bakış açışının tespit edilmesinin turizmin gelişmesi ve
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir.
Kültürel Destinasyon Edirne
Edirne daha çok tarım kenti olarak bilinmesine rağmen, coğrafik konumu, tarihsel, kültürel ve
doğal zenginlikleri ile önemli bir turizm kimliğine sahiptir. Selimiye Camisi ve çok sayıda
tarihi eserleri, Kırkpınar ve Hıdırellez-Kakava şenlikleri, Saroz Körfezi, Tava ciğeri ile Edirne
turizm potansiyeli yüksek kentlerimizden birisidir(İzmen,2014:103).
Edirne’de 658. si gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri ''Yaşatılan En Eski Spor'' olarak
UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesine 2010 yılında dahil edilmiştir. Bahar
Kutlaması olarak da bilinen kuşaktan kuşağa aktarılan Hıdırellez-Kakava Şenliklerinin de 2017
yılında UNESCO’nun aynı listesine dahil olması ile Edirne’de özellikle kültürel turizmin
önemi kavranmış ve Edirne’de turizmin gelişimi ivmelenmiştir.
Edirne Türkiye’nin Avrupa’ya geçiş noktasındaki sınır ili olması, özellikle tarımsal üretimin
yoğunluğu ve zengin bir kültürel mirası barındırması gibi nedenlerle; İlin ekonomisi içinde
hizmetler sektörünün belirgin bir ağırlığı bulunmaktadır. İzmen(2014) Türkonfed tarafından
yapılan araştırmada 2008-2012 yılları arasında konaklama ve yiyecek hizmeti girişimlerinde
dört kat, istihdamda ise altı kat artış olduğunu tespit ederek istihdamdaki büyümede bölgesel
katkının en yüksek olduğu sektörün konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü olduğunu
belirlemiştir.
Edirne ili Türkiye’nin serhat şehri olması ve ikisi demiryolu, üçü karayolu olmak üzere toplam
beş sınır kapısı bulunması nedeni ile Avrupa’ya bir köprü görevi görmektedir. Kapıkule,
Hamzabeyli sınır kapısı ile Bulgaristan, Pazarkule ve İpsala sınır kapıları ile Yunanistan
üzerinden Avrupa ülkelerine karayolu bağlantıları vardır. Edirne’ye gelen ziyaretçi sayısı 2000
li yıllarda 500- 600 bin kişi iken, 2010’da 1 milyon ziyaretçi, 2012’de 2 milyon ziyaretçi ve
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2018 yılında 3 milyon ziyaretçiye ulaşmıştır Euromonitor International’ın ‘Dünyanın en çok
turist çeken 100 şehri’ 2015 raporuna göre Edirne 3 milyon 190 bin 400 ziyaretçi ile 61’inci
sırada yer almıştır.
Tablo 1
Edirne’ye Giriş-Çıkış Yapan Yabancı Ziyaretçilerin Sınır Kapılarına Göre Dağılımı – 2017
Sınır Kapıları
Hamzabeyli (K)
İpsala (K)
Kapıkule (K)

Giriş Yapan Ziyaretçi
502 918
631 214
1 780 988

Çıkış Yapan Ziyaretçi
526 123
622 568
1 674 217

Pazarkule (K)
Kapıkule (T-Demiryolu)

240 943
9 776

TOPLAM

3 165 839

285 373
9 654
3 117 935

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınır İstatistikleri Yıllık Bülteni-2017 (Temmuz 2018), Yayın No: 2018-2, ISSN-13006932,http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html

Tablo 1 verilerine göre yabancı ziyaretçilerin Edirne’ye en fazla giriş yaptığı sınır kapısı
Türkiye’nin en büyük karayolu sınır kapısı konumundaki Kapıkule’dir. Karayolu ile Kapıkule
ve Pazarkule sınır kapılarından gelen Avrupalı ziyaretçiler çeşitli bölgelere dağılmadan önce
ilk olarak Edirne’ye uğramaktadır.
Tablo 2
Türkiye’ye Gelen yabancıların giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller -2018
İller
İstanbul
Antalya
Edirne
Muğla
Türkiye Toplamı

Gelen Ziyaretçi Sayısı
13.432.990
12.438.822
3.835.131
2.723.815
32. 410. 034

Toplam Ziyaretçi İçindeki Oranı %
34,02
31,50
9,71
6,90
100,00

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınır İstatistikleri Yıllık Bülteni-2017 (Temmuz 2018), Yayın No: 2018-2, ISSN-13006932, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html

Tablo 2 verilerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin % 9,71 i Edirne’den karayolu ile giriş
yapmaktadır. Bu oran Antalya ve İstanbul’dan sonra Edirne’yi en fazla ziyaretçi gelen iller
sıralamasında üçüncü sıraya yerleştirmektedir.
Tablo 3
Edirne’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Milliyetlerine ve Sınır Kapılarına Göre Dağılımı –
2017
Ziyaretçilerin Milliyeti

Edirne Sınır Kapılarından Giriş Yapan Ziyaretçi Sayısı

Bulgaristan
Yunanistan

Hamzabeyli
(K)
344 103
383

İpsala
(K)
94 054
248 784

Kapıkule
(K)
1 036 342
3 361

Kapıkule
(T)
4 482
28

Pazarkule
(K)
33 568
189 959

Edirne
Toplam
1 512 549
442 515

Yunanistan + Bulgaristan

344.486

342.838

1.039.703

4.510

223.527

1.955.064

Genel Toplam

502 918

631 214

1 780 988

9 776

240 943

3 165 839

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Sınır İstatistikleri Yıllık Bülteni-2017 (Temmuz 2018), Yayın No: 2018-2, ISSN-13006932, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9854/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
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Tablo 3 verilerine göre Edirne’ye çeşitli sınır kapılarından giriş yapan Yunan ve Bulgar
Ziyaretçilerin Yaklaşık 2 milyon düzeyindedir. Edirne’ye giriş yapan yabancı ziyaretçilerin %
61,75 i Yunan ve Bulgar turistlerden oluşmaktadır. Edirne Kültür Turizm Müdürlüğü
verilerine göre Türkiye’ye Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok yabancı ziyaretçi % 18,63 artış
ile 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan’dan gelirken, % 19,90 artış ve 235 bin 732 ziyaretçi
ile Almanya ikinci sırada yer almaktadır. Bulgaristan ve Yunanistan’dan Gelen ziyaretçi sayısı
fazla olmasına rağmen Altuğ ve diğerleri (2009) Yunan Bulgar ziyaretçilerin %85 inin 250
Euro’dan daha az harcama yaptıklarını belirterek harcama miktarını arttırmak adına Edirne’de
turizmi çeşitlendirmenin önemini vurgulamışlardır.
Araştırma Tasarımı
Bu araştırmanın amacı, Edirne il merkezindeki yerel halkın Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin
etkilerine yönelik algı ve tutumlarını belirlemektir. Edirne kültürel, tarihsel ve doğal özellikleri
yanında bir sınır kenti olması nedeniyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu
gerekçelerle turizm özelde Edirne, genelde Trakya için bölgesel kalkınma yaratabilecek
sektörlerdendir. Bu çalışmada Edirne il merkezindeki yerel halkın, ticaret sahiplerinin Bulgar
ve Yunan ziyaretçilerin etkilerine yönelik yaklaşımları araştırılmıştır.
Araştırmada ulaşılması istenilen amaç başlıca soru cümleleri şeklinde aşağıdaki
sıralanabilir:
• Edirne’deki yerel halkın Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin etkilerine ilişkin algıları
nasıldır?
• Edirne’de yerel halkın demografik özellikleri (cinsiyet, eğitim düzeyleri, meslekleri,
Edirneli olup olmama durumu, turizm çalışanı vb.) açısından Bulgar ve Yunan ziyaretçilerin
algılanan etkileri farklılık göstermekte midir?
Yöntem
Araştırma “alan çalışması” niteliği taşımaktadır. Araştırmanın amacına yönelik çok fazla veri
toplanabilmesi ve bireylerin davranışsal, güdüsel ve algısal özelliklerine ilişkin bilgilerin
sağlanabilmesi nedenleriyle anket tekniği tercih edilmiştir (Ural ve Kılıç 2013:54).
Araştırmada birincil ve ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. Araştırmanın ikincil verilere
dayalı kısmı konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kitap, makale, tez, bildiri ve internet ortamı
kaynaklarından yararlanılmıştır. Araştırmanın birincil verilere dayalı olan kısmında veri ve
bilgilere ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden “yüzyüze anket” veri toplama tekniği
uygulanmıştır.
Örneklem
Araştırmanın ana kütlesi 2018 Nüfus kayıt sistemine göre il merkezinde yaşayan 180.327
kişidir. Ana kütle büyüklüğüne karşılık örneklem büyüklüğü tablosuna göre Örnek hacmi
(gözlem sayısı) %95 güven aralığı ve %5 lik hata payına göre 383 olarak
belirtilmiştir(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:50). Araştırmada 410 kişiye anket uygulanarak
yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır.
Edirne il merkezinde örnekleme kapsamına giren kişiler kolayda örnekleme yöntemi
kullanılarak dağıtılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile ana kütleden veriler en hızlı, kolay
ve ekonomik toplanabilmektedir(Aaker vd., 2007: 394). Kurtuluş vd. (2012:214), Türkiye’de
gerçekleştirilen araştırmaların % 91.7 sinde kolayda örnekleme yöntemi uygulandığını tespit
etmiştir. Örneklemin ana kütleyi en iyi temsil edebilmesi açısından Edirne’nin 24 farklı
mahallesinde farklı sosyo-ekonomik özellikleri olan kişilere ulaşılması hedeflenmiştir. Kişisel
görüşme ile yürütülen anket soruşturması 2018 Temmuz-Eylül ayları arasında uygulanmıştır.
Yerel halk ile yürütülen anketlerin ortalama yanıtlama süresi 10 dakika olarak gerçekleşmiştir.
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Verilerin Analizi
Anket formunun oluşturulmasında şimdiye kadar benzer amaçlar ile yürütülmüş araştırmalar
incelenmiştir. Anket formu hazırlanırken Çeken vd. (2018) nin çalışmasından yararlanılmıştır.
Anket formu toplamda 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde demografik
özelliklere ilişkin soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu, ikinci bölümünde ise yerel halkın
Bulgar-Yunan ziyaretçilerin etkilerine yönelik algılarını kapsayan Değerlendirme Formu
bulunmaktadır. Algılanan etkilere yönelik toplam 25 tane 5’ li Likert ölçeği türünde önermeler
yer almaktadır. Katılımcıların yöneltilen önermeleri, “1.Kesinlikle katılmıyorum,
2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım, 4.Katılıyorum, 5.Kesinlikle katılıyorum” arasından seçerek
yanıtlamaları talep edilmiştir.
Edirne halkına uygulanan anketlerin tamamlanmasından sonra katılımcıların demografik
özellikleri yüzde ve frekans yöntemleri ile analiz edilmiştir. Yerel halkın algılarına yönelik
ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri yapılmıştır. Kolmogorov-Simirnov
testi uygulanarak verilerin normal dağılım gösterip göstermediği incelenmiş, normal dağılım
gösterdiği tespit edilmiştir. Parametrik testlerden t-testi ve ‘‘Tek Yönlü Varyans (Anova)
analizi yapılarak, verilerin istatistiki açıdan anlamlılık düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Analizlerde anlamlılık düzeyi “p <0.05” olarak kabul edilmiştir.
Bir ölçeğin güvenilirliği, ölçme aracının farklı zamanlarda tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu
verme derecesidir(Eymen, 2007: 74). Güvenilirlik analizi için kullanılan Cronbach’ s Alpha
değerinin 0,70 ve üstü olduğu durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir(Kalaycı, 2006:
405). Algılanan etkiler ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Cronbach’s Alpha değeri 0,79 olarak
bulunmuştur.
Araştırma Bulguları
Araştırmanın örneklem grubunda yer alan yerel halkın demografik ve kişisel özelliklerine
ilişkin Frekans ve % dağılım oranları Tablo 4 de sunulmuştur.
Tablo 4 te Edirne’de ankete katılan yerel halkın Demografik özellikleri verilmiştir.
Araştırmaya katılanların % 51,9 u erkektir. Yaş grubu dağılımlarına göre 29-38 yaş grubunda
olanlar %25,8 ile en fazla orana sahiptir. Katılımcılardan % 54,2 si evlidir. Öğrenim düzeyleri
açısından lisans mezunlarının en yüksek yüzdeye sahip olduğu %34,4 tespit edilmiştir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu % 75,8 i Edirnelidir. Meslek dağılımı açısından bakıldığında,
esnaf/işletme sahibi olanların oranı % 29,5 ile diğer meslek gruplarından fazladır.
Katılımcıların % 74,4 ü 16 yıldan fazla süredir Edirne’de ikamet ettiklerini belirtmişlerdir.
Tablo 5 de Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin Edirne’de yerel halk tarafından algılarına
yönelik değerlendirme sonuçları yer almaktadır. Genel olarak en yüksek ortalamaya sahip olan
ifadeler, “Yunan ve Bulgar ziyaretçiler sayesinde Edirne’de parakende ticaret işletmelerinin iş
hacmi artmaktadır (X̄ =4,77), “Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin konaklama yapması sağlanırsa
ekonomik etkileri artar.” (X̄ =4,71), “Genel olarak değerlendirdiğimde, Yunan ve Bulgar
turistlerin ziyaretleri Edirne’ye yarar sağlamaktadır.”(X̄ =4,69), “Edirne’nin ekonomisi
canlanmaktadır.”(X̄ =4,54),
“Edirne’de
gastronomi
işletmelerinin
iş
hacmi
artmaktadır.”(X̄ =4,51),
“Yunan
ve
Bulgar
ziyaretçilerin
harcama
eğilimleri
düşüktür.”(X̄ =4,49), “Edirne’de turizm işletmelerinin iş hacmi artmaktadır.”(X̄ =4,42),
“Edirne’de Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin harcamaları sayesinde yaşam standartlarımız
yükselmektedir.”(X̄ =4,40), “Hediyelik eşya sektörünün canlanmasını sağlamaktadır”(X̄ =4,16)
şeklindedir. Edirne’deki yerel halk tarafından Yunan Bulgar ziyaretçilerin etkilerinin genel
olarak ekonomik açıdan faydalı ve olumlu bulunduğu belirlenmiştir. Bu olumlu görüşlere
ilaveten yerel halk Yunan ve Bulgar Ziyaretçilerin “Kentin aşırı şekilde kalabalıklaşmasına
neden olmaktadır.” (X̄ =4,36), “Trafik yoğunluğuna neden olmaktadır.” (X̄ = 4,12) ve “Çevre
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kirliliğine yol açmaktadır.”(X̄ = 4,05) gibi Edirne iline yansımaları olacağına dair de görüş
bildirmişlerdir. “Genel olarak değerlendirdiğimde, Yunan ve Bulgar turistlerin ziyaretleri
Edirne’ye zarar vermektedir.” ifadesi ise en düşük ortalamaya (X̄ =2,64) sahiptir. Bu durum
yerel halkın Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerine yönelik olumsuz bir algıya sahip
olmadıklarının göstergesidir.
Tablo 4
Ankete Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Kişisel Özellikler(n=410)
Cinsiyet
Yaş

Medeni Durum
Öğrenim Düzeyi

Edirneli Olma durumu
Turizmle İlgili Bir İşte Çalışma Durumu
Turizm Sektöründeki Durumu n=92

Meslek

İkamet Süresi

Kadın

Frekans
197

%
48,1

Erkek
18-28 yaş arası
29-38 yaş arası
39-48 yaş arası
49-58 yaş arası
59 ve üzeri
Bekâr
Evli
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisans üstü
Edirneli
Edirneli değil
Evet
Hayır
Turizm Çalışanı
Turizm İşvereni
Öğrenci
Memur
İşçi
Esnaf/işletme sahibi
Ev hanımı
Emekli
İşsiz
5 yıl ve altı
6-15 yıl
16 yıl ve üzeri

213
79
106
102
77
46
188
222
54
109
71
141
35
311
99
92
318
73
19
45
92
59
121
41
27
25
34
71
305

51,9
19,3
25,8
24,9
18,8
11,2
45,8
54,2
13,2
26,6
17,3
34,4
8,5
75,8
24,1
22,4
77,6
79,3
20,7
11,0
22,4
14,4
29,5
10
6,6
6,1
8,3
17,3
74,4
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Tablo 5
Edirne’de Yerel Halkın Yunan ve Bulgar Ziyaretçilerin Etkilerine İlişkin İfadelere Verdiği
Yanıtların Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
İFADELER
1.! Edirne’nin uluslararası tanınırlık düzeyi artmaktadır.
2.! Edirne’nin ekonomisi canlanmaktadır.
3.! Edirne’de birçok ürün ve hizmetin fiyatı artmaktadır.
4.! Yeni iş olanakları ortaya çıkmaktadır.
5.! Sadece küçük gruplara fayda sağlamaktadır
6.! Hediyelik eşya sektörünün canlanmasını sağlamaktadır.
7.! Edirne’de birçok kişiye iş imkânı sağlamaktadır.
8.! Yunan Bulgar ziyaretçilerin fazla para harcamaları sayesinde yaşam standartlarımız
yükselmektedir.
9.! Edirne’de emlak fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olmaktadır.
10.!Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin konaklama yapması sağlanırsa ekonomik etkileri
artar.
11.!Edirne’nin geleneksel kültüründe olumsuz değişmelere neden olmaktadır.
12.!Edirne’nin dokusu bozulmaktadır.
13.!Yunan ve Bulgar ziyaretçiler ile yerel halk arasında kültür alışverişi sağlamaktadır.
14.!Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin harcama eğilimleri düşüktür.
15.!Edirne’de doğal kaynakların tahribatına neden olmaktadır.
16.!Kentin aşırı şekilde kalabalıklaşmasına neden olmaktadır.
17.!Çevre kirliliğine yol açmaktadır.
18.!Trafik yoğunluğuna neden olmaktadır.
19.!Yunan ve Bulgar ziyaretçilere konut ve arsa satışı artmaktadır.
20.!Edirne’de Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin harcamaları sayesinde yaşam
standartlarımız yükselmektedir.
21.!Edirne’de turizm işletmelerinin iş hacmi artmaktadır.
22.!Edirne’de gastronomi işletmelerinin iş hacmi artmaktadır.
23.!Edirne’de parakende ticaret işletmelerinin iş hacmi artmaktadır.
24.!Genel olarak değerlendirdiğimde, Yunan ve Bulgar turistlerin ziyaretleri Edirne’ye
zarar vermektedir.
25.!Genel olarak değerlendirdiğimde, Yunan ve Bulgar turistlerin ziyaretleri Edirne’ye
yarar sağlamaktadır.
Ölçeğin Genel Ortalaması: 3, 84
Ölçeğin Standart Sapması: 0,30
Ölçeğin Güvenilirliği: 0,79

Ortalama
X̄

Standart
Sapma

3,75
4,54
3,98
3,22
3,79
4,16
3,55
3,79

1,07
0,71
1,22
1,65
1,34
1,06
1,27
1,41

2,35
4,71

1,16
0,79

2,43
3,87
3,16
4,49
2,98
4,36
4,05
4,12
3,49
4,40

1,83
1,37
1,18
1,22
1,45
0.99
1,23
0,83
1,62
1,17

4,42
4,51
4,77
2,64

1,07
0,81
0,72
0,73

4,69

0,98

Edirne’de Yerel Halkın Demografik Özellikleri Açısından Algılanan Etkilere İlişkin
Farklılık Testleri Sonuçları
Edirne’de yaşayan ve araştırmaya katılan yerel halkın Cinsiyet, Medeni Durum, Edirne’li Olma
Durumu ve Turizmle İlgili Bir İşte Çalışma Durumuna göre değerlendirmelerinde algılanan
etkilerin istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla yapılan t testi
sonuçları Tablo 6 da sunulmuştur.
Yerel halkın cinsiyetine göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerine yönelik algılarının
karşılaştırılmasına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde
istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır(p=0,54). Yerel halkın cinsiyetinin kadın ya da
erkek olması Yunan-Bulgar ziyaretçilerin etkilerine yönelik algılarında bir farklılık
göstermemektedir. Benzer şekilde katılımcıların Medeni durum değişkenine göre de t istatistik
sonuçları p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadığını
göstermektedir(p=0,48). Katılımcıların Edirneli olma değişkenine göre Yunan-Bulgar
ziyaretçilerin olumlu etkilerde bulunduğunun karşılaştırılmasına ilişkin t-testi sonuçlarına göre
p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.00).
Anlamlı olduğunu t skoru doğrulamaktadır. Yerel halkın Edirneli olma durumuna göre Edirneli
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halk(x̄ =3,92) Edirneli olmayanlara göre (x̄ =3,67) Yunan Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha
olumlu algılamaktadırlar. Katılımcıların Turizmle ilgili bir işte çalışma durumu değişkenine
göre Yunan-Bulgar ziyaretçilerin olumlu etkilerinin karşılaştırılmasına ilişkin t-testi
sonuçlarına göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (p<0.00). Yerel halkın Turizmle ilgili bir işte çalışma durumuna göre Turizm
sektöründe çalışanlar (x̄ =3,97) bu sektörde çalışmayanlara göre (x̄ =3,88) Yunan Bulgar
ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadırlar.
Tablo 6
Yerel Halkın Cinsiyet, Medeni Durum, Edirneli Olma Durumu ve Turizmle İlgili Bir İşte
Çalışma Durumlarına Göre Yunan ve Bulgar Ziyaretçilerin Etkilerine Yönelik Algılarının
Karşılaştırılmasına İlişkin t Testi Sonuçları
Değişkenler
Cinsiyet

Gruplar
Kadın

N
197

X̄
3,79

s.s.
0,27

t
0,97

Sig.( p)
0,54

2,14

0,48

Erkek

213

3,81

0,31

Medeni Durum

Evli

222

3,82

0,32

Bekar

188

3,78

0,29

Edirneli Olma Durumu

Edirneli

311

3,92

0,35

5,36

0,00*

Edirneli Değil
Çalışıyor

99
92

3,67
3,97

0,31
0,41

3,22

0,00*

Çalışmıyor

318

3,88

0,28

Turizmle İlgili Bir İşte
Çalışma Durumu

*p<0,05

Tablo 7
Edirne’de Yerel Halkın Eğitim Durumu, Meslek ve İkamet Sürelerine göre Göre Yunan ve
Bulgar Ziyaretçilerin Etkilerine Yönelik Algılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Anova (Tek
Yönlü Varyans Analizi) Testi Sonuçları
Değişkenler

Gruplar

N

X̄

s.s.

Eğitim Durumu

a.!İlköğretim

54

3,69

0,33

b.!Lise
c.!Önlisans

109
71

3,99
3,87

0,17
0,21

Meslek

İkamet Süresi

*p<0,05

d.!Lisans

141

3,81

0,19

e.!Lisansüstü

35

3,76

0,29

a.!Öğrenci

45

3,62

0,61

b.!Memur

92

3,79

0,47

c.!İşçi

59

3,89

0,41

d.!Esnaf/işletme
sahibi
e.!Ev hanımı

121

3,97

0,29

41

3,82

0,33

f.!Emekli

27

3,67

0,45

g.!İşsiz

25

3,63

0,58

5 yıl ve altı

34

3,83

085

6-15 yıl

71

3,76

0,47

16 yıl ve üzeri

305

3,81

0,79

F

Sig.( p)

Tukey

3,25

0,00*

b>c,d

5,48

0,03*

d>b,e
c>b

0,92

0,71
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Tablo 7 de Edirne’de Yerel Halkın Eğitim Durumu, Meslek ve İkamet Sürelerine göre Göre
Yunan ve Bulgar Ziyaretçilere Yönelik Algılarının Karşılaştırılmasına İlişkin Anova (Tek
Yönlü Varyans Analizi) Testi Sonuçları sunulmuştur. Yerel halkın Eğitim durumuna göre
Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerine yönelik algılarının karşılaştırılmasına yönelik yapılan
Anova testi sonuçları incelendiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı
fark bulunmuştur(p=0,00). Tablo 7 de verilen Tukey testi sonuçlarına göre lise mezunları (X̄ =
3,99) önlisans (X̄ = 3,87) ve üniversite lisans mezunlarına göre (X̄ = 3,81) Yunan ve Bulgar
ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadır. Sonuçlar lise ve üzeri eğitim düzeyine
sahip yerel halkın ilkokul mezunlarına göre Yunan-Bulgar ziyaretçilerin etkilerini algılamada
daha olumlu olduklarını göstermektedir.
Yerel halkın mesleklerine göre karşılaştırılmasına yönelik yapılan Anova testi sonuçları
incelendiğinde de p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p
0,03). Tukey testi sonucuna göre, Esnaf/işletme sahibi olanlar (X̄ = 3,97), memur (X̄ = 3,79) ve
ev hanımlarına (X̄ =3,82) göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu
algılamaktadır. Buna ilaveten işçiler (X̄ =3,89) memurlara (X̄ = 3,79) göre Yunan ve Bulgar
ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadır. Edirne’de ikamet süresine göre Yunan ve
Bulgar ziyaretçilerin etkilerine ilişkin algılarının karşılaştırılmasına yönelik yapılan Anova
testi sonuçları incelendiğinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı fark
bulunmamıştır(p=0,71). İkamet süresi Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerine ilişkin algıyı
etkilememektedir.
Sonuç
Yerel halkın turizm etkilerine yönelik algıları, turizmin gelişimi açısından önem taşımaktadır.
Yerel halkın turizm etkilerine yönelik algılarının tespit edilmesi ve turizm politikalarının elde
edilen veriler doğrultusunda şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak son
yıllarda Yunan ve Bulgar turistlerin gözde ziyaret yerlerinden biri olan Edirne’ye yönelik bir
araştırma yapılmıştır. Edirne, sahip olduğu turistik arz kaynakları ile binlerce Yunan ve Bulgar
turistin ziyaret merkezi haline gelmiştir.
Yapılan araştırma sonucunda, Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin Edirne’ye olumlu katkılar yaptığı
ve zarardan çok yarar sağlamakta olduğu görüşünün hakim olduğu belirlenmiştir. Yunan ve
Bulgar turistlerin harcama oranlarının çok yüksek olmadığı bilinmektedir. Fakat yapılan
araştırma sonucunda, Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin Edirne’de yerel halkın yaşam
standartlarını yükselttiği, Edirne’nin ekonomisini canlandırdığı, iş imkânı yarattığı ve
Edirne’ye zenginlik getirdiği yönünde olumlu ekonomik etkiler sağladığı yönünde sonuçlar
elde edilmiştir. Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin daha fazla alışveriş yapmalarını sağlayacak
cazip yatırımların artırılması gerekmektedir. Kültürel etki boyutuyla değerlendirme
yapıldığında ise, “Yunan ve Bulgar turistler ile yerel halk arasında kültür alışverişi
sağlamaktadır.”, “Yunan ve Bulgar turistlerden yeni bilgiler öğrenilmektedir.” ifadelerine
katılım oranlarının yüksek olması yerel halk ile Yunan ve Bulgarların etkileşiminin yeterli
düzeyde olduğunu çağrıştırmaktadır. “Edirne’nin geleneksel kültüründe olumsuz değişmelere
neden olmaktadır” ifadesinde katılımın düşük olması da olumlu bir algı olarak
değerlendirilmiştir. Yunan ve Bulgar kültürüne yakınlık böyle bir algı oluşmasına neden
olabilir.
Araştırma bulgularında en yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler “Yunan ve Bulgar ziyaretçiler
sayesinde Edirne’de parekende ticaret işletmelerinin iş hacmi artmaktadır” “Yunan ve Bulgar
ziyaretçilerin konaklama yapması sağlanırsa ekonomik etkileri artar.”, “Genel olarak
değerlendirdiğimde, Yunan ve Bulgar turistlerin ziyaretleri Edirne’ye yarar sağlamaktadır.”
“Edirne’nin ekonomisi canlanmaktadır.”, “Edirne’de gastronomi işletmelerinin iş hacmi
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artmaktadır.”, “Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin harcama eğilimleri düşüktür.”, “Edirne’de
turizm işletmelerinin iş hacmi artmaktadır.”, “Edirne’de Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin
harcamaları sayesinde yaşam standartlarımız yükselmektedir.” şeklindedir. Bu olumlu
görüşlere ilaveten yerel halk Yunan ve Bulgar Ziyaretçilerin “Kentin aşırı şekilde
kalabalıklaşmasına neden olmaktadır.”, “Trafik yoğunluğuna neden olmaktadır.” ve “Çevre
kirliliğine yol açmaktadır.” gibi Edirne iline olumsuz yansımaları olacağına dair de görüş
bildirilmişlerdir.
Yerel halkın cinsiyetinin kadın ya da erkek olması Yunan-Bulgar Ziyaretçilere yönelik
algılarında bir farklılık göstermemektedir. Benzer şekilde katılımcıların Medeni durum
değişkenine göre de istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların Edirneli olma ve turizm sektöründe çalışma durumu değişkenleri açısından ise
istatistiki olarak fark tespit edilmiştir. Edirneli olan katılımcılar Edirneli olmayanlara göre
Yunan Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadırlar. Turizm sektöründe
çalışanlar bu sektörde çalışmayanlara göre Yunan Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu
algılamaktadırlar.
Yerel halkın Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerine yönelik algılarının karşılaştırılmasına
yönelik yapılan Anova testi sonuçlarına göre eğitim durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı
fark bulunmuştur. Tukey testi sonuçlarına göre lise mezunları, önlisans ve üniversite lisans
mezunlarına göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadır.
Sonuçlar lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip yerel halkın ilkokul mezunlarına göre YunanBulgar ziyaretçilerin etkilerini algılamada daha olumlu olduklarını göstermektedir. Yerel
halkın mesleklerine göre karşılaştırılmasına yönelik yapılan Anova testi sonuçları
incelendiğinde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur Tukey testi sonucuna göre,
Esnaf/işletme sahibi olanlar, memur ve ev hanımlarına göre Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin
etkilerini daha olumlu algılamaktadır. Buna ilaveten işçiler memurlara göre Yunan ve Bulgar
ziyaretçilerin etkilerini daha olumlu algılamaktadır. Edirne’de ikamet süresine göre Yunan ve
Bulgar ziyaretçilerin etkilerine ilişkin algılarının karşılaştırılmasına yönelik yapılan Anova
testi sonuçları incelendiğinde anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı fark
bulunmamıştır. İkamet süresi Yunan Bulgar ziyaretçilerin etkilerine ilişkin algıyı
etkilememektedir.
“Genel olarak değerlendirdiğimde, Yunan ve Bulgar turistlerin ziyaretleri Edirne’ye zarar
vermektedir.” ifadesinin en düşük ortalamaya sahip olması ise yerel halkın Yunan ve Bulgar
ziyaretçilerin etkilerine yönelik olumsuz bir algıya sahip olmadıklarının göstergesidir.
Katılımcıların olumlu ekonomik görüşlerine ilaveten Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin “Kentin
aşırı şekilde kalabalıklaşmasına neden olması” “Trafik yoğunluğuna neden olması” ve “Çevre
kirliliğine yol açması.” gibi birtakım çevresel yansımaları olacağına dair görüş bildirmeleri;
yerel halkın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir turizm gelişimi konusundaki hassasiyetlerini
belirtmesi açısından önemlidir.
Araştırma sonucu, yerel halkın Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin etkilerini olumlu algıladıkları
tespit edilmiştir. Yerel halkın yabancı turistlere olumlu tutum içerisinde olması önemlidir. Bir
destinasyonda yerel halk tarafından ziyaretçilerin algılanan olumlu etkileri turizm gelişimine
katkı sağlayacaktır. Ancak Edirne’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerine rağmen, en
önemli ekonomik sektörlerden birisi olan turizmin yerli turistler ve sadece iki farklı ülkeden
gelen çoğu da günübirlikçi olan yabancı ziyaretçilere bağımlı olması dikkat çekicidir. Son
dönemlerde Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgar ziyaretçilerinin Türk lirasında yaşanan değer
kaybı nedeni ile artmış olması dikkate alındığında sürdürülebilirlik sorunları önem
kazanmaktadır. Yerel halk Yunan ve Bulgar ziyaretçilerin konaklama yapmasının sağlanması
durumunda ekonomik etkilerinin artacağına ilişkin görüş bildirmişlerdir. Konaklama
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olanaklarının Yunan ve Bulgar ziyaretçiler açısından cazip hale getirilerek optimal seviyelere
çıkarılması ekonomik etkilerin artmasına katkı yapacaktır.
Turizm planlama çalışmalarının yerel halk ve tüm paydaşlar ile eşgüdüm içinde
gerçekleştirilmesi sürdürülebilir turizm hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşılmasına katkı
sağlayabilir. Edirne’ye yönelik üretilecek turizm politikalarının bu hususları dikkate alması
çalışmanın önerisi olarak değerlendirilebilir.
Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları vardır. Bu araştırmanın
sonuçları yalnızca Edirne il merkezinde anket uygulanan yerel halk için geçerli olduğundan
genelleme yapılmamalıdır. "
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Ötenazi Kavramının Teleolojik, Deontolojik ve Meta-Etik Teoriler Bağlamında
Karşılaştırmalı Analizi
Orhun Doğuş Yılmaz1
Günümüz bireyi, küreselleşme içerisindeki toplumsal dinamiklerin bir yandan aynılaştırdığı
diğer yandan tıpkısı gibi görülen birçok olguyu farklılaştırdığı ve bunları eşanlı bir şekilde
gerçekleştirdiği bir kültürel süreç içerisinde yaşamaktadır. Bu ayrışma ve bütünleşme süreci
içerisinde bir yandan da kültür endüstrisinin toplumsal tahakkümünde bulunan bireyin,
kimliğini ve aidiyetini inşa etme sürecinde kültürel yol göstericilere duyduğu ihtiyaç tarihin
hiçbir döneminde olmadığı kadar fazladır. Enformasyon bombardımanı içinde neyin iyi/kötü,
doğru/yanlış, faydalı/faydasız olduğunu ayırt etmek için birey, sahip olduğu sistematik fikri
etraflıca anlamalı, tutarlılık ve süreklilikten taviz vermeden sorgulayıcı bir bakış edinmelidir.
Bu makalenin yazılma amacı da bu karmaşıklık ve geçişkenlik durumunun olgular ve olayların
algılanışında yarattığı güçlük birden çok doğru ve bu doğruların içinde bireyin ve toplumun
kendi doğrusunu bulmasının güçlüğünün anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Yine bu makale
insan ve toplum düzeyindeki yapıp etmelerin faydalılığını ve evrenselliğini olumlayıp
yanlışlayan bir olgu olarak etiğin, bireyin bu kendini ve çevreyi tanıma sürecindeki bakış açısı
farklılığının ve bu farklılığın etik doğruluk kavramıyla çelişmezliğinin anlaşılması için
yazılmıştır. Makale farklı perspektiflere sahip 3 temel etik teorisini günümüzün disiplinler arası
etik tartışmasının odağında olan ötenazi kavramı çerçevesinde ayrı ayrı inceleyecektir.
Makalede etik teorilerin hangisinin ötenazi kavramına etik, hangisinin etik dışı, hangisinin
belirsiz yahut kararsız tutum takındığının anlaşılmasına çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Etik, Küreselleşme, Ötenazi, Teleoloji, Meta-Etik.
The Comperative Analysis of the Concept of Euthanasia in regard to Teleology,
Deontology and Meta-Ethic
Modern-day individuals exist within a cultural process; in which society’s dynamics are
simultaneously determined either by being similarised or distilled. Now that the process of
segregation or integration is dominated by the cultural industry, the need for cultural
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navigations are needed more than ever if an individual to complete the process of building an
identity or a significant belonging. If the individual aspire to distinguish between; good/bad,
right/wrong or beneficial/vain - in an ever going salvo of informatics, he/she must comprehend
the owned systematic idea in detail and ensure a sceptical, consistent and sustainable vision.
This complexity and transitivity make the facts and events harder to understand. The purpose
of this article is to help the individual to choose between many right acts; what’s best for his/her
identity or fitting to a societal being. Ethics is a state of affairs which deputise right and wrong
acts in regard to social and humanitarian level. This article is written to emphasis on the
noncontradiction in individual’s process of interpretation - regarding to his/her self and
environment’s different approach of right and coherent. Article will analyse the 3 basic ethics
theory in today’s inter-disciplinary ethical discussion within the notion of euthanasia concept.
In the article, I will examine which one’s euthanasia concept is ethical, which one’s not and
which one adapts a vague or vagabond approach.
Keywords: Ethics, Globalization, Euthanasia, Teleology, Meta-Ethics

Giriş
Toplumsallığın ve onu oluşturan kültürün olmazsa olmazı kuşkusuz bu sistemler bütünündeki
uyum, tutarlılık ve sürdürülebilirliktir. Toplumsallığı oluşturan parçaları anlamlı bir bütün
haline getiren, bütünleyen ve koordinasyonunu sağlayan ise iletişimdir. Bunun yanında bu
iletişimin içinde barındırdığı, toplumun işleyişinin sağlıklılığı, tutarlılığı ve yararlılığı
açısından bir toplum sözleşmesi ve kültürel bir içsel mutabakat olan etik ise iletişimin sağladığı
bütünselliği anlamlı hale getiren, karşılıklı güven, dayanışma, aidiyet ve kültürü şekillendiren
iyi bir davranış ve düşünüş değerlendirmeler bütünüdür. Etik günümüzde daha önce hiç
olmadığı kadar önemli bir unsur olarak pratik yaşamımıza etmektedir. Kitle iletişim araçları ile
birlikte küreselleşen dünyada toplumsal dinamikler yerelden genele doğru gidilirken aynı
zamanda bir bölünme ve kültürel ayrışma da yaşanmaktadır. Nesillerdir süregelen belli
toplumsal doğrular ve yanlışlar artık modern dünya konjonktüründe etkililiği tartışılır olmaya
başlamış, etik ve ahlak gibi kavramlar ise küreselliğin etkisi ve toplumların iletişim kurmasıyla
kültürün işleyişi bakımından hiç olmadığı kadar karmaşık ve geçişken hale gelmiştir.
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Tek doğrudan bahsedemeyeceğimiz günümüz dünyasında aynı kavramın geçerliliğini ve
tutarlılığını anlamak artık geçmişteki görece statik yahut tahmin edilebilir kültürden çok daha
karmaşık bir yapı haline gelmiştir. Bu karmaşıklıktan çekinen, hatadan korkan bireyin maddi
manevi davranışsal ve bilişsel inisiyatif alanı son derece daralmıştır. Günümüzde birey
gündelik yaşam pratiklerinin ötesinde bir anlam arayışına gitmeme eğilimindedir. Bu eğilimin
motivasyonu ister Pierre Bourdieu’nun habitusu gibi yani insanların belirli kültürler veya alt
kültür içerisinde yaşamaları sonucunda zihinlerinde sahip oldukları temel bilgi stoğu
(Palabıyık, 2011) olarak yapısalcı bir yaklaşımla isterse de Jean Piaget’in özümlemesi gibi
işlevselci yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılsın, varlığı kuşku götürmez bir olgudur. Birey
seyirciliğini bir hakemlik, edilgenliğini pasif bir direniş olarak göredursun, kültür endüstrisinin
kurgulanmış doğasında belirlenmiş ve sınırlandırılmış evrende varlığını yalnızca ontolojik
olarak sürdürmektedir. Bu edilgenlikle beraber birey temeline inemediği olguların neticesinde
karar alırken yaşadığı karasızlık hiç olmadığı kadar belirsizleşmiştir. Muğlaklaşan iyi, doğru,
yararlı, önemli ve önemsizlik olguları ancak bireyin kişisel deneyimleri ve ahlaklılığı ile
çözümlenebilecek bir tutarsızlıklar bütünü halini almıştır. Tıpkı iletişim gibi etik, bu
muğlaklığın giderilmesinde bir kılavuz işlevi görebilir. Birey kendisini bir özne olarak var
etmek, toplumda saygınlık, sevgi gibi sosyal ve psikolojik istençlerini doyurmak için davranış
tutarlılığını ve muhatap faydalılığını eşzamanlı yürütmesini bilmelidir. Bunun için tahakküm
edici değil yönlendirici bir olguya ihtiyaç duyar.
Denilebilir ki günümüzde birbirinden bağımsız doktrinler doğrular bütününün çıkmazını
aşmak için hükmedici teoriler yetersiz kalacaktır. Bu yüzden etiği ve unsurlarını bir teorem
değil bir yöntem olarak ele almak geçişkenlik, uyarlanabilirlik ve esneklik açısından günümüz
karmaşık dünyasını çözümleyecek bir unsur olarak görmek faydalı gözükmektedir.
Günümüzde etik neyi yapıp yapmayacağımızı söylemesi belli sınırlılıklara sebebiyet
vereceğinden bunun yerine hangi olay ve olgulara ne şekilde yaklaşacağımıza dair yöntem
önermesinde bulunması son derece geçişken olan günümüz toplumsal hayatında etiğin daha
kapsayıcı bir kültürel unsur olarak yer edinmesini sağlayabilir. Günümüzde meşruiyet alanında
olup onu aniden bu alan dışına çıkan bazı olay ve olgular, bu geçişkenlik ve muğlaklığı ortaya
koyan örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu muğlaklık kuşkusuz tarihin her safhasında
farklı perspektif, doğrular ve yanlışlar yaratmıştır. Bu etik anlayış farklılığının günümüzde de
tartışmaları halen devam etmekte olan ötenazi kavramıyla çok iyi açıklanabilecek bir olgudur.
Çünkü ötenazi kültürden kültüre etik yaklaşımlardan ahlak yasalarına birçok farklı
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paradigmanın kendine has yorumladığı ve yanlışlık doğruluk atfettiği bir kavram olarak
tartışılmaya hala devem edilmektedir. Etik yasaların evrenselliğinin, mümkün olup olmadığı,
etik yaklaşımların kavramlar üzerindeki yöntemi ve sorgulayıcılığının anlaşılması açısından
her bir etik yaklaşım için aynı kavramı incelemek uygun görülmektedir. İncelenecek olgu ise
günümüzde de sıkça etik tartışmlara konu olan ötenazi kavramıdır. Bu tek olgu makalede 3
temel etik yaklaşımı olan teleolojik deontolojilk ve meta-etik açısından etik ve etik dışılık
bağlamında incelenecektir. Ayrıca kavramın kendisine ve sınırılılıklarına müteakip vakai veya
olgusal bir bakış ile de inceleme yapılmaya çalışılacaktır
Etik
Etimolojik köken olarak kelime Yunanca “ethicos”tan (Altuk, 2016: 1) gelmektedir. “Bir
disiplin olarak etik, neyin iyi neyin kötü olduğunun belirlenmesi ile ilgili ahlaki görev ve
sorumlulukları belirtir.” (Altuk, 2016:1). Denilebilir ki etik, “yanlış-doğru, iyi-kötü, erdem ve
kusur ile davranışları ve davranışların sonuçlarını değerlendirmeyle ilgilidir.” (Aydın, 2002).
Etik, bütünsel bir yapıp etmeler yargılanması olarak, sözel bir antant olarak görülebilecek
olgudur. Bu yargılamalar çoğu zaman sosyal yaşamın dinamiklerine atıf yapar. Ahlakta genel
geçer sayılacak doğru kavramı kolaylıkla “doxa” olarak yani tahakküm edici erkler tarafından
kendisini evrensel bir “görüş” olarak (Palabıyık, 2011) gösterebilirken etikte bu söz konusu
değildir. Etik genel olarak hipotetik genel geçer doğruyu, iyiyi arar. Ahlak çoğu zaman
evrensellik iddiasında olmakla birlikte yereldir. Makalede incelenecek konu hasebiyle ahlak,
genel geçerlik sorunu neticesinde tutarlı olarak incelenmesi oldukça güç bir kavram
olduğundan yer almamaktadır. Şeklinde olabilir mi ya da yine anlamadım.
Etik ile ilgili çalışmaların tarihi, 2500 yıl öncesine Eski Yunanlı filozof Aristo’ya kadar
uzanmaktadır…Etik teorideki, son gelişmeler etik teoriyi fazilet ve dürüstlük odaklı bir teori
haline getirmiştir (Akcan 2005, akt. Altuk, 2006: 2). “Her ahlak felsefesinin araştırdığı ilk ve belki
de en önemli sorulardan biri; “insanın eylemlerini ahlak bakımından değerli ya da değersiz kılan
nedir?” sorusudur…Bu soru karşısında, filozofların iki ana eğilim içinde oldukları görülmektedir.
Bunlar, eylemlerin eyleme temel olan, eylemi ortaya koyan düşünüşün niteliğine göre değerli olup
olmaması veya sonucuna ya da başarısına göre bir eylemin ahlâk bakımından değerli olup
olmamasıdır”. (Torlak, 2013:3). Bu ayrım bir olgunun etik olup olmadığına dair sonuççuluk ve

niyetlilik açısından incelenmesiyle sonuçlanacak iki temel yaklaşımın farklı bakış açılarıdır.
Daha sonra detaylı olarak incelenmekle birlikte bu iki teoriden sonuççu olan teoriler daha çok
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vaka ile ilgilenen sonuççu olmayan teoriler daha çok olgusal ve ilkesel genel geçerliliğe atıf
yapacak unsurlar olarak belirginleşmektedir.
Yukarıdaki bahsedilen tanımlamalar belli açılardan benzerlik ve farklılıklar içermektedir.
Benzerlik olarak aranan şeyler hemen hemen aynıdır. Bunlar, iyi, doğru, önemli, önemsiz gibi
kavramların sorgulanmasıdır. Farklılıklar ise yöntemde belirir. Her etik teorisi iyi ve doğruyu
başka şekilde tanımlar. Bu tanımlamaların toplumsal yaptırımları insanları etkiler ve bu etki
bazen geri dönülemez karaların alınmasında etkili olur. Günümüzde ahlak felsefesi içinde
yapılan çalışmalar genellikle normatif etik, meta-etik ve uygulamalı etik olmak üzere üç
kategoriye ayrılır (Torlak, 2013 :21). Bunlar kategoriler: Teleolojik Etik, Meta-etik,
Deontolojik Etik’tir.
Bu yaklaşımların ayrılıklarının ve yapıp etmelerdeki önermelerinin farkılığının anlaşılması
açısından bugün etik olup olmadığına dair tartışmaları hala sürmekte olan bir kavram olarak
ötenaziyi örnek alarak, teorilerin ötenaziye kendi açılarından yaklaşımlarını ele alacağız. Fakat
karşılaştırmaya geçmeden önce ötenazinin tanımından, kavramsal açıklamalarından ve
çeşitlerinden bahsetmekte fayda vardır. Önümüzdeki bölüm bu kavramın tanımlanmasını
içermektedir.
Ötenazi
“Ölüm olmasaydı, onu icat etmek zorunda kalırdık.” Voltaire’nin bu çok bilindik sözü aslında
yaşamın bitişinin insanın davranışsal ve bilişsel varlığına dair bir atıftır. Ötenazi son
zamanlarda disiplinler arası bir tartışmanın odağı haline gelmektedir. Kavram “bilim ve etiği
karşı karşıya getirmekte ve çoğu zaman bilim insanları arasında hararetli tartışmalar yaşanmaktadır”.
(Besiri, 2009:188). Etimolojik köken olarak antik Yunanca “Eue=güzel” ve “Tanasium=ölüm”
köklerinden (Özaltay 2015, akt. Sulu, 2016:553) türeyen Türk Dil Kurumu’na göre “kendi

ölümünü isteme hakkı” (TDK Türkçe Sözlük, 2005) olarak tanımlanan kavram tarihin ilk
dönemlerinden beri insanoğlunun işlevselliğini ve ahlaklılığını sorguladığı bir kavram
olmuştur. Terminolojik olarak kısaca tanımlamak gerekir ise, “ötenazi tedavisi olmadığına karar
verilen ve dayanılmaz acılar çeken hastaların, ısrarlı ve açıkça belirttikleri iradeleri doğrultusunda
veya iradeleri alınamadığında kanuni mümessillerinin veya mirasçılarının izni ile onların yararına
olmak üzere”. (Glover 1984, akt. Serdaroğlu, 2016). talepte bulunan kişisin güncel tıbbi metotlar
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ile görece hissiz yaşamına son verdirmesi anlamına gelmektedir. Örneğin metodolojik, modern
tıbbın ilk temsilcisi olarak görülen “Hipokrat’ın yazdığına inanılan Hipokrat Yemini’nin özgün
metninde yer alan; “İsteyen hiç kimseye öldürücü bir eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye
edeceğim’’. (Özaltay 2015, akt. Sulu, 2016:553) diyerek kavrama tıbbi ve meslek etiği açısından

bakış açısını yansıtmıştır. Bunun yanı sıra eski çağlarda bu görüşün tam tersine vurgu
yapanlarda mevcuttu. Örneğin Roma döneminde yaşamış biri olarak İmparator Augustus
birinin çabuk ve ızdırapsız bir şekilde ölmüş olduğunu duyduğu zaman, tam bu kelimeyi
kullanarak (ötenazi), kendisi ve ailesi adına ötanazi için dua etmekte (Özaltay 2015, akt. Sulu,
2016:553) bu tatlı ölümü çileci bir yaşama yeğlemektedir.
Günümüzde ise 2 tür ötenazi hakkı olduğundan söz edebilmekteyiz. Bunlar aktif ve pasif
ötenazidir. “Aktif ötenazi ölümü sağlayan tıbbi yöntemlerin doğrudan doğruya kullanılması…
hastanın hayatı doktor tarafından icrai bir hareketle sona erdirilmesidir.” (Besiri, 2009: 192)
Yani belirli bir medikal destek ile steril bir şekilde protokoller uygulanarak hastanın yaşamına
son verilmesidir. Bir başka tanımda ise benzer olarak ötenazi “Hekimin derin bir sedasyonu
takiben ani ölüm yapacak nitelikteki ölümcül dozdaki ilacı uygulayarak (enjekte ederek vb.)
hastasının hayatını sonlandırmasıdır.” (Özkara, 2008: 106)
Pasif ötanazi ise, hareketsiz kalarak ölüm sonucunu meydana getirmektir. Olumsuz bir fiille
yahut geri döndürülemez bir duruma yapılan ötanazidir. Örnek vermek gerekirse beyin ölümü
gerçekleşmiş bir hastanın yaşam destek ünitesinden çıkarılarak yaşamına son verilmesi
gösterilebilir.!“Pasif ötanazi hastanın hayatını uzatan girişimlerin yapılmaması, sonlandırılması
veya hareketsiz kalınması sonucunda hastanın doğal ölümünün sağlanması olarak da
tanımlanabilir.” (Özkara, 2008: 106).
Ötenazi ister aktif ister pasif olsun uygulanışı ve sonuçları itibari ile hukuk, tıp, din, örf, adet
gibi bütünsel bir eleştiri alanının içinde yer alır. Bu makalede ise ötenazi tartışmasının etik
boyutuyla ilgili karşılaştırmalı değerlendirme yapılacaktır. Bunun sebebi disiplinler arası
tartışmanın hangi alanda olursa olsun kavramın metodolojik yahut uygulanabilirliğinden
ziyade etik bağlamda tartışmalara konu olmasıdır. İster hukuk ister tıp olsun ötenazi hakkındaki
tartışmanın içeriği çoğu zaman etik unsurlarla bağdaşıp bağdaşmadığı üzerinedir. Bu sebeple
makale kavramı etik boyutuyla inceleyecektir.
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Kavramların Karşılaştırmalı Analizi: Sonuççu (Teleolojik) Etik ve Ötenazi
Sonuççu (teleolojik) teoriler eylemin bireysel/toplumsal sonuçlarıyla ilgilenen teorilerdir. Bu
tür teoriler “ahlaksal yükümlülüğü, ulaşılacak bir amaç olarak koydukları “iyi” ya da “arzu
edilir” olduğunu ileri sürdükleri ahlaksal olmayan bir değerden türetirler. Sonuççulara göre
bazı şeyler veya durumlar ahlaksal değerlendirmelerden bağımsız olarak (daha) iyidirler veya
(daha) kötüdürler”. (Torlak, 2013: 22). Örnek vermek gerekirse kişinin fiziksel acılar çekmesi,
acı çekerek ölmesi kötüdür.
Sonuççu teoriler içinde en önemli yaklaşım faydacılık (utilitarizm) etiğidir. Utilitarizm
kamusal fayda güden yaratılışsal hazla edinilmiş ve hazzı bütünleyen bir etik anlayışı olarak
düşünülebilir. Faydacı sonuççuların en önemli temsilcisi ve utilitarist felsefesine son hali veren
John Stuart Mill, felsefesinin etik amaçlarını iki temel davranış doktrini ile ortaya koyar:
Birincisi, iyinin (summum bonum) ahlâk felsefesindeki yerini belirlemek; ikincisi ise, bu en
yüksek iyinin doğasını açıklamak (Bayles 1968 akt. Aydın, 2013). Buna göre Mill yazdığı
eserinde (Utilitarizm) felsefesini şu şekilde açıklar: “kendilerine uyulduğu zaman, mümkün
olan en yüksek sayıda insana, yalnız insana değil, diğer tüm duygulu varlıklara nitelik ve
nicelik bakımından hazca en zengin hayatı sağlayan bir takım kural ve ilkeler” (Mill, 1986).
Burada Jeremy Bentham’ın amacının sadece hazza indirgeyen “domuz felsefesi”
yakıştırmalarından ayrı bir faydacılık olduğunun ayrımına varmakta fayda vardır. Çünkü Mill
bu faydacı davranışları 2 başlığa ayırır. Bunlar alt ve üst hazlardır. Bu hazlar birbirinden
farklıdır. Alt hazlar temel gereksinimlerin karşılanmasıdır. Üst hazlar ise evrensel mutluluk
entelektüelite, sanat edebiyat gibi zevklerdir. Mill’e göre bunlar aynı hazlar değildir ve burada
Mill etiği temel hazlara indirgeyen düşünceye karşı çıkmış ve faydaya kamusal bir misyon
yüklemiştir. Peki ötenazi kavramını Mill’in hazcılığı ile harmanlarsak ne gibi bir davranışta
bulunmamız gereklidir. Mümkün olan en fazla sayıda insan ve canlı temel prensibi hiç
kuşkusuz bir seçim yapıldığında temel belirleyici unsur olacaktır. Ötenazi talebinde bulunan
(aktif) yahut bulunulan (pasif) kişi için kararlar verilirken bulunan/bulunulan kişinin karakteri,
maddi durumu ve sağlık durumu maksimum fayda amacıyla tek tek sorgulanmalıdır. Örnek
vermek gerekirse sağlıklı bir Nobel Ödülü sahibi tıp profesörü ile sağlıklı bir okuma yazması
olmayan daha önce birçok suça karışmış ve hala suça meyilli işsiz bir bireyi ele alalım. Utilitar
mantığa göre belki bir toplumun yahut jenerasyonun kaderini ilerde yapabileceği buluşla
değiştirebilecek tıp profesörü için utilitar mantık kesin bir şekilde ötenaziyi reddedecektir.
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Ancak diğer taraftan bakıldığında kamusal zararı dokunan toplumu ve işsiz olduğu yakın
çevresini rahatsız eden bireyin bu talebine utilitar mantık olumlu bir yanıt verebilecektir.
Örnekte verilen vaka analizinin yanı sıra olgusal olarak da konuya yaklaşılabilir. Günümüzde
tartışılan unsur aktif yahut pasif olarak ötenazinin uygulanmasının etik olup olmaması ile
alakalıdır. Buna göre bir kişinin isteği dahilinde yaşamına son verdirilmesi fikri toplumu ve
diğer tüm canlıları hem bireysel hem de toplumsal olarak nasıl etki yaratacağına bakmakta
fayda vardır. İntiharla bir bakıma ilintili olan (assisted suicide) (Özkara, 2008 :105) bu kavram
ikisinin arasında bir yer tutmaktadır. Peki intihar toplumsal dinginliğin ve mutluluğun oluşması
için faydalı bir unsur mudur? Buna hem hayır hem de evet demek mümkündür. Psikolojik bir
anormal durum sonrasında verilmiş bir karar ötenazi isteyen bireyin iyileşmesi ile pişman
olunacak bir davranışa dönüşebilir. Öte yandan sağlıklı bir birey tamamen duygusal çıkmazları
dolayısıyla yahut bir hastalık nedeniyle ötenazi talebinde bulunabilir. Bunun uygulanmaması
kişinin acı dolu yavaş ölümüne yahut intihar etmesiyle sonuçlanabilir. Daha önce de
bahsedildiği gibi bir vaka üzerinden değil bir olgu üzerinden utilitar bir yargıya varmak pek
mümkün değil. Bunun nedeni sonuççu teorilerin daha çok vakalara odaklanmasıdır. Bu yüzden
ötenazi için utilitarizm vaka olarak bakıldığında göreceli bir tutum genel olarak bakıldığında
ise belirsiz bir tutum izlediği söylenebilir.
Sonuççu Olmayan (Deontolojik) Teoriler
Deontolojinin Etimolojik kökeni olarak “ödev” anlamına gelen “deon” sözcüğünden
gelmektedir (Torlak, 2013: 23). Bu ödev aynı zamanda bir buyruktur. Çoğu zaman bir yasa
gibi etkililiğe ve bağlayıcılığa sahiptir. Örneğin Kur’an, eski Ahit yahut Tevrat’taki ahlaki
ödevler bunlara örnektir. Deontolojik teorilerde vurgu eylemin veya eylem türlerinin
üzerindedir, onların sonuçları üzerinde değildir. Deontolojik teoriler doğru / yanlış eylemi, iyi
/ kötü sonuçlara götüren eylem olarak tanımlamaz. Bazı eylemler sonuçlarından bağımsız
olarak yanlıştır veya doğrudur (Torlak, 2013: 23). Bu teoriler doğruyu söyleme, sözünü tutma,
ihtiyacı olan bir kişiye yardım etme gibi eylemlerin kendiliğinden doğru olduğunu, yalan
söyleme, sözünü tutmama, hırsızlık yapma gibi eylemlerin ise kendiliğinden yanlış olduğunu
kabul ederler (Yıldız, 2012). Örneğin her ne sebeple olursa olsun hayvanlara işkence kadına
şiddet doğayı tahribat kötüdür. Önemli deontolojik teorilerin başında Kantçı etik ve ilahi
buyruk teorisi gelmektedir.
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Kantçı Etik ve Ötenazi
Bir diğer sonuççu olmayan teori ise Kantçı etiktir. Kant ahlakının temel kaygısı ya da amacı,
akla uygun davranmak, aklın sesini dinlemek ve bir ödev olarak kendisini ortaya koyan ahlaki
buyruğa itaat etmektir. Kuşkusuz, bu konuda, “Kant, bize, ‘iyi niyetli ol gerisini düşünme’
demektedir (Öktem, 2007: 21). Bir başka deyişle “Kant’a göre bu dünyada kayıtsız şartsız iyi olan
bir tek şey vardır ve o da iyi istemedir…"Bir eylemi doğru yapan şey, o eylemin sonuçlarının iyi
olmasıdır" görüşüne kesin eleştiriler yöneltir. Ona göre, sonuçları, bir eylemi asla doğru yapmaz. Ahlak
yasası bir eylemi gerektiriyorsa, o eylemin sonucu gökkubbenin çökmesi bile olsa, yapılmalıdır.
Ödevimiz, ahlak yasasına boyun eğmektir. Buradan da anlaşılacağı üzere Kant ahlaklılığı bir buyruk
olarak görür. Onu İlahi buyruk yasasından ayıran ise bu yasaların insan aklı ve deneyimleriyle ortaya
çıkmasının”. (Torlak, 2013: 32). Kant’ın sözünü ettiği ahlak yasası ise ancak 2 şekilde var

olabilir. Bu iki şekil evrensellik yani genel geçerlik ve kişinin araç olarak kullanılmamasıdır.
Yani Kant etik olan bir doktrinin genel geçerliğine vurgu yapar. Her şartta ve her zamanda
ahlaki olan yapıp etmelerin tutarlılığını önemser. Diğer olmazsa olmaz olarak bireye araç
olarak davranmama ilkesine göre de Kant “Her defasında insanlığa kendi kişiliğinde olduğu
kadar başka herkesin kişiliğinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak
davranacak biçimde eylemde bulun.” (Torlak, 2013: 34). Kant ahlak ve etiğin metodolojisi ve
uygulanabilirliği üzerine yaklaşımını oluştururken konumuz olan ötenizi ile ilgili fikrin muğlak
olduğu düşünülebilir. Ancak öyle değildir. Kant’ın “ödevler” adı verdiği, kesin zamana ve
uzama göre değişmez olan her koşulda geçerli ve buyurgan birtakım ödevleri vardır. Bu
ödevlerin en önemlisi tam ödevler adını verdiği buyruklardır. Bu ödevler, her koşul altında
yerine getirilmelidir ve onları yerine getirmeyenler kınanır. Bunlar arasında intihar etmeme
(kendine karşı bir ödev), masum insanları öldürmeme, yalan söylememe, verilen sözden
dönmeme gibi (başkalarına karşı) ödevleri içerir (Torlak, 2013: 23). Tam ödevlerde Kant açık
şekilde yaşam sonlandırma açısından benzerlik gösteren intihar konusunda olumsuz tutum
takınır. Kişinin araçsallığına gönderme yapıldığında da benzer bir sonuç çıkmaktadır. “Kant’a
göre, intihar, ahlaklı bir davranış değildir; çünkü intihar eden, şahsiyetini bir araç gibi kullanmaktadır.
Oysa, ahlaki emir, ancak kesin ve genel olur. Bu kesinlik ve genelliğin meydana gelebilmesi için
bencilliğin oluşturduğu göreli hedefleri bırakmak, davranışlarımıza mutlak bir amaç aramak gerekir”.

(Erişgil 1997, akt. Öktem, 2007: 16).
Araçsal ve ödev yaklaşımlarıyla Kant etiğine ötenazi kavramının uymadığı görülmektedir. Bu
kavram da tıpkı ilahi buyruk teorisi gibi buyurgan olduğundan vaka analizi yapmak faydasız
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olacaktır. Olgusal olarak Kantçı etiğin ötenazi karşısında kesin bir karşı tavır içinde
olduğundan bahsedilebilir.
İlahi Buyruk Teorisi ve Ötenazi
İlahi buyruk teorisi isminden de anlaşılacağı üzere ahlaklılığa tanrısal bir meşruiyetle yaklaşır.
Ahlaki doktrinler tanrının yapıp etmelere karşı buyruklarıdır. Bir eylemin yanlışlanabilirliği
yalnız tanrının buyruklarıyla sınırlandırılmıştır. Dini terimlerle söylersek, farzlar ahlaksal
buyruklardır. Tanrının yasakladığı eylemler de ahlaksal bakımdan yanlış-dini terimlerle
söylersek haram eylemlerdir. Tanrının emretmediği veya yasaklamadığı eylemler de isteğe
bağlı olarak yapılabilecek veya yapılmayacak eylemlerdir (Torlak, 2013: 23). İlahi buyruk
teorisi kutsal kitaplardaki emirlerin ahlaklılığına kesin olarak uyulmasını salık veren etik
yaklaşım olarak karşımıza çıkar. On Emir kuralları koşulsuz olarak etiktir yani genel geçerdir.
Buradan yola çıkarak vakai ve genel olarak ilahi buyruk teorisine göre ötenaziye bakarsak
burada buyrukların konu ile ilintisine bakmakta fayda vardır. ilahi buyruk teorisi bireysel
olduğu için vaka incelemesi yapmak utiliter mantığın tersine faydasızdır. Çünkü buyruklar
genel geçer ve kazuistiktir. Yani yere ve zamana ve duruma göre değişkenlik göstermez.
Örneğin Kuran Kur’an’ın, Museviliğin medeni kanunu olan Talmud’un ve Eski Ahit’in hangi
şartlar altında olursa olsun hayatın korunması ilkesine önem vermesi (Sümer, 2016) bu etik
yaklaşımda ötenazinin hangi şartlar altında olunursa olunsun etik dışı bir uygulama olarak
görülmesine sebep olmaktadır. Yalnızca ilahi dinler değil hemen hemen tüm dinlerde Tanrının
ilahi düzenine aykırı olma anlamı taşıyan cinayet gibi ötenazi ve intiharda yasaklanmıştır
(Kalkan, 2014: 16). Dinlerde yaşamın ve insan hayatının kutsallığına vurgu yapılmaktadır. Bu
yüzden Bir can almak bu özel kıymeti ve ruhaniyeti ihlal etmektir. “Bu ister kişinin kendi canı
olsun isterse başkasının ya da herhangi birinin acı ve ıstırap ile kıvrandığı birinin canı olsun”.
(Kalkan, 2014: 16). Buradan çıkarılacak sonuç bu kavramın dinlerden kaynak alan etik
evrensel ilkeler açısından da sıcak bakılan olgular olmadığıdır (Kalkan, 2014: 25). İlahi buyruk
teorisi buyruklarından anlaşılacağı üzere intihar ve ötenazi kavramlarına vakai ve olgusal
olarak kesin bir şekilde karşı çıkmaktadır. Sonuç olarak tüm dinlerin yaşam hakkının
kutsallığına vurgu yaparak ötenazi karşısında kesin bir olumsuz tutum yani etik dışı duruş
takınmaktadır.
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Meta-etik (Yüksek Etik) ve Ötanazi
“En genel anlamda meta-etik değerler ve değersel yargıların doğası hakkında sorular soran ve
bunlara cevaplar vermeye çalışan bir felsefe disiplinidir”. (Huemer 2005, Akt. Yıldız, 2012).
“Ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. "Ödev", "iyi", "kötü",
"doğru", "yanlış" gibi terimlerin anlamları, ahlaksal yükümlülüğün doğası, ahlaksal doğruların
olup olmadığı, ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olanla ilgili inançlarımızı akılcı bir
biçimde nasıl savunabileceğimizi konu edinir”. (Torlak, 2013:21). Örneğin ağaç kesmek her
ne olursa olsun etik dışı mıdır? Kültür medeniyete katkı yaparak diğer ağaçların daha uzun
ömürlü ve sağlıklı yaşamasını sağlayacak bilgilerin edinilmesini sağlaması etik dışılığını
gidermez mi? Her ne olursa olsun bir canlıyı araç olarak kullanmak için yaşamına son vermek
etik midir? Et yemek etik midir? Kişisel zevklerimiz için bir canlının yaşamına son vermek
etik açıdan doğru mudur? Evcil hayvanları vejetaryenlik ve vegan yöntemlerle beslemek
hayvanların doğasına aykırı olduğundan bu hayvan için etik midir? Bu ve bunun gibi birçok
olgusal doğru ve yanlışların etikliğini sorgulayan bir bakış açısı sunar. Meta-etiğin sormuş
olduğu bazı temel sorular mevcuttur: Ahlâkın objektifliğinden ve ahlâkî niteliklerin
realitesinden bahsedilebilir mi? Ahlâkî ilkeler ve doğrular sırf insanların icadı mıdır? Yoksa
onların kaynağı olan, objektif ahlâkî olgu ve nitelikler var mıdır? Varsa onlar nasıldır? Onlar
kendi başlarına bir tür müdür, yoksa onlar doğal niteliklere indirgenebilir mi? (Yıldız, 2012).
Bunun yanında meta-etik yaklaşımları genellikle göreceli (rölativ) ve doğalcı (natüralist)
olmak üzere iki ana yaklaşım benimsemiştir. Bu yaklaşımlar birbirinden farklı sonuçlara vaka
ve olgusal yaklaşımlara sahip olduğundan bu kavramları ayrı ayrı ötenazik açıdan incelemek
faydalı olacaktır.
Doğalcı Etik (Natüralist Etik) ve Ötenazi
Doğalcı etik yaklaşımına göre etik tıpkı bilimsellik gibi ancak doğal olarak var olan yahut
gözlemlenebilen unsurlarda var ise mümkündür. Yaklaşım ahlâkî olguları doğal olgularla
özdeş gördüğünden, ahlâkî değer biçmeler, onların doğal olayların değerlendirilmesinin
ötesinde başka anlamı olmayacak şekilde, doğal dünya hakkındaki yargılar olacak ve onların
bir şeylere atfettiği ahlâkî nitelikler de doğanın değişik boyutlarından ibaret olacaktır (Yıldız,
2012:4). Burada doğadan kasıt o sistemin yahut ekosistemin (bu bir insan vücudu yahut bir
iklim de olabilir) doğasına uygun ve devamlılığını sağlayıcı etkilerin etik sayılmasıdır. Bu
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sebeple “İyi” nesnelerin maddi, biyolojik, psikolojik özellikleri bakımından da anlaşılabilir.
Örneğin, çocukları dövmek kötüdür demek, çocukları dövmek, çocuğun psikolojik işleyişinde
ve çevresini algılamasında sağlıklı olmayan gelişmelere neden olur anlamına gelir. Burada
gözlemle sınırlandırılmış bir faydacılıktan söz edilmektedir. Etik metafizik bir boyutu olmasa
da çoğunlukla bilişsel bir süreçle ilgilidir. Soyut mirasın bir öğesi olan etik natüralist yollarla
açıklanması oldukça güç ve sınırlı bir kavram olarak kalacaktır. İndirgemeci olmakla eleştirilen
bu tür ötenazi ile ilgili nasıl bir tutum takınacağına gelirsek belirsiz bir tutum takınıldığından
bahsedilebilir. Genel olarak insan doğasına biyolojik işleyişine son veren bir olgu olan ötenazi
etik açıdan yanlışlanabilir. Fakat bir başka açıdan insan doğaya bağımlı bir canlıdır. Ve
doğadaki diğer unsurlar gibi doğar yaşar ve ölür buna göre doğayı tahrip eden çevreyi kirleten
bir insanın ötenazi talebi doğalcılık bakımından nasıl bir ahlaki düzleme oturtulabilir. Buna
kesin bir yanıt vermek mümkün değildir. Bu yüzden hem vaka incelemelerinde hem de olgusal
yaklaşımlarda natüralist meta-etiğin ötenaziye karşı kararsız da olmayan belirsiz bir tutum
içinde olduğu söylenebilir.
Göreceli (Rölativist) Meta-etik ve Ötenazi
Görecelik bir olgu hakkında kişilerin yahut kurumların geçerlilik geçersizlik önemlilik
önemsizlik açısından yargılamalarının değişkenliğinden bahseden bir kavramdır. Göreceli
ahlak göre ise ahlaksal kurallar ve ilkeler nesnel ve evrensel şeyler değildir; her ahlaksal yargı
kendi başına ne doğrudur ne de yanlıştır (Torlak, 2013:40).

Bir davranışın yahut olgunun

ahlaki olup olmaması zamana mekâna kişiye topluma göre çeşitliktik gösterir. Aynı konu
hakkında iki farklı ahlaki görüş içinde olan iki taraf da kendi içinde tutarlıyla etik bir bakış
geliştirmiş olabilir. Göreceli etik teoriler de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar bireysel
ve toplumsal göreliktir. Ötenazi kavramları iki açıdan da ele alınabilecek olduğundan ayrı ayrı
potansiyel ötenazik etkililik çözümlemesi yapmak faydalı olacaktır.
Bireysel Görecelik ve Ötenazi
Bireysel öznel görecelik tüm ahlâkî ilkelerin bireysel kabuller nedeniyle haklı/doğru olduğunu
iddia eden görecelik anlayışına öznel/bireysel görecelik denir. Bu tür göreceliğe göre ahlâk, bir
kültürün ürünü değildir ve nesnel de değildir; doğrudan doğruya şahsidir (Altunışık, 2018:
264).
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Bireysel öznel görecelik için nesnellik ideal bir olgudur. Ancak gerçekte nesnellikten söz
etmek mümkün değildir. Bu yüzden insan kararlarındaki tutarlılık bireysel seçimler ahlakı
göreceli hale sokar. Ötenazi içinse bu tamamen göreceli bir hal alır. İslam inancına göre
intiharın her çeşidi etik dışı olacağından dini hassasiyeti yüksek biri için ötenazi kabul edilemez
olarak görülür ve etik dışıdır. Ancak aynı ailedeki ateist birey ilahi buyruk teorisinin de
bahsettiği doktrinleri tanımadığı için ona göre fiziksel ve acı çekmek kötülüklerin en büyüğü
ise ona göre ötenazi etik bir düzleme oturabilir. Burada kavram bireysel olduğu için vaka
incelemesi ile çözümlemek zaruridir. Olgusal yaklaşmak mümkün değildir. Buna göre ötenazi
kavramına bireyselci göreceli etik belirsiz olmayan fakat kararsız bir tutum sergilemektedir.
Toplumsal Görelilik Etiği ve Ötenazi
Bu yaklaşım göreliliğe bireysel değil toplumsal yaklaşır. “Ahlâka kültürel farklılıklar
zemininde yaklaşanlara göre değerler, ilahi bir düzen ya da doğal bir modeli değil; belirli bir
kültürde gelişme gösteren ananeler ve tercihleri yansıtır.” (Soccio 2010, Akt. Altunışık, 2010:
267). “Amerika’da “doğru” kabul edilen bir şeyin Arabistan’da veya Brezilya’da da “doğru”
kabul edilmesi gerekmez.” (Soccio 2010, Akt. Altunışık, 2010: 267).
Etik özünde bir toplum sözleşmesidir. Toplumdaki bireyler yapıp etmelerinde hukuki
yaptırımların yanında kültürel doğru ve yanlışlara sahiptirler. Örneğin domuz yemek ve şarap
içmek İslam ülkelerinde etik dışı iken Hristiyanlık inancını benimsemiş toplumlarda gündelik
bir olgudur. Hatta şarap Hristiyanlıkta simgesel bir anlam olduğundan belli zamanlar şarabı
tüketmek doğru etik olarak görülebilir. Aynı şey ötenazi için de geçerlidir. Ötenazinin
tartışmalarının bu denli fazla olmasının nedeni toplumsal görelilikle açıklamak mümkündür.
Her ülkenin toplumsal yapısı adetleri, görenekleri, inançları farklı olduğundan ötenazi
kavramını kesin bir şekilde doğru ya da yanlış olarak belirlemek pek mümkün
görünmemektedir. Toplumsal görecelik buna vurgu yaparak, dönemin ve toplumun koşullarına
uygun olarak bir davranış ve düşünüş etik yahut etik dışı olabilir demektedir. Bu yaklaşıma
göre ötenazi kesin etik yahut etik dışı olarak düşünülemez. Toplumların ötenazi yahut intihar
kavramlarına genel olarak nasıl yaklaştığına bakmak kavramın ahlaklılığının açıklanmasında
temel unsur olarak görev yapmaktadır. Örneğin hukuk kuralları, etik kurallarla paralel olarak
toplumsal düzeni ve tutarlılığı tertip etmektedir. Bu bağlantıdan yola çıkılarak ötanazinin
uygulanmakta olduğu Hollanda, Belçika, Lüksemburg (Özen, 2010: 267) gibi ülkelerin etik
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tabanının ötenazinin uygulanmadığı diğer ülkelere nazaran daha olumlu bir olgu olarak
görüldüğü söylenebilir. Ancak intiharı kesin bir şekilde yasaklayan İslam coğrafyasında
özellikle de şeriatla yönetilen ülkelerde bu kavramın kesin bir şekilde etik dışı olduğundan
bahsedilebilir.
Tüm bu bulgulardan yola çıkacak olursak görecelik hem bireysel hem de toplumsal olarak
ötenazi kavramına bilinçli bir kararsız tutum sergilemektedir. Ancak bu kararsız tutum
doğalcılıkta bahsedilen belirsiz tutumla karıştırılmamalıdır. Yani göreceli etik olgusal ve vakai
olarak belli şartlarda belli etik ve etik dışı yaklaşımlar sergileyebilmektedir. Yani belli koşullar
altında belli tutarlı sonuçlar olabileceğine dair bir bakış sunmaktadır. Belirsizlikte bu söz
konusu değildir. Belirsizlik herhangi bir olgu ve vaka karşısında tutumun anlaşılmazlığına
vurgu yapmaktadır.
Sonuç
Ötenazi son yıllarda tüm dünyada özellikle hukuk, tıp ve etik açıdan tartışmalara konu
olmaktadır. Her ne alanda olursa olsun kavramın etik yönüne atıf yapılarak açıklanmaya
çalışılmaktadır. Çünkü ister tıp ister hukuk alanında olsun yöntem olarak yahut mevzuat olarak
değil etik olarak doğruluğu konusunda çekinceler ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemi uygulayacak
teknik ve bilimsel altyapı yahut hukuki sistem mevcuttur bu yüzden tüm alanlar bu kavramın
etik yönünü sorgulamaktadır. Bu sorgulamanın ne kadar zor olduğu ve uzlaşının en azından
genel bir evrensel bakışın oluşmasının ne denli zor olduğunu belli başlı etik teorilerin kavram
hakkında çoğu zaman taban tabana zıt sonuçlarından çıkarabiliriz. Aşağıdaki tabloda
ötenazinin etikliği ile ilgili görüşlerin farklılığında bu durumu anlamak mümkündür. Tabloda
da görüleceği üzere her etik yaklaşım kendi doğruları açısından ötenazi kavramına yaklaşımda
bulunmuştur. Örneğin sonuççu yaklaşım olan utilitar etik kavrama karşı vakai olmakla birlikte
hem olumlu hem olumsuz olacak şekilde karasız bir tutum sergilemiştir. Sonuççu olmayan
Kantçı etik ve ilahi buyruk teorisi meşruiyet kaynaklarını ister akıl ister ilahi unsurlara bağlasın
ötenaziye olgusal ve etik dışılık şeklinde yaklaşmıştır. Meta-etik kavramlarından görecelik ise
kendi içerisinde olgusal ve vakai yaklaşımda bulunarak kararsız tutum sergilemiştir. Son olarak
klasik doğalcılık ise tabloda da görüleceği üzere ötenazi kavramın soyutluğundan ve
doğalcılığın deneyi, gözlemi temel alan metodolojisinden dolayı, olgusal ve vakai yaklaşımlar
dahil olmak üzere etik ve etik dışılık bakışlarının tümünde belirsiz bir tutum sergilemiştir.
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Bununla birlikte denilebilir ki belli sınırlılıklar kaldırılırsa aynı konu hakkında aynı etik
yaklaşımlarda bile benzeşmeyen bazı bulgulara dahi ulaşabilir. Şüphesiz etik teorileri bunlarla
sınırlı değildir. Erdem etiği, karma etik teoriler, feminist etik gibi daha birçok etik yaklaşım
ötenaziye başka bakışlar kazandırabilir. Burada yapılmaya çalışılan daha çok belli başlı
yaklaşımlardaki etik anlayışları anlamlandırmaktır. Buradaki asıl amaç etik kavramların yahut
ötenazinin bağlantılarını anlamakla birlikte geçmişten günümüze bir kavram karşısında
tutumlarımızın ne kadar farklılık gösterebileceğini de anlamaktır. Henüz etikliğini yahut etik
dışılığını anlayamadığımız konumlandıramadığımız olgulara tıpkı ötenazide olduğu gibi
kişilerin ve kurumların yaklaşımlarının potansiyel farklılığı buradan açıkça görünebilir.
Günümüzde hala tartışılmakta olan güncel bir kavram olarak ötenazi, oldukça uygun bir örnek
olarak gözükmekle birlikte bu geçişkenlik ve karmaşılığın daha birçok kavramda olduğunu
bilmekte fayda vardır. Burada altının çizilmesi gereken unsurlardan birisi bir hakikat
arayışından çok kişinin kendi sistematik fikriyatına kültürüne ve değerlerine uyacak doğrunun
kişisin akıl süzgecinden geçirerek varma sürecinin öneminin anlaşılmasıdır. Görüleceği üzere
tamamen iyi ve doğruyu arayan bir metodoloji için bile yeni bir kavramın yorumlanması
birbiriyle örtüşmeyen sonuçların çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden derinlemesine
düşünme, herhangi bir olguyu etraflıca sorgulama öncülünü ve ardılını tespit etme, bireyin
yaşamını şekillendiren şeylerin farkında olmasının ve kendini gerçekleştirmesin temel
koşullarından bazılarıdır. İster bireysel isterse toplumsal olsun birey bir konu hakkında bir
şeyin önemliliği önemsizliğini anlaması için kendine uygun perspektif geliştirmelidir. Bu
yüzden günümüzde birey kendini en iyi şekilde ifade edebilecek etik algıya sahip olmalı ve bu
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anlayışın farkında olmalıdır. Geçişken ve rekabetçi günümüz dünyasında bireyin kendini
gerçekleştirmesi, özne ben olarak var olması için kendisini ve çevresini mantık çerçevesinde
anlamlandırması zaruridir. Ancak hem kendisini hem toplumu davranışlarını anlamlandıran
birey davranışlarında özgüllüğe kavuşabilmektedir.
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Impact of Low Price Effect on Risk-Return Performances of Stocks: Evidence
from Istanbul Stock Exchange
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In this study, the existence of low price effect in Istanbul Stock Exchange is investigated. We consider 283 stocks
traded in Istanbul Stock Exchange for the period between January 01, 2011 and January 01, 2018. In this study, the
associated risk is modeled by using conditional volatility models, namely GARCH (1,1), EGARCH (1,1), gjr-GARCH
(1,1), APARCH (1,1) and the relations between stock prices and the risk adjusted returns are statistically tested. The
findings show that the risk adjusted returns of high priced stocks, namely stocks whose price bands are [10, 20) are
higher than that of both low priced and very high priced stocks. In other words, there exists an impact of price levels
to the risk adjusted returns. However, the low price effect does not exist in Istanbul Stock Exchange in terms of risk
adjusted returns. The study contributes the literature in several ways. First, to the best of authors’ knowledge the current
literature on Istanbul Stock Exchange lacks empirical evidence for the low price effect in terms of risk adjusted returns.
In this context, this study fills the gap in the literature. Second, in this study the portfolios with few and large number
of stocks are compared with a comprehensive simulation study. Finally, conditional variance for each portfolio are
modelled simultaneously in order to better capture the impact of low price effect.
Keywords: Istanbul Stock Exchange, Low price effect, Risk Adjusted Returns, Conditional Volatility
Jel Codes: C58, G11, G17

Introduction
Low price effect is one of the frequently observed anomalies in financial markets which in general implies that the risk
adjusted returns of low-priced stocks outperform that of high-priced stocks. In the literature, there are many studies on
this subject some of which prove the existence of this anomaly (see e.g. (Fritzemeier 1936; Pinches and Simon 1972;
Edmister and Greene 1980) etc.) and contrarily some show that the low price effect does not exist (see (Clendenin
1951; Heins and Allison 1966; Mutindi 2015)).
The main aim of this study is to investigate the existence of low price effect in Istanbul Stock Exchange by supplying
the evidence whether the low-priced stocks provide higher returns. In this perspective, the findings of this study can
provide benefits to investors and also decision makers in their decision making processes. Moreover, the studies about
this subject on Istanbul Stock Exchange are very limited. Therefore, this study also aims to fill the gap in this context.
This study covers the period from 01/01/2011 to 01/01/2018. In the study, daily percentage log-return series of 283
low-priced stocks traded in Istanbul Stock Exchange are examined. The challenging part here is to define risk adjusted
returns. The volatility is a fundamental component of risk and in general a good estimation of volatility increases the
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quality of the risk measurements. Therefore, in this study volatility is modeled by GARCH, EGARCH, gjr-GARCH,
and APARCH. Subsequently, the best performing model is employed to calculate risk adjusted returns.
The paper is organized as follows. The following section, namely Section 2 provides the literature review on low price
effect phenomena. In Section 3, information about data used in this study and our research methodology are presented.
Finally, the results of the research are given and discussed in Section 4.

Literature Review
Several studies concerning the low price effect in the financial markets are listed as follows: The low price level effect
was firstly handled by Fritzemeier (1936). He observed that low-priced stocks provide higher returns and show greater
price volatility than higher-priced stocks. Pinches and Simon (1972) examined two alternative portfolio strategies by
considering 386 low-priced common stocks on American Stock Exchange. They considered the stocks which had a
closing price of 5 or less per share as low-priced. They showed that the returns for most portfolios were extraordinarily
high. Blume and Husic (1973) constructed 21 portfolios of stocks. Their study covers the period from 1932 to 1971.
Their results showed that the price per share of a stock were inversely related with future returns. Barcrach and Galai
(1979) investigated the average rates of returns and volatilities of different price level –under and over 20 per share.
Their analysis indicated that high average rate of returns of low-priced stocks could be a result of their comparatively
high systematic risk. Bar-Yosef and Brown (1979) got two categories of portfolios (i.e. split and non-split) for
investigating the correlation between price level and systematic risk. They noticed that there was a correlation between
share price level and betas only for non-split category of portfolios. Edmister and Greene (1980) studied with a large
number of common stocks for a period from 1967 − 2 to 1979 − 12 and used three measures to examine performance
of risk. Their results indicated that super-low-priced stocks outperformed high-priced stocks and both risk and the
return of low-priced stocks was higher than that of high-priced stocks. Gilbertson et al. (1982) considered the period
from January 1968 until December 1979 and observed the existence of low price effect on Johannesburg Stock
Exchange. Goodman and Peavy (1986) examined the relationship between price level and returns. They showed the
existence of correlations between price level and returns which supports the presence of low price effect. Dubofksy
and French (1988) considered the variances of stock returns 30 days before and after stock splits. Their study covers
the period from January 1975 to April 1981. They showed that volatility of low-priced stock returns is higher than that
of high-priced returns. Waelkens and Ward (1997) examined the existence of low price effect on the Johannesburg
Stock Exchange by using the data from 01/11/1983 to 31/10/1993. On the contrary to the study of Gilbertson et al.
(1982), their findings support the existence of high price effect instead of low price effect. Muthoni (2014) examined
the existence of low price effect at Nairobi Securities Exchange in his master thesis. Monthly closing price of all
companies listed in NSE for the period between 1/1/2009 and 31/12/2013 were investigated in the study. Wilcoxon
signed rank test results indicated that there is a low price effect at NSE.
Despite the studies which support the existence of low price effect, there exist studies which reject the existence of
low price effect. For instance, Clendenin (1951) and Heins and Allison (1966) emphasized that the price variability is
not a function of the price therefore, the low-price effect does not exist. Zaremba and Zmudzinski (2014) investigated
all stocks on the Warsaw Stock Exchange in the period from 2003 to 2013. Their findings support the existence of the
low price effect on the Polish Market. On the other hand, they also concluded that interdependence between price and
other factors such as value, size and liquidity does not exist. Mutindi (2015) re-investigated the existence of low price
effect at Nairobi Securities Exchange by adding all companies listed in NSE. He considered the period from 2010 to
2014 and applied the methodology of Zaremba and Zmudzinski (2014). His findings showed that NSE does not have
low price effect. Furthermore, Siouris and Karagrigoriou (2017) studied on the improvement of Value at Risk (VaR)
forecasts and presented a low price correction methodology. They showed that their methodology is superior in terms
of violations in VaR estimations.
The studies on Istanbul stock Exchange are very limited. Karan and Eksi (2002) and Sevim and Akkoç (2007)
investigate the low price effect in terms of abnormal returns. Findings of both studies support the high price effects.
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Data and Methodology
In the study, we consider 152 stocks traded in BIST Star and 153 stocks traded in BIST Main for the period from
01/01/2015 to 01/06/2018. Due to missing observations following stocks are excluded: ENJSA, ISDMR, MPARK,
SOKM, FORMT, KFEIN, TLMAN, ISKUR, TURGG, IHLGM, ICBCT, CRFSA, LKMNH, SNKRN, CUSAN,
FONET, BNTAS, ATPET, MAVI, KIPA.
Table 1 shows the price ticks listed in Istanbul Stock Exchange.
Table 1
Price Ticks of Istanbul Stock Exchange for stocks and preemptive rights3
Price Range

Price Tick

0.01-19.99

0.01

20.00-49.98

0.02

50.00-99.55

0.05

100.00 and over

0.10

By using the ticks classification given in Table 1, we consider all the stocks except ISATR and ISBTR which are
extremely priced, i.e. the corresponding price range is 0.01-1000. This category covers in total 892 daily closing prices
of 283 stocks.
After the selection of the stocks, we proceed with the computation of the percentage log-returns of stocks. For this
purpose, we have used the formula given as follows:
!! = log

!!
!! !!

×100,

where !! is the stock value at time ! and !! is log-return at time ! in terms of percentages. Before starting the main
analysis, we have applied normality and stationarity tests to the return series. Accordingly, Jarque-Bera test for
normality show that all 283 return series are non-normal at ! = 0.01 significance level. Similarly, Augmented Dickey
Fuller and Philips Perron tests for stationarity indicate that all the return series are stationary at ! = 0.01 significance
level.
In order to investigate the low price effect, the stocks are divided into seven different price categories which are listed
as follows: very very low, very low, low, medium, high, very high, very very high according to their average price in
May 2018. In Table 2, the price ranges, the number of stocks included in each category and the stock codes are listed.
Accordingly, very very low priced stocks are priced under 1 TL, very low priced stocks are priced under 2 TL, low
priced stocks are priced under 5 TL, medium priced stocks are priced under 10 TL, high priced stocks are priced under
20, very high priced stocks are priced under 50 and very very high priced stocks are priced under 1000. These cut off
price ranges are selected subjectively.
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Table 2
Categories of stocks
Category

Price Range

Number
of Stocks

1- Very Very Low

[0, 1)

20

2- Very Low

[1, 2)

61

3- Low

[2, 5)

79

4- Medium

[5, 10)

58

5- High

[10, 20)

27

6- Very High

[20, 50)

25

[50, 1000)

13

7- Very Very High

Stock Codes
IEYHO, IHLAS, IHEVA, IHYAY, YYAPI, GLBMD, EUHOL,
ESCOM, ALYAG, TEKTU, AKENR, MARTI, GSDHO,
IHGZT, MNDRS, EDIP, RYSAS, DOHOL, ERSU, METRO
MERKO, RAYSG, INFO, DIRIT, AVOD, ADNAC, TSKB,
SAMAT, DESA, BERA, NIBAS, MEPET, VKING, KRTEK,
BRMEN, GSDDE, SAYAS, METUR, DAGHL, EMKEL,
CRDFA, AVTUR, SILVR, OSTIM, BSOKE, SKBNK, SKTAS,
MIPAZ, HURGZ, OZBAL, MAKTK, TSPOR, ALBRK,
SANEL, DAGI, ULAS, GYHOL, YAYLA, PENGD, GUSGR,
BURVA, KRSTL, SANFM, OYLUM, PINSU, ZOREN,
TUKAS, VAKFN, GLRYH, TIRE, MARKA, GENTS, PRZMA,
BLCYT, KARSN, RTALB, CEMAS, NTHOL, PRKAB, USAK,
TRCAS
DGKLB, ADESE, ARSAN, ULUUN, YAPRK, GSRAY,
ISMEN, BRKSN, IZMDC, PKART, GARFA, ACSEL, BJKAS,
DMSAS, SEKFK, ANELE, KERVT, YKBNK, GEDIK,
DOGUB, DESPC, ANACM, TUCLK, BTCIM, ORGE, DOBUR,
PRKME, ITTFH, BURCE, SANKO, EGSER, VAKKO, UTPYA,
TMPOL, EMNIS, AKGUV, SARKY, GUBRF, GOODY,
SONME, GEDZA,TKNSA, KUYAS, ALKA, KRDMB, SELEC,
KRDMA, ISFIN, SNPAM, KAPLM, ECILC, GLYHO, DEVA,
TRKCM, LIDFA, AYEN, AKSEN, LUKSK, QNBFL, HATEK,
OLMIP, AKGRT, KLNMA, ARENA, GEREL, TATGD,
MRDIN, ANSGR, SISE, ENKAI, ADBGR, UNYEC, KRDMD,
SODA, PETKM, AYCES, DURDO, QNBFB, ODAS
DYOBY, ALARK, CEMTS, IPEKE, BUCIM, TGSAS, TMSN,
KUTPO, DGZTE, ALCTL, DITAS, AFYON, KLMSN,
VAKBN, TTKOM, PSDTC, BOSSA, ISCTR, KAREL, DENIZ,
POLHO, BRISA, DGATE, BAKAB, AKSUE, YUNSA,
ADANA, BOLUC, ARMDA, KORDS, BIZIM, KOZAA,
YATAS, BAGFS, DOAS, FLAP, CELHA, ANHYT, HALKB,
BOYP, SEKUR, KATMR, AKBNK, ULUSE, DERIM, PETUN,
ATEKS, GARAN, VESTL, SASA, ECZYT, LINK, INDES,
EGPRO, SAHOL, CMENT, AKCNS, NUHCM
NETAS, HEKTS, VESBE, ASUZU, BRSAN, PNSUT, DENCM,
DOKTA, EREGL, KRONT, TBORG, CIMSA, AKSA, AYGAZ,
TCELL, YESIL, BANVT, KCHOL, FMIZP, MAALT, TKFEN,
PARSN, ADEL, THYAO, ARCLK, AVISA, ULKER
ALKIM, MGROS, AGHOL, KNFRT, INTEM, TAVHL,
IZOCM, ASELS, TOASO, JANTS, VERUS, EGGUB, AEFES,
PGSUS, ASLAN, CMBTN, CLEBI, CCOLA, FENER, BRYAT,
KOZAL, MAVI, PKENT, LOGO, ALCAR, GOLTS
MRSHL, TTRAK, FROTO, BIMAS, ERBOS, OTKAR, TUPRS,
KENT, BFREN, KONYA, KARTN, DOCO, EGEEN

As seen from Table 2 that in each category different number of stocks are included. This may cause false performance
estimations of portfolios with large number of stocks because of diversification effect. Therefore, the portfolios
consisted of 5 and 10 stocks are considered in the analysis and the algorithm stated below is applied.
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Algorithm
!
!

Step 1:
For each category of stocks, keep randomly selected 5 and 10 stocks in different portfolios separately.

!
!
!

Step 2:
Construct equally likely portfolio.

!
!
!
!
!
!

!
!
!

Step 3:
Take 22 days (i.e. the number of trading days in a month) as moving estimation window and calculate the
portfolio returns of 22 days (i.e. in total 852 returns which correspond to the monthly data)
Step 4:
Select best volatility model for the monthly portfolio returns according to Schwarz Information Criteria. At this
step GARCH(1,1), EGARCH(1,1), gjr-GARCH(1,1), APARCH(1,1) where innovation distributions are Normal
Distribution (norm), Student-t Distribution (sd), Generalized Error Distribution(GED), Skew-Normal
Distribution (sn.), Skew-Student-t Distribution (sst), Skew-GED Distribution (sGED), Normal Inverse Gaussian
Distribution (NIG), Generalized Hyperbolic Distribution (GHyp) are considered to determine the best fitting
volatility model.
Step 5:
Calculate the risk adjusted portfolio returns which is defined as
!!" =

!
!
!
!
!
!
!

!!"
!!"

where !!" is the risk adjusted portfolio return at time !, !!" is the portfolio return at time ! and !!" is the time
varying volatility at time !.
Step 6:
Repeat Steps between 1 and 5 for 500 times.
Step 7:
Calculate average risk adjusted portfolio returns over 500 repetitions. Test low price effect in two separate
categories of portfolios by applying Wilcoxon Signed Rank Test.

Results and Findings
In this section, we present the findings of the study. Table 3 represents the descriptive statistics of 22-day portfolio
returns for 5-stock and 10-stock portfolios.

!
!
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Table 3
Descriptive statistics of 22-day portfolio returns
Category

Minimum

Maximum

5-Stock Portfolios
Mean
Stdev

Skewness

Kurtosis

Very Very Low
Very Low
Low

-42.2708
-40.9575
-46.9953

55.8571
42.6144
37.8984

-0.1265
-0.0345
0.6873

8.6575
7.4863
7.0024

-0.0203
-0.0341
-0.1131

4.4339
4.3006
3.8470

Medium
High
Very High
Very Very High

-46.6478
-32.2053
-26.5807
-22.3663

48.9940
43.1832
36.7486
25.9050

1.0107
1.2253
0.2702
0.2997

7.6726
6.6140
6.6078
5.7864

-0.1137
0.1092
0.1393
0.0096

4.8709
3.6650
3.3172
2.8164

Skewness

Kurtosis

Category

Minimum

Maximum

10-Stock Portfolios
Mean
Stdev

Very Very Low
Very Low
Low
Medium
High

-34.3192
-30.2715
-38.5108
-34.0487
-26.1332

36.6169
29.8351
28.7827
30.0121
29.0525

-0.1214
0.0392
0.6972
1.0725
1.2719

7.7396
6.3749
6.0989
6.5847
5.8033

-0.1562
-0.1858
-0.2264
-0.2641
-0.1849

4.1007
3.4895
3.2494
3.5996
3.2439

Very High
Very Very High

-20.6307
-16.5872

27.1690
17.3061

0.2550
0.2820

6.0436
5.2985

0.0368
0.0665

2.7204
2.4671

Table 3 shows that both in 5-stocks and 10-stocks cases high priced portfolios are the most profitable stocks in average.
On the other hand, the very very low priced portfolios are the most risky portfolios. Skewness parameters show that
some portfolios are skewed left and some are skewed right. Jarque-Bera normality test results are shown in Table 4.
Table 4
Jarque-Bera test of 22-day portfolio returns
Category
Very Very Low
Very Low
Low
Medium
High
Very High
Very Very High

Jarque-Bera
36526
30110
13643
63047
8697
3164
604.82

Category
Very Very Low
Very Low
Low
Medium
High
Very High
Very Very High

Jarque-Bera
23236
6703.7
4744.6
11334
3482.7
1483.6
5354.6

5-Stock Portfolios
p-value
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
10-Stock Portfolios
p-value
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
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As Table 4 indicates that there is a strong evidence of non-normality in monthly portfolio returns. Descriptive
statistics of 22-days risk adjusted returns with conditional volatility estimates are shown in Table 5.
Table 5
Descriptive statistics of 22-day risk adjusted portfolio returns
5-Stock Portfolios
Category

Minimum

Maximum

Mean

Stdev

Skewness

Kurtosis

Very Very Low

-3.3489

1.9581

0.0038

0.7982

-0.1304

2.3569

Very Low

-2.9710

2.6661

-0.0035

0.7122

-0.0245

2.6216

Low

-2.6214

2.0698

0.0811

0.7311

-0.2080

2.2207

Medium

-2.4830

2.2949

0.0800

0.6996

-0.2711

2.3939

High

-2.6302

2.1500

0.1023

0.7593

-0.3188

2.2174

Very High

-2.3997

2.4925

0.0395

0.8816

-0.0783

1.8494

Very Very High

-2.6857

2.4468

0.0211

0.9125

0.0250

1.8635

10-Stock Portfolios
Category

Minimum

Maximum

Mean

Stdev

Skewness

Kurtosis

Very Very Low

-3.6470

2.6865

0.0293

0.9167

-0.1456

2.2013

Very Low

-3.0843

3.3176

0.0202

0.8033

-0.0272

2.4961

Low

-3.0449

2.6579

0.0939

0.8138

-0.2596

2.1918

Medium

-2.8687

2.6119

0.1032

0.7759

-0.3816

2.3446

High

-2.8258

2.5144

0.1212

0.8185

-0.4630

2.1985

Very High

-2.4522

2.5429

0.0462

0.9788

-0.0969

1.6961

Very Very High

-3.0800

2.5168

-0.0129

1.0189

0.0197

1.7502

Ranking of portfolios are done by using average portfolio risk adjusted returns and listed in Table 6.

Table 6
Ranks of the portfolios

Very Very Low
Very Low
Low
Medium
High
Very High
Very Very High

Mean
0.0038
-0.0035
0.0811
0.0800
0.1023
0.0395
0.0211

5-Stock Portfolios
Rank
6
7
2
3
1
4
5

Mean
0.0293
0.0202
0.0939
0.1032
0.1212
0.0462
-0.0129

10-Stock Portfolios
Rank
5
6
3
2
1
4
7

According to the results given in Table 6, for 5-Stock Portfolios it is observed that on average the high priced portfolios
exhibit best performance and the very low priced portfolios show worst performance. For 10-Stock Portfolios it is
observed that on average the high priced portfolios exhibit best performance and the very very high priced portfolios
show worst performance. This result implies that there is no low price effect in Istanbul Stock Exchange.
In order to consolidate the results in Table 6 which investigates the existence of the relation between risk adjusted
returns and price level, the similar procedure stated in (Waelkens and Ward 1997) is followed. In other words,
Wilcoxon signed-rank test is applied. The hypothesis is formed as follows:
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!! :!There is no significant association between share price and risk adjusted return.
!! :!There is a positive association between share price and risk adjusted return.
The results of the test are presented in Table 7. It should be noted that if p-value is smaller than !, then there exists a
significant positive association between share price and risk adjusted return. First, we compared the portfolio in row
to the portfolio in column and then if the risk adjusted return of portfolio in column is lower than the risk adjusted
return of portfolio in row, then we stated this significance in the table.
Table 7
Results of Wilcoxon Signed Rank Test
5-Stock Portfolios
Category

Very%Very%Low!

Very Low

V = 177360
p-value = 0.2732

Low

V = 136520
p-value = 0.000**

V = 132800
p-value = 0.000**

Medium

V = 141530
p-value = 0.000**

V = 134670
p-value = 0.000**

V = 186320
p-value = 0.7405

High

V = 140130
p-value = 0.000**

V = 129150
p-value = 0.000**

V = 171620
p-value = 0.08051

V = 159780
p-value = 0.0012*

Very High

V = 167530
p-value = 0.02439

V = 159360
p-value = 0.0009**

V =201240
p-value = 0.9967

V = 193140
p-value = 0.9445

V = 201380
p-value = 0.9969

Very Very High

V = 177910
p-value = 0.2993

V = 171300
p-value = 0.07412

V = 199260
p-value = 0.9928

V = 196020
p-value = 0.9769

V = 208660
p-value = 0.9999

V = 185140
p-value = 0.6848

High!

Very%High!

Very%Low!

Low!

Medium!

High!

Very%High!

10-Stock Portfolios
Category

Very%Very%Low!

Very Low

V = 178300
p-value = 0.3185

Low

V =148160
p-value = 0.000**

V = 146860
p-value = 0.000**

Medium

V = 153840
p-value = 0.000**

V = 145460
p-value = 0.000**

V = 184500
p-value = 0.652

High

V = 154400
p-value = 0.000**

V = 142440
p-value = 0.000**

V = 176390
p-value = 0.2304

V = 166220
p-value = 0.01565*

Very High

V = 174630
p-value = 0.1628

V = 169280
p-value = 0.04214*

V =199400
p-value = 0.9932

V = 194780
p-value = 0.9658

V = 195900
p-value = 0.9760

Very Very High

V = 192730
p-value = 0.9379

V = 192200
p-value = 0.9283

V = 211170
p-value = 1.000

V = 208230
p-value = 0.9999

V = 212340
p-value = 1.000

Very%Low!

Low!

Medium!

V = 195260
p-value = 0.9706

Note that: ** and * imply the rejection of H0 under a = 0.01, and a = 0.05 significance levels, respectively.

According to Table 7, in case of both 5-stock and 10-stock portfolios, the significant positive associations between
share price and risk adjusted return are observed in the following cases:
•!

Very very low priced portfolios against the low, medium and high priced portfolios.

•!

Very low priced portfolios against the all the portfolios except very very high priced portfolios.

•!

Medium priced portfolios against the high priced portfolios.

These results indicate that the risk adjusted returns of low, medium and high priced portfolios are higher than very
very low priced portfolios and the risk adjusted returns of all portfolios except very very high portfolio are higher than
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the risk adjusted return of very low portfolio and the risk adjusted returns of high priced portfolios are higher than
medium priced portfolios.

Conclusion
In this study, we focused on the existence of the low price effect in Istanbul Stock Exchange. For this purpose, 283
stocks traded in Istanbul Stock Exchange for the period from 01/01/2015 to 01/06/2018 are examined. In the analysis
firstly, the stocks are divided into five different price categories according to their average prices on May 2018. Then,
in order to eliminate diversification effect, a simulation method is employed. In other words, randomly selected 5- and
10-stocks equally likely portfolios are constructed. For each portfolio 22-days rolling returns are calculated and the
best conditional volatility model among four different models with eight innovation distributions is selected.
Subsequently, by assuming volatility as a measure of risk, the risk adjusted returns are calculated by dividing 22-days
returns over conditional volatility estimates. Finally, the risk adjusted returns of different price categories are compared
by Wilcoxon signed rank test.
Findings indicate that there does not exist an association between share price and risk adjusted returns. In other words,
the low price effect does not exist in Istanbul Stock Exchange. However, these results show that the price plays an
important role in explaining the performance of stocks traded in Turkish Stock markets. Therefore, Turkish stock
market shows a price inefficiency.
This study recommends that the investors and decision makers trading in Istanbul Stock Exchange should consider
high priced stocks because those offer higher risk adjusted returns.
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This study seeks to find the impact of legal system and protection of property rights on the size
of tax evasion. For this aim, MIMIC model estimates of size of tax evasion as percentage of
GDP are utilized. Based on the Swamy’s slope homogeneity test results, Group Mean Panel
Dynamic OLS estimation is conducted. Long-run coefficients show that the relationship
between tax evasion and impartial courts is negative in average. The relationship between tax
evasion and protection of property rights is also negative in average. However, the signs of the
relationship vary across economies within the sample.
Keywords: Tax Evasion, Impartial Courts, Legal System, Property Rights, Panel Dynamic OLS

Introduction
Every tax system is based on the expectation of a voluntary involvement of taxpayers to the
system. They are expected to be conscious of their obligation to pay taxes. However, in most
of the cases, consciousness of the taxpayers is created by the authorities. Public service
advertisements serve as a good mechanism to engrave the virtue of paying taxes as a duty of
citizenship to the minds. Governments may choose to give incentives by establishing campaigns
of tax reduction for the ones who pay their taxes on time or in advance. Besides, frightening the
taxpayers by speaking to them gently but carrying a big stick of penalty for the ones who do
not pay taxes can be a method of the fiscal authority to raise the tax revenue more. Yet, the
sanction for not paying taxes is controversial because it may not be possible to collect the fine
from the ones who already chose to evade tax or not to pay tax. It is not highly likely to look
for a payment from an evasive individual. Also, auditing the records of the all taxpayers is not
physically and financially possible. Intensity of the punishment mechanism has to be deterrent
without actually enforcing the punishment. Hence, the best way to increase tax revenues with
a reduction in tax evasion is to increase tax morale so that taxpayers deliberately comply with
the tax officers and fulfill their duty to pay taxes. But, after all, “cheating the government” is
inevitable and will be perpetual (Cowell, 1990).
The line between illegal tax evasion and tax avoidance is not distinguishable clearly. While the
tax evasion is illegal, the latter is not. Tax avoidance is inside the law, but certain types of
avoidance may not be ethical as tax evasion as well (Cowell,1990). Legal gaps in the tax
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legislation are used by taxpayers so that they can shift category of their income (Sandmo, 2005).
By so doing, they are able to lower their tax burden because some kind of income sources are
subject to lower tax rates, such as the lower tax rate of capital income compared to labor income
in many economies. Tax evasion, on the other hand, is seen as paying taxes by hiding
endowment or by moving the activity to informal sector (Chong and Gradstein, 2007). For Pyle
(1989), tax evasion includes illegal efforts to get around the rules for paying tax.
To make the analyses and reasoning concrete, tax evasion is taken as “willful tax
noncompliance” as defined by Slemrod (2007), and it constitutes the subject of this research.
So, for an action to be defined as tax evasion, there should be an illegal intention to decrease
the legal tax liability (Alm and Martinez-Vazquez, 2003). There are many types of actions
leading tax evasion. One is done by the firms or individuals who engage in illicit activities.
Because the nature of the activity is not subject to record or audit by an authority, taxation of
the economic activity is not possible. In general, tax for those illegal activities are collected by
illegal authorities such as organized crime groups. However, according to Alexeev, M., Janeba,
E., & Osborne, S. (2004), if the services provided by the mafia is important for the firms, in
this case official tax rate is lowered. On the other hand, if the services provided by the mafia as
an alternative of the government-provided public goods and services are not crucial for the
firms, then operating in the shadow economy becomes costly for the firms. The contract
between the firm and mafia becomes unilateral. While, firms pay taxes to those groups for a
potential protection or contract enforcement, they take a service that is not valuable for them.
So, there is a tendency to not engage in the shadow economy. Tax burden would be raised by
the government.
Another type of action causing tax evasion can be described as the refusal of paying taxes and
taking action for this goal although the economic activity is not illegal. Those kinds of activities
are described as shadow economy or underground economy. Measuring the size of the shadow
economy and defining the concept have attracted researchers because identifying the
boundaries of the shadow economy is a hard job to accomplish.2 Hence, there are studies
delving into the relationship between the shadow economy and societal institutions. Social
norms and institutional factors are taken into account to explain differences in the size of the
shadow economies of different economies (Torgler and Schneider, 2007; Torgler and
Schneider, 2009). For them, if the government looks out for taxpayers’ benefits and is
committed to represent their preferences in administration, then the probability to stay in the
official part of the economy will be high. So, it is highly likely to expect taxpayers to fulfill
their fiscal obligations as well. That is, the higher the quality of the societal institutions, the
lower the size of the shadow economy and tax evasion.
Institutional factors that affect the size of the shadow economy and tax evasion are not solely
economic though. For instance, political corruption can be categorized as an administrative
problem having side effects on the economy. Friedman, Johnson, Kaufmann, and ZoidoLobaton (2000) search for the determinants of the unofficial activities. They state that
corruption has a tight relationship with more unofficial activity in an economy. Corruption
arouses interest in the literature as Dreher and Schneider (2010) claims that corruption and the
shadow economy are substitutes in high-income countries whereas they complement each other
in low income countries. Corruption and degenerated institutions feed tax evasion in two ways.
First, if a taxpayer has opportunity to pay bribe to get rid of sanctions for tax evasion, then there
will be a tendency to evade tax. Second, if a taxpayer is subject to extortion by an authority,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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then the taxpayer is forced to evade taxes. Yet, Mookherjee (1998) reveals that corrupt tax
authorities have an incentive to detect tax evasion more because of a potential bribe income.
However, evasive taxpayers are discouraged from evading tax due to the high probability of
being caught and obliged to pay bribe to corrupt officers.
Analyzing the effects of tax evasion is as important as examining the causal factors of tax
evasion. The impact of the tax evasion activity can be regarded as positive if the researcher
prefers to see only the encouraging power of tax evasion on the entrepreneurship. It is so
attractive to invest more and more without paying tax for a producer. So, tax evasion gives
incentives to the risk-lover entrepreneurs of the production sector to expand the investment
decisions. On the other hand, downside of the picture shows that tax evasion lowers the
collected tax revenues, which is the major source of a government. In conjunction with this,
public services decrease in quality and quantity by the shrinkage in the government’s budget.
Decrease in the budget due to increasing tax evasion results in deduction in the financial sources
that are put into service of societal or governmental institutions. That is, tax evasion will have
a negative effect on the daily life of the general public in return. Hanousek and Palda (2004)
states that taxpayers may not find the quality of the public services provided by the government
adequate considering the amount of taxes they pay. So, they tend to evade tax based on the
quality of the public services and the government’s behavior towards taxpayers. Fairness in the
taxation system can be regarded as an indicator of government’s approach towards taxpayers.
Tax system itself may push taxpayers to act on the illegal side. Sanyal et al. (2000) claims that
the tax rates and the tax revenues are in a negative relationship if the tax administration suffers
from corruption. Unfairness and corruption collectively result in a decrease in the tax revenues.
For instance, if the tax administration follows a strict agenda on the tax audition procedure and
increases the number of the audited tax returns, tax revenue of the corrupted tax authority
declines. In addition, if this tax authority decides to raise the level specifically indirect taxes,
then the demand for goods and services fall, which in return causes the collected tax revenues
to decrease as well (Sanyal et al., 2000). Both the unfairness and the corruption destroy the
institutional structure of the government. So they both encourage taxpayers to evade tax.
In addition to corruption, institutional structure of the government’s approach towards
taxpayers’ interests have a significant effect on the size of the tax evasion. The relationship
between the government and the taxpayer is a major determinant of the tax morale. For Torgler
(2007), state intends to raise taxpayers’ commitment to the tax system and guarantee the
compliance of taxpayers by its positive approach to taxpayers. Moreover, the satisfaction with
the government policies affects taxpayers’ decision to evade tax. They continuously update
decisions on the level of tax evasion according to effectiveness of the government’s policies
(Schnellenbach, 2002). Dell’ Anno (2009) claims that tax compliance increases as taxpayers
believe the government is fair and effective. If taxpayers’ interests are represented by the
government persistently, taxpayers are committed to pay taxes properly. Thießen (2010) notes
that the causes of the shadow economy, which is a potential source of tax evasion are not merely
related to taxation system, labor market structure or any market-oriented regulation. New
theories including issues such as democracy, institutional factors affecting economic outlook
have become much more influential on the formation of the shadow economy. Yet, government
affects all these factors in one way or another because especially the institutional structure is
mostly established by the government. Hence, by adjusting own behavior, governments have a
chance to have an indirect impact on the size of the shadow economy. The most influential
institutional characteristics and subjective factors are ranked as corruption, feelings and
expectations, quality of justice system, and economic institutions respectively based on their
quantitative importance on explaining the size of the shadow economy. First representative of
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the subgroup of corruption indicator is the extent of political corruption. Feeling of happiness
is the first representative of the feelings and expectations indicator subgroup. Judicial
independence is the first representative of the quality of justice system. Protection of property
rights is the first representative of the subgroup of economic institutions indicator (Thießen,
2010, p.491).
Corruption, as an institutional factor, affecting the size of the tax evasion has been studied
widely in the literature. There is substantial literature on the relationship between happiness and
the economic performance as well. But the effects of the governance indicators on tax evasion
are comparatively untouched. For this reason, this study focuses on the tools that government
can pursue the interests of the taxpayers such as the quality or the structure of the legal system
and the protection of property rights. Both are indicators showing the effectiveness of the
government policies and the reliability of the legal system. They show to what extent
government cares for the benefits of the taxpayers.
Effectiveness of the impartial court system and how the property rights are secured by the law
are the indications of how well the legal system functions. Legal system and the government’s
approach to the property right issues partially insures the economic freedom of the agents in the
economy. An efficient legal system guarantees the existence of an efficiently operating market
because the exchange which is the very simplest activity of an economic relationship is subject
to enforcement of the commercial law by an authority. By building confidence in the
administration and the legal system, government can discourage taxpayers from engaging in
evasive activities. Therefore, we believe that there is a strong negative relationship between the
tax evasion and an effective legal system in which property rights are decisively protected by
the government. Hence, the focus of this paper is on how the legal system and protection of
property rights affect the size of the tax evasion.
The remainder of the paper is as follows. Second part is about the features of the data utilized
in the analyses and reveals the details of the methods used in the study. Empirical findings are
elaborated in the third section and section four concludes the study.

Data and the Method
The data for tax evasion as percentage of the GDP are retrieved from Buehn and Schneider’s
(2016) study in which they generate a new series of tax evasion for a sample composed of
mostly OECD economies. The data cover the years between 1999 and 2010. Their calculations
are based on the MIMIC model estimations of the size of the shadow economies in those
countries. During the measurement procedure, it is almost impossible to cover all the factors
that cause tax evasion, but their method is valuable for being one of the first attempts to form a
tax evasion data series. Although the data have deficiencies, it provides a rare and precious tool
of comparison among economies that have similar features. Schneider and Buehn (2012) first
specify the determinants of the shadow economies in the OECD countries. Although, these
determinants are not equally effective on the size of the shadow economies over the OECD
countries, the common identifiers of the shadow economy are personal income tax, indirect
taxes, tax morale, unemployment, self-employment, GDP growth, and business freedom. For
example, first four driving forces of the shadow economy are self-employment, indirect taxes,
unemployment, and personal income tax in Turkey with shares of 41.4%, 31.4%, 16.4%, and
4.9% respectively. On the other hand, the main determinants of the U.S. shadow economy are
personal income tax, unemployment, self-employment, and business freedom with shares of
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27.5%, 22%, 16%, and 15.4%. So, while a taxpayer cares for the indirect taxes more in Turkey,
s/he does not value the business freedom as much as a taxpayer value in the U.S.
In spite of the fact that the reasons of the tax evasion are different across economies and the
relative impact of the driving forces vary between them, the result is tax evasion. Thus, while
one cannot compare the reasons causing tax evasion across economies, size of the tax evasion
is comparable. For Schneider and Buehn (2012), indirect tax burden and self-employment have
the explaining power over the tax evasion related legal shadow economic activities. By putting
the indirect taxation as the main driving force of the legal shadow economic activities that are
related to tax evasion, they measure the size of the tax evasion for their sample. The average
size of the tax evasion as percentage of GDP decreased from 2% to 1.5% for the OECD
economies over the period 1999 to 2010. For the entire period the sample average is1.8%.
Indicators for the legal system and the protection of property rights are retrieved from the Fraser
Institute (2017). The institute generates indices for the degree of economic freedom. There are
five major areas with 42 sub-components. And, impartial courts and protection of property
rights are the two of the nine sub-components of the legal system and property rights area.
Personal rights, protection of them and the properties are integral parts constituting economic
freedom and civil society (Gwartney, 2018). Impartial courts guarantee the effective
functioning of a legal system. Thus, impartial courts and the protection of property rights
together show how the institutional structure of a protective government functions. By
observing the efficiency and the functionality of the impartial courts, taxpayers are able to build
trust to tax administration. The legislation on the protection of property rights can be written
perfectly without leaving any gaps. However, quality of the impartial court system assures
effective enforcement of the law on the protection of property rights. That is why these two
variables are chosen as indicators of the legal system and protection of property rights. Indices
are scaled from 0 to 10. To make the analysis more elaborate, log transformations are utilized
for all the variables. So, all the coefficients indicate the effect of a percentage change in the
relevant variable.
In this study, the main focus is to find the long-run coefficients of the two models in which
dependent variable is log tax evasion. In the first model independent variable is log impartial
courts. And, it is log protection of property rights in the second. For this aim, cross dependency
tests are used for a potential cross-sectional dependency. In case of independence, first
generation unit root tests could be used. Yet, in case of dependency between cross sections,
second generation unit root tests have to be conducted. Depending on the integration order,
Westerlund’s cointegration tests are used. To figure out which method is proper to find the
long-run coefficients, Swamy’s test for the slope homogeneity is utilized. As a result, group
mean panel dynamic OLS is determined as the suitable method to reveal the long-run
coefficients. Finally, Dumitrescu and Hurlins’s Granger causality tests are conducted to
determine the direction of the causality.
Results and the Empirical Findings
In the first table, results for the cross-dependency check are documented. First, Pesaran's crosssectional dependency test (Pesaran, 2004; Pesaran, 2015) is performed. It seeks if there exists
a mean correlation between the panels. The null hypothesis is that there is cross-section
independence within the variables over the panels. Tax evasion, impartial courts and protection
of property rights are correlated across panels respectively. That is, the null hypothesis is
rejected in all the conventional levels of significance.
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Table 1
Cross-Dependency Test
Variable
log TAX
log IMPC
log PROP

CD- test
62.589
35.975
40.792

p-value
0.000
0.000
0.000

average joint
T
11
11
11

In table 2, error test for cross-section independence in balanced panels are listed which are the
Breusch and Pagan (1980) LM test (LM), the Pesaran, Ullah and Yamagata (2008) bias adjusted
LM test (LM adj), and the Pesaran (2004) cross-dependence test (LM CD). The null hypothesis
assumes that there is no correlation between the error terms among the panels. That is, H0:
Cov(uit,ujt) = 0 for all t and i ≠ j . The null hypothesis of cross section independence is rejected
even if the level of significance is %1.

Table 2
Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section Independence
Log TAX and log IMPC
Test
LM
LM adj
LM CD

Statistic
1943
91.52
42.46

p-value
0.0000
0.0000
0.0000

Statistic
2751
141.2
51.54

p-value
0.0000
0.0000
0.0000

Log TAX and log PROP
Test
LM
LM adj
LM CD

Table 3A and 3B display Pesaran (2004) CD test results for residual cross-section dependence
in panel time-series data. Under the null hypothesis, there is cross section independence across
panel members. The null hypothesis is rejected at 1% significance level in the both tables. As
a result, in three ways, the cross-section independency is rejected. Therefore, rather than first
generation panel unit root tests, second generation panel unit root tests are utilized due to crosssection dependency.
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Table 3A
Pesaran (2004) CD test for Residual Cross-Section Dependence
CDVariable
test
p-value
corr.
abs(corr.)
Log TAX and log IMPC 11.13
0.0000
0.184
0.328

Table 3B
Pesaran (2004) CD test for Residual Cross-Section Dependence
CDVariable
test
p-value
corr.
abs(corr.)
Log TAX and log PROP 19.41
0.0000
0.321
0.398

Table 4 reveals the results of the unit root tests based on Pesaran (2003) in case of cross-section
dependency. The null hypothesis assumes that all the series are non-stationary. Lag is chosen
as 1 and a time trend is included in the estimated equation. The null hypotheses are not rejected
for three variables at 1% level of significance. The series are non-stationary. On the other hand,
they all become stationary after the first difference of them considered. That is, log tax evasion,
log impartial courts and log protection of property rights are integrated of order one: I(1).

Table 4
Second Generation Unit Root Tests
Variable
log TAX
log IMPC
log PROP

t-bar
-2.76
-2.693
-2.265

Variable
t-bar
First Diff. log TAX
-10.555***
First Diff. log IMPC
-8.135***
First Diff. log PROP
-10.145***
*** indicates significance at the 0.01 level

critical value
-2.89
-2.89
-2.89
critical value
-3.30
-3.30
-3.30

Because the series are all I(1), cointegration tests can be conducted. In table 5, Westerlund
(2005) cointegration tests for some panels and all panels are documented. Both the impartial
courts and protection of property rights are cointegrated with the tax evasion. First panel of
table 5 shows that cointegration exists in some panels because the variance ratios are
statistically significant at 1% significance level. Second panel of table 5 reveals the existence
of cointegration in all panels at least at 5% level of significance.
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Table 5
Westerlund Cointegration Tests
Ho: No cointegration
Ha: Some panels are cointegrated
log TAX and log IMPC
log TAX and log PROP

statistics p-value
3.5619 0.0002
6.2553 0.0000

Ho: No cointegration
Ha: All panels are cointegrated
log TAX and log IMPC
log TAX and log PROP

statistics p-value
1.9052 0.0284
2.6711 0.0038

Table 6
Swamy Slope Homogeneity Test
Swamy Test Statistics
log TAX and log IMPC
82871.10***
log TAX and log PROP
39482.30***
*** indicates significance at the 0.01 level

Swamy’s (1970) test of the slope homogeneity is utilized to choose between PDOLS estimation
method and the Group Mean Panel Dynamic OLS estimation. Table 6 summarizes that the
parameters are heterogeneous. The null hypothesis of the slope homogeneity is rejected. That
is, there is country-specific heterogeneity and the relationship between tax evasion and the legal
system and protection of property rights is heterogeneous among different economies. So,
rather than PDOLS, which assumes homogenous parameters, Group Mean Panel Dynamic OLS
is utilized. The latter has the heterogeneity assumption. Table 7 and 8 summarize the both
average and individual dynamic OLS estimates for each economy in the sample by utilizing the
Group Mean Panel Dynamic OLS estimation method. Although, the relationship between
impartial courts and tax evasion does not follow a unique pattern for all the economies, the
sample average is negative and statistically significant. The same explanation is valid for the
relationship between tax evasion and protection of property rights as well.
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Table 7
Log-run Coefficients (Group Mean Panel Dynamic OLS)
Dependent Variable: log TAX
Independent Variable: log IMPC
t
Country
Beta
t statistic Country
Beta
statistic
Australia
0.1767
0.1086 Ireland
0.2474
0.1343
Austria
-0.9953***
-3.219 Iceland
0.7592***
6.205
Belgium
0.01264
0.09162 Italy
-0.1098*** -2.638
Bulgaria
0.003478
0.07734 Korea, Rep.
0.2287**
2.084
Canada
0.3812*
1.934
Luxembourg
0.707***
7.116
Switzerland
-1.696**
-2.246 Mexico
0.08517
1.235
Chile
0.4918***
3.493
Netherlands
-2.421***
-4.321
Czech Republic
-1.441***
-3.767 Norway
0.2818**
2.508
Germany
0.4644
1.631
New Zealand
0.4514
1.257
Denmark
1.568***
3.706
Poland
-0.2268
-0.6661
Spain
0.529
0.5631 Portugal
0.145
1.213
Finland
-0.5427***
-3.882 Slovak Republic
0.2328***
5.069
France
0.3553***
7.129
Sweden
0.167**
2.256
Greece
-0.1286***
-3.693 Turkey
-0.1264*** -3.337
Hungary
0.04704***
14.08
Average
-0.01213*** 6.337
***, **, * indicate significance at 0.01, 0.05, 0.10 levels respectively.
Table 8
Log-run Coefficients (Group Mean Panel Dynamic OLS)
Dependent Variable: log TAX
Independent Variable: log PROP
Country
Beta
t statistic Country
Beta
Australia
-0.2333**
-2.276 Ireland
1.556***
Austria
1.268**
2.082 Iceland
0.4716***
Belgium
-0.1526
-0.7666 Italy
-0.1173
Bulgaria
-0.1595***
-5.198 Korea, Rep.
0.4942***
Canada
0.5695**
2.072 Luxembourg
0.4753***
Switzerland
0.02951
0.1488 Mexico
-0.07606
Chile
0.2526***
2.918 Netherlands
-0.1449*
Czech
Republic
-1.454***
-37.4
Norway
-0.1884
Germany
0.2474***
6.176 New Zealand
-1.113***
Denmark
0.7127***
4.724 Poland
-0.1835***
Spain
-3.706**
-2.104 Portugal
0.6976***
Slovak
Finland
-0.02892
-0.4336 Republic
-0.4166***
France
-0.06104*** -2.715 Sweden
0.1337
Greece
0.04271
0.2866 Turkey
-0.1057***
Hungary
0.3644***
9.769 Average
-0.02846***
***, **, * indicate significance at 0.01, 0.05, 0.10 levels respectively.

t statistic
2.604
7.56
-1.553
2.712
2.604
-0.4836
-1.867
-0.7876
-14.17
-7.428
3.257
-2.889
0.8136
-7.458
-7.391
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Table 9 is constructed to show the direction of the causality between variables. While the
impartial courts do not Granger cause tax evasion, tax evasion Granger causes impartial courts.
In addition, protection of property rights Granger causes tax evasion, but tax evasion does not
Granger cause the protection of property rights.
Table 9
Dumitrescu and Hurlin Granger Causality Tests
H0: log IMPC does not Granger-cause logTAX.
H1: log IMPC does Granger-cause log TAX for at least one panelvar
(id).
z-bar tilde
p-value
Optimal number of lags (BIC)
0.7114
0.4768
1
H0: log TAX does not Granger-cause log IMPC.
H1: log TAX does Granger-cause log IMPC for at least one panelvar
(id).
z-bar tilde
p-value
Optimal number of lags (BIC)
10.3949
0.0000
1
H0: log PROP does not Granger-cause logTAX.
H1: log PROP does Granger-cause log TAX for at least one panelvar
(id).
z-bar tilde
p-value
Optimal number of lags (BIC)
8.1489
0.0000
1
H0: log TAX does not Granger-cause log PROP.
H1: log TAX does Granger-cause log PROP for at least one panelvar
(id).
z-bar tilde
p-value
Optimal number of lags (BIC)
-0.1989
0.8424
1

Conclusion
Tax evasion and the impartial court system are negatively related as expected. The same finding
holds for the relationship between tax evasion and protection of property rights. The sample
utilized in this research is not homogeneous. Although the sample averages show the existence
of negative relationships, the direction is not same in different economies within the sample.
For instance, the long-run slope coefficient of impartial courts is 0.707 in Luxembourg, but it
is -2.421 in Netherlands. That is, the effect of impartial courts on tax evasion is positive in
Luxembourg, but it is negative in Netherlands. An unexpected result of the study is on the
Granger causality. Impartial courts unexpectedly do not Granger cause tax evasion. However,
this also may be related to the heterogeneity of the slope coefficients. If the number of
observations were high enough to conduct Granger causality tests within panels, the direction
of the causality would change. Indeed, the direction of the relationship between tax evasion and
impartial courts becomes the main determinant of the causality relationship within panels. If
the relationship is positive than tax evasion may cause impartial courts to be revised and
developed. But it is not possible to conduct within panel Granger causality tests. This reveals a
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major deficiency in the data. Although the number of observations in the sample is adequate,
we do not have enough observations within the panels to do such an analysis.
On the other side, the negative sign of the relationship and the direction of the causality between
tax evasion and protection of property rights are as expected. Protection of property rights
Granger cause tax evasion. Yet, the long-run slope coefficients are not homogeneous as they
were in the impartial court analyses. In Spain, for instance, the slope coefficient is -3.706, while
it is 1.556 in Ireland. Although the findings appear to be conflicting, it is not surprising to reach
different conclusions for different economies. That is so because the factors causing tax evasion
are not equally effective across economies. Hence, it is inevitable to have different empirical
findings on the direction of the relationship between tax evasion and the legal system and
protection of property rights.
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