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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BANKALARIN KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL PERFORMANSLARI: KATILIM 

VE GELENEKSEL BANKACILIĞI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMA  

Dr. Kemal AKA
1

 

 

Öz  

Bu çalışma Türkiye’deki seçilmiş İslami ve geleneksel bankaların 2010-2018 dönemine ait verilerini kullanarak bankaların 

finansal performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bu kapsamda ROA ve ROE değişkenleri karlılık göstergeleri olarak ele 

alınmıştır.  Veriler, katılım bankalar için Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitesinden; geleneksel bankalar için ise 

Türkiye Bankalar Birliği internet sitesinden temin edilmiştir. İslami bankalar olarak 2019 yılı sonuna kadar sektörde faaliyet 

gösteren Albaraka, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarının verileri incelenmiştir. Fakat Ziraat 

ve Katılım Bankalarının 2015 yılı ve öncesi verileri olmadığından dolayı diğer 3 katılım bankası üzerinden karşılaştırma 

yapılmıştır. Diğer taraftan geleneksel bankaların seçimi ise 2019 yılı aralık ayı bilanço verilerine göre en yüksek aktif büyüklüğe 

sahip bankalar ele alınmıştır. Bu bankalarda; Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıf Bankası, Halk Bankası ve Garanti Bankası’dır. 

Bu çalışmanın mevduat sahiplerine, banka yöneticilerine, hissedarlara ve yatırımcılara karşılaştırma yapmaları için imkân 

sağlaması beklenmektedir.  

 

 

COMPARATIVE FINANCIAL PERFORMANCE OF BANKS IN TURKEY ECONOMY: CONVENTIONAL 

BANKING VS ISLAMIC BANKING 

Abs t ract  

In this study, using data of the selected Islamic and conventional banks in Turkey 2010-2018 period was conducted to 

compare the financial performance of banks. In this context, ROA and ROE variables are considered as profitability indicators. 

The data contributions from the Participation Banks Association of Turkey web site for the banks; For traditional banks was 

obtained from the Banks Association of Turkey website. Islamic banks operating in the sector until the end of 2018, Albaraka 

Turk Kuwait, Turkey Finance, data on participation and Agriculture Foundation Participation banks have been examined. 

However, since the Agricultural and Participation Banks did not have data before and before 2015, comparisons were made 

over 3 other participation banks. On the other hand, the selection of traditional banks, banks with the highest asset size 

according to September 2019 balance sheet data were discussed. In these banks; Ziraat Bank, İş Bank, Vakıf Bank, Halk 

Bank, Yapı ve Kredi Bank, Garanti Bank and Akbank. This study is expected to enable depositors, bank managers, 

shareholders and investors to compare. 

 

1. GİRİŞ  

Bireyler sahip oldukları tasarrufları değerlendirmek için çeşitli imkânlara sahiptir. Bu imkânlardan biri geleneksel ya da katılım 

bankalarına tasarruflarını yatırarak oradan faiz ya da kar payı elde etmektir.  Bireyler tasarruflarını yatıracağı bankayı seçerken 

farklı kriterlere göre seçim yapmaktadır. Eğer tasarruf sahibi olan kişi faiz hassasiyeti varsa geleneksel bankalar ile çalışmayarak 

katılım bankalarıyla çalışmayı tercih etmektedir. Eğer tasarruf sahibinde faiz hassasiyeti yoksa tasarruflarını geleneksel 

bankalarda ya da banka tercihine göre katılım bankalarında değerlendirebilmektedir.   

Tasarruf sahibi tasarruflarını geleneksel ya da katılım bankalarından hangisini seçeceğine karar vermek için de 

çeşitli rasyolara bakmaktadır. Bu rasyolar bankaların verdiği faiz oranı ya da kar payları, bankaların aktif 

büyüklükleri, net dönem kar ve zararları gibi göstergeler olmaktadır.  

Dolayısıyla bu çalışmada tasarruf sahiplerine yol göstermek açısından geleneksel ve katılım bankalarının 

performanslarının karşılaştırılmasının yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde hizmet veren mevcut 

geleneksel bankalardan seçimi 31.12.2019 tarihli aktif büyüklük sıralamasına göre ilk 5 sırada yer alan bankalar 

incelenmiştir. Katılım bankalarından ise ülkemizde henüz çok sayıda katılım bankası olmadığı için ve 3 Katılım 

Bankası hariç diğer katılım bankalarının kuruluş yıllarının çok yeni olması sebebiyle 2016 yılı öncesi kurulan katılım 

bankaları incelenmiştir. 

 

2. AKTİF BÜYÜKLÜK  

Analiz yaparken bakılan önemli kriterlerden biri Aktifler yani şirketlerin toplam varlıklarıdır. Aktifter, işletmenin sahip olduğu 

ekonomik değerleri göstermektedir. Bununla birlikte bir şirketin aktif toplamı finansal büyüklük göstergesi olmakla birlikte tek 

başına şirketin mali performansı ile ilgili yorum yapmak için yeterli değildir. 

Çalışmada geleneksel bankaların performansı ile katılım bankalarının performanslarını karşılaştırmada kullanılan bankaları 

seçmek için 31.12.2019 tarihli aktif banka büyüklük sıralaması dikkate alınmıştır. Bu kapsamda aktif büyüklük sıralamasında 

yer alan ilk 5 geleneksel banka ile katılım bankaları karşılaştırılmıştır.   

Tablo 1: 31.12.2019 İ t ibarıyla Akt if Büyük lük lerine Göre Banka Sıralamas ı  
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Kaynak : TBB 

Tablo 1 incelendiğinde 31.12.2019 itibariyle en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar, Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk 

Bankası, Vakıflar Bankası ve Garanti bankasıdır.   

 

3. AKTİF KARLILIK ORANI (ROA) 

Aktif kârlılık oranı(ROA), bir bankanın toplam varlıklarına göre ne kadar kârlı olduğunu gösteren bir göstergedir. ROA, 

bankaların varlıklarını ne ölçüde verimli kullandıklarını ve dolayısıyla yaptıkları yatırımlardan ne ölçüde kâr elde ettiklerinin 

değerlendirilmesi açısından önemlidir(Bumin,2009, 44).   

ROA: Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler 

Katılım bankalarının aktif karlılıkları incelendiğinde 2015-2016 yıllarında en düşük aktif karlılığa sahip bankanın sektöre 2015 

yılında giriş yapan Ziraat Katılım’ın olduğu, 2017 ve 2019 yıllarında ise en düşük aktif karlılığa sahip bankanın Albaraka Türk 

Katılım Bankası olduğu görülmektedir.  

Diğer taraftan en yüksek aktif karlılığa sahip bankanın ise 2015-2017 yıllarında Kuveyt Türk olduğu, 2018 yılında ise Vakıf 

Katılım olduğu görülmektedir.  Tablo incelendiğinde aktif karlılığa yüksek bankaların dönem dönem değişiklikler gösterdiği 

görülmektedir.  

2010-2012 döneminde en yüksek aktif karlılığa sahip bankanın Türkiye Finans Katılım Bankası, 2013-2014 döneminde 

Albaraka Türk Katılım Bankası, 2015-2017 Kuveyt Türk ve son olarak 2018 yılında Vakıf Katılım en yüksek aktif karlılık orana 

sahip bankalar olmuştur.  

Tablo 2: Kat ıl ım Bankalarının Ak t if Karlıl ık  Oranları  

 
Albaraka Kuveyt  Türk Türk iye Finans Vakıf Kat ıl ım Ziraat  Kat ıl ım 

Ortalama 

2019 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 
0,01 

2018 0,32 1,17 0,95 1,55 1,45 
1,09 

2017 0,65 1,17 0,96 1,04 1,1 
0,98 

2016 0,66 1,11 0,76 0,4 0,38 
0,66 

2015 1,02 1,05 0,67 
 

-0,55 
0,55 

2014 1,1 1,09 0,99 
  1,06 

2013 1,4 1,16 1,31 
  1,29 

2012 1,56 1,32 1,6 
  1,49 

2011 1,54 1,31 1,71 
  1,52 

2010 1,59 1,64 1,92 
  1,72 

Kaynak : TKBB 

Geleneksel bankaların aktif karlılık verileri incelendiğinde ise, 2018 yılında en yüksek aktif karlılık oranın a sahip olan bankanın 

Garanti Bankası olduğu görülmektedir. 2018 yılına kadar 2013 yılı hariç genelde devlet bankalarının karlılıklarının diğer 

bankalardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Şöyle ki; 2010-2012 dönemi Halk Bankası, 2013 yılı Yapı ve Kredi Bankası, 

2014-2017 dönemi ise Ziraat Bankasının aktif karlılıklarının diğer bankalardan daha yüksek olduğu görülmektedir. 



 

 

Diğer taraftan en düşük aktif karlılığa sahip bankanın ise son iki yıldır Halkbank olduğu görülmektedir. Halkbank’ta yaşanan 

bu duruma ABD de yaşanan Halkbank davasının etkisi olduğu söylenebilir.  Halkbank ile birlikte Yapı Kredi de diğer 

bankalara nispeten daha az aktif karlılık yapan bankaların başında gelmektedir. Tablodan da görüleceği üzere 2014-2017 

döneminde en düşük aktif karlılıklar Yapı Kredi Bankasında yaşanmıştır.   

 

Tablo 3: Geleneksel Bankalarının Akt if Karlıl ık  Oranları  

 Ziraat Halk İş Vakıf Garanti Ortalama 

2019 1,0 0,4 1,4 0,7 1,6 1,02 

2018 1,6 0,7 1,7 1,3 1,8 1,42 

2017 2,1 1,3 1,6 1,6 1,9 1,7 

2016 2,1 1,4 1,5 1,3 1,8 1,62 

2015 1,7 1,2 1,1 1,1 1,3 1,28 

2014 1,6 1,4 1,4 1,1 1,5 1,4 

2013 1,6 2 1,5 1,2 1,5 1,56 

2012 1,6 2,4 1,9 1,4 1,9 1,84 

2011 1,3 2,2 1,6 1,4 2,1 1,72 

2010 2,5 2,8 2,3 1,6 2,5 2,34 

Kaynak : TBB 

 

4. ÖZSERMAYE KÂRLILIK ORANI(ROE) 

Özsermaye kârlılık oranı(ROE) ise, banka ortaklarının ortaya koydukları sermayenin karşılığında elde ettikleri kâr oranını 

gösteren göstergedir(Yücel ve Kurt, 2002, 4).  

ROE: Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar 

Katılım bankalarının özsermaye karlılık oranları incelendiğinde ise 2018 yılında en yüksek özsermaye karlılık oranına sahip 

katılım bankasının %21,31’lik oran ile Vakıf Katılım Bankası, en düşük özsermaye karlılık oranına sahip bankanın ise %4,11’lik 

oran ile Albaraka Türk Katılım Bankası olduğu görülmektedir. Devlet destekli katılım bankaları sektöre girmeden önce en 

yüksek karlılık oranına sahip bankaların ise 2015 yılına kadar Albaraka Türk Katılım Bankası ve 2016-2017 yıllarında Kuveyt 

Türk Katılım Bankası olduğu da dikkat çekmektedir.  

 

Tablo 4: Kat ıl ım Bankalarının Özsermaye Karlıl ık  Oranları  

 Albaraka Kuveyt Türk iye Finans Vakıf Kat ıl ım Ziraat  Kat ıl ım Ort . 

2019 0,02 0,16 0,08 0,17 0,16 0,118 

2018 4,11 15,99 10,29 21,31 14,54 13,24 

2017 9,55 14,68 9,24 12,46 11,32 11,45 

2016 9,54 13,85 8,08 2,16 4,01 7,52 

2015 14,39 13,06 7,77  -1,8 8,35 

2014 14,1 12,24 10,59   12,31 

2013 16,1 13,03 13,05   14,06 

2012 15,8 14,85 13,34   14,66 

2011 16 13,56 14,35   14,63 

2010 15,7 12,73 14,61   14,34 

Kaynak : TKBB 

 

Geleneksel bankaların ROE değerleri incelendiğinde ise 2018 yılında en yüksek özsermaye karlılık oranına sahip bankanın 

%15,7’lik oran ile Vakıf Bankası olduğu, Vakıf Bankasını da %14,8’lik oranlar ile Ziraat Bankası ve Garanti Bankası’nın takip 

ettiği görülmektedir.  2018 yılında en düşük özsermaye karlılık oranına sahip bankanın %9’luk oran ile Halk Bankası olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte 2010-2018 dönemi genel itibariyle incelendiğinde en yüksek özsermaye karlılık oranlarına 

sahip bankaların devlet bankaları olduğu görülmektedir. Aynı dönemde söz konusu bankalar arasında en düşük özsermaye 

karlılık oranına sahip bankanın ise genellikle Yapı ve Kredi Bankası olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5: Geleneksel Bankaların Özsermaye Karlıl ık  Oranlar ı  

 Ziraat Halk İş Vakıf Garanti Ort. 

2019 9,8 5,7 11,2 9,2 12,1 9,6 

2018 14,8 9 14,5 15,7 14,8 13,76 

2017 19,1 14,6 14,2 17,2 15,5 16,12 



2016 19 13,8 12,5 14,5 14,9 14,94 

2015 16,4 11,9 9,6 11,5 11 12,08 

2014 14,2 13,3 11,5 11,9 12,3 12,64 

2013 18,1 19,4 13,4 12,6 13,3 15,36 

2012 15,4 21,1 14,6 12,3 14,4 15,56 

2011 15,9 23,7 14,9 13,2 17,5 17,04 

2010 27,6 27 17,5 13,5 19,1 20,94 

  Kaynak : TBB 

 

5. SONUÇ  

Katılım bankaları ile geleneksel bankaların karşılaştırmalarını yapmak için her bir yıl da söz konusu bankaların ortalama ROE 

ve ROA değerleri karşılaştırılmıştır.  Aşağıdaki tabloda hem aktif büyüklüğe göre ilk 5 geleneksel banka hem de aktif büyüklüğe 

göre ilk 3 bankanın rakamları ile katılım bankaları sektöründeki en büyük 3 bankanın ve son dönemde sektöre dâhil olan 

katılım bankaların ilave edilmesi sonrası karşılaştırma yapılmıştır. Katılım bankaları ile geleneksel bankaların ROA karşılaştırma 

tablosu incelendiğinde geleneksel bankaların aktif karlılıklarının ortalamasının katılım bankalarının aktif karlılıklarının 

ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Geleneksel ve Kat ıl ım Bankalarının ROA Karş ılaş t ırma  

 

5 Geleneksel Ort . 5 Kat ıl ım Ort . İ lk  3 Geleneksel Ort . 
İ lk  3 Kat ıl ım 

Ort .  

2019 1,02 0,01 0,93 0,01 

2018 1,42 1,088 1,33 0,81 

2017 1,7 0,984 1,67 0,93 

2016 1,62 0,662 1,67 0,84 

2015 1,28 0,55 1,33 0,91 

2014 1,4  1,47 1,06 

2013 1,56  1,70 1,29 

2012 1,84  1,97 1,49 

2011 1,72  1,7 1,52 

2010 2,34  2,53 1,72 

Kaynak : TBB, TKBB 

Diğer taraftan katılım bankaları ile geleneksel bankaların özsermaye karlılık oranları karşılaştırıldığında geleneksel bankaların 

özsermaye karlılıklarının ortalamasının katılım bankaları ROE ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Başka bir 

ifadeyle,  özel ticari geleneksel bankaların ortaklarının koydukları sermaye karşılığında elde ettikleri kazancın katılım bankaları 

ortaklarının koyduğu sermayenin karşılığında elde ettikleri kar oranından daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Tablo 6: Geleneksel ve Kat ıl ım Bankalarının ROE Karş ılaş t ırma  

 

5 Geleneksel Ort . 
5 Kat ıl ım Banka 

Ort . 
İ lk  3 Kat ıl ım Ort . 

İ lk  3 

Geleneksel 

Bank Ort . 

 

2019 9,6 0,118 0,086 8,9 

2018 13,76 13,24 10,13 12,76 

2017 16,12 11,45 11,16 15,96 

2016 14,94 7,52 10,49 15,1 

2015 12,08 8,35 11,74 12,63 

2014 12,64 12,31 12,31 13 

2013 15,36 14,06 14,06 16,96 

2012 15,56 14,66 14,66 17,03 

2011 17,04 14,63 14,64 18,16 

2010 20,94 14,34 14,35 24,03 

Kaynak : TBB, TKBB 

Özetle, çalışmada aktif büyüklüğe göre ilk sıralarda yer alan geleneksel ve katılım bankaların kar oranları karşılaştırıldığında 

geleneksel bankaların katılım bankalarına göre kazançlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.   
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TRANSFER FİYATLANDIRMASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMİŞ 

ÜLKELERDE TRANSFER FİYATLANDIRMA METODU  
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Özet 

Küreselleşme sürecinde uluslararası ticaret faaliyetleri yöneten çok uluslu şirketler, elde ettikleri kârı en yüksek seviyeye 

çıkarmak isterken en az vergi ödemek isterler. Çok uluslu şirketlerin ticari faaliyetleri sonucunda vergiden kaçınma eğilimleri, 

ulus devletlerin gelir kaynağı olan vergilerde matrah aşınmalarına sebep olmaktadır. Söz konusu matrah aşınmalarının ve 

vergi kayıplarının önüne geçebilmek adına uluslararası düzeyde birtakım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri de transfer 

fiyatlandırmasıdır. Transfer fiyatlandırması, birden fazla ülkede ticari faaliyet gösteren şirketlerin birbirleri arasında ya da 

bölüm ve bağlı ortaklıkları arasında yaptıkları alışverişleri için kullandıkları fiyattır. Ulus içinde ya da ulus ötesi ticari mal ve 

hizmetlerin alım ve satımını yapan firmalar, belirledikleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak elde ettikleri kazançlara 

dair hukuksal düzenlemeler mevzuatta yerini almıştır. Bu çalışmada, Türk vergi sisteminde yer alan transfer fiyatlandırması 

düzenlemeleri vergi hukuku kapsamında tasnif edilmiştir. Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde transfer fiyatlandırması konusunda 

hangi methotların kullanıldığı OECD'nin yayınlamış olduğu ülke profillerinden seçilen on ülkenin transfer fiyatlandırma 

metotları ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çok Uluslu Şirketler, Vergilendirme, Transfer Fiyatlandırması 

Jel Kodlar ı  : F23, H2, H26 

 

 

Taxal Evaluat ion Of Transfer Pr ic ing And Transfer Pr ic ing Method In Selected C ountr ies  

Gozde DOGAN 

Abstract 

In the globalization process, multinational companies that manage international trade activities want to maximize their profits, 

while they want to pay the least tax.  As a result of the commercial activities of multinational companies, tax avoidance 

tendencies, cause tax base erosion in taxes, which are the source of income for nation states. In order to prevent the 

mentioned base erosion and tax losses, some measures have been taken at international level. One of these measures is 

transfer pricing. Transfer pricing is the price used by companies operating in more than one country for their transactions 

between each other or between their departments and subsidiaries. The legal regulations regarding the disguised earnings 

obtained by companies that purchase and sell commercial goods and services within or outside the country have been 

included in the legislation. In this study, transfer pricing regulations in the Turkish tax system are classified under tax law.  

Transfer pricing method selected from the ten countries which have been published by the OECD countries where the use of 

proce profile on transfer pricing in Turkey and selected countries expressed. 

Key Words: Multinational Company, Taxation, Transfer Pricing 

Jel Code       : F23, H2, H26 

 

 

1. Gir iş    

Kamu kesiminin en önemli finansman kaynaklarından biri vergilerdir. Ulus ötesi mal ve hizmet transferinde vergilerin tam ve 

sorunsuz tahsili birtakım zorlukları da beraberinde getirmektedir. "Ana merkezi Almanya'da olan Çok uluslu şirketin bağlı 

şirketlerinin ya da şubelerinin Türkiye'de olması halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır? Ana merkez ve şubeler, bağlı 

şirketler arasındaki mal ve hizmetlerin transferinde geçerli olan fiyatın optimal seviyesi nedir? Firmaların bu transferlerden 

doğan kazançlarından elde edecekleri örtülü kazancın vergilendirilmesinde hangi esaslar dikkate alınmalıdır?" gibi soru ve 

sorunların artması hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. Uluslararası ticari 

faaliyetlerden doğan vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçebilmek adına transfere konu olan mal ve hizmetlerin 

vergilendirilmesinde bazı uygulamalar söz konusudur. Bu uygulamalardan biri transfer fiyatlandırması ile bütünlük sağlayan 

emsal fiyat uygulamasıdır. Uluslararası düzenlemeler içinde emsal fiyat uygulamasına yönelik öncü ve yaygın uygulamalar 

OECD tarafından sunulmuş ve birçok ülkenin (üye olan ya da olmayan) tercihi olmuştur. Küresel ölçekte transfer 

fiyatlandırmasına yönelik çalışmaların OECD, ABD ve AB tarafından belli bir disiplinde yürütüldüğü görülmektedir.Ülkemiz 

OECD'nin rehberinden yararlanarak örtülü kazanç müessesine 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer verilerek buna 

ilişkin detaylar çalışmada ifade edilen kanunlarla açıklanmıştır. Çalışmada, Türkiye’de transfer fiyatlandırma müeesesinin 

vergisel boyutu ele alınmış ve seçilmiş ülkelerde transfer fiyatlandırması metotlarına ilişkin bilgiler sunulmuştur.    

 

2. Trans fer Fiyat lamas ı Kavramı  

Çok uluslu şirketler, üretim hacimlerini genişlettikçe birçok ticari iş ve işlemler şirket içinde her bir bölüm ayrı birer kâr ve 

maliyet merkezi gibi hareket etmektedir. Bölümler arasında bazı birimler hammadde satın alırken, bazısı yarı mamul 

üretmektedir bir kısmı ise mamulleri nihai hale getirmektedir(Çak, 2008, s.35). Bölümler ya da firmanın farklı departmanları 

arasında mal ve hizmetlerin satış fiyatı olarak belirlenen bu fiyat transfer fiyatlandırmasıdır(Galway, 1990, s.18).  Bir diğer 

tanımla transfer fiyatlandırması, bir firmanın kendi şubeleri, bağlı şubeleri, ilişkili kişilerle (Masun, 2019, s.250), aynı şirkete 

ait bölümler arasındaki mal ve hizmet transferinde uyguladıkları fiyat ve parasal değerlerin iktisadi ve ticari ortamın dikkate 
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alınarak belirlendiği fiyattır(Kara ve Can, 2017). Genel anlamda transfer fiyatı, ilişkili tarafların işlemleri için geçerli olan fiyat 

olarak adlandırılır(Cooper vd., 2017). Öyle ki bir işletmenin mal veya hizmetlerinin çıktı fiyatı, diğer işletmenin girdi fiyatını 

oluşturur. Böylece farklı işletme birimleri arasındaki transferde satış yapan işletme için bu fiyat en yüksek rakamı ifade ederken 

mal ve hizmetleri satın alan işletme için en düşük rakamı ifade etmektedir (Kaygusuz ve Dokur, 2010, s.408). Aynı ülke içinde 

gerçekleştirilen faaliyetler, transfer fiyatlandırması olarak adlandırılırken uluslararası düzeyde şubeler arası sağlanan mal ve 

hizmet alışverişindeki faaliyetlerin fiyatı uluslararası transfer fiyatlandırması olarak adlandırılır(Güney ve Bozkurt, 2011, 

s.151).  Maliyeti oluşturan transfer fiyatları arz fiyatları veya dağıtım fiyatları olarak adlandırılır (Masun, 2019, s.250).  Bir 

diğer ifadeyle, transfer Fiyatlandırması, mal, hizmet ve gayri maddi haklardan doğan hizmetlerin bağlı olan işletmeye sunulan 

satış fiyatıdır(OECD, 2017). Aslına bakılırsa transfer fiyatlandırması bir işletmenin bağlı şirketleriyle arasındaki gelir, gider, kâr 

paylaşımını ilgilendiren konularda ortak eylem birliği sağlayan fiyatlandırmadır (Öncel, 2002, s.4). Transfer Fiyatlandırması 

belirlemenin genel amacı kâr maksimizasyonudur(Güney ve Bozkurt, 2011, s.152). Kâr maksimizasyonu amacıyla yurt içi ve 

yurt dışı mal ve hizmet transferlerinden elde edilecek kazançların arttırılmasından doğan pazar verimliliğinin devamlılığı esas 

alınmaktadır(Rugman ve Eden, 2017, s.2). Çok uluslu şirketler, kâr maksimizasyonunun devamı için vergiden kaçınma 

eylemini seçerler böylece daha az vergi ödemek isterler. Açıkçası mükellefler, vergi kanunlarına aykırılık teşkil etmeden 

vergiden kaçınırlar. Şöyle ki mükellefler vergi kanunlarındaki boşluklardan yararlanarak vergiye konu olacak işlemlerini vergi 

dışı bırakırlar(Işık, 2005, s.42). Çok uluslu şirketlerin, kâr maksimizasyonuna ilişkin vergilemeyle ilgili amaçlarında temel husus 

"daha az vergi" ödeme düşüncesi yer almaktadır. Vergileme konusunda dikkat çeken amaçta çok uluslu şirketler, vergi yükü 

düşük olan ülkeye ucuz fiyatla mal satarak bu ülkeden ithal edilecek mallar için aşırı fiyatlar uygulamaktadır. Çok uluslu 

şirketler, küresel vergi yüklerini yüksek vergi ödeyen ülkelerden düşük vergi ödeyen ülkelere aktarmaktadırlar. Şirketler dört 

yolla vergi yüklerini en aza indirmeyi planlarlar, bunlar(Ertürk, 2018, s.9-11); Vergi oranı yüksek ülkelerde çok uluslu şirketlere 

bağlı şirketlerden yüksek fiyatla mal ve hizmet alımıyla daha az vergi ödenmesi, ilişkili firmalarına kendi teknolojisini ve 

pazarlama tekniklerini kullandırma, patent, know how, tescilli marka, gibi gayri maddi hakların bedellerin çok düşük ya da 

bedelsiz olarak verilmesi, ithal ettikleri malların transfer fiyatlarının düşük gösterilmesi yoluyla gümrükte daha az vergi 

ödenmesi, ortak harcamalarının bağlı şirketler arasında dağıtılmasıyla vergi yükünün dağıtılması olarak ifade edilmektedir. 

Çok uluslu şirketler, vergi sonrası küresel kârlarını maksimize etmek için vergi yükünü ve tarifeleri yönetmek, vergi 

düzenlemelerine uyum sağlamak(Masun, 2019, s.251), suretiyle dış ticaret üzerinden alınan vergileri düşürmeyi amaçlarlar. 

Öyle ki vergi tevkifatında matrahı gizlemek, dolaylı yoldan vergi yükünü azaltmak gibi eylemler gerçekleştirirler(Ceran, 2007, 

s.104). Transfer fiyatlandırmasının yönetim ile ilgili amaçları, çalışanların ve yöneticilerin adaletli performans 

değerlendirmelerinin yapılarak firmadaki her kesimin motivasyonunu sağlamaktır. Böylece çok uluslu şirketler, hem şirkete 

hem de kurallara uyum sağlayan personel gücü ile üretimlerine devam etmeyi arzu ederler(Masun, 2019, s.251). Bu açıdan 

belli rutinlerde çalışanların performans değerlendirmelerini yaparak bütünleşik faaliyetler sürdürmektedirler(Işık, 2005, s.28). 

Hedeflenen üretim miktarlarına ulaşmak için hedef uyumlarını teşvik eden stratejik plânlar oluştururlar(Masun, 2019, s.251). 

Transfer fiyatlandırmasının uluslararası amaçları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Temel anlamda uluslararası amaçlar, 

rekabet gücünü arttırma, kârı en az vergi ödenecek tek merkezde toplama, kârın döviz kuru dalgalanmalarından 

etkilenmemesi için önlemler alma, gerçek maliyetleri yansıtma şeklindedir(Carvens, 1997, s.136).  

 

3. Trans fer Fiyat landırmas ı ve Vergilendirme 

Küreselleşme ile birlikte soğuk savaşta yaşanan "bölünme" anlayışının yerini "bütünleşme" almıştır(Friedman, 2002, s.31).  

Küreselleşme, uluslararası mal ve sermaye hareketlerinin hızla arttığı bir dünyada vergilemede rekabetten pay alma alanıdır 

(Öz ve Yaraşır, 2009, s.33).  Bu pay alma sürecinde transfer fiyatlandırması ve vergilemeye ilişkin önemli iki konu ayrımı 

mevcuttur. Bunlardan birincisi çok uluslu şirketlerin daha az vergi ödemek için vergi rekabeti durumunu gözetmeleridir. 

Ülkeler, daha fazla vergi geliri elde etmek için firma yatırımlarını kendi ülkelerine çekecek vergi sistemleri 

oluşturmaktadır(Kovancılar vd., 2007, s.60). Buradaki firma yatırımları, çok uluslu şirketlere ait yatırımlardır. Çok uluslu 

şirketler, küresel alanda ticari iş ve işlemlerini sürdüren farklı milletlerden oluşan çok sayıda tüzel kişiliğin ticaret yaparak 

kârlarını en çoklamak amacıyla bir araya gelen gruplardır. Çok uluslu şirketlerin genel merkezi belli bir bölgede bulunurken 

birden fazla ülkede şubeleri ve bağlı şirketleri vardır. Şubelerin farklı ülkelerde olması ekonomik açıdan tek bir işletme gibi 

ticari faaliyetlerini sürdürmelerine engel değildir. Bilakis hukuksal açıdan farklı uygulamalar yürütülse bile ekonomik açıdan 

tek bir işletme sayılırlar(Işık, 2005, s.17). Genel merkez, şubeler ve bağlı şirketler üzerinde yetkilidir yatırım ve üretim kararları 

genel merkezde alınır. Çok uluslu şirketler, ulus ötesi alanda mal ve hizmet üretip fikirleri, zevk ve teknolojileri dünyanın her 

yerine dağıtmayı amaçlar. Şirketlerin faaliyet alanları enerjiden finansa, finanstan teknolojiye, teknolojiden güvenliğe kadar 

uzanmaktadır(Aktan ve Vural, 2005, s.1).  Çok uluslu şirketler bu ve benzeri faaliyet alanlarında çeşitli mal ve hizmetlerin 

sunumunda diğer çok uluslu şirketlerle rekabet içindedirler. Bu rekabet dolayısıyla şirketler herhangi bir ülkeye bağlı 

kalmaktan ziyade diğer ülkelere de kaynaklarını aktarma düşüncesi içine girmişlerdir. Bu açıdan vergi politikalarının çok uluslu 

şirketleri ülkeye çekecek mahiyette olması önem arz etmiştir(Altınbaş, 2017). Ülkeler, uluslararası sermayeyi kendilerine 

çektiklerinde çok uluslu şirketler ticari faaliyetleri ile ilgili en fazla kâr sağlarken en az vergi ödeme stratejilerinin farkında 

olmalılar. Çok uluslu şirketler, bir ülkedeki bağlı şirketlerinin de ticari faaliyetlerinden elde ettiği kârı ana ülkedeki (farklı ülke) 

şirketine aktarmaktadırlar. Vergi oranlarının düşük olduğu ülkede, kârın önemli bölümü mali tablolara yansıtılmaktadır 

böylece çok uluslu şirketler vergi sonrası kârın yüksek olmasını amaçlarlar. Bu bağlamda ülkeler yatırımları transfer 

fiyatlandırmasına yönelik ulusal ve küresel çapta uygulamalar mevcuttur(Pehlivan ve Gökbunar, 2010, s.102). İkincisi ise 

herhangi bir ülkede faaliyetlerini sürdüren çok uluslu şirketleri, emsal fiyata aykırı bir transfer fiyatı belirleyerek vergi 

matrahlarını düşük seviyede göstermektedirler. Emsallere aykırı olarak belirlenen transfer fiyatlandırması yoluyla vergi kayıp 

ve kaçaklarına sebebiyet veren firmalar için ülkeler uluslararası anlaşmalar ve belli standartlar belirlemişlerdir. Şirketler, 



kârlılığını sürdürebilir kılacak fiyatlandırma politikaları oluşturmak isterken(Ertürk, 2018) vergi idareleri de ulus içi ve ulus ötesi 

ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi sürecinde özellikle vergi denetimlerine daha fazla önem vermektedir(Öz, 2019, s.16).  

3.1. Trans fer Fiyat landırmas ının Vergi Kayıp ve Kaçak lar ı Aras ındak i İ l işk i  

Çok uluslu şirketlerin, emek ve sermayeyi uluslararası düzeyde akışkan seviyede kullanıp bütünleşmiş dünya ağında bunu 

kendilerine çekecek bir sistem kurmaları ulus devletlerin yönetim, vergilendirme, uluslararası ticaret konusunda birtakım 

kurallar koyması ve önlemler almasını da beraberinde getirmektedir(Hymer, 2016, s.127).  Küresel ekonomik sistemde dünya 

üzerindeki ülkeler ulusal ve uluslararası alanda vergi tabanlarını korumak için yeni yollar aramaktadırlar. Bu durum, kârlarını 

arttırmaya çalışan çok uluslu şirketler için çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Çok uluslu şirketler, ayrıntılı transfer 

fiyatlandırması düzenlemeleri, sıkı dokümantasyon gereksinimleri (Holtzman ve Nagel, 2014, s.57) ve yüksek vergilendirme 

sebebiyle vergi rekabetinin kendi lehlerine olan etkisinden faydalanmak için faaliyet merkezini değiştirme, finansal yeniden 

yapılanma ve transfer fiyatlandırması gibi yöntemleri izleyerek, uluslararası vergi avantajlarından yararlanmaktadırlar(Arslan 

ve Biniş, 2019, s.49). Transfer fiyatlandırması, çok uluslu işletmelerin kârlarını düşük vergili ülkelerde toplamalarına imkân 

tanıyan bir yoldur. Bu şekilde mükellefler gelirlerini ülkeler arasında kolayca değiştirebilmekte ve vergiden 

kaçınmaktadırlar(Günaydın ve Benk, 2003, s.158). Gelişmekte olan ülkelerin yatırım kararlarında teknoloji ve araştırma 

geliştirme yeniliklerine duydukları ihtiyaç  dolayısıyla transfer fiyatlandırmasına açık hale gelmektedir(Arslan ve Biniş, 2012, 

s.50). Uzmanlar,  transfer fiyatlandırmasının yönetiminde dört temel hedefi hayata geçirmek isterler. Bunlar(Holtzman ve 

Nagel, 2014, s.57);  

✓ Plânlama, transfer fiyatlandırmasının gelişmesine yardımcı olmak için etkin vergi oranı avantajlarıyla sürdürülebilir 

vergi planlaması geliştirmek.  

✓ Uyumluluk ve dokümantasyon, ayrıntılı transfer fiyatlandırması düzenlemeleri geliştirerek objektif ve tutarlı 

uygulamalarla cezaları analiz edip bunları belgelendirmek.  

✓ Uygulama ve politika geliştirme, şirketler arasında transfer fiyatlandırmasına konu olan işlemlerin izlenmesi ve 

belgelenmesi için belli prosedürler geliştirmek.  

✓ Yardım, transfer fiyatlandırmasına yönelik anlaşmazlıkların farklı hizmetlerle çözülmesine yardımcı olmak. Bu farklı 

hizmetler, yetkili makamlarla müzakereler, tahkim ve dava sürecindeki hizmetler olarak çoğaltılmaktadır. 

 

3.2. Türk  Vergi S is teminde Trans fer Fiyat landırmasına İ l işk in Düzenlemeler  

T.C. Anayasası'nın Siyasi Haklar ve Ödevler kısmının vergi ödevi başlığı altında yer alan 73. maddesinin 1. bendinde "Herkes, 

kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." ifadesi yer almaktadır. Gerçek ve tüzel 

kişilerin vergi ödevinin yerine getirmesi konusunda kamu otoritesi, cebir unsuruna dayalı olarak vergileri tahsil etmektedir. 

Bu anlamda çok uluslu şirketler de transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye uygulamaları yoluyla vergiden kaçınmaksızın 

ticari işlemlerinden doğan kazançlarının sorumluluğundaki vergi ödevini kanunlara uygun olarak yerine getirmeliler. 

Ülkemizde transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç müessesesi konusunda bazı düzenlemeler mevcuttur. 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda transfer fiyatlandırması müessesesine ilişkin detaylar 12. ve 13. maddede düzenlenmiştir. 5520 

Sayılı Kurumlar Vergisi ile Madde 12-(1) "Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya 

dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz 

sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.” Madde 13 -(1) "Kurumlar, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat 

ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir." Örtülü kazanç, kurum kazancının 

vergilendirildikten sonra kâr dağıtımının yapılması yerine kazancın belirli hukuki yollar ve bunlara yönelik ilişkiler kullanılarak 

kurumlar vergisi dışında bırakılacak şekilde ortaklar lehine aktarılmasını ifade eder. Kanunlarda yapılan çalışmalarda, transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, transfer fiyatlandırması kapsamında düzeltme işlemleri, dönem sonu işlemleri, 

hazine zararı, kar payı dağıtımı, ilişkili kişiler ve emsallere uygunluk ilkesi, emsale uygun fiyatın belirlenmesinde kullanılan 

yöntemler, peşin fiyat anlaşmaları ve transfer fiyatlandırması gibi hususlar kapsamında değerlendirilmiştir(Kara vd., 2017, 

s.15).  

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek Giderler” başlıklı 41/5. maddesi, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı müessesesinin yasal temelini teşkil etmektedir(Kara vd., 2017, s.15). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu  Madde 

41(5) "Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme 

aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır. Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve 

kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi 

veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi sayılır. Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, 

kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her 

hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından 

beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemleri buna 

göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır." 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Madde 24(2) b; "Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden 

çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hasılanın bir bölümünün doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmesi 

halinde, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına 27. madde hükümlerine göre ilave yapılabilmektedir." İlgili 



 

 

düzenlemenin amacı, çok uluslu şirketlerin aralarında düşük fiyattan transfer fiyatlandırması uygulamak suretiyle ithalatçı 

ülkenin vergi gelirlerinin tahrip edilmesinin önüne geçmektir. Gümrük Kanunu’nun 24. maddesine göre de ithal eşyasının 

gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta aynı kanunun 27. ve 28. 

maddelerine göre gerekli düzeltmelerin yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Bunlara ek olarak, bir kıymetin diğer 

bir kıymete “çok yakın“ olup olmadığını belirlerken, ithal eşyasının niteliğinin göz önüne alınması gerekmektedir(Alıcı, 2016, 

s.21). 

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Madde 59'da 

5520 sayılı Kanunun 13. maddesine ek olarak transfer fiyatlandırmasıyla ilgili birtakım ilaveler yapılmıştır. Kanunlarda yer 

alan bu düzenlemelere ek olarak bazı tebliğler ile konuya açıklık getirilmiştir. Bu tebliğler, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği, 2 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ve 3 Seri No’lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve son olarak Transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenleme, 2151 sayılı “Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi” sidir. Kararnamede, yasal hadleri aşan şirketler için genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke 

bazlı raporlama şeklinde yükümlülüklere dair detaylar yer almıştır. Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini 

tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için %50 oranında indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması 

öngörülmüştür(https://www.mevzuat.gov.tr/aramasonuc).  

Söz konusu tüm düzenlemeler çok uluslu şirketlerin, kazançlarını verginin hiç olmadığı veya vergi oranının düşük olduğu 

ülkelerde faaliyetlerini gerçekleştirirken vergi matrahlarının aşınmaması adına önlemleri içermektedir. Bu ve benzeri sorunları 

çözmek amacıyla uluslararası vergi anlaşmaları imzalanmaktadır. Uluslararası anlaşmalar sonrasında ülkeler, kurumlar vergisi 

konusunda gerek duyulduğu takdirde değişiklikler ya da buna eklemeler yapmaktadırlar(Nas, 2018, s.27). Özellikle 

uluslararası vergi düzenlemelerinin kapsamı piyasa rekabetinden ziyade vergisel yöne odaklanmıştır. Uluslararası transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin vergi makamları ve politika yapıcıları OECD gibi kuruluşlarca çeşitli politika önerileri 

sunulmuştur(Ayvaz, 2017, s.4252).  

4. Trans fer Fiyat landırmas ına İ l işk in Ulus lararas ı Düzenlemeler  

Transfer fiyatlandırmasına yönelik uluslararası düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Teşkilatı (OECD-The Organization for Economic Cooperation and Development) ve Avrupa Birliği tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uluslararası düzenlemelerin temel amacı vergilendirme sürecinde matrah aşındırmalarının ve 

çifte vergilendirmenin önlenmesidir.  Bu amaçla 1979 yılında OECD, “Çok Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri için Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi"ni yayımlamıştır. Rehberde vergi uyumunun daha basit hale getirilmesi, sınır ötesi mal ve hizmet 

transferinde gelirin doğru bir şekilde vergilendirilmesi konusunda vergi idarelerine önerilerde bulunmaktadır. Söz konusu 

raporda "Emsallere Uygunluk İlkesi" yer almış(Ertürk, 2016, s.21) ve 1995 yılında OECD, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ve 

karşılaştırılan işleme dayalı net kar yöntemini içeren rehberi yayımlamıştır. Belli aralıklarla yayımlanan OECD Transfer 

Fiyatlandırması rehberlerinin içerikleri vergi dairelerine vergileme sürecinde yardımcı olacak prosedürler sunmaktadır(OECD, 

2020). Transfer fiyatının belirlenmesinde OECD tarafından kaynak esası ve ikametgâh esası ya da her ikisinin birlikte 

kullanılması söz konusudur. İkametgâh esaslı sistemde, bir ülkede o ülkeye yerleşmiş tüm kurumların veya kişilerin ülke içi/dışı 

elde ettikleri tüm gelirler verginin matrahına dâhil edilir. Kaynak esaslı sistemde, kurumların yaratmış olduğu söz konusu 

gelirin ikametgâha bakılmaksızın o ülke sınırları içinde elde edilip edilmemesine bakılır. OECD rehberinde esas olan ilişkili 

kişi/kuruluşlar arasındaki transfer fiyatlandırmasının emsal bedel (arms’length) prensiplerine uygun  olması önerilir. Emsal 

bedel, şirketin bağlı şubelerle grup şirketleri arasında mal ve hizmet alım satımlarındaki transfer fiyatının iki bağımsız şirket 

arasında gerçekleşiyormuş gibi sayılmasıdır(Masun, 2019, s.252). Bu açıdan Emsallere Uygunluk İlkesi, OECD üyesi 

ülkelerinin üzerinde anlaştıkları uluslararası standarttır. Bu ilke, OECD Model Vergi Anlaşmasının 9. maddesinde ifade 

edilmektedir: “[İlişkili] iki işletme arasındaki ticari ve mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız bir şekilde 

birbirleriyle iş yapan bağımsız işletmeler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu işletmelerden birisinde 

oluşması gereken, fakat bu koşullardaki farklılaşma nedeniyle oluşmayan kazanç, söz konusu işletmenin kazancına eklenebilir 

ve buna göre vergilendirilebilir.”(OECD, 2010, s.23). İlkede, çok uluslu şirket üyelerinin her birinin bağımsız birer varlık olarak 

faaliyet gösterdiğini bu suretle ayrı varlıklar olarak algılandıkları ifade edilmektedir. İlişkili işlemlerde emsallere uygunluk 

prensibi kullanılmasıyla işletmeler arasında rekabetin dengede tutulacağının üzerinde durulmuştur(Ertürk, 2018, s.26). OECD, 

transfer fiyatlandırması emsal bedel tespitinde kullanılacak yöntemleri Geleneksel İşlem Yöntemleri; Karşılaştırılabilir Kontrol 

Edilemeyen Fiyat, Yeniden Satış Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemi ve İşlemsel Kâr Yöntemleri; Kâr Bölüşüm Yöntemleri 

ve İşlemsel Net Kâr Marjı olarak sınıflandırmıştır.  Geleneksel işlem yöntemlerinden birincisi, Karşılaştırılabilir İlişkili Olmayan 

Fiyat Yöntemi, kontrol altındaki işlemlerin gerçekleştirilmesinde transferi yapılan mal veya hizmetin benzer durumlardaki 

kontrol dışı işlemlerde transfer edilen mal ya da hizmetler için alınan fiyat ile kıyaslanmasıdır(OECD,2017). Daha açık bir 

ifadeyle bağımsız şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatı, bağlı ortaklıklar arasında benzer işlemler 

sırasında oluşturulan fiyatla kıyaslar(Çak, 2008, s.44). Yöntemlerden ikincisi, Yeniden Satış Fiyatı, çok uluslu şirketin ilişkili 

bir kuruluştan satın aldıkları bir ürünün bağımsız bir işletmeye satarken yeniden fiyatlandırılmasıdır. Üçüncüsü, Maliyet Artı 

Yöntemi, kontrollü işlemlerde mal tedarikçisi tarafından belirlenen transfer fiyatlandırma yöntemidir burada tedarikçi, kâr elde 

etmek için söz konusu maliyete uygun bir maliyet eklemektedir(OECD, 2017). Maliyet artı yönteminde yeniden satışta satın 

alma işlemini gerçekleştiren bağlı ortak, o mal ya da hizmete katma değer sunmaktadır(Çak, 2008, s.48). İşlemsel kâr yöntemi, 

mevcut net kâr ile ilişki işlemden elde edilen net kârın uygun paydaya oranını irdelemektedir(Ertürk, 2018, s.111). İşlemsel 

kâr yöntemlerinden birincisi, Kâr Bölüşüm Yöntemi,  ilişkili işletmelerin toplam kârı olan konsolide kârın belli prensipler 

çerçevesinde ilişki işletmeler arasında bölüşülmesidir(OECD, 2017, s.29). Kar bölüşüm yöntemi, kontrol altındaki bir 

işlemdeki özel durumların elde edilen kâr üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır(Çak, 2008, s.50).  

İşlemsel Net Kâr Marjı Yöntemi ise, vergi mükelleflerinin kontrollü bir işlemde uygun bir esasa göre net kâr marjını inceleyen 

https://www.mevzuat.gov.tr/aramasonuc


kâr yöntemidir(OECD, 2017, s.31).  Bu açıdan, maliyetlerin indirilmesinden sonra elde edilen faaliyet kârını, satışlara, 

maliyetlere, varlıklara ve benzeri mali büyüklüklere oranlayarak elde edilen kârı baz almaktadır(Çak, 2008:51).  

Amerika'da 1928 yılında resmi anlamda transfer fiyatlandırmasından söz edilmiş olup 1954 yılında ABD Gelir Yasası'nın 482. 

bölümünde vergi mükellefleri tarafından yapılacak gelir ve gider dağıtımında dikkat edilecek hususlara değinilmiştir. Aynı 

bölümde vergileri azaltan faktörler üzerinde çalışmalar hedeflenmiştir. ABD, ilerleyen yıllarda Emsallere Uygunluk İlkesi, 

Karşılaştırılabilir Kontrol Edilemeyen Fiyat Yöntemi, Serbest Satış Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemlerini önermiştir(Biyan, 

2007:82). ABD düzenlemelerinin temel hedefi, vergi mükelleflerinin ABD gelir beyannamesinde emsallere uygun sonuçların 

yansıtılmasını istemektedir(Ertürk, 2018, s.45).  Nihayetinde ABD, 1968 yılında yapmış olduğu düzenlemeleri OECD Transfer 

Fiyatlandırma Raporuna yansıtarak emsallere uygunluk ilkesinin uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağlamıştır(Ertürk, 

2018, s.34).  

Transfer fiyatlandırması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin AB’deki ilk çalışmalar 1976 yılına kadar uzanmaktadır. 

Bu çalışmalar, tahkim anlaşması niteliğinde olup emsallere uygunluk ilkesine aykırılık ve çifte vergilendirme olması halinde 

düzeltme öngörülmesini vurgulamıştır(Işık, 2005, s.64). AB üyesi ülkeler arasında imzalanan tahkim anlaşması uyarınca 

benimsenen temel ilke,  emsallere uygunluk ilkesi olduğu için üye ülkelerin farklı ülkelerdeki bağlı şirketleri arasında yaptıkları 

mali işlerin bağımsız şirketler arasındaki mali işleri ile benzer ilişkileri yansıtması öngörülmüştür(Işık, 2005, s.65). 

5. Seçilmiş  Ülkelerde Transfer Fiyat landırmas ı Metot lar ı  

Ülkeler, yabancı yatırımları çok uluslu şirketler vasıtasıyla kendilerine çekmek için yatırımcılara vergi indirimleri sunmaktadır. 

Vergi indirimleri, ülkeler arasında rekabetin artmasını tetiklerden bir yandan da transfer fiyatlandırmasında emsal bedelden 

uzaklaşılmasına sebep olmuştur(Çak, 2008, s.83). Ulus devletlerin ulus ötesi ticari faaliyetlerden doğan vergi gelirlerinin 

aşınmasına engel olmak amacıyla uluslararası kuruluşlar belli standartlar sunmaktadır. Bu kurumlardan biri olan OECD, çeşitli 

metotlarla transfer fiyatlandırmasında emsal bedelin önemini açıklamaktadır. OECD, transfer fiyatlandırma rehberi, transfer 

fiyatlandırma projesi, mali işlemler için yönlendirici kılavuz, vergi daireleri için öneriler oluştururken dijitalleşen vergi 

sistemlerini ayakta tutmak adına önerilere açık platformlar oluşturmaktadır. OECD'nin söz konusu fiyat metotlarını belli bir 

disipline bağlama sebebi dünya üzerindeki ulus devletlerin vergi kayıp ve kaçaklarını yaşamalarının önüne geçebilmek ve 

uluslararası bir standart üzerinden emtia işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Böylece, vergi idaresi, mükellef ve ulus 

devletler açısından adil bir süreç amaçlanmaktadır(OECD, 2020). Sürecin sürdürülebilirliği noktasında transfer fiyatlandırması 

metotlarında mükelleflere emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yöntem seçme imkânı tanınmıştır. Bu konuda mükellefler, 

ilişkili kişilerle gerçekleştirdikleri ticari işlemleri analiz etmeli, bu kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlerle bağımsız kişiler arasında 

gerçekleştirdikleri işlemleri karşılaştırmalı ve böylece emsallere uygun bir fiyatlama yapmalıdırlar. Mükellefler, OECD 

rehberinde yer alan temel metotlardan işlemlerine en uygun olanı seçmeli ve işlemlerin niteliğine göre fiyat belirlemektedirler. 

OECD'nin transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan yöntemlerin hiçbiri emsallere uygunluk ilkesi kapsamında bir fiyat 

belirlemek için yeterli olmuyorsa mükellefler kendileri bir yöntem belirleyebilirler. Bu yöntem "Işlemin Niteliğine En Uygun 

Metot"tur(OECD, 2017, s.151).  Ülkeler, kendi yasal mevzuatları kapsamında ve OECD' nin rehberi öncülüğünde birtakım 

metotlar uygulamaktadır. Seçilmiş ülkelerin ilişkili kişilerle yapacakları işlemlerde kullanacakları transfer fiyatlandırması 

metotlarının ifade edildiği ülkeler Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Nijerya, Çin, Hindistan, Kanada, Malta, İtalya, 

Güney Afrika'dır.Türkiye'de kullanılan transfer fiyatlandırma metotları, Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, 

Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar Bölüşüm Yöntemi ve Diğer Yöntemlerdir. Mükelleflerin işlemlerine yönelik bu yöntemler, 

uygun bulunmazsa emsal fiyatı belirlemek için işlemlerin niteliğine uygun diğer yöntemleri seçeceklerdir. İtalya'da, 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, İşlemsel Net Marj Yöntemi, Kar Bölüşüm Yöntemi ve Diğer Yöntemler 

kullanılmaktadır. Mükellefler, Diğer Yöntemleri belli durumlarda kullanabilir, bunlar; 

 

• Bu yöntemlerden hiçbiri kontrollü bir işlemin fiyatlandırmasını saptamak için emsallere uygunluk ilkesini esas alarak 

güvenilir sonuçlar vermiyorsa,  

• Farklı metotların karşılaştırılabilir kontrolsüz işlemlerin uygulanmasında bağımsız işletmelerin elde etmeleri 

bekledikleri tutarlı bir sonuçla uygunluk arz ediyorsa.  

 

Hindistan, Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar Bölüşüm, Diğer Yöntemler 

kullanılmaktadır. Hindistan, transfer fiyatlandırmasında en uygun yöntemi belirlemeyi amaçlamaktadır. Hindistan yerel 

mevzuatında malların uluslararası dolaşımında transfer fiyatlandırmasına yönelik spesifik fiyatlama rehberi mevcut değildir. 

ABD, Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar Bölüşüm, Diğer Yöntemler ve 

bunlara ek olarak piyasa değeri ile edinim(satın alma) fiyat yöntemi kullanılmaktadır. Çok uluslu firmalar, en uygun yöntemi 

en iyi metot olarak değerlendirmektedir. İsviçre, Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net 

Marj, Kar Bölüşüm, Diğer Yöntemleri kullanılmaktadır. OECD rehberindeki fiyatlandırma yöntemlerine güvenmektedir ve en 

uygun yönteme eğilmektedir. Malta, herhangi bir transfer fiyatlandırma metodu kullanmamaktadır. Mevzuatlarında transfer 

fiyatlandırmasına yönelik yöntem mevcut değildir. Malta ise transfer fiyatlandırması rehberinden faydalanmaktadır. Nijerya, 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar Bölüşüm, Diğer Yöntemleri 

kullanmaktadır. Nijerya'da vergi mükellefleri, kontrollü işlemler için başka herhangi bir transfer fiyatlandırma yöntemi 

benimseyebilir. Söz konusu fiyat yöntemi emsallere uygun fiyatlandırma yönteminin bir bileşeni olmalıdır.  Her kontrollü 

işleminin fiyatlandırılmasında emsallere uygunluk ilkesine özen gösterilerek fiyatlandırma buna uygun şekilde 

yapılmaktadır.Güney Afrika, Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar Bölüşüm, 

Diğer Yöntemleri kullanılmaktadır. OECD’nin transfer fiyatlandırma rehberinden faydalanmaktadırlar. Kanada’da ilgili 

mevzuatta transfer fiyatlandırmasına yönelik herhangi bir yöntem belirtilmemiştir.  Ancak yayımlanan yerel idari rehberde 

OECD'nin transfer fiyatlandırması rehberinden faydalanmaktadırlar. Hükümet tarafından kullanılan transfer fiyatlandırması 



 

 

yöntemi, Yöntem Hiyerarşisi ve En İyi Metottur. Çin, Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden Satış, Maliyet Artı, İşlemsel 

Net Marj, Kar Bölüşüm, Diğer Yöntemler kullanılmaktadır. Gelir yaklaşımı ile uyumlu diğer yöntemlerde "kârlar, ekonomik 

faaliyetlerin bulunduğu yargı çevresinde vergilendirilmelidir" ilkesi ile süreç devam ettirilir. Vergi makamları, uygun transfer 

fiyatlandırma yöntemini seçerken karşılaştırılabilirliğe dayalı olarak işletmelerin ilişkili taraf işlemlerini incelemeye özen 

göstermektedir(OECD, 2020). Ülkeler, transfer fiyatlandırması ile ilgili hangi yöntemi uygulayacağına karar verirken birtakım 

değişkenleri göz önünde bulundurmalılar. Transfer fiyatlandırmasında kullanılacak yöntemler, transfere konu olan işlemin 

niteliğine, işlemlerdeki karşılaştırılabilir durumlara göre değişmektedir. Ülkeler, kendileri için en çok faydalı olacak yöntemleri 

tespit etmeye çalışmaktadırlar. Şayet, transfer fiyatlandırması yöntemlerinden hangisinin kullanım önceliğinin bulunduğuna 

ilişkin kesin bir öneri bulunmamaktadır. Almanya, İngiltere, Amerika ve Fransa gibi ülkelerde OECD rehberinde  ve ülkemizde 

en çok önerilen yöntem; Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemidir. Bahsi geçen tüm metotlarda fiyat veya kâr marjlarının emsale 

uygunluğu önem arz etmektedir. Bunun yanında mevzuatımızda mükelleflerin yöntem seçiminde serbest bırakılmış olmaları 

istenilir bir uygulama olarak görülebilir(Orkunoğlu, 2008, s.8).  

Seçilmiş ülkelerin transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanması konusunda kullanılan kriterler hiyerarşik metot, en 

uygun metot ve diğer metot olarak üçe ayrılmaktadır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Nijerya, Çin, Hindistan, 

İtalya, Güney Afrika sadece "En Uygun Yöntem"i kullanırken Kanada hem "Hiyerarşik Yöntem"i hem "En Iyi Yöntemi" birlikte 

kullanmaktadır. Malta ise hiçbirini tercih etmemiştir. En iyi yöntem kuralında mükelleflere kendileri için en uygun yöntemi 

seçme serbestisi sağlanmaktadır(Çelebi ve Özcan, 2017, s.292). Türkiye, İtalya, Çin, İsviçre, Nijerya, Amerika, Hindistan, 

Malta, Kanada'da emtia işlemlerine yönelik mevzuatlarında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Güney Afrika'da da özel 

bir düzenleme olmamakla birlikte kontrollü işlemler için transfer fiyatlandırması rehberinin 2.18 ve 2.22  paragraflarını takip 

etmektedirler. İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri, transfer fiyatlandırması rehberi ve hazine düzenlemeleri kapsamında 

transfer fiyatlandırması sürecini takip etmektedir(OECD, 2020). 

6. Sonuç 

Çok uluslu şirketler ticari faaliyetlerinden elde edecekleri kârı yüksek seviyede tutmak için en az vergi ödeyecekleri ya da hiç 

vergi ödemeyecekleri yerlerde yatırımlarını gerçekleştirirler. Çok uluslu şirketler bağlı şubeleri ve firmaları arasında kâr 

aktarımlarını gerçekleştirirken vergi matrahında aşınmalara sebebiyet verirler. Bu sebeple OECD, kâr aktarım sürecinde vergi 

matrahı aşınmalarını engellemek adına transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi ve vergi daireleri 

için transfer fiyatlandırma metotları konusunda çeşitli ilkeler sunmuştur. Özellikle emsallere uygunluk ilkesi ile mükellefler ve 

vergi idareleri arasındaki kontrol mekanizması oluşturularak vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmeyi amaçlamıştır. Türk 

vergi sistemi içinde transfer fiyatlandırması düzenlemelerini içeren kanunlarda OECD’nin önermiş olduğu emsallere uygunluk 

ilkesi uygulanmaktadır. Böylece transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazançlardan doğacak olağanüstü kârların önüne 

geçmek amacıyla uluslararası kuruluşun önerisi dikkate alınmıştır. Dolayısıyla disiplinli bir şekilde yürütülen vergi yönetiminde 

vergi kaçırma riskinin de kontrol altına alınması sağlanmaktadır.  Çalışma içinde yer alan seçilmiş ülkelerde çeşitli metotlarının 

uygulanmasında öncelikli tercih OECD'nin transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan emsallere uygun fiyatın 

belirlenmesidir. Ülkelerin, transfer fiyatlandırması metotlarında önem arz eden üç soru vardır. Bunlardan birincisi, ülkenin 

yasal mevzuatının ilişkili kişilerle arasındaki işlemlerde kullanılacak transfer fiyatlandırması yöntemi öngörmekte midir, ikincisi, 

ülke transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanması için hangi kriterleri kullanmaktadır, üçüncüsü ise ülkelerin yerel 

mevzuatında ya da yönetmeliklerinde emtia işlemlerine yönelik özel bir rehber varsa bu rehberde hangi yaklaşımlar 

uygulanmaktadır. Bu üç sorunun yanıtını içeren tabloda yer alan bilgiler çalışmada özet olarak sunulmuştur. Genel olarak 

ifade edilebilir ki seçilmiş ülkeler yasal mevzuatlarında transfer fiyatlandırmasına yer vererek emsal fiyata uygun işlemler 

gerçekleşmektedir. Yasal mevzuatında transfer fiyatı uygulaması bulunmayan ülkeler de OECD rehberinden 

faydalanabilmektedirler. Bununla beraber emsallere uygunluk çerçevesinde mevcut metotlar yeterli olmuyorsa ülkeler 

kendileri bir yöntem belirleyebilmektedir. Bu yöntem ise "İşlemin Niteliğine En Uygun Metot" olarak adlandırılır. Böylece, 

uluslar, emsallere uygunluk ilkesini göz önünde bulundurup en uygun metot yöntemi ile transfere konu olan mal ve 

hizmetlerin transferini piyasa koşullarında sürdürülebilir kılmaktadırlar.   
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Özet 

 

TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanması için ilk 

olarak 31/12/2005 ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu standart, Uluslararası Muhasebe Standartlarında 

meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla farklı tarihlerde çıkan tebliğlerle revize edilip, güncellenmiştir. 

12/11/2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 sıra no’lu onuncu değişiklik doğrudan Türkiye Muhasebe 

Standardı 16 tarafından yapılmış olup, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli ve uygun 

sayılmıştır.  

Bu standarda göre, maddi varlıkların gerek satın alma, gerekse amortisman ayırma da değerleme dönemlerinde Vergi Usul 

Kanununa göre önemli farklılıklar görülmektedir. Değerleme ve muhasebeleştirme yaparken, doğan farklılıkların mali tablolar 

üzerinde düzeltme yapılarak izlenmeleri de en doğru yoldur. 

Bu standart ile hedeflenen; Maddi duran varlıkların kayda alınması yani, muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin 

belirlenmesi, devamlı kullanım amaçlı maddi varlıkların ve bu maddi duran varlıkların amortismanlarının değerlemesi, finansal 

tablolara yansıtılması zorunlu ve gerekli olan amortisman tutarlarının tespit edilmesi ve değer düşüklüğü zararlarının, bunlarla 

ilgisi olan bilanço ve eklerinde verilmesi gerekli olan asgari bilgilerin belirlenmesidir. 

Bu çalışmada; Türkiye Muhasebe Standardı-16 Standardının Maddi Duran Varlıklar ile ilgili getirmiş olduğu değişiklikler 

incelenmiş, açıklanmış, örneklendirilmiş ve Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları açısından 

karşılaştırarak ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Standart, Değerleme , Amortisman, Muhasebe, Duran Varlık 

Jel Kodlar ı  :M410. 

 

 

Abst ract 

IAS-16 Property, Plant and Equipment Standard was first published in the Official Gazette numbered 31/12/2005 and 26040 

for its application in accounting periods starting after 31/12/2005. This standard has been revised and updated with 

communiqués issued at different dates in order to provide parallelism with the changes in International Accounting Standards. 

The tenth amendment numbered 30, published in the Official Gazette dated 12/11 / 2014 and numbered 29173, was made 

directly by Turkish Accounting Standard-16 (TMS 16) and was considered valid and appropriate for the accounting periods 

beginning after 31/12/2015.  

According to this standard, significant differences are observed in the valuation periods of tangible assets both in purchase 

and depreciation periods according to the Tax Procedure Law. It is the most correct way to observe the differences arising 

from this valuation and accounting by adjusting the financial statements. 

Targeted with this standard; The aim  is to determine recording tangible assets, that is accounting them, determine the book 

values, evaluate the tangible assets and the depreciation of these tangible assets, determine the depreciation amounts that 

are necessary and obligatory to be reflected in the financial statements, and to show the impairment loss in volue in the 

relevant balance sheets and attachments.  

In this study the changes brought by Turkish Accounting Standard-16  about tangible assests, explained and illustrated with 

respect to Property,Plant and Equipment in terms of Tax Procedure Law and Turkey Financial Reporting Standards. In this 

study; Turkey Standards of Accounting Standard-16 examined the changes that have brought about tangible assets, 

explained, illustrated and Tax Law and Turkey Financial Reporting Standards are discussed in terms of comparing. 

Key Words     :Standard, Valuation, Depreciation, Accounting, Tangible Assest. 

Jel Code         :M410. 
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1. Gir iş   

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kriterlere 

uyan tüm sermaye şirketlerinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanmış olan 

TMS/TFRS’lere uyum şartı getirilmiştir. KGK tarafından yapılan 14.11.2012 tarihli toplantısında, TTK’nın 

88. ve Geçici 1. maddeleri ile 660 sayılı KGK’nın 9. ve Geçici 1.maddeleri uyarınca 1.1.2013 tarihi ve sonrasında başlayan 

hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tabloların hazırlanmasında; Bakanlar Kurulu tarafından hangi şirketlerin 

denetime tabi tutulacakları saptanmıştır. 

TMS/TFRS’lerin uygulanması ile birlikte muhasebe sisteminde önemli değişiklikler meydana gelecektir. TMS/TFRS’lerin temel 

amacı, yatırımcıların doğru ve güvenilir bir şekilde karar alabilmeleri için finansal tabloların işletmenin gerçek durumunu 

yansıtacak şekilde hazırlanmasıdır. Tam set1 TMS/TFRS’lerin uygulanmaya başlanması ile birlikte TMS 16 Maddi Duran 

Varlıklar standardı hükümlerinin üretim işletmelerinde satışların maliyetine etkileyip etkilemeyeceği, şayet bir etki söz konusu 

ise bu etkilerin neler olacağının tespit edilmesidir. 

2. Standardın Amacı ve Kapsamı 

2.1.Standardın Amacı 

*Maddi duran varlıkların kayda alınması yani, muhasebeleştirilmesi, defter değerlerinin belirlenmesi 

*Devamlı kullanım amaçlı maddi varlıkların ve bu maddi duran varlıkların amortismanlarının değerlemesi 

*Finansal tablolara yansıtılması zorunlu ve gerekli olan amortisman tutarlarının tespit edilmesi ve değer düşüklüğü zararları 

*Bunlarla ilgisi olan, bilanço ve eklerinde verilmesi gerekli olan asgari bilgilerin belirlenmesi. (ŞAVLI, 2014) 

2.2.Standardın Kapsamı 

*TMS 16 standardında satış amacıyla edinilmiş olmayan, mal ve hizmet üretimi, pazarlama, satış dağıtım faaliyetleri ve 

yönetim faaliyetleri için , kullanım amaçlı olan tüm duran varlıklara uygulanır. 

*Satış amacıyla üretilmiş olan gayrimenkuller, satışa hazır gelinceye kadar, bu standart kapsamında değerlenirler. 

*Maden, petrol, doğalgaz ve benzer nitelikli yenilebilir olmayan doğal kaynaklar vb., canlı varlıklar varlıkların kullanım hakları 

bu standart kapsamında değildir. 

*Özel tükenmeye tabi varlıklar ve Özel maliyetler bu kapsamda değerlenirler. 

*Maddi olmayan duran varlıklar, firma değeri, satış amacıyla elde bulundurulan duran varlıklar ile tarımsal faaliyetlerde 

kullanılan meyvelikler, canlı hayvanlar diğer standartlarda düzenlenmiştir. 

 

*TMS 16 standardı taşıyıcı bitkilere uygulanır ancak taşıyıcı bitkilerin ürünlerine uygulanmaz. Üzüm asmaları, çay çalılıkları, 

kauçuk ağaçları ve palmiye ağaçları gibi bitkiler taşıyıcı bitkilere örnek verilebilir. Taşıyıcı bitkilerden elde edilen, üzüm, 

palmiye ağacı meyvesi, çay yaprağı bu standardın kapsamına girmez TMS 41 de değerlendirilir.(TMS 16) 

3.S tandardart ta Yer Alan Tanımlar  

Maddi Duran Varl ık lar : TMS 16; Standartta yapılan tanımıyla, mal ve hizmet üretimi veya arzında kullanılmak, başkalarına 

kiraya verilmek veya idari amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere elde tutulan ve bir dönemden (1 yıldan) daha fazla 

kullanımı öngörülen fiziki varlıklar, fiziki kalemlerdir. 

Defter Değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara 

yansıtıldığı tutarıdır 

Maliyet : Bir varlığın elde edilmesinde ya da inşaatında ödenen nakit ya da nakit benzerlerini ya da verilen diğer bedellerin 

gerçeğe uygun değerini ya da belli durumlarda ilk muhasebeleştirme sırasında ilgili varlığa atfedilen bedeli ifade eder. (Semih 

BÜYÜKİPEKÇİ, 2016) 

Amort ismana Tabi Tutar : Bir varlığın maliyetinden ya da maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin 

indirilmesiyle bulunan tutardır. 

Akt ifleş t irme de; Gelecekte işletmeye yarar sağlaması ve maliyetinin güncel olarak saptanabilmesi esastır. 

Yarar l ı Ömür: İşletme tarafından sahip olunan bir varlığın kullanılması açısından beklenen süreyi ya da ilgili varlıktan elde 

edilmesi beklenen üretim sayısı ya da benzeri üretim birimini ifade eder. 

Bir Var l ığın Kalınt ı Değeri: Bir varlık tahmin edilen kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, satılması sonucu elde edilmesi 

beklenen değerden, elden çıkarmanın tahmini maliyetleri indirilerek ulaşılan tahmini tutardır. 

Gerçeğe Uygun Değer: Piyasadaki katılımcılar arasında, ölçüm tarihinde ortaya çıkacak olağan bir işlemde bir varlığın 

satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır. (kgk, 2019) 

İ ş letmeye Özgü Değer: Bir işletmenin bir varlığın sürekli kullanımından ve yararlı ömrünün sonunda elden çıkarıldığında 

yani satıldığında elde edilmesi beklenen veya bir yükümlülüğün karşılanmasında oluşması beklenen nakit akışlarının bugünkü 

değerini ifade eder. (kgk, 2019) 

Bir Var l ığın Yarar l ı Ömrünün Belir lenmes inde Şu Faktör ler  Dikkate Alınır ; 

a)Varlığın beklenen kullanımı, 

b)Beklenen fiziksel aşınma ve yıpranma, 

c)Üretimdeki değişmeler veya gelişmeler, varlığın ürettiği ürün veya hizmetin pazardaki talep değişiklikleri nedeniyle teknik 

ya da ticari değerini yitirme, 

d)İlgili kiralama işlemlerinin geçersiz olacağı tarihler gibi varlığın kullanımındaki yasal ve benzeri kısıtlamalar. 

 

4. 25 -MADDİ DURAN VARLIKLAR  

Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağında Maddi Duran Varlıklar aşağıdaki gibidir. 

*250 Arazi ve Arsalar 



*251 Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri 

*252 Binalar 

*253 Tesis Makine ve Cihazlar 

*254 Taşıtlar 

*255 Demirbaşlar 

*256 Diğer Maddi Duran Varlıklar 

*257 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 

*258 Birikmiş Amortismanlar (-) 

*259 Yapılmakta olan Maddi Duran Varlık Yatırımları ve Verilen Avanslar 

4.1.Maddi Duran Varl ık lar ın İ lk  Defa Kayda Alınmas ı ve Değer lemes i  

Maddi duran varlıkların ilk defa kayda alınmasında elde etme maliyeti ya da üretim maliyeti hesabı alınır. 

Maddi duran varlıkların ilk defa muhasebeleştirilmesinde, elde etme maliyeti veya üretim maliyetinin 

belirlenmesi açısından mevcut uygulamalar ile ilgili bazı farklılıklar görülmektedir. 

a-V.U.K da 220 md.Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, emlak alım, taşıt alım vergileri, tellaliye giderlerinin maliyete 

eklenmesi ya da dönem giderlerine aktarılmasındaki seçim hakkı yoktur. Bu giderler, Maddi varlıklarla ilişkilendirilebildikleri 

ölçüde satın alma maliyetine dahil edilir. 

b-Maddi Duran Varlıkların kullanılacağı yere ya da yönetimin istediği kullanım şekline getirilebilmesi için bir yerden sökülüp 

taşınması ya da yerleştirilmesi amacıyla gerekli olan tüm maliyetler satın alma maliyetine dahil edilir. (Remzi ÖRTEN H. K., 

2019) 

c-Eğer maddi varlıklar vadeli, kredili, taksitle satın alınmışsa, fiyatın içine gömülü finansman maliyeti ayrıştırılır ve finansman 

giderleri içine sokulur. Elde etme maliyetleri içinde yer almaz.(Finansman giderleri) 

Maddi duran varlık işletme içerisinde üretiliyor ve nitelikli varlık özelliğini taşıyorsa ( inşası bir yıldan uzun süreye yayılıyor) 

böyle bir durumda finansman giderleri ‘Borçlanma Maliyetleri’ standardına uygun şeklinde maliyete dahil edilir. 

Satın alma esnasında elde edilen iskontolar, elde edildikten sonra kullanılabilir duruma getirilebilmesi için yapılan faaliyetler 

sırasında ortaya çıkan varlıkların satışından elde edilen tutarlar(Örneğin eski binanın yıkımından elde edilen hurda veya 

eskilerin satış hasılatları. Alınan krediler maliyete veriliyorsa bu kredinin kısa vadeli olarak kullanılmasından elde edilen faiz 

geliri) devlet teşvik ve yardımları varlığın elde etme maliyetinden indirilirler. (Semih BÜYÜKİPEKÇİ, 2016) 

 

a-Şayet, bir bina üzerinde bulunduğu arsayla birlikte satın alınmışsa, ödenen bedel arsa ve bina için ayrılmalı ve yalnızca bina 

amortismana tabi tutulmalıdır. 

b-Aktifleştirme, maddi varlığın yönetimin satın alma amaçlarında öngördüğü duruma yani kullanılabilir veya üretime 

başlayabilir hale gelmesi ile gerçekleşir. Yıl sonunun gelmesi veya üzerinden amortisman ayrılır hale gelmesi şart değildir. 

c-Yedek parça, yardımcı donanım ve servis donanımı gibi kalemler, maddi duran varlık tanımını karşılamaları durumunda, 

maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir ve amortismana tabi tutulurlar. Aksi durumda ise, stok olarak sınıflandırılırlar. 

Yani Maddi duran varlığın bir dönemden fazla hizmet etmesi beklenir. Maddi duran varlıkların yedek parça stokları, 

aktifleştirilerek amortismana tabi tutulur. 

Örneğin: Bir inşaat firmasının kamyonları için aldığı kışlık lastikler, bir maddi duran varlıktır. Lastiklerin ekonomik ömrü 4 yıl 

veya 50.000 km.dir. Lastikler alındığı andan itibaren kullanılmasa bile yıpranmaya başlar. Burada önemlilik sınırı da göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

a-Maddi varlık kullanıma alındıktan veya kısmen veya tamamen amorti edildikten sonra bazı parçaların yenilenmesi ve buna 

ikame parçalar takılması halinde bu parçalar ayrı bir varlık olarak değerlenirler ve ayrıca amorti edilirler. Eski parçanın değeri 

değerinden çıkarılır. 

b-Varlıklar aktifleştirildikten sonra meydana gelen ve tesislerin ekonomik ömrünü uzatan ya da kapasitesini arttıran, üretimin 

kalitesinde artış yaratan, yeni bir üretim sürecinin geliştirilmesi ile faaliyet maliyetlerini düşüren harcamalar varlıktan elde 

edilecek faydayı, varlığa atfedilmiş bulunan performans standardını aşacak şekilde artırdığı zaman, varlığın maliyetine eklenir. 

Yeni bir parça gibi değerlenmez. (Remzi ÖRTEN H. K., 2019) 

Örneğin: Yenileme giderleri, bakım onarım giderleri varlık maliyetine dahil edilerek aktifleştirilmek zorundadır. 

4.2.TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varl ık larda Dönem Sonu Değer leme  

Standarda göre işletme maddi duran varlıkları aktife aldıktan sonra finansal durum tablosunda (Bilançoda) izlerken aşağıdaki 

iki politikaya göre muhasebeleştirme işlemini sürdürebilir. İşletme muhasebe politikası olarak Maliyet modelini veya yeniden 

değerleme modelini seçer ve varsa bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamına 31.12… tarihinde uygular. 

1)Maliyet Modeli 

2)Yeniden Değerleme Modeli 

4.3.TMS-16 Ya Göre Değer leme Modeller i 

-Maliyet Modeli: Bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, birikmiş amortismanları ve varsa 

değer düşüklüğü zararları ile ilgili düzeltmeleri indirildikten sonraki değerlerle gösterilir. Şayet, varlıklarda değer düşüklüğü 

varsa, geri kazanılabilir değer ile ölçülür. Bu değer net gerçeğe uygun değer ile kullanım değerinden yüksek olanı hangisiyse 

odur. 

-Yeniden Değerleme Modeli: Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen maddi varlık kalemi, varlık olarak 

muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, 

yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerden birikmiş amortisman payları ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarının 

düzeltmeleri indirildikten sonra kalan değerdir. 

 



 

 

4.4.Maddi var l ık larda gerçeğe uygun değer ve diğer önemli maddeler;  

*Arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri genelde; piyasa koşullarında var olan kanıtların mesleki donanıma sahip değerleme 

uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucu saptanır. Maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değeri genellikle değerleme 

yoluyla belirlenmiş piyasa değerleridir.(Üstünel ve diğerleri,2006,462) 

*Tesis makine, cihazlar, fabrika ve genel yönetimde kullanılan müştemilat pazardaki değerlerinin tahmini yöntemi ile bulunur. 

Eğer pazar değerleri saptanamıyorsa, amortismana tabi tutulmuş, yenileme değerleri kullanılır. 

*Diğer maddi duran varlıkların değeri, gelecekte yaratacakları fayda ile ölçülür. 

*Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeye kaydedildikten 

sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. 

Yeniden değer leme hangi aralık lar la yapıl ır? ; Defter değeri ile gerçeğe uygun değer arasındaki farkın fazla açılmasını 

beklemeden yapılması gerekir. Maddi varlığın değerlerinde görülen değer değişiminin sıklığına ve dalgalanmanın boyutuna 

bağlıdır. 

Şayet, gerçeğe uygun değer ile defter değeri arasındaki fark çok hızlı bir şekilde büyüyorsa, her dönem yapılmalı şayet bu 

farkın açılması sıklıkla olmuyorsa, üç ile beş yıllık aralıklarla gözden geçirilmesi uygundur.(TMS16.34) 

*Yeniden değerleme aynı grupta bulunan tüm varlık kalemleri için yapılması gerekir.(TMS16.36) 

Yeniden değer leme sonucunda eğer; 

a-Varlığın defter değerinin indirilmesi gerekiyorsa, fark direkt, Gelir tablosunda ayrı bir kalem olarak gösterilir. Bu aslında bir 

değer düşüklüğü karşılık gideridir.(Örten ve diğerleri,2019:214) 

Ancak bu tür gider kalemlerini TFRS’ları karşılık gideri olarak kabul etmemekte, varlıklarda değer düzeltim zararı olarak ele 

almaktadır. 

b-Yeniden değerlemeye tabi tutulmuş değer, defter değerinden büyük ise ve bunun sonucu olarak defter değerinin 

yükseltilmesi gerekir ise, bu fark Dönem Kar/ Zararları içinde gösterilmeyip, ‘Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu’ aracılığıyla 

bilançoda Öz Sermaye kalemleri içerisinde ayrı bir hesap kalemi olarak ‘Yeniden Değerleme Değer Artışı’ olarak 

gösterilir.(SPK Bilanço formatında Değer Artış Fonları) içinde gösterilir. 

c-Daha önce yapılan yeniden değerleme sebebiyle, Yeniden Değerleme Değer Artışında kayıt yapıldığı halde daha sonraki 

dönemde maddi varlığın değeri düşmüşse değer düşüklüğü ilk önce bu fondan karşılanır. Kalan ise, Dönem Kar Zarar 

Tablosunda zarar olarak gösterilir.. 

d-Öncelikle değer azalışı nedeniyle zarar yazılmış ve daha sonra varlığın değerinde artış ortaya çıkmışsa, bu durumda ilk önce 

maliyet bedeline tamamlayan tutar gelir yazılır ve daha sonraki kısım yine Yeniden Değerleme Değer Artışı yazılır. 

e-Yeniden Değerleme Değer Artışın’dan, Dönem Kar Zararına aktarmalar sınırlı olarak yapılır. Aktarılan Değer artışı, varlığın 

yeniden değerlenmiş değeri üzerinden hesaplanan amortisman gideri ile maliyet bedeli üzerinden hesaplanmış amortisman 

gideri arasındaki fark kadar olabilir. Yeniden değerleme artışından Kar Yedeklerine Kar/Zarar üzerinden aktarma 

yapılamaz.(TMS 16.41) 

f-Yeniden Değerleme Değer Artışındaki tutarlar; Maddi Varlıklar elden çıkarıldığında veya bilanço dışına çıkarıldığında 

doğrudan Kar/Zarara göndermeden, doğrudan Geçmiş Dönem Karlarına gönderilebilir.. (İAS16) 

g-Bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerlendiğinde, o varlığın dahil olduğu tüm maddi duran varlık grubu da yeniden 

değerlemeye tabi tutulur. Aşağıdakiler bu gruba örnek olarak gösterilebilir. (TMS 16.37) 

a)Arazi, b)Arazi ve binalar, c)Makinalar, d) Gemiler, e)Uçaklar, f)Motorlu taşıtlar, g)Mobilya ve Demirbaşlar, h)Ofis gereçleri. 

ÖRNEK1: X İşletmesi 31.12.20.. tarihi itibariyle maddi duran varlıklarından Binalarını Yeniden Değerleme Modeli ile 

değerlemeye karar vermiştir. Finansal Durum Tablosunda Maliyet bedeli 1.500.000 TL, 600.000 TL birikmiş amortismanı ile 

yansıtılan fabrika binasının faydalı ömrü 25 yıldır. Bir uzman tarafından yapılan değerleme çalışması sonucunda 31.12.20.. 

tarihi itibariyle fabrika binasını piyasa değeri(Gerçeğe uygun değeri) 1.250.000 TL olarak tespit edilmiş ve kalan faydalı ömrü 

20 yıl olarak öngörülmüştür. 

Bu durumda; Binanın Defter Değeri= 1.500.000- 600.000= 900.000TL 

Piyasa Değeri= 1.250.000 TL ise 

Değer artışı= 1.250.000- 900.000= 350.000 TL olacak; Değer Artış Oranı ise= 350.000/ 900.000= 0.39 olacaktır. 

Buradaki değer artışı Hem binanın değerine hem de amortismana uygulanacaktır. 

1.500.000*0,39= 585.000 

600.000*0.39= 235.000 

820.000 

255-BİNALAR HESABI 

            257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 

            552-MAD.DUR.VAR.YEN.DEĞ.ART.HS 

585.000,00.-            

235.000,00.-        

350.000.00.- 

 

5.TMS-16 YA Göre Maddi Duran Varl ık larda Amort ismanlar  

5.1.Amort ismana Tabi Değer  

Standart amortismanların miktarının hesaplanması konusunda da mevzuatımıza göre oldukça önemli değişiklikler getirmiştir. 

16 Nolu Standart Türkiye Muhasebe  Standardı(TMS- 16) ile varolan uygulamalar arasında, Amortismana tabi tutulacak 

değerin saptanmasında, Amortisman süresi ve oranları, Amortisman yöntemleri ve bu amortisman yöntemlerin 

uygulanmasında bir takım farklılıklar görülmektedir. En önemlileri; Birincisi; TMS16 Standardında, amortismana tabi 

değerinin belirlenmesinde, Kalıntı Değeri dikkate alınmasıdır. İkincisi ise; Tüm Maddi Duran Varlıklar için Kıst Amortisman 



Yönteminin uygulanması ve Amortisman hesaplamalarında Üretim Miktarı Yönteminin de Amortisman Yöntemi olarak 

önerilmesidir. 

 

TMS 16 Standardına göre, amortismana tabi tutulacak değer hesap edilirken, varlığın kalıntı değerinin(hurda değeri) 

maliyetten düşülmesi gerekir. Varlığın kalıntı değeri, varlığın yararlı (faydalı) ömrü sonunda elden çıkarılması yani satılması 

sonucunda elde edilecek tutardan, elden çıkarma maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla hesaplanan değerdir.. 

*Kalıntı(Hurda) değerindeki değişikliklerde paranın zaman değerinin de dikkate alınması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi 

gerekir. 

*Bu değişiklikler aslında bir tahmin değişikliğidir ve TMS 8 e göre muhasebeleştirilmesi yapılır. 

ÖRNEK2: Bir işletme, 100.000 tl bedelle 2007 tarihinde bir kamyon satın almıştır. Kamyonun faydalı ömrü, 3 yıldır. 

Kamyonun faydalı ömür sonundaki değerinin 30.000 tl olması beklenmektedir. Gelecek 3 yılda beklenen enflasyon oranı 

%10 dur. Buna göre işletmenin amortismana tabi değeri? 

*Kalıntı değerin bugünkü değeri= 30.000/(1+0,10)3=22.539 

*Kalıntı Değer= 100.000-22.539,44= 77.460 TL dir. 

5.2.TMS 16 ya göre Maddi Duran Varl ık lar ın Amort ismanı ve Amort isman Yöntemler i  

-Maddi Duran varlıkların tanımında ‘bir dönemden fazla kullanımı öngörülen fiziksel varlıklar olduğu belirtilmektedir. 

Kullanıldığı bu süre zarfında fayda sağlanan Maddi duran varlıklar, aynı zamanda yıpranmakta ve eskimektedir. Varlığın 

kullanımından elde edilen faydaya karşılık gelmek üzere ve ortaya çıkan yıpranma, aşınma ve eskime payını finansal tablolara 

yansıtılmak üzere amortisman yöntemlerinden faydalanılır. (Moore, 2013) 

-Amortisman oranlarının seçilirken, işletmenin varlığın kullanımından elde ettiği faydayı yansıtacak şekilde tespit edilmesi 

gerekir. (Elitaş,2011,s,132) Kullanılan amortisman yöntemi, varlığın gelecekteki ekonomik yararlarına ilişkin, işletme 

tarafından uygulanması beklenen tüketim modelini yansıtır. 

-Varlığın fiziki ömrü ile ekonomik ömrü farklı olabilir. Varlığın faydalı ya da ekonomik ömrünün sonundaki değer, bakım 

onarım programları, vardiya sayısı, üretim programındaki farklılaşmalar, varlığın üretiminde kullandığı mal veya piyasa 

fiyatındaki değişiklikler amortisman süresinin ve yönteminin seçiminde göz önünde bulundurulacak hususlardır. 

-Amortisman yöntemleri olarak, normal ve azalan bakiyeler yöntemi ile birlikte üretim miktarına göre amortisman yöntemi 

de kullanılabilecektir. 

-Diğer yöntemler süreyi esas alır. Üretim miktarına göre amortisman yöntemin de ise, iş ölçüsü esas alınır. 

-Vergi mevzuatına göre; Binek otomobilleri dışında tüm duran varlıklarda, varlığın yılın hangi döneminde alınırsa alınsın o 

dönemin tümü için amortisman ayrılırken, 

Standartta; rasyonel dağıtım esas alınır. Yani, alındığı tarihten dönem sonuna kadar olan kısım için amortisman ayrılması söz 

konusudur. 

a-Normal (Doğrusal )Amort isman Yöntemi: Bu yöntemde; Duran varlığın kalıntı değeri aynı kaldığı takdirde, 

amortisman gideri faydalı ömür boyunca eşit tutarlıdır.(ŞEN,2011) 

Amortisman Tutarı=(Maliyet Bedeli-Kalıntı Değer)/Tahmini faydalı ömür 

İşletme maddi duran varlığı tamamen hurdaya çıkmadan elden çıkaracaksa ’kalıntı değeri’ belirlenecektir. Diğer durumda, 

hurda değeri belirlenmemiş olursa, hurda değeri sıfır TL olarak alınacaktır. 

b-Azalan Bak iyeler Yöntemi: Yöntemde amortisman gider tutarı, duran varlığın faydalı ömrü boyunca azalan tutarlarla 

hesaplanır. Azalan Bakiyeler Yöntemi; İki Katlı Azalan Bakiyeler Yöntemi, Formüllü Azalan Bakiyeler Yöntemi ve Yıl 

Sayılarının Toplamı Yöntemi olarak 3 gruba ayrılabilir. 

Amortisman Tutarı= Dönem başındaki defter değeri * (Normal amortisman oranı*2) Amortisman Oranı= (1/ Faydalı 

Ömür)*2 

c-Üret im Mik tar ı Yöntemi: Yöntemde, amortisman gideri, duran varlığın beklenen kullanım yada üretim miktarı üzerinden 

hesaplanır. Beklenen kullanım veya üretim miktarı varlığın yararlı ömrünü de belirler. 

Amortisman Oranı=(Maliyet değeri-Kalıntı değer)/Varlığın tahmini yaralı ömrü boyunca üreteceği tahmini üretim miktarı 

Yıllık Amortisman Tutarı= Amortisman Oranı*Yıllık Üretim Miktarı 

ÖRNEK 3: Bir işletme 1 Ekim 2008 tarihinde 100.000 TL bedelle bir kamyon satın almıştır. Kamyonun faydalı ömrü 4 yıl 

olarak tahmin edilmiştir. İşletmenin normal ve azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırması durumunda yıllar 

itibariyle amortisman tutarları şöyle olacaktır. 

Yıllar Normal Amortisman Yöntemi Azalan Bakiyeler Yöntemi 

2008 (100.000*0,25/12)*3=6.250 100.000*0,50/12)*3=12.500 

 

2009 

 

100.000*0,25= 25.000 

 

87.500*0,50=43.750 

 

2010 

 

100.000*0,25= 25.000 

 

43.750*0,50= 21.875 

 

2011 

 

100.000*0,25= 25.000 

 

21.875*0,50= 10.937,50 

 

2012 

 

(100.000*0,25/12)*9=18.750 

 

10.937,50 kalan = 10.937,50 

 

*Üretim miktarına göre amortisman ayrılmasına göre ise 

Örnek; Kamyon için, kilometre bir iş ölçüsü olarak kabul edilirse, ve kamyonun faydalı ömrü 100.000 km olarak tahmin 

edildiğini düşünelim. Kamyonun ilk yıl 15.000 km yol kat ettiği kabul edilirse, ilk yıl için amortisman tutarı; 



 

 

İlk yıl amortisman tutarı= 100.000*(15.000/100.000)=15.000 dir. 

TMS16  ÖRNEK  4:  Bir  işletme  28.05.2011 tarihinde 

100.000 TL bedelle bir makine satın almıştır. Makinenin amortisman süresi 5 yıldır. Kamyonun kalıntı değerinin net bugünkü 

değeri 10.000 TL, olarak tahmin edilmektedir. İşletme, 

Çözüm: 

a) Normal Amortisman Yöntemi 

Amortismana Tabi Tutar= 100.000-10.000=90.000 TL Amortisman Oranı= 1/5= 0,20 

Yıllık Amortisman Tutarı=90.000/5=18.000 

TMS Standartı tüm maddi duran varlıklar için Kıst Amortisman uygulamasını öngörmektedir. 

Buna göre 2011 yılı amortisman hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. 

Makinenin kullanıma başlamatarihi 08.06.2011 dir. Kullanıma başlanan ay tam kabul edilir. 

Makinenin 2011 yılı için kullandığı süre; 7 ay kabul edilir. 

2011 yılı için Amortis. Tutarı= (18.000/12)*7=10.500 

2012 yılı için Amortis. Tutarı= 90.000*0,20

= 

18.00

0 

2013 yılı için Amortis. Tutarı= 90.000*0,20

= 

18.00

0 

2014 yılı için Amortis. Tutarı= 90.000*0,20

= 

18.00

0 

2015 yılı için Amortis. Tutarı= (18.000/12)*5= 7.500 

*2011 yılı Amortisman Tutarı= Kıst dönem 7 ay(1500=10.500) 

*2015 yılı amortisman tutarı= 2011 kalan dönem 5 ay(1500*5= 7.500) 

Yıllık Amortisman Tutarı= Dönem başı defter değeri*( Normal amortisman oranı*2) 

b)Azalan   Bakiyeler  Üzerinden  TMS-16’ya göre Çözüm: 

Normal Amortisman Oranı=1/ Yararlı Ömür Süresi Normal Amortisman Oranı= 1/5 yıl= 0,20 

Azalan Bakiyeler Amortisman Oranı= 0,20*2= 0,40 Yıllık Amortisman Tutarı=((100.000-10.000)/5)*2= 

36.000 yada 90.000*0,40 

Aylık Amortisman Tutarı=36,000/12=3.000 

2011 yılı Amortisman Tutarı=((90.000*0,40)/12)*7= 21.000 

Ya da kısaca = 3000*7= 21.000 

6.TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varl ık lar ın İncelenmes i ve İz lenmes i  

Bu standarda göre, maddi varlıkların gerek satın alma, gerekse amortisman ayırma ve değerleme dönemlerinde V.U.K’na 

göre önemli farklılıklar görülmektedir. Bu değerleme ve muhasebeleştirme yaparken doğan farklılıkların mali tablolar üzerinde 

düzeltme yapılarak izlenmeleri en doğru yoldur. 

Bu nedenle ayrıca TRFS ye uygun Amortismana Tabi Varlık Defteri tutulması en uygun yöntem olacaktır. Hem VUK’a hem 

de TFRS’ye uygun deftere bakılarak mali tablolar üzerinde düzeltme yapılmalıdır. 

7.Maddi Duran Varl ık lar ın Sat ış ı, Elden Çıkar ılması ile ilgil i Husus lar; 

*Maddi duran varlıklar, satıldığında, elden çıkarıldığında veya kullanımından gelecekte ekonomik yarar beklenmediği zaman, 

bilanço dışı bırakılır.. 

*Hurdaya ayrılma sebebiyle ve kullanımdan kaldırılarak satışa çıkarma gibi TFRS 5’e göre satış amacıyla elde tutulan varlıklar 

olarak sınıflanmış ise amortismanlarına da son verilir. 

*Aktifteki değeri ile birikmiş amortismanları arasında ortaya çıkan fark Kar/Zarar yazılır. 

*Tamamıyla kullanılamaz duruma gelmemişse ve kullanımdan kaldırıldığında, tamamıyla itfa edilmemişse. amortisman 

ayrılmaya devam edilir. 

*Maddi varlıkların kredili, vadeli satışında, satış bedeli olarak vade farkından ayrılmış olan peşin değeri esas alınır. Vade farkı 

da faiz geliri olarak alınır.(TMS.72) 

*Satış amaçlı, duran varlık daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulmuşsa, böyle bir tutar tespit edilirse; bu tutar Kar veya 

Zarara aktarılmadan, direkt yine aynı grupta Geçmiş Yıl Kar/Zararına aktarılabilir. 

Maddi Var l ık larda dönem iç inde meydana gelen değiş imler ile ilgil i husus lar; 

a-Elden çıkarmalar, yeni girişler, işletme birleşmeleri sonucunda işletmeye giren varlıklar, yeniden değerleme sonucunda 

değer artışları veya azalışları, değer azalmaları sonucunda Yeniden Değerleme Fonu’nda iptaller ve Gelir Tablosuna verilen 

tutarlar. 

b-Dönemin amortisman giderleri ve finansal durum tablosunda (bilançoda) ayrıca gösterilmemişse birikmiş amortismanlar, 

c-Yurtdışı veya diğer yabancı para birimi ile raporlama yapan işletmelerin konsolide mali tablolara alınmasında doğan kur 

farkları, 

d-Varlıkların üzerinde ipotek ve diğer kısıtlamaların olup olmadığı, 

e-Maddi varlık için girilmiş sözlerin, taahhütlerin olup olmadığı, 

f-Yeniden değerleme yapılmışsa bunun esasları, 

g-Varlıklarda Değer Azalışı ve Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardına göre uygulama yapılmış ise 

bunun esasları, 

h-Geçici olarak kullanılmayan, hurdaya ayrılan, elden çıkarılacak varlıkların değeri, 

ı-Tamamıyla amorti edilmiş olmasına rağmen kullanılmaya devam edilen varlıklar, 



i-Şayet, elde etme maliyeti kullanılıyor fakat varlıkların değeri elde etme maliyetinden önemli ölçülerde sapmış ise bunların 

piyasa veya yeniden elde etme değerleri dikkate alınmalıdır. 

8. BOBİ FRS’de Maddi Duran Varl ık  

*BOBİ FRS’de tam sette olduğu gibi yeniden değerleme modeli yer almaktadır. Amortisman yöntemlerinde herhangi bir 

değişiklik öngörülmemektedir. 

*Temel farklılık, finansman unsurlarının ayrıştırılması ile ilgilidir. 1 yıldan uzun süreli varlıklarda finansman unsurunun 

ayrıştırılması zorunludur. 

 

 

9.Sonuç  

Maddi duran varlıklar Firmaların  bilançolarının aktifinde önemli bir yer almaktadır. Bu nedenle  maddi duran varlıkların 

muhasebeleştirilmesi konusu  önemlidir. Bu çalışmanın amacı, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardının getirdiği 

değişiklikleri VUK ve TFRS ve BOBİ FRS açısından karşılaştırarak incelemektir. Çalışmamız da; maddi duran varlıklar 

standardının kapsamı, amacı ve standartta yer alan tanımlar, varlıklar ile ilgili maliyet unsurları ve maliyetin ölçümü, varlıkları 

değerleme yöntemleri olan maliyet yöntemi ve yeniden değerleme yöntemi ile amortisman kavramı ve amortisman yöntemleri 

teorik olarak açıklanmıştır. Bu çalışmamız da, Standarda göre bir maddi duran varlık kaleminin maliyetinin nelerden oluştuğu, 

Maddi duran varlıklar ile ilgili amortisman ayırma sırasında tercih edilebilecek amortisman yöntemleri olan doğrusal 

amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi ve üretim miktarı yöntemleri örneklerle açıklanmıştır. Maddi duran varlıkların 

değerlemesi ile ilgili, maliyet yöntemi ve yeniden değerleme yöntemi açıklanmış ve eğer maddi duran varlıkta değer düşüklüğü 

varsa TMS-36 standardına göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir..  Firmaların ülkeden ülkeye farklı uygulamalardan 

kaynaklı farklı finansal tablolar düzenlemeleri, hem işletmeye yük getirmekte hem de yatırımcıların firmanın  gerçek durumunu 

tespitinde çelişkiye neden olmaktadır. Bu ikilemin giderilmesi hususunda, ülkemizde 2005 yılı itibariyle uluslararası muhasebe 

standartlarını uygulama kararı almış ve bu standartları aynen çevirerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yürürlüğe 

koymuştur. Bu çerçevede yer alan maddi duran varlıklar standardı da, işletmelerin uluslararası kesimlerde kabul gören finansal 

tabloların düzenlenmesi sırasında maddi duran varlıkların elde edilmesinden sonra kullanılan ilgili değerleme yöntemi ve 

amortisman yöntemlerine göre, tabloların düzenlenmesini sağlamakta ve finansal tablo kullanıcılarının firma ile ilgili 

durumunun tespitindeki çelişkileri ortadan kaldırmaktadır. 

 

EKLER: TMS-16 ve VUK Amort isman Uygulamaları Aras ındak i Fark lıl ık lara İ l işk in Tablolar  

Tablo 1: Amort ismana Tabi Tutardak i Fark lıl ık lara İ l işk in Tablo  

VUK AMORTİSMAN UYGULAMASI  TMS-16 AMORTİSMAN UYGULAMASI  

Amortismana konu olan değer varlığın maliyet bedelidir. Amortisman konu değer varlığın maliyetbedelinden kalıntı 

değer düşüldükten sonraki tutardır. 

Varlığı elde ederken ortaya çıkan vade farkları, varlığın 

maliyetine dahil olduğu için vade farkını içeren toplam 

tutar üzerinden amortisman ayrılmaktadır. 

Varlığı elde ederken ortaya çıkan vade farkları, varlığın 

maliyetine dahil edilmediği için vade farksız tutar üzerinden 

amortisman ayrılmaktadır. 

MDV’ın elde edildiği döneme ait finansman giderlerinin 

maliyete eklenmesi gerektiği için amortismana konu değer 

her koşulda finansman giderlerini içermektedir. 

Varlığı elde etme ile ilgili finansman giderlerinin maliyete 

verilmemesi gerektiği için finansman giderlerini içermeyen 

maliyet bedeli üzerinden amortisman ayrılmaktadır. 

ÇAM, M. (2014). TMS-16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu İle 

Mukayesesinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İBFF Dergisi, 11-19. 

Tablo 2: Amort isman Yönteminde Fark lıl ık lar  

 

ÇAM, M. (2014). TMS-16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu İle 

Mukayesesinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İBFF Dergisi, 11-19. 

 

 

Tablo 3: Amort isman Tutar ının Hesaplanmas ına Yönelik  Fark lıl ık lar  

VUK Amort isman Uygulamas ı Tms-16 Amort isman Uygulamas ı 

Kıst Amortisman Yöntemi yanlızca, Binek Otomobilleri için 

uygulanır. 

Bütün Maddi Duran Varlıklar için Kıst Amortisman 

Uygulaması geçerlidir. 

VUK AMOR.UYGULAMASI TMS-16 AMORT.UYGULAMASI 

1- Normal Amortisman Yöntemi, Azalan Bakiyeler Üzerinden 

Amortisman Yöntemi, İstisnai Durumlarda Fevkalade 

Amortisman Yöntemi; Amortisman Yöntemi olarak kullanılabilir. 

Normal Amortisman Yöntemi, Azalan Bakiyeler 

Yöntemi ve Üretim Miktarı Yöntemi; Amortisman 

Yöntemi olarak kullanılabilir. 

2- Maddi Duran Varlık için Normal Amortisman Yöntemine göre 

amortisman ayrılmaya başlandıktan itibaren, Azalan Bakiyeler 

yöntemine geçiş yapılamaz. Ancak Azalan Bakiyeler Yöntemi 

kullanılırken, Normal Amortisman Yöntemine geçiş yapılabilir. 

2-Gelecekteki ekonomik faydaların beklenen tüketim 

biçiminde bir değişiklik olmadığı sürece seçilen 

amortisman yöntemi değiştirilmemeli ve tutarlı bir 

şekilde uygulanmaya devam edilmelidir. 

3-Azalan Bakiyeler Yöntemini sadece Bilanço esasına göre defter 

tutan mükellefler uygulayabilir. 

3-Bütün işletmeler defterlerini TMS/TFRS ye göre 

tutup, finansal tablolarını TMS/TFRS ye göre 

hazırlamaya başladıklarında standartların 

öngördüğü hükümleri uygulayacaklardır. 



 

 

İlk dönem ayrılmayan amortisman tutarı son yılın amortisman 

tutarına ilave edilir. 

İlk dönem ayrılmayan amortisman tutarı varlığın 

ömrünün bittiği dönemi takip eden ilgili aylar dikkate 

alınarak yansıtılır. 

Amortisman ayrılmaya Binek Otomobilinin alındığı aydan 

başlanır ve alındığı ay kesri tam sayılır. 

Amortisman ayrılmaya Maddi Duran Varlık 

kullanılabilir hale geldiğinde başlanır ve ay kesri tam 

sayılır. 

ÇAM, M. (2014). TMS-16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu İle 

Mukayesesinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İBFF Dergisi, 11-19. 

Tablo 4: Amort isman Ayırma Koşullar ına Yönelik  Fark lıl ık lar  

VUK TMS-16 

Amortisman ayrılması için, MDV’nin İşletmede bir yıldan fazla 

kullanılması gerekir. 

Amortisman ayrılması için, MDV’nin işletmede bir 

yıldan ve bir faaliyet döneminden fazla kullanılması 

gerekir. 

Duran varlıkta; yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz 

kalma 

Duran varlıkta; yıpranma, aşınma veya kıymetten 

düşmeye maruz kalma 

İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması gerekir. Herhangi bir rakamsal sınırlandırma yoktur. 

Satış amaçlı M.Duran Varlıklarla, gelecekte ekonomik yarar 

sağlaması beklenmeyen duran varlıklarda amortisman ayrılmaya 

devam edilebilir. 

Satış amaçlı M.Duran Varlıklarla, gelecekte ekonomik 

yarar sağlaması beklenmeyen duran varlıklarda 

amortisman ayırma işlemi durdurulur. 

Parçalara ayırarak ya da gruplandırarak amortisman ayırma ile 

iligili bir düzenleme bulunmamaktadır. Amortisman ayırmak 

ihtiyaridir. 

Parçalara ayırarak ya da gruplandırarak amortisman 

ayırma işlemi mümkündür. Amortisman ayırmak 

zorunludur. 
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ÖZET 

Stratejik yönetim, işletmenin uzun dönemde rekabet üstünlüğü elde edebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için 

gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörde rekabeti etkileyen unsurların analiz edilmesi, 

işletmelerin stratejik kararlarında ve stratejik uygulamalarında başarı sağlayabilmeleri için son derece önemlidir. İşletmelerin 

sektör ortalamasının üzerinde getiri elde edebilmesi ve bunu sürdürülebilir kılmasına yönelik olarak farklı görüşler mevcuttur. 

Ancak temel yaklaşım itibarı ile bu konuda öne sürülen görüşleri "kaynak temelli görüş" ve "pozisyon/fırsat temelli görüş" 

şeklinde incelemek mümkündür. Bu çalışmada, Karabük’ün köklü sektörlerinden biri olan mobilya sektörünün rekabet gücü 

değerlendirilerek bu gücün artırılmasına yönelik stratejik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Karabük 

ilinde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yönetici ve yönetici yardımcı pozisyonlarında çalışan 103 kişiye anket 

uygulaması yapılmış, Porter tarafından geliştirilen ‘’Beş Güç Modeli’’ yaklaşımı kullanılarak, bu modeldeki beş gücün mobilya 

sektöründeki rekabet gücü üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, elde edilen faktör yapılarının Porter’ın modeli 

ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Bulgular ışığında, Karabük ili mobilya sektöründe rakipler arasındaki rekabet şiddetinin, 

müşterilerin pazarlık gücünün, tedarikçilerin pazarlık gücünün ve sektöre yeni girişlerin oluşturduğu tehditin yüksek düzeyde 

olduğu, ikame ürünlerin varlığının oluşturduğu tehditin ise orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fırsat/pozisyon yaklaşımı, Beş güç modeli, Sektörel rekabet güçleri, Porter 

 

ABSTRACT 

Strategic management consists of the activities carried out in order to achieve competitive advantage and sustain life in the 

long run. Analyzing the factors that affect competition in the sector in which it operates is extremely important for the success 

of enterprises in their strategic decisions and strategic applications. There are different opinions about the companies to obtain 

a return above the sector average and to make it sustainable. However, based on the basic approach, it is possible to examine 

the opinions put forward on this issue as "resource-based view" and "position / opportunity-based view". The aim of this study 

is to evaluate the competitiveness of the furniture sector, which is one of the well-established sectors of Karabük, and to 

develop strategic recommendations to increase this power. In this context, a survey applied to 103 people who are employed 

in manager and manager assistant positions in enterprises operating in the furniture sector in Karabük. As the result of the 

study, it was found that the obtained factor structures fit to Porter's model. In the light of the findings, it was determined that 

the competition violence among competitors in the furniture sector, the bargaining power of the customers, the bargaining 

power of the suppliers and the threat posed by new entrances to the sector are at a high level and the threat posed by the 

presence of substitute products are at a moderate level. 

Key Words: Opportunity/Position based approach, Five forces model, Sectoral competitiveness forces, Porter 

 

1. Gir iş  

Küreselleşme, işletmelerin strateji ve davranışları tarafından ortaya çıkarılan mikroekonomik bir olgu olarak  görülmektedir ve 

bu yönüyle dünya çapındaki rekabetin ve rekabetçiliğin arkasındaki itici güçtür. Küreselleşmeyle birlikte işletmeler, ülkeler ve 

bölgeler arasındaki rekabet daha şiddetli bir duruma gelmiştir (OECD, 1996: 6-7). Stratejik yönetim, güçlü stratejiler 

oluşturmaya, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirmeye ilişkin kararlar ve faaliyetlerden oluşmaktadır. Bir işletme sektördeki 

rakiplerinden daha yüksek düzeyde ekonomik değer ürettiği takdirde rekabet avantajı elde etmektedir (Barney ve Hesterly, 

2012: 13). Literatürde, Yapı-Davranış-Performans Modeli temelinde bir işletmenin karşı karşıya kalabileceği iş çevresinden 

kaynaklanan tehditlere veya elde edebileceği fırsatlara önemli ölçüde uygulanabilecek bazı modeller geliştirilmiştir. Bu 

modellerin, rekabet faktörlerini en iyi açıklayanı ve en analitik olanı Profesör Michael Porter tarafından geliştirilmiştir (Porter, 

1979: 137-145; Eren, 2013: 145-146). Porter’ın Beş Güç Modeli, sektörlerdeki kârlılığı ve rekabet yoğunluğunu tespit 

edebilmek için analitik bir araç olarak yoğun bir şekilde kullanılmıştır (Aydın, 2017: 379).   

2. St ratej ik  Yönet imde Rekabet  Üs tünlüğünün Kaynağına Yönelik  Yak laş ımlar  

Günümüzde rekabet avantajı sağlamak ve sürdürülebilir kılmak için temel olarak iki farklı görüşün mevcudiyetinden 

bahsedilebilir. Bunlar; fırsat/pozisyon yaklaşımı ve kaynak yaklaşımıdır (Barca ve Esen, 2012: 90).  
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Şekil 1. Stratejik Yönetim Çalışmalarındaki Hareket Noktalarıyla İlgili Yaklaşımlar 

Kaynak: Ülgen, H. ve Mirze, K. S. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim 7. Baskı. İstanbul: Beta. 

 

3. Sektörde Rekabet i Belir leyen Beş  Güç  

Porter’a göre sektördeki rekabeti belirleyen beş güç, sektörde rakipler arasındaki rekabetin şiddeti, müşterilerin pazarlık gücü, 

tedarikçilerin pazarlık gücü, sektöre yeni girişlerin oluşturduğu tehdit, ikame ürünlerin varlığının oluşturduğu tehdittir (Porter, 

1980: 3).  

3.1. Sektörde Rak ipler Aras ındak i Rekabet in Şiddet i  

Sektördeki rakipler arasındaki rekabetin şiddeti; sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki işletme sayısına, sektörün büyüme 

hızına, sektörden çıkış engellerinin bulunmasına, standart ürünler veya farklılaştırılmış ürünler olması durumuna, sabit 

maliyetlerin miktarına, kapasite oranına ve daha birçok faktöre göre değişmektedir (Ülgen ve Mirze, 2013: 100-101; Wheelen 

ve Hunger, 2015: 112-114; Dinçer, 2013: 97-99).  

3.2. Müş ter iler in Pazar l ık  Gücü 

Müşterilerin pazarlık gücü, işletmenin davranışlarını yönlendirecektir. Çünkü müşteriler, işletmenin varlık nedenidir. Müşteriler 

bazen işletmenin kararlarına uymak zorunda kalır ve onları kabullenirler. Fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri vb. strate jiler 

genellikle işletme tarafından kararlaştırılır. Ancak, müşterilerin pazarlık gücünün yüksek olması durumunda bunun tersi de 

olabilir. Yani, fiyat stratejileri, dağıtım stratejileri vb. stratejiler müşterilerin talep ve beklentileri doğrultusunda gerçekleştirilir 

(Ülgen ve Mirze, 2013: 99-100). Müşterilerin, daha kaliteli ürün veya hizmet talepleri, fiyatları aşağı çekme, sektördeki rakipleri 

birbirine karşı kullanma kabiliyetlerini kullanmaları sektörü etkileyebilmektedir (Karagiannopoulos vd., 2005: 69; Wheelen ve 

Hunger, 2015: 113; Porter, 2013: 57; Livvarçin ve Kurt, 2014: 301).  

3.3. Tedarikç iler in Pazar l ık  Gücü 

Tedarikçiler, mal ve hizmetlerin kalitesini düşürme, fiyat yükseltme gibi yönlerden sektörü etkileyebilmektedir. Özellikle, 

işletmenin belirli bir tedarikçiden başka alternatifi yoksa ya da tedarikçi değiştirmenin maliyeti yüksekse tedarikçiler sektörde 

oldukça yüksek bir pazarlık gücüne sahip olmaktadır (Wheelen ve Hunger, 2015: 113; Ülgen ve Mirze, 2013: 96-98; 

Karagiannopoulos vd., 2005: 69; Eren, 2013: 147).  

3.4. Sektöre Yeni Gir iş ler in Oluş turduğu Tehdit 

Sektöre yeni girenler, genellikle pazar payı kazanma arzusu, yeni kapasite ve kaynaklarla sektöre gelirler. Bu yönüyle sektörde 

bulunan işletmeler için tehdittir. Ancak bu tehdit sektörden sektöre değişiklik göstermektedir. Sektöre yeni girişlerin 

oluşturduğu tehdit, sektöre olası giriş engellerinin durumu ve rakiplerden gelebilecek hamlelere bağlıdır (Wheelen ve Hunger, 

2015: 111). Sektöre giriş engeli oluşturan başlıca unsurlar; sermaye gereksinimi, ölçek ekonomisi, ürün farklılaşması, reklam 

ve müşteri bağlılığı, çeşitlendirme, batık maliyetler, çıkış engelleri, dikey bütünleşme, misilleme ve önleyici eylemler, mutlak 

maliyet avantajları ve atıl kapasitedir (Esen, 2006: 131-132; Schnell, 2004: 416-419; The World Bank ve OECD, 1999: 108; 

Su, 2003: 22-23; Yanık, 2003: 18-33). Sektöre giriş engellerinin olmadığı ve rakiplerin saldırgan tepkilerinin beklenmediği 

koşullarda sektöre yeni girişler kolay olacaktır (Ülgen ve Mirze, 2013: 96; Karagiannopoulos vd.,  2005: 69).  

3.5. İkame Ürünler in Var l ığının Oluş turduğu Tehdit  

İşletmenin ürününe alternatif olabilecek ikame ürünlerin varlığının oluşturduğu tehdit, başka sektörlerde üretilen, işletmenin 

ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan ancak alternatifi olabilecek malların oluşturduğu tehdittir. İkame malların sektördeki 

işletmelere rakip olup olamayacağı; değişen tüketici eğilimlerine, ikame mallara geçişin maliyetine ve ikame malların yarar-



fiyat-kalite üstünlüğüne sahip olup olmamasına bağlıdır (Ülgen ve Mirze, 2013: 97; Karagiannopoulos vd., 2005: 69). Porter’a 

göre, ikame ürünler işletmelerin sektörde yüksek düzeyde belirleyebileceği fiyat uygulamalarında bir tavan oluşturmak yoluyla 

sektörün potansiyel geri dönüşünü sınırlandırabilmektedir (Porter, 1980: 23). 

4. Materyal ve Metot   

4.1. Materyal 

Çalışmada istatistiksel analiz ve hesaplamalar yapabilmek için verilerin objektif olarak toplanmasında anket yöntemi 

kullanılmıştır. Anketteki verilerinin ölçümünde daha önceki çalışmalarda kullanılması ve sonuçların karşılaştırılabilmesi için 

5’li Likert ölçeğinden yararlanılmıştır. 

Porter’ın Beş Güç Modeli’ni uygulama süreci temel olarak iki ana basamak ve çeşitli alt basamakları içermektedir. Bunlardan 

ilki her gücün karakteristiklerini tanımlamak için bilgi toplamak ve bunların sektördeki etkilerini sınamaktır. Bu basamak için 

gerekli olan bilgilerin çoğu ikincil kaynaklardan elde edilirken, birincil kaynaklar bu analizin objektifliğini geliştirmek için 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Mobilya işletmelerinin faaliyet 

gösterdikleri mobilya sektöründeki rekabet düzeyini ortaya koymak için çalışmanın evreni olan Karabük ilinde faaliyet 

gösteren 52 adet mobilya işletmesinden 37 tanesine kolayda örnekleme yöntemi ile anket uygulanmıştır. Anket formu 

hazırlanırken, ‘‘Ankara sektörel rekabet analizi fizibilite projesi’’ kapsamında geliştirilmiş olan ‘‘Sektörel Rekabet Analizi 

Ölçeği’’ kullanılmıştır. Anketler, işletme sahipleri ve işletme adına karar verme yetkisine sahip tam yetkili üst düzey 

yöneticilerine uygulanmıştır.   

4.2. Metot 

Çalışma kapsamında Likert ölçeği ile toplanan verilerin faktör yükleri, ortalama ve standart sapma değerleri yorumlanmış ve 

Karabük ili mobilya sektöründe yatırım kararını etkileyen faktörlerin analizi yapılmıştır. Çalışmada, Porter’ın rekabeti etkileyen 

beş güç olarak nitelendirdiği unsurlar kapsamlı bir literatür taraması yapılarak ele alınmıştır ve Karabük ilinde mobilya 

sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde anket uygulaması yapılarak elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programı yardımıyla 

analiz edilmiştir. 

5. Bulgular 

5.1. Örnek lemin Normall ik  Dağıl ımlar ı  

 Tüm istatistiksel analizlerde olduğu gibi, faktör analizinde de değişkenlerin normallik dağılımına uygun olması gerekmektedir. 

Normal dağılımın olup olmadığının temel belirleyicisi çarpıklık ve basıklık değerleridir. Bu değerlerin sınırları; Klein’ın 

yönteminde çarpıklık için ± 3 ve basıklık için ± 10’dur (Klein, 2011: 60-65). Sınırlar, Klein’ın yöntemi doğrultusunda çarpıklık 

için ± 3 ve basıklık için ± 10 olarak alınmıştır. Elde edilen değerler araştırmada kullanılan verilerin bu sınırlar içinde kaldığını 

ve normal dağılıma sahip olduğunu göstermektedir.  

5.2. Güvenil ir l ik  Analiz i 

Anketteki sorulara ilişkin güvenilirlik analizi sonucu Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonucu 

Cronbach Alpha Standart laş t ır ılmış  Cronbach Alpha        İ fade sayıs ı 

0, 901 0, 902 42 

 

Anketteki sorulara ilişkin güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alpha katsayısı 0,901 olarak hesaplanmıştır.  Analizde 

ayrıca toplam madde istatistiklerine göre korelasyon değerleri (Corrected Item-Total Correlation) incelenmiş düşük katsayılı 

soru gözlenmemiştir. Sonuç olarak elde edilen katsayı değeri güvenilirliğin mükemmel düzeyde olduğunu göstermiştir.  

5.3. Açımlayıc ı Faktör Analiz i 

Verilerin faktör dağılımını göstermek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, faktörü temsil eden ifadeler 

arasındaki ilişkiyi değerlendirerek verilerin gruplar hâlinde toplanmasını sağlamaktadır. Çalışmada verilerin normal dağılıma 

uygunluğundan dolayı faktör analizinde en yaygın kullanılan faktör çıkarma metodu Temel Bileşenler Analizi (Principal 

Component Analysis) kullanılmıştır.  

SONUÇ 

Elde edilen bulgulara göre, Karabük ili mobilya sektöründe rekabeti etkileyen güçlerin; sektördeki rakipler arasındaki rekabetin 

şiddeti, müşterilerin pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü, sektöre yeni girebilecek işletmelerin oluşturduğu tehdit, 

işletmenin ürününe alternatif olabilecek ikame ürünlerin varlığının oluşturduğu tehdittir. Bu açıdan, yapılan çalışmada faktör 

yapılarının Porter’ın modeli ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Bulgular ışığında, Karabük ili mobilya sektöründe rakipler arasındaki 

rekabet şiddetinin, müşterilerin pazarlık gücünün, tedarikçilerin pazarlık gücünün ve sektöre yeni girişlerin oluşturduğu tehditin 

yüksek düzeyde olduğu, ikame ürünlerin varlığının oluşturduğu tehditin ise orta seviyede olduğu tespit edilmiştir.  

Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre şu önerilerde bulunulabilir; Karabük ili mobilya sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin stratejik karar verme aşamalarında çalışmada tespit edilen faktörleri dikkate almaları hata yapma olasılığını 

azaltacak, kârlılıklarının artmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle stratejik planlama ve stratejik karar verme süreçlerinde 

sektördeki temel rekabet güçlerinin etki düzeylerinin göz önünde bulundurulması sektördeki işletmeler açısından yararlı 

olacaktır. 
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ÖZET 

Sistem, aralarında belirli ilişkiler olan ve bir bütünü meydana getiren parçalar topluluğudur. Sistem yaklaşımı, sistemlerin 

analizini geniş bir perspektif ile görmeye çalışan ve bu yolla tüm bilim dalları için ortak bir analitik model kurma amacını 

taşıyan yaklaşıma verilen addır. Yönetimde sistem yaklaşımı da yönetim olaylarını ve bunların meydana geldiği birimleri 

birbirleriyle ilişkili olarak ele alır ve örgütü, çeşitli parçalar, süreçler ve amaçlardan oluşan bir bütün olarak değerlendirir. 

Böylece, örgütler çevreleriyle ilişkili açık bir sistem olarak görülür ve hayatta kalabilmek için çevresel değişimlere ayak 

uydurabilmeleri gerekir. Örgütsel ekoloji perspektifi, tıpkı bazı canlıların bazı iklimsel, doğal ve çevresel durumlardaki 

değişimler nedeniyle bu değişmiş yeni koşullara ayak uyduramayıp yok olmaları gibi iyi örgütlenmiş bir örgütün de çevresel 

değişimlere uyum sağlayamadığında iflas edip yok olacağını ve yerine yeni örgütlerin geleceğini öne sürmektedir. Buradan 

hareketle bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki holdingleşme sürecinde kurulmuş olan ilk holdinglerin geçmişten günümüze 

faaliyet gösterdikleri alanların tespit edilerek bu holdinglerin başarısının altında yatan faaliyetlerine yönelik dinamiklerin açığa 

çıkarılması ve bu noktada işletmecilik literatürüne katkı sağlanmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda, faaliyet alanları incelenen 

ilk holdinglerin, günümüzde de pek çok sektörde faaliyet gösterdikleri, kuruldukları dönemdeki faaliyet alanlarını 

çeşitlendirerek,  günümüzün artan bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatlarını değerlendirerek bu alanları da kapsayan geniş bir 

yelpazede holding faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel ekoloji, Entropi, Türkiye’de ilk holdingler 

 

ABSTRACT 

A system is a collection of parts that have certain relationships between them and make up a whole. Systems approach is the 

name given to the approach that tries to see the analysis of systems in a broad perspective and thus aims to establish a 

common analytical model for all branches of science. The system approach in management also deals with management 

events and the units where they occur, in relation to each other and evaluates the organization as a whole consisting of 

various parts, processes and objectives. Thus, organizations are seen as an open system in relation to their environment and 

must be able to adapt to environmental changes in order to survive. The organizational ecology perspective suggests that a 

well-organized organization will go bankrupt and disappear when it cannot adapt to environmental changes, and will be 

replaced by new organizations, just as some living things are unable to adapt to these changed new conditions and disappear 

due to changes in some climatic, natural and environmental conditions. Thus the aim of this study is to expose the dynamics 

for the first conglomerates established in a holding process in Turkey and identification of areas in which they operate from 

the past activities underlying the success of these holdings, and at this point is to contribute to the management literature. As 

a result of this study, it has been determined that the first conglomerates, whose fields of activity were examined, were active 

in many sectors today, diversifying their areas of activity at the time of their establishment, and taking advantage of today's 

increasing information and communication technology opportunities and continuing their  activities in a wide range of these 

areas. 

Key Words: Organizational ecology, Entropi, The first conglomerates in Turkey 

 

1. Giriş  

Örgütsel ekoloji perspektifine göre, özellikle yöneticiler ve baskın gruplar gibi örgütün alt birimleri, mevcut çevredeki fırsatları 

ve tehditleri analiz ederek stratejik tepkiler üretir ve örgütsel yapıyı çevreye karşı değişime tabi tutar. Yöneticilerin veya 

liderlerin stratejileri üretmesi, kararlar vermesi ve bu kararları uygulamasına göre örgütlerin çevrelerinden etkilenme düzeyi 

değişiklik gösterir. Örgütsel ekoloji perspektifi, ayıklanma yaklaşımına dayanan ve seçime odaklanan bir kuramdır. Ayıklanma 

olarak ifade edilen kavram, çevresel değişimler nedeniyle örgütlerin bazılarının kapanması ve bunların yerine yeni örgütlerin 

kurulmasıdır. Bu perspektife göre, örgütlerin kurulma ve kapanma oranlarının çevresel değişimler ve diğer sosyal faktörler 

tarafından ne derecede etkilendiği incelenmektedir (Hannan ve Freeman, 1997: 937).  

Ekolojide üzerinde durulan temel konu, canlıların kapasitelerini tamamıyla kullanmak için ne yaptıkları, bu yaptıklarının hangi 

koşullar altında gerçekleştiği ve bunları yapmalarını engelleyen, sınırlandıran faktörlerin neler olduğudur (Elton, 1927: 5). 

İşletmelerin de tıpkı canlılar gibi davrandığı görüşüne göre, bu faktörlerin anlaşılabilmesi için çevre koşulları karşısında 

örgütlerin dağılımının ve farklı çevresel koşullarda bulunan örgütsel yapılar üzerindeki sınırlamaların araştırılması gereklidir 

(Hutchinson, 1959: 145-147). Canlıların açık bir sistem olduğunu, değişken bir çevrede hayatlarını sürdürebilmek için içinde 

bulundukları çevreyle sürekli bir etkileşim hâlinde bulunduklarını öne sürerek sistem teorisine önemli bir katkı sağlayan 

Bertalanffy, etkileşim ilişkilerinin çalışılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Birçok araştırmacı tarafından bu yaklaşımın 

sosyal bilimler ve örgüt kuramları için de geçerli olduğu savunulmuştur (Hammond, 2003: 31). 

 

2. Örgüt ler in Değiş imlere Gös terdiği Tepk iler  

Örgütsel ekoloji perspektifine göre örgütler çevrelerindeki geniş çaplı değişmelere iki tür tepki verirler. Bunlar, ayıklanma ve 

uyumdur. Ayıklanma yaklaşımına göre, örgütler çevresel değişimlere uyum sağlamak istemezler ya da isteseler bile tepkilerini 

zamanında veremezler ve böylece değişimin gerektirdiği yapısal değişimleri zamanında gerçekleştiremezler. Bu yüzden geniş 
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çaplı, önemli çevresel değişimler yaşandığı dönemlerde örgütlerin çoğu kapanır, bunların yerine değişen çevreye uygun olan 

yapılara sahip örgütler ortaya çıkar (Mirze, 2016: 282). Örgütsel ekoloji perspektifine göre, çevresel değişimlere karşın örgütün 

değişmek istememesinin nedeni yapısal atalettir. Örgütlerin durağan oldukları görüşüne dayalı olan bu yaklaşım örgütlerin 

hayatlarını devam ettirebilmesi için gereken kaynakların teminini riske atabilir (Sargut ve Özen, 2010: 144). Uyum 

yaklaşımına göre ise, örgütler çevresel değişimlere, yapılarını değiştirmek suretiyle uyum sağlayabilirler. Uyum yaklaşımında, 

yöneticiler çevresel değişimi sürekli gözlemleyerek ve gerekli değişiklikleri zamanında gerçekleştirerek çevreye uyum sağlarlar 

(Mirze, 2016: 282). 

Örgütün yöneticilerinin kişilik, bilgi, yetenek ve tecrübeleri, çevresel değişimleri algılama, bunları çözümleme, işleme 

kapasitelerindeki sınırlamalar, ekonomik, sosyo-kültürel, ekolojik, teknolojik değişimlerin yönü, hızı ve biçimi örgüt 

yöneticilerinin kavramasını güçleştiren faktörlerdir. Yöneticiler tüm bunlara hızlı bir şekilde tepki veremiyorlarsa bu örgütler 

yok olup gidecek ve yerini yeni ve uyum sağlayabilen örgütler dolduracaktır (Eren, 2013: 139). 

 

3. Yöntem 

Bu çalışmada, Türkiye’deki holdingleşme sürecinde kurulmuş olan ilk holdinglerden olan Koç Holding, Sabancı Holding, 

Çukurova Grubu, Enka, Oyak, Tekfen, Yaşar Holding, Alarko, Eczacıbaşı, ECA ve kuruluş yıllarından itibaren faaliyet 

gösterdikleri alanlar holding bazında ele alınacak ve son olarak günümüzde faaliyet gösterdikleri alanlar ortaya konacaktır. 

Böylece, örgütsel ekoloji perspektifinden bu işletmelerin geçmişten günümüze geçirdikleri değişimler, hangi faaliyet 

alanlarında çalışmaya devam ettikleri, hangi alanlardan çekildikleri, hangi yeni faaliyet alanlarına giriş yaptıkları ve bu sayede 

hayatta kalmayı, büyümeyi başardıkları tespit edilecektir. 

Bu çalışmadaki veriler, Türkiye’deki holdingleşme sürecinde kurulmuş olan ilk holdinglerin internet sitelerinden, kendi 

yayınlarından, aylık/yıllık dergi ve bültenlerinden, faaliyet raporlarından yararlanılarak elde edilmiştir. 

 

4. Bulgular 

 

Tablo 1. İ lk  Holdingler in Geçmiş ten Günümüze Faaliyet  Alanlar ındak i Değiş im  

HOLDİNG ADI  
Kurulduğunda Faaliyet 

Alanlar ı 

İ lave Edilen Faaliyet 

Alanlar ı 

Çıkt ığı Faaliyet 

Alanlar ı 

 

 

 

 

 

 

 

KOÇ HOLDİNG 

 

 

 

 

 

 

Ticaret 

Aydınlatma 

Otomotiv 

Traktör 

Kamyon 

İnşaat 

Dayanıklı tüketim malları 

Enerji 

Tekstil 

Yalıtım 

Yapı Market 

 

Finans  

Bankacılık 

Gıda 

İnşaat 

Ağır sanayi 

Kibrit 

Motosiklet 

Akaryakıt 

Bilgi ve savunma teknolojileri 

Marina ve yat işletmeciliği 

Hava taşımacılığı 

Turizm 

Sigortacılık 

Akaryakıt dağıtım 

Hava taşımacılığı 

Bankacılık 

Sığır besiciliği 

Motosiklet 

Kibrit 

Et 

Sığır besiciliği 

Yalıtım 

Tekstil 

Unlu mamuller  

Makarna  

SABANCI HOLDİNG 

Yağ 

Bankacılık 

Finans 

Tekstil 

Sigortacılık 

Asbestli levha 

Gıda 

Çimento 

Polyester 

 

 

Otomotiv 

Ticaret 

Çimento 

Lastik 

Lastik takviye 

Turizm 

Otelcilik 

Bilgi işlem sistemi ticareti 

Bireysel emeklilik 

Enerji 

Tütün ürünleri 

Perakendecilik 

Teknoloji marketleri 

Mukavva ve ambalaj 

Havayolu taşımacılığı 

Asbestli levha 

Polyester 

Otomotiv 

Havayolu taşımacılığı 

 

 

Dokuma 

Endüstri 

İnşaat 

Bilgi ve iletişim teknolojileri 

Bankacılık 

Medya 



 

 

 

ÇUKUROVA 

 

 

İnşaat malzemeleri 

Tarım araçları acentalığı 

 

Taşımacılık 

Ticaret  

Otomotiv 

Hizmet 

Finansal hizmetler 

Enerji 

Bankacılık 

Medya 

Dijital platform 

Kâğıt ve ambalaj 

Dijital platform 

 

 

 

 

 

ENKA 

 

 

Mühendislik ve İnşaat 

 

 

Elektrik üretimi 

Gayrimenkul 

Endüstri 

Nakliyat 

Turizm 

Hava taşımacılığı 

Yazılım 

Petrokimya 

Mobilya 

Bankacılık 

Enerji 

Bankacılık 

Mobilya 

 

 

 

 

 

OYAK 

 

 

Hizmet 

Lastik 

İnşaat 

Maden 

Metalürji 

Çimento ve Beton 

Demir çelik 

Kâğıt 

Otomotiv 

Bankacılık 

Lojistik 

Finans 

Sigortacılık 

Hizmet 

Kimya 

Tarım  

Hayvancılık 

Enerji 

Akaryakıt 

Sigortacılık 

Bankacılık 

 

 

 

 

 

TEKFEN 

 

 

Mühendislik 

Müşavirlik 

Aydınlatma 

 

İnşaat 

Mühendislik 

İmalat 

Tarımsal sanayi 

Gıda 

Gübre 

Tohumculuk 

Fidecilik 

Limancılık 

Serbest bölge faaliyetleri 

Yatırım  

Hizmet 

Finans 

Sigortacılık 

Perakende 

Bankacılık 

Perakende  

Bankacılık 

Aydınlatma 

 

 

 

 

YAŞAR HOLDİNG 

 

 

 

 

Boya 

Mürekkep 

Mikronize maden 

Gıda  

İçecek 

Tarım  

Hayvancılık Balıkçılık 

Temizlik kâğıtları 

Ticaret 

Hizmet 

Turizm 

Elektrik 

Enerji 

Medya 



 

 

 

SONUÇ 

Türkiye’de 1960’lara kadar geçen dönemde sınai birikime zemin hazırlayan gelişmeler tarımsal dönüşüm ve altyapı alanında 

yaşanmıştır. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden başlayarak, eğitim ve ulaştırma alanında sağlanan gelişmeler, hızlanan altyapı 

yatırımları ile süreklilik kazanmıştır. Böylece, özel sermaye birikiminin canlandırılması için gereken haberleşme, ulaştırma, 

eğitim ve sağlık gibi altyapı ve teknik hizmet alanlarında kamu hizmetlerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun sonucunda 

ise Türkiye’de bir holdingleşme süreci yaşanmıştır. İlk kurulan holdingler temelde ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerinde faaliyet 

göstermişler ve sonraki yıllarda faaliyet alanlarını geliştirerek büyümüşlerdir. Bu holdingler öncelikle birer şirket olarak 

kurulmuş ve sonrasında gelişerek, faaliyet alanlarını genişleterek, çeşitli büyüme stratejileri uygulayarak birer holdinge 

dönüşmüştür. Bu çalışmada, faaliyet alanları incelenen ilk holdinglerin, günümüzde de pek çok sektörde faaliyet gösterdikleri, 

kuruldukları dönemdeki faaliyet alanlarını çeşitlendirerek, günümüzün artan bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatlarını 

değerlendirerek bu alanları da kapsayan geniş bir yelpazede holding faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir. 
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Medya 

ALARKO 

Çelik konstrüksiyon 

Elektronik 

İnşaat 

Klima 

Ağır makina sanayi 

Ticaret 

 

Enerji 

Kimya 

Ulaştırma 

Gıda 

Turizm 

Arazi Geliştirme 

Bankacılık 

Jeneratör 

Bankacılık 

 

ECZACIBAŞI  

İlaç 

Kimya 

Sağlık 

Gıda 

 

Yapı ürünleri 

Tüketim ürünleri 

Sınai faaliyetler 

Finans 

İnşaat 

Madencilik 

Petrol 

Ambalaj 

Sigortacılık 

Konserve 

Bilgi teknolojileri 

Kaynak teknolojileri 

Gayrimenkul geliştirme 

Petrol 

Ambalaj 

Konserve 

Alçı blok 

ECA (Elginkan 

Holding) 

 

 

 

Sıhhi tesisat armatürleri 

 

Yatırım 

Sigorta 

Seramik 

İnşaat 

Kombi 

Muslukçuluk 

Armatür 

Yapı malzemeleri 

Banyo gereçleri 
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 Özet  

Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencilerinin sınıf 

kurallarını benimseme düzeyi ile COVİD-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında ilişkinin olup 

olmadığını ve ilişki var ise hangi düzeyde olduğunu belirlemektir. Mevcut çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını 

benimseme düzeyi ile covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında ilişki incelendiğinden çalışma 

ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evreni 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde 

Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde ortaöğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Örneklem 

ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 573 öğrencidir. Çalışmanın sonucuna göre, araştırmaya katılan 

ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri ile COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik 

tutumları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim 

arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla, ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime hazırbulunuşluklarına yönelik 

araştırmalar yapılarak alanyazın zenginleştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler : Sınıf Kuralları, Uzaktan Eğitim, COVID-19. 

Jel Kodlar ı  : I210 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LEVEL OF ADOPTION OF 

CLASSROOM RULES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION DURING THE 

COVID-19 OUTBREAK PROCESS 
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Summary 

The aim of this study is to determine whether there is a relationship between the level of adoption of classroom rules of high 

school students studying in Göksun, district of Kahramanmaraş, and their attitudes towards distance education during the 

COVID-19 outbreak, and to determine  if there is a relationship, at what level the relationship exists. Since the current study 

examines the relationship between high school students' level of adoption of classroom rules and their attitudes towards 

distance education during the covid-19 outbreak, the study is designed in the relational screening model. The population of 

the research consists of students studying at high school education level in Göksun, the district of Kahramanmaraş province 

,in the second term of the 2019-2020 Academic Year. The sample consists of 573 students, selected by simple random 

sampling method. According to the results of the study, it was concluded that there was a statistically very low relationship 

between the level of adoption of classroom rules of high school students participating in the study and their attitudes towards 

distance education during the COVID-19 outbreak. In order to reveal the relationship between distance education and face-

to-face education, the literature should be enriched by conducting researches about on the readiness of secondary education 

students for distance education. 

Keywords : Classroom Rules, Distance Learning, COVID-19. 

Jel Codes : I210 

 

 

 

1. Giriş   

Okullar eğitim-öğretimin yapıldığı sınıflardan oluşmaktadır. İnsanların bir arada yaşayabilmesi için düzene, düzeni 

oluşturabilmek için ise davranışların belirli kurallara bağlanmasına ihtiyaç vardır (Arslan, 2014). Sosyal bir örgüt olan 

okulların, tüm örgütlerde olduğu gibi, kurallar ile yönetilmesi bir zorunluktur. Her topluluğun kendisine özgü kuralları vardır. 

Eğer birey mensubu olduğu topluluğun kurallarına uymaz ise yaptırım ile karşılaşacağını bilir (Can, 2014).  

Öğrencilerin sınıf kurallarına uyması sınıfta işlerin düzenli ve hızlı bir biçimde yürümesini sağlar, uymaması ise öğrencilerde 

huzursuzluk ve güvensizlik oluşturur. Kurallar öğrenciye sınıf içinde neleri yapabilecekleri veya yapamayacakları hakkında 

bilgi veren yazılı ifadelerdir. Kurallar herkes içindir ve bir kişiden diğerine değişmediği için yansızlığı ve kişisel istekler 

doğrultusunda yapılacakları engelleme olanağı sağlar. Kurallar sayesinde bireysel üstünlüğe gerek kalmadan, öğretmenin 
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yetkisinin benimsenmesi kolaylaşır. Yani öğrenciler yapılması istenenleri tereddütsüz kabul ederler. Ödül ve ceza kabul 

edilebilir bir hale gelir. Sınıfta, kurallar sayesinde öğretmenin karar gereksinimi ve öğrencinin yönlendirme arayışı azalır (Aktaş, 

2010).  Etkili sınıf yönetimi uygulamak isteyen bir öğretmen, öğretim yılı başlarken sınıf kurallarını belirler ise yıl içerisinde 

sınıf yönetimi ile ilgili çok az sorun yaşayacaktır (Erden, 2018). 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde bütün dünyayı ve ülkemizi de etkileyen COVİD 19 salgını nedeniyle Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitime geçme kararı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sınıf ortamı yerine uzaktan eğitim yoluyla 

yapılmasını gerekli kılmıştır. Uzaktan eğitim; öğrencilerin belirlenmiş bir fiziki ortam yerine bulundukları yerden öğrenme 

faaliyetlerine ulaşabildikleri sistemler olarak nitelendirilebilir (Yıldırım, Yıldırım, Çelik ve Karaman, 2014). Uzaktan eğitimde 

ana unsur, öğretmen ve öğrencilerin aynı anda farklı mekanlarda olduğu eğitim öğretim faaliyetleridir. Milli Eğitim Bakanlığı 

COVİD 19 salgını sürecinde EBA TV, EBA Portalı, EBA Akademik Destek Portalı platformu üzerinden yapılan canlı dersler 

gibi araçlar ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Bu süreçte öğretmenler ve öğrenciler kendi evlerinden derslere 

katılmışlardır. Uzaktan eğitim şeklinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinin ortaöğretim öğrencilerinin başarılarını nasıl 

etkilediği konusunda araştırmalar henüz yeni olduğundan konu hakkındaki araştırma sonuçları çok sınırlıdır. Milli Eğitim 

Bakanlığı da uzaktan eğitimin verimliliği hakkında veriler toplayarak çeşitli araştırmalar yürütmektedir. Bu çalışmanın amacı 

Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyi 

ile COVİD-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında ilişkinin olup olmadığını ve ilişki var ise hangi 

düzeyde olduğunu belirlemektir. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyi nedir? 

2. Ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları hangi düzeydedir? 

3. Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyi ile COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik 

tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?  

2. Yöntem 

Bu bölümde; araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ile toplanan verilerin değerlendirilmesinde 

kullanılan analiz yöntemlerine yer verilmiştir. 

2.1. Araş t ırmanın Modeli 

Araştırma, Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme 

düzeyleri ile COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi ve hangi değişkenlere göre anlamlı 

farklılıklar gösterdiğini oraya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.  

Mevcut çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyi ile covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime 

yönelik tutumları arasında ilişki incelendiğinden çalışma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. İlişkisel tarama modeli iki 

veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2019).  

2.2. Araş t ırmanın Evreni ve Örnek lemi 

Araştırmanın evreni 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde ortaöğretim 

düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Örneklem ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 

toplam 573 öğrencidir. Basit seçkisiz örnekleme yönteminde evrende yer alan tüm birimler seçilebilmek için eşit ve bağımsız 

bir şansa sahiptir. Örneklemin temsil gücünün artırılması için en iyi yolu seçkisiz örneklemedir. (Büyüköztürk vd., 2019) Tablo 

2.1.’de araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir.  

  



 

 

Tablo 2.1. Kat ıl ımcılar ın Demografik  Özell ik ler ine İ l işk in Frekans  ve Yüzde Değer ler i  

Değişken Kategori f % 

Cins iyet 
Erkek 230 40,14 

Kadın 343 59,86 

Yaş  

12-13 26 4,54 

13-14 300 52,36 

15-16 144 25,13 

17-18 95 16,58 

19-20 8 1,40 

Öğrenim Gördüğü Okul Türü 

Anadolu imam hatip lisesi 45 7,85 

Anadolu lisesi 342 59,69 

Çok programlı anadolu lisesi 26 4,54 

Fen/Sosyal bilimler lisesi 10 1,75 

Mesleki ve teknik anadolu lisesi 150 26,18 

Öğrenim Gördüğü Sınıf 

Seviyes i 

9. Sınıf 309 53,93 

10. Sınıf 84 14,66 

11. Sınıf 116 20,24 

12. Sınıf 64 11,17 

2019-2020 Eğit im Öğret im Yıl ı 

1. Dönem Not Ortalamas ı 

0-49,99 21 3,66 

50-59,99 108 18,85 

60-69,99 158 27,57 

70-84,99 223 38,92 

85-100 63 10,99 

2019-2020 Eğit im Öğret im Yıl ı 

1. Dönem Devams ız l ık  Sayıs ı 

0-4 gün arası 399 69,63 

5-10 gün arası 145 25,31 

11-15 gün arası 17 2,97 

15 gün ve üzeri 12 2,09 

Velinin okula en s ık  hangi 

nedenle geldiği 

Başarı durumumu öğrenmek için 397 69,28 

İzin almak için 132 23,04 

Sosyal veya psikolojik problemlerim olduğunda 23 4,01 

Disiplin problemim olduğunda 21 3,66 

Anne Eğit im Düzeyi 

Okur-Yazar değil 24 4,19 

Okur-Yazar 20 3,49 

İlkokul 209 36,47 

Ortaokul 128 22,34 

Lise 145 25,31 

Üniversite 43 7,50 

Lisansüstü 4 0,70 

Baba Eğit im Düzeyi 

Okur-Yazar değil 6 1,05 

Okur-Yazar 14 2,44 

İlkokul mezunu 129 22,51 

Ortaokul mezunu 136 23,73 

Lise mezunu 190 33,16 

Üniversite mezunu 81 14,14 

Lisansüstü eğitim mezunu 17 2,97 

COVID-19 Salgınında Evde 

Kal Uyarılar ına Uyma Durumu 

Canım sıkıldığında dışarı çıkıyorum 18 3,14 

İşim olmasa bile sürekli dışarı çıkıyorum 2 0,35 

Sürekli evde kalıyorum 432 75,39 

Sadece ihtiyaçlarım için dışarı çıkıyorum 121 21,12 

 

Tablo 2.1’de katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim gördüğü okul türü, öğrenim gördüğü sınıf seviyesi, 2019-2020 eğitim öğretim 

yılı 1. dönem not ortalaması, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem devamsızlık sayısı, velisinin okula en sık gelme sebebi, 

anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve COVID-19 salgını sürecinde evde kal uyarılarına uyma düzeyi değişkenlerine ait 

frekans analizi sonuçları yer almaktadır. Verilerin analizinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde katılımcıların 343’ünün 

(%59,86) kadın, 230’unun erkek (%40,14) olduğu görülmüştür. Katılımcıların yaş aralıklarına ilişkin frekans analizi 

sonuçlarına göre 26’sının (%4,54) 12-13 yaş aralığında, 300’ünün (%52,36) 14-15 yaş aralığında, 144’ünün (%25,13) 15-

16 yaş aralığında, 95’inin (%16,58) 17-18 yaş aralığında ve 8’inin (%1,40) 19-20 yaş aralığında oldukları görülmüştür. 

Katılımcıların 45’i (%7,85) Anadolu imam hatip lisesinde, 342’si (%59,69) Anadolu lisesinde, 26’sı (%4,54) Çok programlı 

anadolu lisesinde, 10’u (%1,75) Fen/Sosyal bilimler lisesinde ve 150’si (%26,18) Mesleki ve teknik anadolu lisesinde öğrenim 

görmektedir. Öğrencilerin 309’u (%53,93)’ü 9. sınıf, 84’ü (%14,66) 10. sınıf, 116’sı (%20,24) 11. sınıf ve 64’ü (%11,17) 12. 

sınıf düzeyinde öğrenim görmüştür. Katılımcıların 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem not ortalamalarına ilişkin frekans 



analizi incelendiğinde 21’inin (%3,66) 0-49,99 aralığında, 108’inin (%18,85) 50-59,99 aralığında, 158’inin (%27,57) 60-

69,99 aralığında, 223’ünün (%38,92) 70-84,99 aralığında ve 63’ünün (%10,99) 85-100 aralığında oldukları görülmüştür. 

Katılımcıların 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem devamsızlık sayılarına ilişkin frekans analizi incelendiğinde 399’unun 

(%69,63) 0-4 gün arası, 145’inin (%25,31) 5-10 gün arası, 17’sinin (%2,97) 11-15 gün arası ve 12’sinin (%2,09) 15 gün 

yukarısı devamsızlıkları olduğu görülmüştür. Katılımcıların velilerinin okula en sık hangi nedenle geldiği sorusuna verilen 

cevaplar incelendiğinde 397’sinin (%69,28) başarı durumunu öğrenmek için, 132’sinin (%23,04) izin almak için, 23’ünün 

(%4,01) sosyal ve psikolojik problemlerim olduğunda ve 21’inin (%3,66) disiplin problemim olduğunda cevabını verdikleri 

görülmüştür. Katılımcıların annelerinin 24’ünün (%4,19) okur yazar olmadığı, 20’sinin (%3,49) okur yazar olduğu, 209’unun 

(%36,47) ilkokul mezunu olduğu, 128’inin (%22,34) ortaokul mezunu olduğu, 145’inin (%25,31) lise mezunu olduğu, 

43’ünün (%7,50) üniversite mezunu olduğu ve 4’ünün (%0,70) lisansüstü eğitim mezunu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Katılımcıların babalarının 6’sının (%1,05) okur yazar olmadığı, 14’ünün (%2,44) okur yazar olduğu, 129’unun (%22,51) 

ilkokul mezunu olduğu, 136’sının (%23,73) ortaokul mezunu olduğu, 190’ının (%33,16) lise mezunu olduğu, 81’ünün 

(%14,14) üniversite mezunu olduğu ve 17’sinin (%2,97) lisansüstü eğitim mezunu olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Katılımcıların COVID-19 salgını sürecinde evde kal uyarılarına uyma düzeyi değişkenine ilişkin frekans analizi sonuçları 

incelendiğinde 18’inin (%3,14) canım sıkıldığında dışarı çıkıyorum cevabını verdiği, 2’sinin (%0,35) işim olmasa bile sürekli 

dışarı çıkıyorum cevabını verdiği, 432’sinin (%75,39) sürekli evde kalıyorum cevabını verdiği ve 121’inin (%21,12) sadece 

ihtiyaçlarım için dışarı çıkıyorum cevabını verdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araç lar ı 

Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, ortaöğretim düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

demografik özelliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı 10 madde yer almaktadır. İkinci bölümde ortaöğretim düzeyinde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerin sınıf kurallarını benimseme düzeyini ölçmeyi amaçlayan 30 madde, üçüncü bölümde ise COVİD-

19 salgını sürecinde ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini ölçmeyi amaçlayan 18 madde yer 

almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümde yer alan ölçekler 5’li likert ölçeğine göre derecelendirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak Köktaş (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Okullarında İkinci Kademe 

Öğrencilerinin Sınıf Kurallarını Benimseme Düzeyi Ölçeği” ile Yıldırım vd. (2014) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim 

Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Oluşturulan anket formları 2019-2020 Eğitim Öğretim 

yılının ikinci döneminde Nisan ayı içerisinde öğrencilere uygulanmıştır. 

Katılımcıların ifadelere katılma düzeylerini belirleyen puan sınırları; 1,00-1,80 arasında hiç katılmıyorum, 1,81-2,60 arasında 

çok az katılıyorum, 2,61-3,40 arasında orta düzeyde katılıyorum, 3,41-4,20 arasında büyük ölçüde katılıyorum ve 4,21-5,00 

arasında tamamen katılıyorum şeklindedir.  

2.3.1. İ lköğret im Okullar ında İk inc i Kademe Öğrenciler inin Sınıf Kural lar ını Benimseme Düzeyi Ölçeği  

Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Köktaş (2009) tarafından geliştirilen 

“İlköğretim Okullarında İkinci Kademe Öğrencilerinin Sınıf Kurallarını Benimseme Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 30 

maddeden oluşan ve tek boyutlu bir ölçektir.  

Ölçek 5’li likert tipinde düzenlenmiş olup, 1. Hiç katılmıyorum ifadesine, 2. Çok az katılıyorum ifadesine, 3. Orta düzeyde 

katılıyorum” ifadesine, 4. Büyük ölçüde katılıyorum ve 5. Tamamen katılıyorum ifadesine karşılık gelmektedir. Ölçeğe ilişkin 

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı α=,814 olarak hesaplanmıştır. 

2.3.2. Uzaktan Eğit im Öğrenc iler inin Uzaktan Eğitime Yönelik  Görüş ler i Ölçeği  

Ortaöğretim öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla Yıldırım 

vd. (2014) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçek 18 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır.  

Ölçek 5’li likert tipinde düzenlenmiş olup, 1. Hiç katılmıyorum ifadesine, 2. Çok az katılıyorum ifadesine, 3. Orta düzeyde 

katılıyorum” ifadesine, 4. Büyük ölçüde katılıyorum ve 5. Tamamen katılıyorum ifadesine karşılık gelmektedir. 

Yıldırım vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha katsayıları, Kişisel Uygunluk 

alt boyutu için α=,862, etkililik alt boyutu için α=,818, öğreticilik alt boyutu için α=,807 ve Yatkınlık alt boyutu için α=,799 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı α=,864 olmuştur. 

Bu çalışmada hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayıları ise , Kişisel Uygunluk alt boyutu için α=,799, Etkililik alt boyutu için 

α=,873, Öğreticilik alt boyutu için α=,766 ve Yatkınlık alt boyutu için α=,763 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için 

hesaplanan Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı α=,861 olmuştur. 

2.4.  Veriler in Analiz i 

Çalışmada sınıf kurallarını benimseme düzeyi ve uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeklerinden elde edilen veriler SPSS 25.0 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın birinci ve ikinci problemlerinin cevabını bulmak için betimsel istatistik 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın üçüncü problemini cevaplamak için bağımlı değişkenler olan “Sınıf Kurallarını 

Benimseme” ve “Uzaktan Eğitime İlişkin Tutum” düzeylerinin dağılımının normal olup olmadığını bulmak için çarpıklık 

katsayısı hesaplanmıştır. Gerek ölçeklerin genel boyutu gerek alt boyutları için bu değer -1 ile +1 arasında olduğundan 

ortaöğretim öğrencilerinin “sınıf kurallarını benimseme” ve “uzaktan eğitime ilişkin tutum” düzeylerine ilişkin verilerin normal 

olarak dağıldığı görülmüştür (Büyüköztürk vd. 2019). Üçüncü araştırma probleminin cevabını bulmak için Pearson 

Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Ortaöğret im öğrenciler inin s ınıf kural lar ını benimseme düzeyler i  

Çalışmanın birinci alt problemi; ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeylerinin belirlenmesidir. 

Katılımcıların sınıf kurallarını benimseme düzeylerine ilişkin ortalamalar her madde için ayrı ayrı ve ölçek geneli şeklinde Tablo 

3.1. ‘de verilmiştir. 



 

 

 

Tablo 3.1. Ortaöğret im Öğrenciler inin Sınıf Kural lar ını Benimseme Düzeyler i  

Sıra Maddeler X s s 

1. Madde Emir şeklinde ifade edilmiş kuralları benimsemem daha kolay olur. 2,49 1,42 

2. Madde Kalabalık sınıflarda kurallara uymam güçleşir. 3,14 1,46 

3. Madde Öğretmen tarafından konan kuralları benimsemem daha kolay olur. 3,99 1,15 

4. Madde Temiz, düzenli sınıflarda kurallara daha çok uyarım. 4,26 1,07 

5. Madde Amacını bildiğim kuralları daha çok benimserim. 4,51 0,91 

6. Madde Arkadaş grubu içerisinde olduğum zaman kurallara bakışım farklıdır. 2,74 1,40 

7. Madde Sınıf kurallarının davranışlarımı olumlu şekilde değiştireceğine inanıyorum. 3,95 1,15 

8. Madde Sık sık kuralların değişmesi beni olumsuz etkiler. 3,69 1,33 

9. Madde Kurallara öğretmenimin uyması beni olumlu etkiler. 4,44 0,94 

10. Madde Sınıfta arkadaşlarımın katılımıyla konan kuralları daha çabuk benimserim. 3,66 1,28 

11. Madde Kuralların sayısının fazlalığı beni olumsuz etkiler. 3,06 1,44 

12. Madde Kurallar bana sınıfın disiplinsiz olduğu duygusunu çağrıştırır. 2,51 1,41 

13. Madde Önceden bilgilendiğim zaman kurallara daha kolay uyarım. 4,23 0,99 

14. Madde Öğretmenimin cinsiyet durumu kurallara uymamda etkilidir. 1,66 1,18 

15. Madde Sınıf kuralları ile okul kurallarının örtüşmesi beni olumlu etkiler. 3,94 1,18 

16. Madde Öğretmenimin kuralları önemsemesi kurallara uymamda etkilidir. 4,26 1,07 

17. Madde Ödül ve ceza durumu kurallara uymamda etkilidir. 3,30 1,49 

18. Madde Kuralların yazılı olması kuralları benimsememi kolaylaştırır. 3,20 1,36 

19. Madde Aynı kuralların sürekli uygulanması kurallara uyma düzeyimi azaltır. 2,73 1,44 

20. Madde 

Kurallara uyduğum zaman öğretmen tarafından davranışımın pekiştirilmesi kuralları benimsememi 

sağlar. 3,87 1,10 

21. Madde 

"Sınıfta söz alarak konuşalım" şeklinde olumlu cümlelerle kurulmuş kuralları daha kolay 

benimserim. 4,10 1,05 

22. Madde Kuralların gözlenebilir davranışlar içermesi kurallara uymamı kolaylaştırır. 3,93 1,08 

23. Madde Öğretmenimin sınıf kurallarını sık sık hatırlatması kurallara uymamda olumsuzluk yaratır. 2,86 1,43 

24. Madde Kuralların ebeveynime (Anne, Baba) bildirilmesi kuralları daha kolay benimsememi sağlar. 2,45 1,41 

25. Madde Sınıf kurallarının eğitim öğretim yılı başında belirlenmesi kuralları benimsememi kolaylaştırır. 4,00 1,12 

26. Madde Öğretmenimin yaş durumu sınıf kurallarını benimsememi etkiler. 2,19 1,44 

27. Madde 

Öğretmenimin öğrencilere göre kuralları farklı uygulaması kuralların önemine ilişkin düşüncelerimi 

olumsuz etkiler. 3,77 1,39 

28. Madde Kuralların sınıf yaşantısına dönük olması benimsememi kolaylaştırır. 3,86 1,13 

29. Madde Sınıf kurallarının fazla olması davranışlarımızı kısıtlar. 3,60 1,37 

30. Madde Katı sınıf kurallarının düzenin bozulmasında itici güç olduğunu düşünürüm. 3,44 1,33 

  Genel 3,46 0,50 

 

Tablo 3.1. incelendiğinde ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri ölçek geneli için “büyük ölçüde 

katılıyorum” düzeyindedir (X̅=3,46). Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin en çok “Amacını bildiğim kuralları daha 

çok benimserim” maddesine (X̅=4,51), en az ise “Öğretmenimin cinsiyet durumu kurallara uymamda etkilidir” maddesine 

(X̅=1,66) katıldıklarını belirtmişlerdir. 

3.2. Ortaöğret im öğrenciler inin uzaktan eğit ime yönelik  tutumlar ı hangi düzeydedir?  

Çalışmanın ikinci alt problemi; ortaöğretim öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının 

belirlenmesidir. Katılımcıların COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime ilişkin tutumlarına ilişkin ortalamaları her madde 

için ayrı ayrı ve ölçek geneli olarak tablo 3.2. ‘de verilmiştir. 

Tablo 3.2. Ortaöğret im Öğrenciler inin Uzaktan Eğit ime Yönelik  Tutumlar ı  

Sıra Maddeler X s s 

1. Madde Kişisel işlerimin yoğunluğundan dolayı uzaktan eğitim benim için uygundur. 2,75 1,44 

2. Madde Uzaktan eğitim yaşam stilime uygundur. 2,78 1,45 

3. Madde Uzaktan eğitim ihtiyaç duyduğum eğitimler için uygun bir alternatiftir. 2,91 1,43 

4. Madde Uzaktan eğitim zaman kaybetmeksizin eğitim alabilmemi sağlamaktadır. 3,06 1,43 

5. Madde İstediğim zamanda istediğim yerden derse katılma esnekliğine ihtiyacım var. 3,16 1,44 

6. Madde Eğitim almak için okula gitmek benim için zordur. 2,04 1,37 

7. Madde Uzaktan eğitim öğretim uygulamaları açısından öğrenciyi daha aktif hale getirir. 2,52 1,39 

8. Madde Uzaktan eğitim kişiler için iyi bir öğrenme fırsatı sunar. 2,72 1,42 

9. Madde Uzaktan eğitim öğrencinin kendi hızında öğrenmesini sağlar. 2,92 1,44 



10. Madde Uzaktan eğitim öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır. 2,33 1,29 

11. Madde Uzaktan eğitim geleneksel eğitimden daha etkilidir. 1,96 1,28 

12. Madde Eğitimimin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim gereklidir. 1,84 1,20 

13. Madde 

Uzaktan eğitime nazaran geleneksel eğitimde fikirler, anında ve daha anlaşılır bir şekilde ifade 

edilmektedir. 2,00 1,28 

14. Madde Uzaktan eğitime nazaran geleneksel eğitimle daha etkili bir öğrenme sağlanır. 2,11 1,36 

15. Madde Öğrenmek için yüz yüze iletişime ihtiyaç duyarım. 2,06 1,27 

16. Madde Verilen görevleri ertelemeyi alışkanlık haline getirmiş bir kişiyim. 2,41 1,36 

17. Madde Çoğunlukla verilen görevleri yarım bırakırım. 1,87 1,15 

18. Madde Ödevlerimi yapmak için sona ana kadar beklerim. 2,51 1,39 

  Genel 2,44 0,74 

 

Tablo 3.2. incelendiğinde ortaöğretim öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime ilişkin tutumlarının “çok az 

katılıyorum” düzeyinde olduğu söylenebilir (X̅=2,44). Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin en çok “İstediğim 

zamanda istediğim yerden derse katılma esnekliğine ihtiyacım var” maddesine (X̅=3,16), en az ise “Eğitimimin en iyi şekilde 

gerçekleşmesi için yüz yüze etkileşim gereklidir” maddesine (X̅=1,84) katıldıklarını belirtmişlerdir. 

  



 

 

3.3. Ortaöğret im Öğrenciler inin Sınıf Kural lar ını Benimseme Düzeyi İ le Covid -19 Salgını Sürec inde 

Uzaktan Eğit ime Yönelik  Tutumlar ı Aras ındak i İ l işk i  

Çalışmanın üçüncü alt problemi ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyi ile COVID-19 salgını sürecinde 

uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir.  

Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyi ile COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime yönelik 

tutumları arasındaki ilişki durumu tablo 3.50.’de verilmiştir. 

Tablo 3.3. Ortaöğret im Öğrenciler inin Sınıf Kural lar ını Benimseme Düzeyi ile COVID -19 Salgını Sürec inde 

Uzaktan Eğit ime Yönelik  Tutumlar ı Aras ındak i İ l işk i  
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Tablo 3.3.’e göre araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri ile COVID-19 salgını 

sürecinde uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak çok düşük düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

4. Sonuç ve Tart ışma 

Araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri ve Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime yönelik 

tutumları incelenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeylerinin büyük ölçüde katılıyorum şeklinde 

olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin en çok “Amacını bildiğim kuralları daha çok 

benimserim” maddesine katıldıkları görülmüştür. Atıcı’nın (2014) çalışması da bu sonucu destekler niteliktedir. İlgili çalışmada 

bir kuralın anlaşılması ve kabullenilmesini bireylerin o kuralın mantığını anlamlandırmasında saklı olduğu belirtilmektedir. 

Doğan, Uğurlu ve Karakaş’ın 2014 yılında yaptığı araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin sınıf yönetimine ilişkin olumlu 

davranış iletişim becerilerinin kullanılmasıdır. Sınıf kurallarının benimsenmesinde mantıklı bir amacın olması ve iletişim 

becerileri etkili olmaktadır. 

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ortaöğretim öğrencilerinin COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitime ilişkin 

tutumlarının düşük olduğu söylenebilir. Bu durumun ortaya çıkmasında bireylerin uzaktan eğitimi ilk defa 

deneyimlemelerinin, bilgi ve pratik eksikliklerinin etkili olduğu düşünülmektedir (Birişçi, 2013). Araştırmaya katılan 

ortaöğretim öğrencilerinin en çok “İstediğim zamanda istediğim yerden derse katılma esnekliğine ihtiyacım var” maddesini 

işaretledikleri kaydedilmiştir. Yalın’a (2001) göre uzaktan eğitim, kalabalık kitlelere eğitim hakkını ulaştırabilmek, eğitimde 

fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla farklı yerlerdeki öğretmen ve öğrencilerin, birtakım iletişim araçları vasıtasıyla 

etkileşimde bulundukları, öğretme-öğrenme süreçlerinin karşılıklı olarak yaşandığı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Farklı 

mekânlarda eğitime katılabilme durumu uzaktan eğitimin tanımında bulunmakta ve ortaöğretim öğrencilerinin en çok 

seçtikleri maddelerden biri olarak görünmektedir.  Bu maddenin sonucuna karşın öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik 

tutumlarının düşük çıkması bu konudaki donanım yetersizliği ile açıklanabilir.  

Erdoğan, Erkoç ve Göktimur (2006) tarafından açık lise, açık öğretim fakültesi ve İstanbul’daki bazı örgün yükseköğretim 

kurumları öğrencilerinin uzaktan eğitime karşın görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre yükseköğretim 

kurumları tarafından tasarlanan uzaktan eğitim sistemlerinde yeterli ve etkili sonuçların kazanılabilmesi için, bireylerin 

demografik özelliklerinin, uzaktan eğitime yönelik ilgi ve tutumlarının iyi tespit edilmesi, sistemin öğrencinin ihtiyaçlarına 

uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin uzaktan eğitimi tercih etmemeleri ön bilgilerinin yetersiz 

olmasından, teknolojik alt yapıdan kaynaklanan problemlerden, dijital materyallerin yetersizliğinden kaynaklanıyor 

olabilmektedir.   

Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri ile COVID-19 salgını sürecinde uzaktan 

eğitime yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak düşük düzeyde pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dick, Case ve 

Burns (2001) ABD ve Avustralya’daki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime karşın tutumlarını araştırmışlardır. 

Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının kararsıza yakın düzeyde olduğu, uzaktan eğitimi 

ilk değil ama ikinci seçenek olarak düşündükleri belirtilmiştir. (Ateş ve Altun,2008) 

 Sonuç olarak yapılan araştırmada sınıf kurallarını benimseme ve uzaktan eğitime yönelik tutum değişkenleri incelenmiştir. 

Sınıf kuralları bu zamana kadar yüz yüze eğitime ilişkin bir kavram olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada kavramın uzaktan 

eğitime yönelik tutum ile ilişkisi ortaya konmuştur. Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması 

amacıyla, yüz yüze eğitim ile ilgili birçok kavramın uzaktan eğitime yönelik tutum ile ilişkisi araştırılmalıdır. Bu kapsamda bu 

konudaki literatüre katkı sağlandığı düşünülmektedir.  

Öneriler 

1-Öğrenciler uzaktan eğitim yaklaşımı ve online sınıf ortamları gibi konularda daha fazla bilgilendirilmelidir. 

2-Öğrencilerin sınıf kurallarını benimseme düzeyleri büyük ölçüde katılıyorum seviyesinde olup amacını bildikleri kuralları 

daha fazla benimsediklerini belirtmişlerdir. Bu kapsamda uzaktan eğitim kapsamında yapılan online sınıflarda da kurallar 

amaçları açıklanarak konulmalıdır. 

3-Uzaktan eğitim öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır.  

4-Ortaöğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime hazırbulunuşluklarına yönelik araştırmalar yapılarak alanyazın 

zenginleştirilmelidir. 
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Özet 

Küreselleşme sürecinde uluslararası ticaret faaliyetleri yöneten çok uluslu şirketler, elde ettikleri kârı en yüksek seviyeye 

çıkarmak isterken en az vergi ödemek isterler. Çok uluslu şirketlerin ticari faaliyetleri sonucunda vergiden kaçınma eğilimleri, 

ulus devletlerin gelir kaynağı olan vergilerde matrah aşınmalarına sebep olmaktadır. Söz konusu matrah aşınmalarının ve 

vergi kayıplarının önüne geçebilmek adına uluslararası düzeyde birtakım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri de transfer 

fiyatlandırmasıdır. Transfer fiyatlandırması, birden fazla ülkede ticari faaliyet gösteren şirketlerin birbirleri arasında ya da 

bölüm ve bağlı ortaklıkları arasında yaptıkları alışverişleri için kullandıkları fiyattır. Ulus içinde ya da ulus ötesi ticari mal ve 

hizmetlerin alım ve satımını yapan firmalar, belirledikleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak elde ettikleri kazançlara 

dair hukuksal düzenlemeler mevzuatta yerini almıştır. Bu çalışmada, Türk vergi sisteminde yer alan transfer fiyatlandırması 

düzenlemeleri vergi hukuku kapsamında tasnif edilmiştir. Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde transfer fiyatlandırması konusunda 

hangi methotların kullanıldığı OECD'nin yayınlamış olduğu ülke profillerinden seçilen on ülkenin transfer fiyatlandırma 

metotları ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Çok Uluslu Şirketler, Vergilendirme, Transfer Fiyatlandırması 

Jel Kodlar ı  : F23, H2, H26 

 

Trans fer Pr ic ing in Turk ish Tax Sys tem and Trans fer Pr ic ing Method in Selected Countr ies  

Sc ience Expert  Gozde DOGAN 

 

Abst ract 

In the globalization process, multinational companies that manage international trade activities want to maximize their profits, 

while they want to pay the least tax.  As a result of the commercial activities of multinational companies, tax avoidance 

tendencies ,cause tax base erosion in taxes, which are the source of income for nation states. In order to prevent the 

mentioned base erosion and tax losses, some measures have been taken at international level. One of these measures is 

transfer pricing. Transfer pricing is the price used by companies operating in more than one country for their transactions 

between each other or between their departments and subsidiaries. The legal regulations regarding the disguised earnings 

obtained by companies that purchase and sell commercial goods and services within or outside the country have been 

included in the legislation. In this study, transfer pricing regulations in the Turkish tax system are classified under tax law.  

Transfer pricing method selected from the ten countries which have been published by the OECD countries where the use of 

proce profile on transfer pricing in Turkey and selected countries expressed. 

Key Words: Multinational Company, Taxation, Transfer Pricing 

Jel Code       : F23, H2, H26   

 

1. Gir iş   

Kamu kesimi, dünyadaki en büyük pazar olmakla birlikte kalkınma ve medeniyetin de hammaddesidir. Kamu kesiminin en 

önemli finansman kaynaklarından biri vergilerdir. Kamu otoritesinin vergi gelirlerindeki azalış ya da artışı bir bakıma 

gücündeki azalış/artış demektir. Bu gücün temelindeki vergi,  piyasadaki mal ve hizmetlerin kişiler ve kamu otoritesi arasındaki 

bir nevi dolaşımdır(Arpaçukuru, 2017, s.75). Bu dolaşım sayesinde ticari iş ve işlemler paraya dönüşürken, para da devlete 

vergi olarak ulaşmaktadır. Kamu otoritesi, elde ettiği vergi gelirleriyle kamu hizmetlerini sunarak döngüyü sürdürmektedir. Bu 

döngü içinde küreselleşme çağında, devletler ulus ötesi ticaretin vergilendirmesi noktasında önlemler almaktadır. 

Küreselleşme, beraberinde yeni vergisel oluşumların tetikleyicisi olarak birtakım mali boşluklar oluşturmuştur. Tanzi'ye göre 

mali boşluklar vergi sistemlerinin temelini kemirmektedir. Vergi sistemlerinin temelini kemiren "mali termitler" e-ticaret ve 

uluslararası işlemler, elektronik para, firma içi ticaret, off shore finansal merkezler, türev ürünler ve koruma (risk) fonu, finansal 

sermayeyi vergilemedeki güçlükler, yurt dışı faaliyetlerin artması, yurt dışı alışveriş, transfer fiyat olarak ifade edilmiştir(Şen, 

2001, s.165). Mali termitler, vergileme sistemlerine ciddi zararlar vererek ülkelerin vergi gelirlerini olumsuz yönde 

etkilemektedir(Kovancılar vd., 2007, s.59). Vergi gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan ticari faaliyetlerin 

vergilendirilmesinde küreselleşme süreci ile birlikte bazı ülkeler önemli sorunlar yaşamaktadır. "Ana merkezi Almanya'da olan 

Çok uluslu şirketin bağlı şirketlerinin ya da şubelerinin Türkiye'de olması halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır? Ana merkez 

ve şubeler, bağlı şirketler arasındaki mal ve hizmetlerin transferinde geçerli olan fiyatın optimal seviyesi nedir? Firmaların bu 

transferlerden doğan kazançlarından elde edecekleri örtülü kazancın vergilendirilmesinde hangi esaslar dikkate alınmalıdır?" 

gibi soru ve sorunların artması hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. Uluslararası ticari 

faaliyetlerden doğan vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçebilmek adına transfere konu olan mal ve hizmetlerin 

vergilendirilmesinde bazı uygulamalar söz konusudur. Bu uygulamalardan biri transfer fiyatlandırması ile bütünlük sağlayan 

emsal fiyat uygulamasıdır. Uluslararası düzenlemeler içinde emsal fiyat uygulamasına yönelik öncü ve yaygın uygulamalar 
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OECD tarafından sunulmuş ve birçok ülkenin (üye olan ya da olmayan) tercihi olmuştur. Küresel ölçekte transfer 

fiyatlandırmasına yönelik çalışmaların OECD, ABD ve AB tarafından belli bir disiplinde yürütüldüğü görülmektedir.Ülkemiz 

OECD'nin rehberinden yararlanarak örtülü kazancın vergilendirilmesine 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer 

vermiştir. Çalışmada Türkiye'de ve seçilmiş ülkelerde kullanılan transfer fiyatlandırması metotlarına yer verilmiştir.  

2. Küresel leşme ve Vergileme  

Siyasi, iktisadi ve sosyal yaşam üzerinde farklı etkilere sahip olması sebebiyle küreselleşme kavramı ile ilgili literatürde farklı 

tanımlar yer almaktadır. Küreselleşme, insanlığın, ulus ötesi kurum ve kuruluşların gelişim sürecinde ekonomik, kültürel, siyasi 

ve daha birçok ortak süreçte etkileri gözlemlenen alandır. Modern açıdan küreselleşmenin ilk evresi 1870'lere uzanmaktadır. 

Bu evrede özellikle sermaye, mal ve emek akışkan hale gelmiştir(WB, 2002). Söz konusu unsurların akışkan hale gelmesini 

kolaylaştıran temel faktörler ulaşımda kolaylıkların sağlanması ve internetin yaygınlaşmasıdır. Bu akışkanlıkla birlikte özellikle 

ticari serbestleşmeyle vergilendirme sistemleri üzerinde bazı sorunlar meydana gelmiş ve haliyle vergi kaynaklarının ulusal 

vergilendirme sistemlerine tabi tutulması zorlaşmıştır(Kovancılar vd., 2007, s.47). Bir diğer ifade ile küreselleşme, uluslararası 

mal ve sermaye hareketlerinin hızla arttığı bir dünyada vergilemede rekabetten pay alma alanıdır (Öz ve Yaraşır, 2009, s.33). 

Pay alma sürecinde çok uluslu şirketler, daha az vergi ödemenin yollarını aramışlardır. Küreselleşme ile birlikte soğuk savaşta 

yaşanan "bölünme" anlayışının yerini "bütünleşme" almıştır(Friedman, 2002, s.31). Öyle ki bütünleşme anlayışı ile birlikte 

ülkeler arasında vergi kayıplarının azaltılması noktasında uluslararası anlaşmalar ve kuralların geçerliliği belirleyici olmuştur. 

Ulus ötesi ticaret yapan firmalarda mal ve hizmet gruplarının fiyatlandırılması konusunda bazı standartlara ihtiyaç 

duyulmuştur. Şirketler, kârlılığını sürdürebilir kılacak fiyatlandırma politikaları oluşturmak isterken(Ertürk, 2018) vergi idareleri 

de ulus içi ve ulus ötesi ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi sürecinde özellikle vergi denetimlerine daha fazla önem vermiştir 

(Öz, 2019, s.16). Küreselleşmenin vergi rekabeti açısından bir diğer önemi, ülkelerin daha fazla vergi geliri elde etmek için 

firma yatırımlarını kendi ülkelerine çekecek vergi sistemlerinin oluşturulmasıdır(Kovancılar vd., 2007, s.60). Buradaki firma 

yatırımları, çok uluslu şirketlere ait yatırımlardır. Çok uluslu şirketler, küresel alanda ticari iş ve işlemlerini sürdüren farklı 

milletlerden oluşan çok sayıda tüzel kişiliğin ticaret yaparak kârlarını en çoklamak amacıyla bir araya gelen gruplardır. Çok 

uluslu şirketlerin genel merkezi belli bir bölgede bulunurken birden fazla ülkede şubeleri ve bağlı şirketleri vardır. Şubelerin 

farklı ülkelerde olması ekonomik açıdan tek bir işletme gibi ticari faaliyetlerini sürdürmelerine engel değildir. Bilakis hukuksal 

açıdan farklı uygulamalar yürütülse bile ekonomik açıdan tek bir işletme sayılırlar(Işık, 2005, s.17). Genel merkez, şubeler ve 

bağlı şirketler üzerinde yetkilidir ve yatırım, üretim kararları genel merkezde alınır. Çok uluslu şirketler, ulus ötesi alanda mal 

ve hizmetlerini üretip fikirleri, zevk ve teknolojileri dünyanın her yerine dağıtmayı amaçlar. Şirketlerin faaliyet alanları 

enerjiden finansa, finanstan teknolojiye, teknolojiden güvenliğe kadar uzanmaktadır(Aktan ve Vural, 2005, s.1).  Çok uluslu 

şirketler bu ve benzeri faaliyet alanlarında çeşitli mal ve hizmetlerin sunumunda diğer çok uluslu şirketlerle rekabet içindedirler. 

Bu rekabet dolayısıyla şirketler herhangi bir ülkeye bağlı kalmaktan ziyade diğer ülkelere de kaynaklarını aktarma düşüncesi 

içine girmişlerdir. Bu açıdan vergi politikalarının çok uluslu şirketleri ülkeye çekecek mahiyette olması önem arz eder(Altınbaş, 

2017). Ülkeler, uluslararası sermayeyi kendilerine çektiklerinde çok uluslu şirketler ticari faaliyetleri ile ilgili en fazla kâr 

sağlarken en az vergi ödeme stratejilerinin farkında olmalılar. Çok uluslu şirketler, bir ülkedeki bağlı şirketlerin de ticari 

faaliyetlerinden elde ettiği kârı ana ülkedeki (farklı ülke) şirketine aktarmaktadırlar. Vergi oranlarının düşük olduğu ülkede, 

kârın önemli bölümü mali tablolara yansıtılmaktadır böylece çok uluslu şirketler vergi sonrası kârın yüksek olmasını 

istemektedir. Bu bağlamda transfer fiyatlandırmasına yönelik ulusal ve küresel çapta uygulamalar getirilmiştir(Pehlivan ve 

Gökbunar, 2010, s.102). 

3. Trans fer Fiyat landırmas ı  

Çok uluslu şirketler, üretim hacimlerini genişlettikçe birçok ticari iş ve işlemler şirket içinde her bir bölüm ayrı birer kâr ve 

maliyet merkezi gibi hareket etmektedir. Bölümler arasında bazı birimler hammadde satın alırken, bazısı yarı mamul 

üretmektedir bir kısmı ise mamulleri nihai hale getirmektedir(Çak, 2008, s.35). Bölümler ya da firmanın farklı departmanları 

arasında mal ve hizmetlerin satış fiyatı olarak belirlenen bu fiyat transfer fiyatlandırmasıdır(Galway, 1990, s.18).  Bir diğer 

tanımla transfer fiyatlandırması, bir firmanın kendi şubeleri, bağlı şubeleri, ilişkili kişilerle (Masun, 2019, s.250), aynı şirkete 

ait bölümler arasındaki mal ve hizmet transferinde uyguladıkları fiyat ve parasal değerlerin iktisadi ve ticari ortamın dikkate 

alınarak belirlendiği fiyattır(Kara ve Can, 2017). Genel anlamda transfer fiyatı, ilişkili tarafların işlemleri için geçerli olan fiyat 

olarak adlandırılır(Cooper vd., 2017). Öyle ki bir işletmenin mal veya hizmet çıktı fiyatının, diğer işletmenin girdi fiyatını 

oluşturur. Böylece farklı işletme birimleri arasındaki bu transferde satış yapan işletme için bu fiyat en yüksek rakamı ifade 

ederken mal ve hizmetleri satın alan işletme için en düşük rakamı ifade etmektedir(Kaygusuz ve Dokur, 2010, s.408). Aynı 

ülke içinde gerçekleştirilen faaliyetler, transfer fiyatlandırması olarak adlandırılırken uluslararası düzeyde şubeler arası 

sağlanan mal ve hizmet alışverişindeki faaliyetlerin fiyatı uluslararası transfer fiyatlandırması olarak adlandırılır(Güney ve 

Bozkurt, 2011, s.151).  Maliyeti oluşturan transfer fiyatlarına arz fiyatları veya dağıtım fiyatları da denilmektedir(Masun, 2019, 

s.250).  Arz ve dağıtım fiyatları görüşüne ek olarak transfer fiyatlandırması mal, hizmet ve gayri maddi haklardan doğan 

hizmetlerin  bağlı olan işletmeye sunulan satış fiyatıdır(OECD, 2017). Aslına bakılırsa transfer fiyatlandırması bir işletmenin 

bağlı şirketleriyle arasındaki gelir, gider, kâr paylaşımını ilgilendiren konularda ortak eylem birliği sağlayan 

fiyatlandırmadır(Öncel, 2002, s.4). Transfer fiyatlandırması belirlemenin genel amacı kâr maksimizasyonudur(Güney ve 

Bozkurt, 2011, s.152). Kâr maksimizasyonu amacıyla yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet transferlerinden elde edilecek 

kazançların arttırılmasından doğan pazar verimliliğinin devamlılığı esas alınmaktadır(Rugman ve Eden, 2017, s.2). Çok uluslu 

şirketler, kâr maksimizasyonunun devamı için vergiden kaçınma eylemini seçerler böylece daha az vergi ödemek isterler. 

Açıkçası mükellefler, vergi kanunlarına aykırılık teşkil etmeden vergiden kaçınırlar. Şöyle ki mükellefler vergi kanunlarındaki 

boşluklardan yararlanarak vergiye konu olacak işlemlerini vergi dışı bırakırlar(Işık, 2005, s.42). Bu durumda çok uluslu 

şirketlerin ulus ötesi ticari işlemlerinden doğacak vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla transfer fiyatlandırması 

uygulaması belli yaptırımlarla kontrol altına alınır(Ertürk, 2018, s.7). Çok uluslu şirketlerin, kâr maksimizasyonuna ilişkin 



 

 

vergilemeyle ilgili amaçlarında temel husus "daha az vergi" ödeme düşünce yer almaktadır. Vergileme konusunda dikkat 

çeken amaçta çok uluslu şirketler, vergi yükü düşük olan ülkeye ucuz fiyatla mal satarak bu ülkeden ithal edilecek mallar için 

aşırı fiyatlar uygulamaktadır. Çok uluslu şirketler, küresel vergi yüklerini yüksek vergi ödeyen ülkelerden düşük vergi ödeyen 

ülkelere aktarmaktadırlar. Şirketler dört yolla vergi yüklerini en aza indirmeyi planlarlar(Ertürk, 2018, s.9-11); 

✓ Vergi oranı yüksek ülkelerde çok uluslu şirketlere bağlı şirketlerden yüksek fiyatla mal ve hizmet alımıyla daha az 

vergi ödenmesi,  

✓ İlişkili firmalarına kendi teknolojisini ve pazarlama tekniklerini kullandırma, patent, know how, tescilli marka, gibi 

gayri maddi hakların bedellerin çok düşük ya da bedelsiz olarak verilmesi, 

✓ İthal ettikleri malların transfer fiyatlarının düşük gösterilmesi yoluyla gümrükte daha az vergi ödenmesi, 

✓ Ortak harcamalarının bağlı şirketler arasında dağıtılmasıyla vergi yükünün dağıtılması olarak ifade edilmektedir.  

 

Çok uluslu şirketler, vergi sonrası küresel kârlarını maksimize etmek için vergi yükünü ve tarifeleri yönetmek, vergi 

düzenlemelerine uyum sağlamak(Masun, 2019, s.251), suretiyle dış ticaret üzerinden alınan vergileri düşürmeyi amaçlarlar. 

Öyle ki vergi tevkifatında matrahı gizlemek, dolaylı yoldan vergi yükünü azaltmak gibi eylemler gerçekleştirirler(Ceran, 2007, 

s.104). Transfer fiyatlandırmasının yönetim ile ilgili amaçları, çalışanların ve yöneticilerin adaletli performans 

değerlendirmelerinin yapılarak firmadaki her kesimin motivasyonunu sağlamaktır. Böylece çok uluslu şirketler, hem şirkete 

hem de kurallara uyum sağlayan personel gücü ile üretimlerine devam etmeyi arzu ederler(Masun, 2019, s.251). Bu açıdan 

belli rutinlerde çalışanların performans değerlendirmelerini yaparak bütünleşik faaliyetler sürdürmektedirler(Işık, 2005, s.28). 

Hedeflenen üretim miktarlarına ulaşmak için hedef uyumlarını teşvik eden stratejik planlar oluştururlar(Masun, 2019, s.251). 

Transfer fiyatlandırmasının uluslararası amaçları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Temel anlamda uluslararası amaçlar, 

rekabet gücünü arttırma, kârı en az vergi ödenecek tek merkezde toplama, kârın döviz kuru dalgalanmalarından 

etkilenmemesi için önlemler alma, gerçek maliyetleri yansıtmak şeklindedir(Carvens, 1997, s.136).  

 

3.1. Trans fer Fiyat landırmas ı ve Vergi Kayıp ve Kaçak lar ı Aras ındak i İ l işk i  

Çok uluslu şirketler, emek ve sermayeyi uluslararası düzeyde akışkan bir seviyede kullanıp bütünleşmiş dünya ağında bunu 

kendilerine çekecek bir sistem kurarlar. Bu durum ulus devletlerin yönetim, vergilendirme uluslararası ticaret konusunda 

birtakım kurallar koyması ve önlemlerin alınmasını da beraberinde getirmektedir(Hymer, 2016, s.127).  Küresel ekonomik 

sistemde dünya üzerindeki ülkeler ulusal ve uluslararası alanda vergi tabanlarını korumak için yeni yollar aramaktadırlar. Bu 

durum, kârlarını arttırmaya çalışan çok uluslu şirketler için çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. Çok uluslu şirketler, 

ayrıntılı transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, sıkı dokümantasyon gereksinimleri (Holtzman ve Nagel, 2014, s.57) ve yüksek 

vergilendirme sebebiyle vergi rekabetinin kendi lehlerine olan etkisinden faydalanmak için faaliyet merkezini değiştirme, 

finansal yeniden yapılanma ve transfer fiyatlandırması gibi yöntemleri izleyerek, uluslararası vergi avantajlarından 

yararlanmaktadırlar(Arslan ve Biniş, 2019, s.49). Transfer fiyatlandırması, çok uluslu işletmelerin kârlarını düşük vergili 

ülkelerde toplamalarına imkân tanıyan bir yoldur. Bu şekilde mükellefler gelirlerini ülkeler arasında kolayca değiştirebilmekte 

ve vergiden kaçınmaktadırlar(Günaydın ve Benk, 2003, s.158). Gelişmekte olan ülkelerin yatırım kararlarında teknoloji ve 

araştırma geliştirme yeniliklerine duydukları ihtiyaç  dolayısıyla transfer fiyatlandırmasına açık hale gelmektedir(Arslan ve 

Biniş, 2012, s.50). Uzmanlar,  transfer fiyatlandırmasının yönetiminde dört temel hedefi hayata geçirmek isterler. 

Bunlar(Holtzman ve Nagel, 2014, s.57); 

✓ Plânlama, transfer fiyatlandırmasının gelişmesine yardımcı olmak için etkin vergi oranı avantajlarıyla sürdürülebilir 

vergi planlaması geliştirmek. 

✓ Uyumluluk ve dokümantasyon, ayrıntılı transfer fiyatlandırması düzenlemeleri geliştirerek objektif ve tutarlı 

uygulamalarla cezaları analiz edip bunları belgelendirmek.  

✓ Uygulama ve politika geliştirme, şirketler arasında transfer fiyatlandırmasına konu olan işlemlerin izlenmesi ve 

belgelenmesi için belli prosedürler geliştirmek. 

✓ Yardım, transfer fiyatlandırmasına yönelik anlaşmazlıkların farklı hizmetlerle çözülmesine yardımcı olmak. Bu farklı 

hizmetler, yetkili makamlarla müzakereler, tahkim ve dava sürecindeki hizmetler olarak çoğaltılmaktadır. 

 

3. Trans fer Fiyat landırmas ına İ l işk in Ulus lararas ı Düzenlemeler  

Transfer Fiyatlandırması, uluslararası literatürde Zayıf ya da Gizli Sermaye (Thin-Hidden Capitalization) olarak ifade 

edilmektedir(Işık, 2005, s.7). Transfer fiyatlandırmasına yönelik uluslararası düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri, 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD-The Organization for Economic Cooperation and Development) ve Avrupa 

Birliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uluslararası düzenlemelerin ana teması vergilendirme sürecinde matrah 

aşındırmalarının ve çifte vergilendirmenin önlenmesidir.  Bu amaçla 1979 yılında OECD, “Çok Uluslu Şirketler ve Vergi 

İdareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi"ni yayımlamıştır. Rehberde vergi uyumunun daha basit hale getirilmesi, sınır 

ötesi mal ve hizmet transferinde gelirin doğru bir şekilde vergilendirilmesi konusunda vergi idarelerine önerilerde 

bulunmaktadır. Söz konusu raporda "Emsallere Uygunluk İlkesi" yer almış(Ertürk, 2016, s.21) ve 1995 yılında OECD, 

karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ve karşılaştırılan işleme dayalı net kar yöntemini içeren rehberi yayımlamıştır. Belli aralıklarla 

yayımlanan OECD Transfer Fiyatlandırması rehberlerinin içerikleri vergi dairelerine vergileme sürecinde yardımcı olacak 

prosedürler sunmaktadır(OECD, 2020). Transfer fiyatının belirlenmesinde OECD tarafından kaynak esası ve ikametgâh esası 

ya da her ikisinin birlikte kullanılması söz konusudur. İkametgâh esaslı sistemde, bir ülkede o ülkeye yerleşmiş tüm kurumların 

veya kişilerin ülke içi/dışı elde ettikleri tüm gelirler verginin matrahına dâhil edilir. Kaynak esaslı sistemde, kurumların yaratmış 



olduğu söz konusu gelirin ikametgâha bakılmaksızın o ülke sınırları içinde elde edilip edilmemesine bakılır. OECD rehberinde 

esas olan ilişkili kişi/kuruluşlar arasındaki transfer fiyatlandırmasının emsal bedel (arms’length) prensiplerine uygun  olması 

önerilir. Emsal bedel, şirketin bağlı şubelerle grup şirketleri arasında mal ve hizmet alım satımlarındaki transfer fiyatının iki 

bağımsız şirket arasında gerçekleşiyormuş gibi sayılmasıdır(Masun, 2019, s.252). Bu açıdan Emsallere Uygunluk İlkesi, OECD 

üyesi ülkelerinin üzerinde anlaştıkları uluslararası standarttır. Bu ilke, OECD Model Vergi Anlaşmasının 9. maddesinde ifade 

edilmektedir: “[İlişkili] iki işletme arasındaki ticari ve mali ilişkilerde oluşan veya oluşturulan koşullar, bağımsız bir şekilde 

birbirleriyle iş yapan bağımsız işletmeler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu işletmelerden birisinde 

oluşması gereken, fakat bu koşullardaki farklılaşma nedeniyle oluşmayan kazanç, söz konusu işletmenin kazancına eklenebilir 

ve buna göre vergilendirilebilir.”(OECD, 2010, s.23). İlkede, çok uluslu şirket üyelerinin her birinin bağımsız birer varlık olarak 

faaliyet gösterdiğini bu suretle ayrı varlıklar olarak algılandıkları ifade edilmektedir. İlişkili işlemlerde emsallere uygunluk 

prensibi kullanılmasıyla işletmeler arasında rekabetin dengede tutulacağının üzerinde durulmuştur(Ertürk, 2018, s.26). OECD, 

transfer fiyatlandırması emsal bedel tespitinde kullanılacak yöntemleri Geleneksel İşlem Yöntemleri; Karşılaştırılabilir Kontrol 

Edilemeyen Fiyat, Yeniden Satış Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemi ve İşlemsel Kâr Yöntemleri; Kâr Bölüşüm Yöntemleri 

ve İşlemsel Net Kâr Marjı olarak sınıflandırmıştır. Tablo 1'de bu yöntemler özetlenmiştir.  

 

Tablo 1: OECD Emsal Fiyat  Tespit i Yöntemler i 

Geleneksel İşlem Yöntemleri İşlemsel Kâr Yöntemleri 

Karşılaştırılabilir İlişkili Olmayan Fiyat Yöntemi 

Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 

Maliyet Artı Yöntemi 

 

Kâr Bölüşüm Yöntemi 

İşlemsel Net Kâr Marjı Yöntemi  

Kaynak: OECD, 2017 

Geleneksel işlem yöntemlerinden birincisi olan Karşılaştırılabilir İlişkili Olmayan Fiyat Yöntemi, kontrol altındaki işlemlerin 

gerçekleştirilmesinde transferi yapılan mal veya hizmetin benzer durumlardaki kontrol dışı işlemlerde transfer edilen mal ya 

da hizmetler için alınan fiyat ile kıyaslanmasıdır(OECD,2017). Daha açık bir ifadeyle bağımsız şirketler arasında 

gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatı, bağlı ortaklıklar arasında benzer işlemler sırasında oluşturulan fiyatla kıyaslar(Çak, 

2008, s.44). Yöntemlerden ikincisi, Yeniden Satış Fiyatı, çok uluslu şirketin ilişkili bir kuruluştan satın aldıkları bir ürünün 

bağımsız bir işletmeye satarken yeniden fiyatlandırılmasıdır. Üçüncüsü, Maliyet Artı Yöntemi ise, kontrollü işlemlerde mal 

tedarikçisi tarafından belirlenen transfer fiyatlandırma yöntemidir burada tedarikçi, kâr elde etmek için söz konusu maliyete 

uygun bir maliyet eklemektedir(OECD, 2017). Maliyet artı yönteminde yeniden satışta satın alma işlemini gerçekleştiren bağlı 

ortak, o mal ya da hizmete katma değer sunmaktadır(Çak, 2008, s.48). İşlemsel kâr yöntemi, mevcut net kâr ile ilişki işlemden 

elde edilen net kârın uygun paydaya oranını irdelemektedir(Ertürk, 2018, s.111). İşlemsel kâr yöntemlerinden birincisi, Kâr 

Bölüşüm Yöntemi,  ilişkili işletmelerin toplam kârı olan konsolide kârın belli prensipler çerçevesinde ilişki işletmeler arasında 

bölüşülmesidir(OECD, 2017, s.29). Kar bölüşüm yöntemi, kontrol altındaki bir işlemdeki özel durumların elde edilen kâr 

üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır(Çak, 2008, s.50).  İşlemsel Net Kâr Marjı Yöntemi ise, vergi 

mükelleflerinin kontrollü bir işlemde uygun bir esasa göre net kâr marjını inceleyen kâr yöntemidir(OECD, 2017, s.31).  Bu 

açıdan, maliyetlerin indirilmesinden sonra elde edilen faaliyet kârını, satışlara, maliyetlere, varlıklara ve benzeri mali 

büyüklüklere oranlayarak elde edilen kârı baz almaktadır(Çak, 2008:51).  

Amerika Birleşik Devletleri'nde transfer fiyatlandırmasına ilişkin bazı düzenlemelerin sebebi Çok uluslu şirketlerin yüksek 

tutarda vergi kayıplarına sebep olmasından kaynaklanmıştır. ABD'de 1980'li yıllarda kurumsallaşan çok uluslu şirketler, 

transfer fiyatlarını kötü niyetle kullanarak 12 milyon dolarlık bir vergi kaybına sebep olmuştur. Öyle ki ABD'de faaliyet gösteren 

şirketlerin satışlarının günden güne arttığı ama ödeyecekleri vergilerin tutarlarının azaldığı görülmüştür. Amerika'da faaliyet 

gösteren Japon firmalar, malzeme maliyetlerini yüksek tutarlarda gösterip vergiden kaçınmışlardır(Doğan, 2004, s.74). 1988 

yılında uygulaması devam eden White Paper Anlaşması'nın genel emsallere uygunluk prensibi bu gibi sorunların çözümünde 

karışık ve eksik olduğu için yetersiz kalmıştır(Ertürk, 2018, s.38). Bu suretle Amerika'da 1928 yılında resmi anlamda transfer 

fiyatlandırmasından söz edilmiş olup 1954 yılında ABD Gelir Yasası'nın 482. bölümünde vergi mükellefleri tarafından 

yapılacak gelir ve gider dağıtımında dikkat edilecek hususlara değinilmiştir. Aynı bölümde vergileri azaltan faktörler üzerinde 

çalışmalar hedeflenmiştir. ABD, ilerleyen yıllarda Emsallere Uygunluk İlkesi, Karşılaştırılabilir Kontrol Edilemeyen Fiyat 

Yöntemi, Serbest Satış Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemlerini önermiştir(Biyan, 2007:82). ABD düzenlemelerinin temel 

hedefi, vergi mükelleflerinin ABD gelir beyannamesinde emsallere uygun sonuçların yansıtılmasını istemektedir(Ertürk, 2018, 

s.45).  Nihayetinde ABD, 1968 yılında yapmış olduğu düzenlemeleri OECD Transfer Fiyatlandırma Raporuna yansıtarak 

emsallere uygunluk ilkesinin uluslararası düzeyde kabul edilmesini sağlamıştır(Ertürk, 2018, s.34).  

Transfer fiyatlandırması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin AB’deki ilk çalışmalar 1976 yılına kadar uzanmaktadır. 

Bu çalışmalar, tahkim anlaşması niteliğinde olup emsallere uygunluk ilkesine aykırılık ve çifte vergilendirme olması halinde 

düzeltme öngörülmesini vurgulamıştır(Işık, 2005, s.64). AB üyesi ülkeler arasında imzalanan tahkim anlaşması uyarınca 

benimsenen temel ilke,  emsallere uygunluk ilkesi olduğu için üye ülkelerin farklı ülkelerdeki bağlı şirketleri arasında yaptıkları 

mali işlerin bağımsız şirketler arasındaki mali işleri ile benzer ilişkileri yansıtması öngörülmüştür(Işık, 2005, s.65). 

4. Türk  Vergi S is teminde Transfer Fiyat landırmas ına İ l işk in Düzenlemeler  

 T.C. Anayasası'nın Siyasi Haklar ve Ödevler kısmının vergi ödevi başlığı altında yer alan 73. maddesinin 1. bendinde 

"Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." ifadesi yer almaktadır. Gerçek 

ve tüzel kişilerin vergi ödevinin yerine getirmesi konusunda kamu otoritesi, cebir unsuruna dayalı olarak vergileri tahsil 

etmektedir. Bu anlamda çok uluslu şirketler de transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye uygulamaları yoluyla vergiden 

kaçınmaksızın ticari işlemlerinden doğan kazançlarının sorumluluğundaki vergi ödevini kanunlara uygun olarak yerine 

getirmeliler. Ülkemizde transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç müessesesi konusunda bazı düzenlemeler mevcuttur. Söz 



 

 

konusu kanunlar, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 

ilerleyen bölümde ifade edilecek olan ilgili tebliğlerdir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda transfer fiyatlandırması 

“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir. 09.08.2016 tarihinde ilan 

edilen 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 59. 

maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde birtakım değişikliklere gidilmiş ve uygulamadaki bazı 

belirsizlikler netlik kazanmıştır. Bunlara ek olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek Giderler” başlıklı 

41/5. maddesi, Türk Vergi Sistemi’nde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin yasal temelini 

teşkil etmektedir(Kara vd., 2017, s.15). İlgili kanunların açıklayıcısı ya da yeni düzenlemelerin getirilmesi konusunda bazı 

çalışmalar yapılmıştır ve tebliğ olarak ilan edilmiştir. Söz konusu tebliğler, 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 2 Seri 

No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ve 3 Seri No’lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği olarak ifade edilmektedir. İlgili kanun metinleri Tablo 2'de ifade edilmiştir.  

Tablo 2: Türk iye'de Transfer Fiyat landırmas ını İ lgilendiren Kanun ve Tebliğler  

Kanun İlgili Maddeler 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 

 

 

 

 

 

 

Madde 12-(1) "Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden 

doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap 

dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili 

hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.”Madde 13 -(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal 

veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat 

işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, 

ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya 

hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 41(5) Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak 

üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması 

halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel 

veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır. 

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları 

ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu 

şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer 

şirketler ilişkili kişi sayılır.  Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya 

verme, ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 

değerlendirilir.  İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş 

gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin 

vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler 

hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır." 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Madde 24(2) b; "Eşyanın alıcı tarafından tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde 

elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hasılanın bir bölümünün doğrudan 

veya dolaylı olarak satıcıya intikal etmesi halinde, ithal eşyasının fiilen ödenen veya 

ödenecek fiyatına 27. madde hükümlerine göre ilave yapılabilmektedir." 

6728 Sayılı Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı 

Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

Madde 59'da 5520 sayılı Kanunun 13. maddesine ek olarak transfer fiyatlandırmasıyla 

ilgili birtakım ilaveler yapılmıştır. 

 

 

1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği 

Tebliğde, ilişkili kişi ve emsallere uygunluk ilkesi, emsaline uygun fiyat veya bedelin 

tespitinde uygulanacak yöntemler, transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan örtülü 

kazanç tutarlarının kar payı sayılması ve yapılacak düzeltme işlemleri hakkında 

açıklamalar mevcuttur. 1 No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkında Sirküler 24.04.2008 tarihinde Maliye Bakanlığınca mükelleflere ilan 

edilmiştir. 

2 Seri No’lu Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında 

Genel Tebliğ 

22.04.2008 tarihli tebliğde, “yıllık belgelendirme” konusuyla alakalı açıklamalar ve yeni 

düzenlemeler getirilmiştir. 

3 Seri No’lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği 

20.11.2008 tarihinde yayımlanan 3 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ise 

5766 sayılı Kanunla yasallaştırılan “hazine zararı” konusuyla ilgili olarak açıklamalara 

yer verilmiştir.  

Kaynak: https://gib.gov.tr/gibmevzuat  

https://gib.gov.tr/gibmevzuat


 Kanunlarda yapılan çalışmalarda, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, transfer fiyatlandırması kapsamında 

düzeltme işlemleri, dönem sonu işlemleri, hazine zararı, kar payı dağıtımı, ilişkili kişiler ve emsallere uygunluk ilkesi, emsale 

uygun fiyatın belirlenmesinde kullanılan yöntemler, peşin fiyat anlaşmaları ve transfer fiyatlandırması gibi hususlar 

kapsamında değerlendirilmiştir. Örtülü kazanç, kurum kazancının vergilendirildikten sonra kâr dağıtımının yapılması yerine 

kazancın belirli hukuki yollar ve bunlara yönelik ilişkiler kullanılarak kurumlar vergisi dışında bırakılacak şekilde ortaklar lehine 

aktarılmasını ifade eder(Kara vd., 2017, s.15). Bu açıdan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda, “Transfer 

Fiyatlandırması” müessesesi 13. maddede “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı altında, 

01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yeniden tesis edilmiştir(Kara vd.,2017, s.14). 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu'nun 13.maddesinde düzenleme konusu yapılan bu güvenlik tedbirinin amacı, ilişkili kişilerle mal veya hizmet 

alım ya da satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer 

fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasına engel olmaktır. Ulusal düzeydeki şirketlerin ortaklarına daha fazla kâr 

payı verme isteği, kurumlar vergisini aşındırır bu sebeple vergi idareleri önlemler almaktadır. Uluslararası düzeyde çok uluslu 

şirketler, kazançlarını verginin hiç olmadığı veya vergi oranının düşük olduğu ülkelere aktarmak isterler, bu da kazancın hangi 

ülkede vergilendirileceği konusunda devletlerarası çekişmeye yol açmaktadır. Bu çekişmeleri önlemek ve sorunları çözmek 

amacıyla uluslararası vergi anlaşmaları imzalanmaktadır. Uluslararası anlaşmalar sonrasında ülkeler, kurumlar vergisi 

konusunda gerek duyulduğu takdirde değişiklikler ya da buna eklemeler yapmaktadırlar(Nas, 2018, s.27). Diğer düzenlemeler 

ise 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda açıklanan "ilişkili kişi" tanımıdır. Kanun koyucu kimlerin "ilişkili kişi" sayılacağını ifade 

etmektedir. İlişkili kişiler 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41. maddesinde şöyle ifade edilmiştir; "Teşebbüs sahibinin eşi, 

üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu 

şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili 

kişi sayılır." 

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 59. maddesi, 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun ilgili maddelerinde transfer fiyatlandırmasına ilişkin çeşitli açıklamalar yapılmıştır. 4458 

Sayılı Gümrük Kanunu'nda ilgili düzenlemenin amacı, çok uluslu şirketlerin aralarında düşük fiyattan transfer fiyatlandırması 

uygulamak suretiyle ithalatçı ülkenin vergi gelirlerinin tahrip edilmesinin önüne geçmektir. Gümrük Kanunu’nun 24. 

maddesine göre de ithal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan 

satışta aynı kanunun 27. ve 28. maddelerine göre gerekli düzeltmelerin yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Bunlara 

ek olarak, bir kıymetin diğer bir kıymete “çok yakın“ olup olmadığını belirlerken, ithal eşyasının niteliğinin göz önüne alınması 

gerekmektedir(Alıcı, 2016, s.21). Transfer fiyatlandırmasına yönelik gerçekleştirilen güncel bir değişiklik ise 2151 sayılı 

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”dir. Kararname, 25 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak şirketler için 

raporlama konusunda çeşitli yükümlülükler getirmiştir. Bunlar, kararnamede belirtilen hadleri aşan şirketler için genel rapor, 

yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı raporlama şeklinde yükümlülüklerdir.Transfer fiyatlandırması belgelendirme 

yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için %50 oranında indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması 

öngörülmüştür(https://www.mevzuat.gov.tr/aramasonuc). Söz konusu düzenlemelerle birlikte transfer fiyatlandırması 

sürecinde geleneksel muhasebe standartlarının ötesinde çok uluslu işletmelerde transfer fiyatlandırmasının yönetsel boyutu 

ön plâna çıkmıştır.Özellikle uluslararası vergi düzenlemelerinin kapsamı piyasa rekabetinden ziyade vergisel yöne 

odaklanmıştır.Uluslararası transfer fiyatlandırmasına ilişkin vergi makamları ve politika yapıcıları OECD gibi kuruluşlarca çeşitli 

politika önerileri sunmaktadır.Öyle ki uluslararası transfer fiyatlandırması, uluslararası kuruluşların da üzerinde ortak 

çalışmalar yapmasını mümkün kılmıştır(Ayvaz, 2017, s.4252).  

5. Seçilmiş  Ülkelerde Transfer Fiyat landırmas ı Metodu  

Ülkeler, yabancı yatırımları çok uluslu şirketler vasıtasıyla kendilerine çekmek için yatırımcılara vergi indirimleri sunmaktadır. 

Bu gibi vergi indirimlerinin ülkeler arasında rekabetin artmasına neden olup transfer fiyatlandırmasında emsal bedelden 

uzaklaşılmasına sebebiyet vermiştir(Çak, 2008, s.83). Ulus devletlerin ulus ötesi ticari faaliyetlerden doğan vergi gelirlerinin 

aşınmasına engel olmak amacıyla uluslararası kuruluşlar belli standartlar sunmaktadır. Bu kurumlardan biri olan OECD, çeşitli 

metotlarla transfer fiyatlandırmasında emsal bedelin önemini açıklamaktadır. OECD, transfer fiyatlandırma rehberi, transfer 

fiyatlandırma projesi, mali işlemler için yönlendirici kılavuz, vergi daireleri için öneriler oluştururken dijitalleşen vergi 

sistemlerini ayakta tutmak adına önerilere açık platformlar oluşturmaktadır. OECD'nin söz konusu fiyat metotlarını belli bir 

disipline bağlama sebebi dünya üzerindeki ulus devletlerin vergi kayıp ve kaçaklarını yaşamalarının önüne geçebilmek ve 

uluslararası bir standart üzerinden emtia işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Böylece, vergi idaresi, mükellef ve ulus 

devletler açısından adil bir süreç amaçlanmaktadır(OECD, 2020). Sürecin sürdürülebilirliği noktasında transfer fiyatlandırması 

metotlarında mükelleflere emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde yöntem seçme imkânı tanınmıştır. Bu konuda mükellefler, 

ilişkili kişilerle gerçekleştirdikleri ticari işlemleri analiz etmeli, bu kişilerle gerçekleştirdikleri işlemlerle bağımsız kişiler arasında 

gerçekleştirdikleri işlemleri karşılaştırmalı ve böylece emsallere uygun bir fiyatlama yapmalıdırlar. Mükellefler, OECD 

rehberinde yer alan temel metotlardan işlemlerine en uygun olanı seçmeli ve işlemlerin niteliğine göre fiyat belirlemektedirler. 

OECD'nin transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan yöntemlerin hiçbiri emsallere uygunluk ilkesi kapsamında bir fiyat 

belirlemek için yeterli olmuyorsa mükellefler kendileri bir yöntem belirleyebilirler. Bu yöntem "Işlemin Niteliğine En Uygun 

Metot"tur(OECD, 2017, s.151).  Ülkeler, kendi yasal mevzuatları kapsamında ve OECD' nin rehberi öncülüğünde birtakım 

metotlar uygulamaktadır. Tablo 3'te seçilmiş ülke profilleri, emsallere uygunluk ilkesi, transfer fiyatlandırma yöntemleri, 

ülkelerin temel transfer fiyatlandırması ilkelerine ilişkin yerel mevzuatına odaklanmaktadır. OECD'nin her bir ülke için 

hazırlamış olduğu bilgiler Transfer Fiyatlandırması Ülke Profilleri transfer fiyatlandırması metotları  Tablo 3'te ifade edilmiştir.  

Tablo 3: Seçilmiş  Ülkelerde Transfer Fiyat landırma Metodu 

Ülke Transfer Fiyatlandırma Metodu Kaynak 

https://www.mevzuat.gov.tr/aramasonuc


 

 

 

Türkiye 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer yöntemler kullanılmaktadır. 

Transfer fiyatının belirlenmesi için ilişkili 

kişilerle en uygun yöntem seçilecektir. Söz 

konusu yöntem uygun bulunmazsa vergi 

mükellefleri emsal fiyatı belirlemek için 

işlemlerin niteliğine uygun diğer yöntemleri 

seçecektir.  

 

Gelir İdaresi Mevzuatı 

 

İtalya 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, İşlemsel Net Marj Yöntemi, Kar 

Bölüşüm Yöntemi ve Diğer Yöntemler 

kullanılmaktadır. Diğer yöntemleri 

mükellefler belli durumlarda kullanabilir, 

bunlardan birincisi;Bu yöntemlerden hiçbiri 

kontrollü bir işlemin fiyatlandırmasını 

saptamak için emsallere uygunluk ilkesini 

esas alarak güvenilir sonuçlar vermiyorsa, 

ikincisi; farklı metotların karşılaştırılabilir 

kontrolsüz işlemlerin uygulanmasında 

bağımsız işletmelerin elde etmeleri 

bekledikleri tutarlı bir sonuçla uygunluk arz 

ediyorsa.  

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAtto 

NormativoDetail.do?ACTION=getSommario 

&id={0FF08074-BAF2-4C09-B286- B4DDD4542687} 

Hindistan Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer Yöntemler 

kullanılmaktadır.Transfer fiyatlandırmasında 

en uygun yöntemi belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Hindistan yerel 

mevzuatında malların uluslararası 

dolaşımında aktarım işlemlerine dair spesifik 

fiyatlama rehberi mevcut değildir.  

Rule 10C of Income-tax Rules,1962 

 

Rule 10B and 10AB of Income-tax Rules, 1962 

 

Amerika  

Birleşik  

Devletleri 

 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer yöntemler ve bunlara ek 

olarak piyasa değeri ile edinim(satın alma) 

fiyat yöntemi kullanılmaktadır. Çok uluslu 

firmalar en uygun yöntemi en iyi metot olarak 

değerlendirmektedir.  

 

 

Treas. Reg. §§1.482-3(a), -4(a), -7g)(1), and -9(a) 

 

Treas. Reg. §1.482-1(c) 

 

 

 

İsviçre 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer yöntemler kullanılmaktadır. 

OECD rehberindeki fiyatlandırma 

yöntemlerine güvenmektedir ve en uygun 

yönteme eğilmektedir.  

 

Dokümanda Yer Verilmemiştir. 

 

Malta 

Herhangi bir transfer fiyatlandırma metodu 

kullanmamaktadır. Mevzuatlarında Transfer 

Fiyatlandırmasına yönelik yöntem 

sunmamaktadır. 

  

 

Dokümanda Yer Verilmemiştir. 

 

Nijerya 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer yöntemler kullanılmaktadır. 

 

http://www.firs.gov.ng/TaxManagement/Pages/Transfer-

Pricing.aspx 

http://www.firs.gov.ng/TaxManagement/Pages/Transfer-Pricing.aspx
http://www.firs.gov.ng/TaxManagement/Pages/Transfer-Pricing.aspx


Vergi mükellefleri, kontrollü işlemler için 

başka herhangi bir transfer fiyatlandırma 

yöntemi benimseyebilir. Söz konusu fiyat 

yöntemi emsallere uygun fiyatlandırma 

yönteminin bir bileşeni olmalıdır.  Her 

kontrollü işleminin fiyatlandırılmasında 

emsallere uygunluk ilkesine özen gösterilerek 

buna uygun şekilde yapılmaktadır.  

 

 

 

Güney 

Afrika 

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer Yöntemler kullanılmaktadır. 

OECD’nin transfer fiyatlandırma rehberinden 

faydalanmaktadırlar.  

http://www.sars.gov.za/AllDocs/LegalDoclib/No tes/LAPD-

IntR-PrN-2012-11%20- 

%20Income%20Tax%20Practice%20Note%207 

%20of%201999.pdf 

 

Kanada  

Kanada’da ilgili mevzuatta transfer 

fiyatlandırmasına yönelik herhangi bir 

yöntem belirtilmemiştir.  Ancak yayımlanan 

yerel idari rehberde OECD'nin transfer 

fiyatlandırması rehberinden 

faydalanmaktadırlar. Hükümet tarafından 

Transfer fiyatlandırmasına yönelik kullanılan 

transfer fiyatlandırması yöntemi, Yöntem 

Hiyerarşisi ve En İyi Metottur.  

 

Information Circular 87-2R and TPM-14 2010 Update of the 

OECD Transfer Pricing Guidelines 

 

Çin  

Karşılaştırılabilir Kontrolsüz Fiyat, Yeniden 

Satış, Maliyet Artı, İşlemsel Net Marj, Kar 

Bölüşüm, Diğer Yöntemler kullanılmaktadır. 

Gelir yaklaşımı ile uyumlu diğer yöntemlerde 

"kârlar, ekonomik faaliyetlerin bulunduğu 

yargı çevresinde vergilendirilmelidir" ilkesi ile 

süreç devam ettirilir. Vergi makamları, uygun 

transfer fiyatlandırma yöntem (ler)ini 

seçerken karşılaştırılabilirliğe dayalı olarak 

işletmelerin ilişkili taraf işlemlerini incelemeye 

özen göstermektedir.  

 

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/ 

c2538695/content.html 

 

Kaynak: OECD, 2020.   

Ülkeler, transfer fiyatlandırması ile ilgili hangi yöntemi uygulayacağına karar verirken birtakım değişkenleri göz önünde 

bulundurmalılar. Transfer fiyatlandırmasında kullanılacak yöntemler, transfere konu olan işlemin niteliğine, işlemlerdeki 

karşılaştırılabilir durumlara göre değişmektedir. Ülkeler, kendileri için en çok yararlarına olacak yöntemleri tespit etmeye 

çalışmaktadırlar. Şayet, transfer fiyatlandırması yöntemlerinden hangisinin kullanım önceliğinin bulunduğuna ilişkin kesin bir 

öneri bulunmamaktadır. Almanya, İngiltere, Amerika ve Fransa gibi ülkelerde OECD rehberinde  ve ülkemizde en çok 

önerilen yöntem; karşılaştırılabilir fiyat yöntemidir. Bahsi geçen tüm metotlarda fiyat veya kâr marjlarının emsale uygunluğu 

önem arz etmektedir. Bunun yanında mevzuatımızda mükelleflerin yöntem seçiminde serbest bırakılmış olmaları istenilir bir 

uygulama olarak görülebilir.(Orkunoğlu, 2008, s.8). Tablo 3'te seçilmiş ülkelerin ilişkili kişilerle yapacakları işlemlerde 

kullanacakları transfer fiyatlandırması metotlarının ifade edildiği ülkeler Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Nijerya, 

Çin, Hindistan, Kanada, İtalya, Güney Afrika'dır. Kanada ve Malta'nın yasal mevzuatında herhangi bir transfer fiyatı metot 

uygulaması bulunmamaktadır. Bu durumda Kanada, OECD'nin transfer fiyatlandırması rehberinden faydalanmaktadırlar. 

Malta ise transfer fiyatlandırması rehberinden faydalanmaktadır. Seçilmiş ülkelerin transfer fiyatlandırması yöntemlerinin 

uygulanması konusunda kullanılan kriterler hiyerarşik metot, en uygun metot ve diğer metot olarak üçe ayrılmaktadır. Türkiye, 

Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Nijerya, Çin, Hindistan, İtalya, Güney Afrika sadece "En Uygun Yöntem"i kullanırken 

Kanada hem "Hiyerarşik Yöntem"i hem "En Iyi Yöntemi" birlikte kullanmaktadır. Malta ise hiçbirini tercih etmemiştir. En iyi 

yöntem kuralında mükelleflere kendileri için en uygun yöntemi seçme serbestisi sağlanmaktadır(Çelebi ve Özcan, 2017, 

s.292). Seçilmiş ülkelerde yerel mevzuat ya da yönetmelikler malların alışveriş işlemlerine yönelik transfer fiyatlandırması 

rehberinde belli başlı yaklaşımlara yönelim gösterilmektedir. Türkiye, İtalya, Çin, İsviçre, Nijerya, Amerika, Hindistan, Malta, 

Kanada'da emtia işlemlerine yönelik mevzuatlarında özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Güney Afrika'da da özel bir 

düzenleme olmamakla birlikte kontrollü işlemler için transfer fiyatlandırması rehberinin 2.18 ve 2.22  paragraflarını takip 

etmektedirler. İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri ise transfer fiyatlandırması rehberi ve hazine düzenlemeleri kapsamında 

takip edilmektedir(OECD, 2020). 

6. Sonuç 

Çok uluslu şirketler ticari faaliyetlerinden elde edecekleri kârı yüksek seviyede tutmak için en az vergi ödeyecekleri ya da hiç 

vergi ödemeyecekleri yerlerde yatırımlarını gerçekleştirirler. Çok uluslu şirketler bağlı şubeleri ve firmaları arasında kâr 

aktarımlarını gerçekleştirirken vergi matrahında aşınmalara sebebiyet verirler. Bu sebeple OECD, kâr aktarımları sürecinde 

vergi matrahı aşınmalarını engellemek adına transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi üzerinde vergi 

daireleri transfer fiyatı uygulamaları konusunda çeşitli ilkeler sunmuştur. Özellikle emsallere uygunluk ilkesi ile mükellefler ve 

vergi idareleri arasındaki kontrol mekanizması oluşturularak vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmeyi amaçlamıştır. Türk 



 

 

vergi sistemi içinde transfer fiyatlandırması düzenlemelerini içeren kanunlarda OECD’nin önermiş olduğu emsallere uygunluk 

ilkesi uygulanmaktadır. Böylece transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazançlardan doğacak olağanüstü kârların önüne 

geçilmektedir. Dolayısıyla disiplinli bir şekilde yürütülen vergi yönetiminde vergi kaçırma riskinin de kontrol altına alınması 

sağlanmaktadır.  Çalışma içinde yer alan seçilmiş ülkelerde çeşitli metotlarının uygulanmasında öncelikli tercih OECD'nin 

transfer fiyatlandırması rehberinde yer alan emsallere uygun fiyatın belirlenmesidir. Ülkelerin, transfer fiyatlandırması 

metotlarında önem arz eden üç soru vardır. Bunlardan birincisi, ülkenin yasal mevzuatının ilişkili kişilerle arasındaki işlemlerde 

kullanılacak transfer fiyatlandırması yöntemi öngörmekte midir, ikincisi, ülke transfer fiyatlandırması yöntemlerinin 

uygulanması için hangi kriterleri kullanmaktadır, üçüncüsü ise ülkelerin yerel mevzuatında ya da yönetmeliklerinde emtia 

işlemlerine yönelik özel bir rehber varsa bu rehberde hangi yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu üç sorunun yanıtını içeren 

tabloda yer alan bilgiler çalışmada özet olarak sunulmuştur. Söz konusu sorular ve yanıtlar OECD'nin ülkeler için Transfer 

Fiyatlandırması Metotları tablosunda yer almaktadır. Genel olarak ifade edilebilir ki seçilmiş ülkeler yasal mevzuatlarında 

transfer fiyatlandırmasına yer vererek emsal fiyata uygun işlemler gerçekleştirilmektedir. Yasal mevzuatında transfer fiyatı 

uygulaması bulunmayan ülkeler de OECD rehberinden faydalanabilmektedirler. Bununla beraber emsallere uygunluk 

çerçevesinde mevcut metotlar yeterli olmuyorsa ülkeler kendileri bir yöntem belirleyebilmektedir. Bu yöntem ise "İşlemin 

Niteliğine En Uygun Metot" olarak adlandırılır. Böylece, uluslar, emsallere uygunluk ilkesini göz önünde bulundurup en uygun 

metot yöntemi ile transfere konu olan mal ve hizmetlerin transferini piyasa koşullarında sürdürülebilir kılmaktadırlar.   
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlere ilişkin görüşlerini yetişkin eğitimi ilkeleri 

açısından değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini Kahramanmaraş ilinde görev yapmakta olan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde 

kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler toplanırken yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA 2020 programı kullanılarak içerik analizi ve betimsel analiz yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde araştırmaya katılan 15 katılımcıdan çoğunluğunun zorunlu olarak eğitimlere 

katıldığı görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu zorunlu olarak eğitime katılmalarına rağmen, aldıkları hizmet içi 

eğitimlerde aktif katılım sağlamışlardır. Katılımcılardan yedisi almış oldukları eğitimlerde, eğiticilerin isteksiz ve alanında 

yetersiz olduklarını belirtmiştir. Çalışmanın sonucuna göre hizmet içi eğitim süreçleri genellikle düz anlatım, karşılıklı sohbet 

ve tecrübe aktarımı şeklinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte eğitimin zamanlaması ve gönüllülük açısından katılımcıların 

istekleri ön planda tutulmamıştır. Hizmet içi eğitimlerde yetişkin eğitiminin temel ilkelerine riayet edilmesi gerektiği önerilebilir. 
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the opinions of school administrators about the in-service training they have received in 

terms of adult education principles. Case study design, one of the qualitative research designs, was used in the study. The 

sample of the research consists of 15 school administrators working in Kahramanmaraş. Convenience sampling was used to 

determine the sample. Semi-structured interview form was used while collecting data regarding the research. The data 

obtained were evaluated by descriptive and content analysis method using the MAXQDA 2020 program. When the findings 

are evaluated, it is seen that the majority of the 15 participants participating in the study attended the training compulsory. 

Although the majority of the participants attended the training compulsorily, they actively participated in the in-service 

trainings they received. Seven of the participants stated that the trainers were unwilling and incompetent in the training they 

received. According to the results of the study, the in-service training processes were generally carried out in the form of direct 

lectures, mutual conversation and experience transfer. However, in terms of the timing of the training and volunteering, the 

requests of the participants were not considered. It can be suggested that the basic principles of adult education should be 

respected in in-service trainings.  

 

Keywords : School administrators, in-service training, adult education 

Gel Codes  : I2 

1.Gir iş  

Eğitim, öğretim kavramlarından bahsedildiğinde aklımıza ilk başta çocuklar ve gençler gelmektedir. Oysa eğitim, küreselleşen 

dünya ve değişen hayat standartlarıyla artık yaşam boyu eğitimi ve her yaşta öğrenme gereksiniminin ortaya çıktığı bir süreci 

temel almaktadır. Bu nedenle sadece çocuklar ve gençleri temel almayan yetişkinlerin eğitimine de gerekli önemin verildiği 

eğitimler düzenlenmesi gerekmektedir. Yetişkin eğitiminde kullanılan bazı yöntem ve teknikler bazen çocuk eğitiminde de 

kullanılabilmektedir. Ancak, çocuk eğitiminde kullanılan kuralları ve yöntemleri yetişkinlerin eğitiminde de kullanmak eğitim 

başarısını olumsuz etkileyebilmektedir (Kara ve Karakoç, 2017).  

Andragoji; Yunanca, andr (yetişkin) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve "yetişkinlerin öğrenmesine yol 

göstermenin ya da yardımın bilim ve sanatı" anlamına gelmektedir (Ulusoy Gökkoca, 2001). Bu şekilde düşünüldüğünde; 
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pedagojik ve andragojik eğitimler arasındaki farklara göre eğitim ve öğretim ortamlarının düzenlenmesi gerekmektedir. 

Pedegojik ve Andragojik eğitimin arasındaki temel farkları andragojinin yetişkinler üzerindeki hangi noktaları temel aldığını 

altı ilke çerçevesinde açıklanmıştır. Andragojinin altı temel ilkesi şöyledir: “(1) öğrenin bilme gereksinimi, (2) öğrenenin benlik 

kavramı, (3) öğrenenin önceki deneyimleri, (4) öğrenmeye hazır olma, (5) öğrenme yönelimi ve (6) öğrenme 

motivasyonudur” (Knowles, Swanson ve Holton, 2015. s.11). Yetişkinler aldıkları eğitimler konusunda dikkatli, seçici ve 

yeniliklere açıktırlar, kendilerine sunulan bilgileri, kullanılan teknikleri ve daha birçok şeyi sorgularlar (Göçmen, 2003). 

Yetişkinlerin hayat boyu öğrenme isteğinin diri kalması ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik eğitimlere katılması gerekmektedir 

(Yılmaz ve Altınkurt, 2011). 

Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında insanın en önemi ihtiyaçlarından biri kendini geliştirmek, bilgilerini 

güncellemek ve mesleki yeterliliklerini arttırmaktır (Çubukçu ve Gültekin, 2008). İnsanlar bu bilme ihtiyaçlarını karşılamak, 

tercih ettiği bir alanda kendini geliştirmek, güzel zaman geçirmek veya mesleklerindeki gelişmelerden haberdar olmak, 

bilgilerini yenilemek gibi nedenlerle hizmet içi eğitim programlarına katılırlar.  

Hizmet içi eğitimin amaçları çalışanların bilgisini, verimliliğini arttırmak ve onu daha üst görevlere hazırlamak, yönetimde ve 

uygulamada verimliliği, etkinliği arttırmak; bilimsel ve teknolojik alandaki yeniliklerden haberdar olmak, çalışanları bu 

konularda bilgilendirmektir (Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, 2009). Hizmet içi eğitim tüm meslek grupları 

için gereklidir ancak öğretmenler için ayrı bir önemi vardır. Eğitimin içinde aktif görev alan, programların uygulayıcısı olan 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin de sürekli kendini geliştirmesi, yenilemesi gerekmektedir.  

Yönetim kavramının birden çok anlamı bulunmaktadır. Bazen örgüt, bazen de idari faaliyetler olarak tanımlanır (Gözübüyük, 

2009). Türk Dil Kurumuna göre yönetme işi, çekip çevirme, idare anlamına gelir (TDK, 2019). Tanımından da anlaşılacağı 

üzere yönetimi üstlenen kişi başında bulunduğu faaliyeti veya kurumu hedefe ulaştırmak için gerekli tedbirleri almakla 

mükelleftir. Dolayısıyla okul yöneticileri de uhdesinde bulunan kurumu amaca uygun yönetmelidir. Ancak bu amaca ulaşmak 

için öncelikle gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip olması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde cumhuriyet kurulduktan 

sonra okulların verdikleri eğitimi sistemize etmek adına çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte eğitim 

kurumlarının yönetimi içinde bazı uygulamalar yapılmıştır. 

John Dewey 1924’te, eğitim sistemi ile ilgili olarak hazırladığı raporda, okul yöneticisi yetiştirecek ders ve programların 

açılmasına ilişkin bazı önerilerde bulunmuştur. Ancak dönem koşullarında bu öneriler için kayda değer bir uygulama 

yapılamamıştır. 1926’da düzenlenen kanunda “Meslekte aslolan öğretmenliktir.” maddesiyle, öğretmenler arasından yönetim 

görevlerinin yürütülebileceğine işaret edilmiştir (Cemaloğlu, 2005).  Bu tarihten itibaren içinde “Hizmet İçi Eğitim Modeli” 

gibi modellerin de olduğu bir sistemle öğretmenler arasından yönetici yetiştirilmesi planlanmıştır. (Okçu, 2011; Korkmaz, 

2005). Günümüzde de okul yöneticileri hala öğretmenler arasından seçilmektedir. Yönetici olmak için birtakım kıstaslar 

belirlenmiştir. Müdür olmak isteyenler veya müdür yardımcısı olmak isteyenler için de bir takım özel şartlar da mevcuttur 

(Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 2018). Göreve başlayan idareciler ihtiyaç duydukları alana istekli olarak ya da bakanlık 

tarafından resen hizmet içi eğitimlere alınmaktadır.  

Kaliteli bir eğitimin ön koşulu kaliteli bir eğitim ortamıdır. Kaliteli bir eğitim ortamının oluşturulmasında da kurumun başındaki 

yöneticilerin etkisi göz ardı edilemez. Bilindiği üzere ülkemizde okul yöneticileri yetiştirmeye yönelik eğitim veren kurumlar 

bulunmamaktadır. Bu sebeple yöneticiliğe atanan öğretmenler yöneticiliği görev başında öğrenmektedir. Burada ortaya 

çıkabilecek aksaklıkları gidermek ve görevin daha verimli yapılmasını sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler 

düzenlenmektedir. Verilen hizmet içi eğitim ne kadar kaliteli olursa yöneticiden eğitimin tüm paydaşlarına domino etkisi 

yaratarak yayılacaktır. Bu kapsamda çalışmanın amacı okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlere ilişkin 

görüşlerini yetişkin eğitimi ilkeleri açısından değerlendirmektir.  Bu çalışmada eğitime bizzat katılanların görüşleri üzerine 

temellendirildiği için daha kaliteli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesinde fikir verici olması sebebiyle önemlidir. 

2.Yöntem 

Araştırma okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim çalışmalarına ilişkin görüşlerinin yetişkin eğitimi ilkeleri 

açısından incelenmesine yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması 

“nasıl” ve “niçin” sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak 

veren araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

2.1 Örnek lem 

Araştırmada ölçüt örneklem kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip 

kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada ölçüt okul 

yöneticilerinin hizmet içi eğitim almış olmalarıdır. Bu kapsamda çalışmanın örneklemi Kahramanmaraş ilinde farklı okullarda 

görev yapan hizmet içi eğitim almış 15 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini oluşturan okul 

yöneticilerine dair bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Okul Yönet ic iler inin Cins iyetler ine ve Okul Tür ler ine Göre Dağıl ımı  

 İ lkokul Ortaokul Lise Toplam 

Kadın 1 - 1 2 

Erkek 2 4 7 13 

Toplam 3 4 8 15 

Tablo 1’de görüldüğü gibi okul yöneticilerinin 2’si kadın (%13), 13’ü (%86) erkektir.  Görüşme yapılan okul yöneticilerinin 

3’ü (%20) ilkokul, 8’i (%53) lise ve 4’ü (%27) ortaokulda görev yapmaktadır. Okul yöneticilerinin 6’sının (%40) kıdemi 1-5 

yıl arası, 6’sının (%40) kıdemi 5-10 yıl arası, 3’ünün (%20) kıdemi ise 10-15 yıl arasındadır. 

2. 2 Veri Toplama Aracı 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Görüşme soruları 

hizmet içi eğitime ilişkin çeşitli kaynaklar taranarak hazırlanan iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde kişisel bilgilere yer 



 

 

verilmiş, ikinci bölümde hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri saptamaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırmada hizmet içi 

eğitimlerle ilgili okul yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Görüşme soruları hazırlanırken; soruların kolay anlaşılır olmasına, açık 

uçlu olmasına, yönlendirmeden kaçınılmasına, alternatif sorular hazırlanmasına, soruların mantıklı bir şekilde düzenlenmesine 

dikkat edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu görüşler alınırken okul yöneticilerinin aldıkları hizmet içi eğitimlerin öğrenme 

ihtiyaçlarını karşılama düzeylerine, eğitimi alma sebeplerine, eğitimin içeriği ve eğitim süreci hakkındaki görüşlerine, eğitim 

sürecindeki motivasyonlarına, sürece dahil edilme şekillerine ve önerilerine yer verilmiştir.  Görüşmeler katılımcıların izni 

dâhilinde ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve sonrasında metine dönüştürülmüştür. Görüşmeler toplamda 100 dakika sürmüş 

ve metine dönüştürülmüş haliyle ise 60 word sayfası elde edilmiştir.  

2.3 Veriler in Toplanmas ı ve Analiz i 

Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

Betimsel analizde, toplanan verilerden doğrudan alıntılar yaparak bu verileri okuyucuya betimsel bir tarzda sunmak esastır, 

buna ek olarak bazı temalar ve temalar arasındaki ilişkiler de ortaya koyulabilir (Günbay, 2019). İçerik analizi veriyi 

temalandırıp, anlamlandırdıktan sonra karşılaştırmalı olarak, araştırmacının kendi düşüncelerini de katarak yorumlamasıdır 

(Günbay, 2019). Görüşme formu ile elde edilen veriler ayrıca sayısallaştırılarak frekans değerleri bulunmuş ve 

tablolaştırılmıştır. 

Araştırmada geçerlik ve güvenirliği arttırmak için; öncelikle araştırma sürecinin detaylarıyla açıklanması yapılmış ve okul 

yöneticilerinden yeterli sayıda kişiyle görüşülmüştür. İkinci olarak araştırma farklı eğitim kurumlarında görev yapan farklı 

yöneticilerle ve üç farklı araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Üç faklı araştırmacıdan elde edilen görüşme verileri benzer 

sonuçlar ortaya koymuştur. Araştırmaya birden fazla araştırmacının dahil edilmesi, yeteri kadar katılımcıyla görüşme 

sağlanması, önceden oluşturulmuş ve ayrıntılı olarak tanımlanmış bir kavramsal çerçeveye bağlı olarak yapılan veri analizi de 

güvenliği ve geçerliliği zenginleştiren etkenlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

3.Bulgular  

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim çalışmalarına ilişkin görüşlerinin yetişkin eğitimi ilkeleri açısından 

incelenmesine dair yapılan analiz sonuçlarına bağlı bulgulara bu bölümde yer verilmiştir.  

Okul yöneticilerinin almış aldıkları hizmet içi eğitimleri bilme gereksinimi açısından değerlendirmelerine dair görüşleri ekler 

bölümünde Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 2.  Bilme Gereks inimi Açıs ından Değer lendirmeler ine Dair  Görüş ler i  

N Tema Alt  Tema Kod f 

1 Eğitimi Alma Sebebi   30 

  Zorunlu  8 

   Olumlu  6 

   Olumsuz 1 

  Gönüllü  7 

   Kendini Geliştirme 4 

   Öğrenme İhtiyacı 3 

   Tavsiye 1 

2 Eğitim Sürecinde Yapılanlar   18 

  Etkinlik  11 

  Sözel Anlatım  7 

     

3 İçeriğin Gereksinimle Örtüşme Düzeyi   11 

  Örtüştü  10 

  Örtüşmedi  1 

4 Bilme Gereksinimi Açısından Değerlendirilmesi   7 

  Gereksinimi Karşıladı  5 

  Gereksinimi Karşılamadı  2 

Tablo 2’de okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlerde bilme gereksinimleri açısından görüşleri incelendiğinde; 

“eğitimi alma sebebi” (f=30), “eğitim sürecinde yapılanlar” (f=18), içeriğin “gereksinimle örtüşme düzeyi” (f=11), “bilme 

gereksinimi açısından değerlendirilmesine” (f=7) dair temalar belirlenmiştir. Birinci tema “eğitimi alma sebebi” olarak 

belirlenmiştir. Okul yöneticilerinin hizmet içi “eğitimi alma sebebi” olarak “zorunlu” (f=8) ve “gönüllü” (f=7) şeklinde katılım 

gösterdikleri görülmektedir. Eğitimi “zorunlu” olarak aldıklarını belirten yöneticilerin eğitime dair “olumlu” (f=6) kodu ve 

“olumsuz” (f=1) görüşleri bulunmaktadır. Eğitimi “gönüllü” olarak aldıklarını belirten okul yöneticilerinin eğitimi: “kendini 

geliştirme” (f=4) kodu, “öğrenme ihtiyacı” (f=3)  ve “tavsiye” (f=1) üzerine aldıkları görülmektedir.  

Hizmet içi eğitim alan katılımcıların büyük çoğunluğu eğitimi zorunlu olarak aldıklarını, eğitim sürecinin etkinliklerle 

desteklendiği, içeriğin gereksinimleriyle örtüştüğü ve bilme gereksinimlerini karşıladığı yönünde görüş bildirmiştir. Eğitimi 



zorunlu olarak alanların çoğu süreç içinde eğitimin öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığını belirtmiştir. Eğitimi gönüllü olarak 

alanlar ise eğitimi kendini geliştirme ve öğrenme ihtiyacını giderme amacı ile aldıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların süreçte eğitimi alma sebeplerine dair vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: 

“Çalışma hayatımda kendimi yetersiz gördüğüm alanlarda daha donanımlı olabilmek ve kişisel gelişimime fayda sağlaması 

amacıyla aldım. Tabi yeni gelişmelerden haberdar olmak ve farklı bir zaman geçirmek de diğer bir sebepleri. (K1).” 

“Diğerlerinde ise almak zorunda olduğumuz bir şey gibi oturup gideceğimiz bir şey gibi faydalıda olmadı aslında bunu bize 

sunanlarda dinleyenlerde formaliteden yapıldığını hissetti o yüzden çok başarılı olduğunu düşünmedim. (K7).” 

“Bu eğitimi neden aldık öncelikle yani bu eğitimin gereksinimi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmamamıza rağmen 

milli eğitimin genel olaraktan yöneticilere düzenlemiş olduğu ve Suriye’de ki sınırlarımızın dışında yapılan savaş nedeniyle 

göçmenlerin buraya gelmiş olmaları sonucunda doğal olaraktan ortaya çıkmış bir süreç bir ihtiyaçtan dolayı düzenlenmiş 

olduğunu düşünüyorum ve resen alınmış olmamıza rağmen orada yapılan eğitim faaliyetlerini gördüğümde hakikaten bir 

ihtiyaç olduğunu kurs esnasında yakinen anladım ve gördüm. (K13).” 

İkinci tema “eğitim sürecinde yapılanlar” olarak belirlenmiştir ve bu tema da öğrenme-öğretme sürecinde “etkinlik” (f=11) 

ve “sözel anlatım” (f=7) yoluyla sürecin gerçekleştiği belirlenmiştir. 

 Katılımcıların eğitim sürecinde yapılanlar sorusuna yönelik vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: 

“Bunların haricindeki eğitimlerde ise genelde düz anlatım geleneksel anlatım yöntemleri kullanıldı. Öğretmen anlatıldı 

kalabalık bir dinleyici kitlesi dinledi çok fazla soru cevap yapılmadı. Konu slaytlarla geçilmeye çalışıldı. Çok fazla yöntem 

teknik kullanılmadı. (K7).” 

“Evet eğitim süresince yalnızca tek bir yöntem uygulanmadı elbette. Hocamızın elinde daha önce tecrübe ettiği programı 

sunuyor olmanın rahatlığı vardı ve program vardı elinde ve programa göre ilk başta karşılıklı olaraktan konu üzerinde 

konuşma fikir teatisinde bulunma hocanın daha öncesinde bu eğitimi verdiği süreç içerisinde elde ettiği tecrübelerin de 

aktarımıyla bir forma geldi eğitim. Düz bir anlatımdı daha sonraki dönemler daha sonraki süreç içerisinde farklı ipler üzerine 

iplerin ucundan tutaraktan bir halka oluşturup yaparak, yaşataraktan öğretme yöntemleri uygulandığını gördük bir de 

öğretilen bir şeyin tekrarlandığında süreç içerisinde kişiler farklılaştığında nasıl değişiyor olduğunu gördük yani kısaca şunu 

söyleyebilirim: hakikaten hafızada kalacak yaparak ve yaşatarak öğrenme yönteminin uygulandığını ve bunun son derece 

başarılı bir yöntem olduğunu orada gördük. (K13).” 

 Üçüncü tema olarak “içeriğin gereksinimle örtüşme düzeyi” olarak belirlenmiştir ve örtüşme düzeylerine dair vermiş oldukları 

cevaplar doğrultusunda “örtüştü” (f=10) ve “örtüşmedi” (f=1) alt temaları belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu içeriğin 

gereksinimleriyle örtüştüğünü belirtmiştir. 

Katılımcıların içeriğin gereksinimleriyle örtüşme düzeylerine dair sorulan soruya yönelik vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı 

aşağıda belirlenmiştir. 

“İçerik aldığımız eğitimlerdeki konular alanımızla ilgili seçiliyordu. Benim gereksinimlerime örtüşen eğitimlerde aldım 

örtüşmeyende aldım hatta şöyle söyleyeyim bildiğim konularda tekrar bilgilendirilmek zorunda kaldım. Yani bu hizmet içi 

eğitimlerde kendimi geliştirme insanların kendilerini geliştirmesi gerekir fakat insanlara bilinen şeyler söylenince çokta gelişime 

faydası olduğunu düşünmüyorum. Yani gereksinimlerle çok örtüştüğünü düşünmüyorum açıkçası. (K7).” 

 “Şimdi sınıfınızda bir yabancı yahut da sınıfın formuna uymayan bir öğrenci bir figür olduğu zaman onu sınıfa nasıl entegre 

edeceğimizi öğrendik orada. Nasıl kapsayıcı bir eğitim süreci içerisine o kişiyi dahil edebiliriz bunun yöntem ve tekniklerini 

öğrendik hakikaten başka bir kültüre ait olan bir insanın ait olmadığı bir kültür içerisinde entegrasyonunu sağlamak hemen 

bir çırpıda anlık olacak ve bir şey değil o kültüre dahil olacağı kişilere o kültür ortamındaki aktif rol oynayan kişilerin sahip 

olduğu formasyon o kişilere yaklaşım bu belirleyici unsur olmaktadır ve bize o kurs süresince öğrendiğimiz bilgiler sahip 

olduğumuz formasyon gereği karşımıza çıkacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin kültürümüze entegrasyonunu daha kolay 

sağlamayı hakikaten öğrendiğimizi düşünüyorum.(K13).” 

Dördüncü tema olarak “bilme gereksinimi açısından değerlendirilmesi” olarak belirlenmiştir ve değerlendirmeye yönelik 

vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda “gereksinimi karşıladı” (f=5) ve “gereksinimi karşılamadı” (f=2) alt temaları 

belirlenmiştir. Katılımcıların çoğu eğitimlerin bilme gereksinimlerini karşıladıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların almış oldukları eğitimin bilme gereksinimleri açısından değerlendirilmeye dair vermiş oldukları görüşlerin bir 

kısmı aşağıda belirtilmiştir: 

 “Hizmet içi eğitime gitmeden önce ben bu eğitimi Maraş’ta da almıştım. Bunun üzerine ekstra katkıları olur mu düşüncesiyle 

başvurdum ama beklentilerimi karşılamadı. Çünkü burada aldığım eğitimin üzerine pek bir şey koyamadılar. (K4).” 

“Afet eğitimi genel olarak bütün insanları ilgilendirdiği için genel olarak önemli bir konu okul ve eğitimle ilgili olmadan kendi 

özel yaşantım içinde önemli bir konuydu içerik. Gayet iyiydi içerik önemliydi yani. (K5).” 

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlerde sürece dahil edilme şekillerine dair görüşleri Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Sürece Dahil Edilme Şek il ler ine Dair  Görüş ler i  

N Tema Kod  f 

1 Sürece Dahil Edilme    

  Aktif Katılım 12 

  Pasif Katılım 3 

  Eğlenceli 3 

  Sıkıcı 2 

Tablo 3’te okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlerde sürece dahil edilme şekilleriyle ilgili görüşleri 

incelendiğinde yöneticilerin sürece “aktif katılım” (f=12), “pasif katılım” (f=3) şeklinde dahil oldukları ve bu süreci “eğlenceli” 

(f=3) ve süreç içerisinde “sıkıcı” (f=2) görüşüne sahip olduğu görülmektedir. Almış oldukları eğitime aktif katılım olarak dahil 



 

 

edildiğini söyleyen yöneticiler; yaratıcı drama ve rol oynama tekniği kullanılması, yaparak yaşayarak öğrenme ortamı 

sağlandığını, almış oldukları eğitimi uygulama şanslarının olduğu ve bir stajyermiş gibi sürece dahil edildiklerini ifade 

etmişlerdir. Almış oldukları eğitime pasif olarak katılım sağladıklarını söyleyen yöneticiler; sadece dinleyici konumunda 

olduklarını, uygulamaya yer verilmeyip görsel ve videolarla sürecin tamamlandığı görüşünü belirtmişlerdir. Almış oldukları 

eğitimin eğlenceli bir şekilde gerçekleştiğini belirten yöneticiler; sürece dahil olduklarını, samimi ve sıcak bir sohbet ortamı 

olduğu görüşünü belirtmişlerdir. Almış oldukları eğitimin sıkıcı olduğu belirten yöneticiler; kalabalık gruplarla eğitim verildiği 

için söz hakkı alamayıp dinleyici olarak katılmak zorunda kaldıklarını ve süreç içerisinde başka şeylerle uğraşmaya başladıkları 

görüşünü ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların sürece dahil edilme şekillerine göre vermiş olduğu görüşlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir: 

“Bahsettiğim gibi eğitime katılan her bir kimsenin etkin katılımı gerekiyor. Biz bu yaratıcı drama etkinliğinde mevcut bir 

senaryoyu canlandırarak toplumsal bir mesaj vermeye çalışmıştık. (K1).” 

“Hocam orada yetişkin müdür öğretmen vs yok. Orada herkes kursiyerdi. Sorduğun soruya şu şekilde örnek vereyim. 

Doküman da yas süreci ile ilgili lise öğrencilerine yapabileceğimiz bir etkinlik vardı. Yani 1. Derece yakını vefat etmiş olan 1 

ya da daha fazla kişi ile ilgili bir çalışma. Ben ve bir arkadaşım hocam öğretmen olduk geri kalanlar öğrenci uyguladık 

çalışmayı. Çokta eğlenceli geçiyor açıkçası. (K2).” 

“Kalabalık gruplara verildiği için söz verilmedi fazla. Yani konuşma fırsatı fazla verilmedi dolayısıyla çok etkin geçmedi ben 

neler yaptım dinledim sadece dinlemek zorunda kaldım yani hatta çoğu zaman belli bir noktadan sonra kopuyorsun 

dinlemiyorsun başka şeylerle uğraşmaya başlıyorsun yani bu her hepimizin bildiği süreçler durumlar. (K3).” 

“Yani nasıl dahil oldum bir öğrenci yerine koydular beni bir öğrenci gibi bu testi çözdüm ona bakış açısıyla çözdüm. Sonuçları 

değerlendirirken bir öğrenciye nasıl  değerlendiriyorlarsa da öyle değerlendirdiler. Daha çok işin içerisine öğrenciymişim gibi 

dahil oldum sonradan öğretmen niteliğiyle yorumlama ve nitelendirmeler yaptık. (K4).” 

“Zaten bizim benim almış olduğum hizmet içi eğitimde çok bilmediğimiz konular yoktu. Yeni şeyler öğrendik ama bu sürece 

yeni öğrendiğim şeyler de birlikte gözlem yaparak birlikte o işi birlikte yaparak yapmış olduk. Öğrenme sürecine nasıl dahil 

edildim. Zaten eğitim süreci başlayınca öğrenme süreci de başlanmış oldu. Hem ilk başta pasif dinleyici oluyorsun aynı 

konunun bir daha yapılma durumu olursa bu sefer aktif yani biraz daha stajyer gibi aktif oluyorsun daha sonra da sen 

yapıyorsun. Bizim ilk etapta dinleme şeklinde oldu orda önce yöneticimizi dinledik o bize dedi ki bunları böyle yapalım küçük 

bir öğretimden sonra deneyerek öğrenmeye başladık. (K5).” 

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlerde deneyimlerini paylaşma yöntemlerine dair görüşleri Tablo 4’te 

verilmiştir. 

Tablo 4. Deneyimler i Paylaşma Şek li 

N Tema Kod F 

1 Deneyimleri Paylaşma Şekli   

  Tecrübe Aktarımı 13 

  Fikir Alışverişi 7 

  Etkileşim Olmadı 1 

Tablo 4’te okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlerde deneyimlerini paylaşma durumlarına ilişkin görüşleri 

incelendiğinde yöneticilerin deneyimlerini “tecrübe aktarımı” (f=13),  “fikir alışverişi” yaparak (f=7) deneyimlerini 

paylaşmaya dair ve “etkileşimin olmadığı” (f=1) şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.  

Okul idarecileri almış oldukları hizmet içi eğitimlerde genelde deneyimlerini paylaşmışlar, fikir alışverişinde bulunmuşlardır. 

Katılımcıların deneyimlerini paylaşma yöntemlerine dair vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı aşağıda verilmiştir: 

“Genel olarak aldığım eğitimlerde eğitim konularıyla ilgili fikir ve tecrübelerimizi, uygulanabilirliklerini, alanda yaşanan 

sıkıntıları paylaşabiliyoruz. Herkes kendi okulunda yaşadığı sıkıntıları veya uygulayıp başarılı olduğu, eksik kaldığı vs. olayları 

paylaşarak fikir alışverişlerinde bulunuyor. (K1).” 

“Gerçi evet doğuda çalıştığım sıralar intihar eden bir öğrencinin ailesi ile vs. görüşmem gerekmişti zor bir durumdu insan ne 

söyleyecek orda bilemiyor. Bunu paylaştım arkadaşlarla eğitimde. (K2).” 

“Evet kesinlikle anlattım. Kişilik özellikleri üzerine olduğu için ortaya çıkan bu kişilik özelliklerinin hayatımı nasıl etkilediği 

meslek hayatımı nasıl etkilediğim üzerine ben de ayrıntılı bilgi verdim. Olaylara ve durumlara karşı nasıl davranışlar 

sergilediğimi anlattım. Birlikte bu tutumların ve davranışların doğru olup olmadığı veya sonuçlarının aslında ne olduğu 

geçmişe dönük olarak bunları birlikte değerlendirdik. (K8).” 

 “Genellikle tabi ki yaşanmış tecrübeler insanın hafızasından silinip gitmiyor. Özellikle bu göçmenlerle direk ilintili ve ilişkili 

olan arkadaşlarımızın tecrübeleri bizim için gerçekten çok kıymete şayandı ve hepimiz pür dikkat hatta kursu veren hoca da 

hayretler içerisinde dinleyerek olayları anlamaya çalıştı. Yani belki de bu verilmiş olan kursun daha ileri boyutu bu kültürel 

entegrasyonun sağlanması için daha büyük eğitimlerin komple yani sadece yöneticilere değil bütün öğretmenlere öğrencilere 

hatta diyorum ki ben bütün topluma kitlesel iletişim araçlar vasıtasıyla yayılması, yaygınlaştırılması ve toplumun bir yabancı 

ile münasebetinin nasıl olması gerektiğine dair komple bir eğitimin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum orada aldığımız 

kısa süreli kurs sayesinde. (K13).” 

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ihtiyaçlarını karşılama düzeylerine ilişkin görüşleri Tablo 

5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Alınan Eğit imin İht iyaç lar ı Karş ılama Düzeyi  

N Tema Alt  Tema f 



1 Alınan Eğitimin İhtiyaçları Karşılama Düzeyi   

  Karşıladı 7 

  Faydalı 7 

  Karşılamadı 4 

  Uygulanabilirlik 4 

  Eksiklikleri Vardı 2 

 

Tablo 5’te okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlerin ihtiyaçları karşılama düzeylerine dair görüşleri 

incelendiğinde; ihtiyaçların karşılandığını (f=7), eğitimi faydalı bulunduğu (f=7), ihtiyacın karşılanmadığı (f=4), 

uygulanabilirliği (f=4) ve eksikleri olduğu (f=2), alt temaları oluşturulmuştur. 

Katılımcıların çoğu aldıkları eğitimin ihtiyaçlarını karşıladığını ve faydalı bulduğunu belirtmiştir. Katılımcıların dördü aldıkları 

eğitimi iş hayatlarında uygulayacaklarını, ikisi eğitimlerin eksiklikleri olduğunu ve dördü de eğitimlerin ihtiyaçlarını 

karşılamadığını belirtmiştir.  

Katılımcıların alınan eğitimin ihtiyaçlarını karşılama düzeylerine dair vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı aşağıda verilmiştir. 

“Aldığım eğitimlerin uygulanabilir olmasını seviyorum. En azından bilgilerimizi yansıtabileceğimiz bir ortam bulduğumuzda 

öğrencilere ya da velilere hatta öğretmenlere bile faydalı etkinlikler planlayabiliyoruz. Örneğin iletişim becerileri ile ilgili almış 

olduğum eğitim sonrasında insanlarla ilişkilerimin daha iyi gittiğini fark ettiğimi söyleyebilirim. (K1).” 

“Hiç olmazsa elimizde olan doküman sayesinde kriz anlarında ya da işte zor durumlarda açıp bi etkinlik seçip sınıf 

öğretmenlerine öneriyorum. (K2).” 

“…dediğim gibi ihtiyaçlarımı pek karşılamadı ama bunun nedeni Kahramanmaraş’ta aldığım eğitim miydi? Olabilir. Çünkü 

buradan bir tecrübeyle gittiğimi için çok da üzerine bir şey koyamadığı için beni doyuma ulaştıramadı yani. (K4).” 

“Eğitim içeriği olarak iyiydi ama eğitim süresi olarak yeterli olmadığı için tecrübe afet eğitimiyle ilgili bilgilendirme beceri 

kazandırma bölümünde eksiklik vardı. O yüzden sadece bilgilenme boyutunda kaldı beceri olarak bir afete karşı 

yapabileceğim şeyler çok fazla artmadı. (K5).” 

“Aldığım eğitimlerin ihtiyacımı karşıladığını düşünmüyorum neden çünkü artık bir noktadan sonra bazı şeyler tekrara dönüyor 

biliniyorsa sıkıcı oluyor. Bilinmiyorsa ezber oluyor dolayısıyla benim ihtiyaçlarımı karşılamadığını düşünüyorum. (K7).” 

“Kendi öğrencilerim üzerinde de uygulamayı düşünüyorum. (K8).” 

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim faaliyetlerindeki motivasyonlarının değerlendirilmesine dair görüşleri 

Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Mot ivasyon Değer lendirme 

N Tema Alt  Tema Kod F 

1 Motivasyonu etkileyen durumlar    

  Olumlu  7 

   Uygulama Ağırlıklı 1 

  Olumsuz  7 

   Uygulayıcının Yetersizliği 3 

   Amacına Hizmet Etmemesi 3 

2 Motive olma  Ortamın Yetersizliği 1 

  Dışsal   6 

  İçsel   5 

Tablo 6’da okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim faaliyetlerindeki motivasyonlarının değerlendirilmesine dair 

görüşleri incelendiğinde; motivasyonu etkileyen durumlar ve motive olma şekli temaları oluşturulmuştur. Bu temalara bağlı 

olarak yöneticilerin motivasyonunu olumlu (f=7) ve olumsuz (f=7), etkileyen faktörler olduğu, almış oldukları eğitimlerde 

motivasyonlarının içsel (f=5) ve dışsal (f=6), olduğuna dair alt temalar oluşturulmuştur. Olumlu motivasyon 

değerlendirilmesine yönelik “uygulama ağırlıklı” (f=1), kodu ve olumsuz alt teması altında “uygulayıcının yetersizliği” (f=3), 

“amacına hizmet etmemesi” (f=3) ve “ortamın yetersizliği” (f=1), kodları görülmektedir. 

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlere yönelik motivasyonlarını olumlu ve olumsuz etkileyen birçok faktör 

söz konusudur. Uygulayıcının alanında uzman olmaması, ortam koşullarının yetersizliği ve eğitimin amacına hizmet etmemesi 

eğitim alanların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca katılımcılarının çoğunluğu motivasyonlarının dışsal 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların almış oldukları eğitimde motivasyonlarının değerlendirmelerine dair vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı aşağıda 

verilmiştir: 

“Olumsuz etkileyen durumlar uygulayıcını yetersizliği olabiliyor. Bazen ortam uygun olmuyor fiziksel açıdan. Bu durumlar 

tabi ki motivasyonumu düşürebiliyor. (K1).”  

“Olumlu motivasyonlarımda bence tamamen dışsaldı çünkü hanım güzel olumlu şeyler anlatınca heveslendim bende… (K2).” 

“Eğitime giderken motivasyonum çok iyiydi ama eğitim dönüşü için aynısını söyleyemeyeceğim. Umduğumu bulamayınca 

motivasyonum düştü. (K4).” 

“Motivasyonumu olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşmadım ama ortam öğrenmeyi daha çok teşvik edici olabilirdi. 

Ortamın sadeliği, eğitim almayı veya öğrenme isteğini öğrenme dürtüsünü arttırıcı olmadığı için motivasyon kaybı birazcık 

oradan oldu. (K5).” 



 

 

“Hiçbir seminer benim motivasyonumu olumsuz etkilemedi çünkü birçoğu -mış gibi yapıldı hizmet içi eğitim verilmiş katılanlar 

dinlemiş gerek cevap istenen yerlere gerekli cevaplar verilmiş gibi olduğu için benim için hiçbir sorun teşkil edilmedi 

motivasyonumu düşürmedi şey hatta beni daha çok gayretlendirdi. Nasıl derseniz artık bir şeyler değişmeli diye düşündüm 

bu şeylerden kurtulmalıyız diye düşündüm bu böyle olmamalı daha farklı olmalı diye düşündüm. (K7).” 

“Eğitimin şekli güzeldi. Teorik bir anlatımda ziyada pratik uygulamaya dönüktü ve bu da olayın içerisine dahil olmama sebep 

oldu daha iyi öğrenmeme sebep oldu ve eğitim esnasında sıkılmamama neden oldu. Çok uzun saatler süren bir eğitimdi 

çünkü. Sabah 9’dan akşam 5’e kadar süren bir eğitimdi. İşte çok az kısa sureli molalar vermemize rağmen sadece ben değil 

uygulamaya katılan herkes çok verim aldı ve mutlu oldu. Ve motivasyonları yüksekti hatta buna eğitimcilere de söyledik. Bu 

kadar uzun süren bir eğitimden bu kadar keyif almak nadir rastladığımız bir şey. Ama dediğim gibi bunun sebebi de teorik 

bir anlatım olmasından ziyade tamamen pratik uygulamaya dönük bir anlatım olmasıyla alakalıydı. (K8).” 

“ Motivasyonumuzu olumsuz etkileyen bir durum ile karşılaşmadım ben beraber görev yaptığımız arkadaşlarla öyle bir sıcak 

kardeşlik arkadaşlık meslektaşlık duygusu içerisinde süreci yürüttük ki hepimiz birbirimizin telefonunu aldık hatta grubumuzda 

değil diğer arkadaşların da telefonlarını aldık o süreçten sonra uzun süre görüştük hala da görüşüyoruz. Yani bir kursa katılıp 

belli bir periyodun sonunda ayrılıp gidilen bir arkadaşlığın ötesine taşıdık biz oradaki bulunuşluğumuzu ve son derece olumlu 

olduğunu düşünüyorum. (K13).” 

Okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik önerileri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Öneriler 

N Tema Kod F 

1 Eğiticinin Özellikleri  7 

  İstekli 4 

  Alanında Uzman 3 

2 Süre  5 

  Sürenin Yetersizliği 3 

  Sürenin Fazla olması 1 

  Belirli Aralıklarla Tekrarlanması 1 

3 Mekân   5 

  Yetersiz Koşullar 3 

  Kitle İletişim Araçları 1 

  Donanım Eksikliği 1 

4 Eğitim Durumları   5 

  Yaparak-Yaşayarak 4 

  Sürece Dahil Edilme  1 

5 İçerik   2 

  İhtiyaç Analizi 1 

  Sadelik 1 

6 Geliştirilebilecek Yönleri  2 

  Katılımcı Yoğunluğunu Azaltma 1 

  Zamanlama 1 

 

Tablo 7’de okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitim faaliyetlerine yönelik önerileri incelendiğinde; eğiticinin 

özellikleri (f=7), süre (f=5), mekân (f=5), eğitim durumları (f=5), içerik (f=2) ve geliştirilebilecek yönler (f=2), şekline altı 

farklı temada öneri olduğu görülmektedir. “Eğitimcilerin özellikleri” alt temasına dair “isteklilik” (f=4),  kodu ve “alanında 

uzman” (f=3), kodu, “süre” alt temasına dair “sürenin yetersizliği” (f=3), “sürenin fazlalığı” (f=1) ve “belirli aralıklarla 

tekrarlanması” (f=1),kodları, “mekân” alt temasına dair “yetersiz koşullar” (f=3), “kitle iletişim araçları” (f=1) ve “donanım 

eksikliği” (f=1) kodları, “eğitim durumları” alt temasına dair “yaparak-yaşayarak” (f=4), kodu ve “sürece dâhil edilme” (f=1), 

kodu, içerik alt temasına dair “ihtiyaç analizi” (f=1), kodu ve “sadelik” (f=1), kodu, “geliştirilebilecek yönleri” alt temasına 

dair “katılımcı yoğunluğunu azaltma”(f=1) ve  “zamanlama” (f=1), kodu görülmektedir.  

Katılımcılar, katıldıkları eğitimlerdeki eğiticilerin alanında uzman ve istekli kişilerden seçilmesini istemektedir. Ayrıca sürenin 

eğitime uygun olarak planlanması, eğitim aldıkları mekanlardaki koşulların iyileştirilmesi, eğitim içeriğinin gereğinden fazla 

yoğun olmaması gerektiği yönünde önerilerini belirtmişlerdir. Eğitimlerde sürece aktif olarak dahil edilmek istediklerini ve 

eğitimin zamanlaması konusunda isteklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini de önerilerinde belirtmişlerdir. 

 Katılımcıların almış oldukları eğitim faaliyetlerine yönelik önerilerine dair vermiş oldukları görüşlerin bir kısmı aşağıda 

verilmiştir: 

“Eğitime gelirsek eğitimin amacı güzel ama sadece kağıt üzerinde yapalım bitsin amacı güdüldüğüne inanıyorum. Çünkü bu 

sadece benim değil kursa katılan arkadaşlarında ortak görüşü. Bunu da en son gelirken şikayetleriniz, beklentileriniz nelerdi 

gibi bir anket yapıldı oraya verdiğimiz cevapları sonradan konuşunca genelde aynı fikirde olduğumuzu fark ettik. Eğitimcide 

zaten işi bilmediğini sadece işi yapalım çıkalım mantığında geldiğini düşünüyorum. Bu da 2023 eğitim vizyonu kapsamında 

düzenlenmiş bir eğitimdi. UNICEF’in desteklediği bir programdı. Eğitimin giderleri UNICEF tarafından karşılanıyordu. Parayı 

kaçırmayalım eğitimi yapalım mantığında insanlardı diye düşüyorum. (K4).” 

“200 tane öğretmenin gelmesine gerek yok 10 tane böyle öğretmen gelsin fakat yapılan hizmet içi eğitim amacına hizmet 

etsin. Özellikle süre açısından bir kişiye anlatacağınız şeyin karşınızdaki kişinin dinleyeceği dakika 15 dakikadır. Hizmet içi 



eğitimler verebileceğimizi 15 dakika verelim öyle saatlerce anlatmayalım saatlerce kimse dinlemez zaten dinlemiş gibi yapar 

bizde anlatmış gibi yaparız. 15 dakikada vereceğimizi verelim oku hedefe 12’den atalım. Daha çok sohbet ortamı oluşsun, 

insanlar birbirleriyle konuşabilsinler arkadakileri uyarmasınlar. (K7).” 

“Bir kere çok canlı eğitim veriyorlardı yani çok konuşkanlardı. Oturup ses tonu kısık kısık saatlerce anlatan tipleri yoktu. 

Dikkatinizi sürekli merkezde tutuyordu. Çok kalabalık bir grup değildi birazda onunla alakalıydı yani 7-8 kişiydik çok hâkim 

oluyorlardı ortama. Bu sadece pratik uygulamayla alakalı değildi anlatacakları kısımda vardı mesela ama bunu da gerek 

duruşları, tavırları, ses tonu olaya hakimiyeti veya onların heyecanı daha doğrusu anlatırken gayet heyecanlı ve kendilerini 

vererek anlatıyor olmaları bizim sıkılmamamıza engel oldu. (K8).” 

“Keşke biraz daha kısa olsa. Eğitimi 3 ay alıyorum. Şey mesela bu eğitim normalde belki de bir buçuk ayda verilebilecek bir 

eğitim. Sindire sindire alıyoruz. Biz süre anlamında şöyle eğitime girdiğiniz zaman o konuya dahil olmaya başladığınızda çok 

uzun sürebiliyor. 1saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sürebiliyor belki bunlar biraz daha küçülebilir. (K9).” 

“Mekân açısından yani bunun için belirlenmiş özel bir mekân olması gerekmez. Şu anda iletişim çağını yaşıyoruz ve kitle 

iletişim araçlarıyla herkesin evine insanlar bilgili insanlar bu konunun uzmanları misafir olabilir televizyonumuzu açıp bir 

yabancıyla nasıl bir kapsayıcı bir eğitim süreci içerisinde olmamız gerektiğini onlar bize öğretirler. Mekân ekstra lazım lüzumlu 

olduğunu düşünmüyorum. (K13).” 

“Eğitim veriliyor. Bize daha çok eğitim veriliyor sanki verdim bitti çoğu zaman o eğitime gelen kişilerin yapması gereken çok 

fazla farklı işleri vardır, günlük evrakları vardır, başka şeyleri vardır bunlar çokta dikkate alınmıyor açıkçası. Ben seni şu tarihte 

şu eğitimde istiyorum, veriyorum ve bitti şeklinde yani birazcık öyle oluyor yani belki mecburiyetten öyle oluyor yani bunlara 

dikkat edilmesi lazım en azından eğitim süreci hazırlanırken eğitim alacak kişilere bir seçenek sunulmalı veya zaman takvim 

tanınmalı buna göre de o da kendini ona göre yapıp en boş olduğu döneme denk getirmeli böylece eğitimcinin 

hazırbulunuşluğu daha iyi olur. Yani bir süre veya seçenek tanınmalı evet mesela ay sonunda ayın 20’sini geçtikten sonra 

beni oraya çağırırlarsa hiçbir şey yapamam çünkü okulda yetiştirmem gereken ek ders var yetiştiremezsem 50 öğretmen ile 

sıkıntı yaşarız gibi. Veya aralık ayında benim yetiştirmem gereken yıl sonu işlemleri var demirbaşlarla ilgili okulun 

taşınmazlarıyla taşınırlarıyla ilgili bunları yapamazsam burada aldığım eğitim aklıma girmez bir şey öğrenemem yani. (K13).” 

4.Tart ışma ve Sonuç  

Bu araştırmada okul yöneticilerinin almış oldukları hizmet içi eğitimlere ilişkin görüşlerini yetişkin eğitimi ilkeleri açısından 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Toplam 15 katılımcıdan sekizi hizmet içi eğitimlere zorunlu olarak yedisi ise gönüllü olarak katıldığını belirtmiştir. İlginç olan 

kısmı zorunlu olarak katılan yedi görüşmecinin altısı aldıkları eğitime dair olumlu görüş bildirmişlerdir. Sonucun böyle 

çıkmasına neden olan etkenler diğer temalarda dile getirilmiştir. İçeriğin gereksinimlerine uygun olduğunu belirtmeleri anlamlı 

bir örnektir. Süreç açısından eğitim olgusu değerlendirildiğinde eğitimin de toplumlar gibi canlı bir olgu olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu canlı olgu içerisinde bireyler, içinde bulundukları toplumsal yapıya uyum sağlayabilmek ya da değişen 

toplumsal yapıya bağlı olarak rollerini etkin bir biçimde yerine getirebilmek için yeni bilgi ve becerileri edinmeleri 

gerektirmektedir (Yazar, 2012). Okul yöneticileri de diğer bireyler gibi gereksinimlerini karşılayabilecek eğitimlere resen 

katılsalar bile olumlu tutum geliştirmişlerdir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu katıldıkları eğitimde aktif katılım sağlandığını belirtmiştir. Katılımcıların eğitim sürecinde aktif 

rol almaları gibi faktörler eğitimi zorunlu almalarına rağmen olumlu tavır sergilemelerine katkı sağlamıştır. Mezirow’un 

Dönüşümsel Öğrenme Kuramı’nda da yetişkinler için verilecek bir eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim olması gerektiği 

belirtilmiştir (Akçay, 2012). Buradan hareketle şu sonuca ulaşabiliriz. Yetişkinler için düzenlenen eğitimlerin gönüllük veya 

zorunluluktan ziyade gereksinimlerini karşılama düzeyine ve eğitim sürecinde etkin katılım sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

Öğretmenler isteksiz, ilgisiz olarak eğitime alınmış olsalar bile eğitim sürecinde yapılacak etkinliklerle bu durum tersine 

çevrilebilmektedir (Kara ve Karakoç, 2017). Bu ifade de araştırmada çıkan sonuç ile paralellik göstermektedir  

Hizmet içi eğitime katılan yöneticiler eğitimin içeriği ile birlikte konunun dışında da kendi yaşanmışlıkları ve tecrübelerini 

birbirleri ile paylaşmışlardır. Bu durum bize hizmet içi eğitimlerin yöneticiler için olumlu bir sosyal ortam oluşturduğunu 

gösterir. Keleş’in çalışması da (2010) bu görüşü şu sözlerle desteklemektedir: Kurum dışında yapılan hizmet içi eğitim 

çalışmalarına çeşitli kurumlardan birçok farklı nitelikte grup katılmaktadır. Bu gruplar katıldıkları eğitimde bilgi, beceri ve 

tecrübeleri karşılıklı olarak tartışma olanağı bulur. Dolayısıyla yeni ufukların açılmasına imkân tanır.   

Katılımcılar hizmet içi eğitimlerin genellikle öğrenme ihtiyaçlarının karşılandığı ve eğitimlerin faydalı olduğunun belirtmişlerdir. 

Erçetin (1991) yılında yaptığı çalışmada hizmet içi eğitim faaliyetlerini etkileyen olumsuzluklardan birisinin de eğitimin 

ihtiyaçları karşılamadığını belirtmiştir. Araştırmanın tarihi olan 1991’den günümüze kadar gelen süreçte bu konu hakkında 

bakanlık bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biriside yapılan hizmet içi eğitime yönelik ihtiyaç analizleridir. 

Bu analizler sayesinde ihtiyaca yönelik eğitimler düzenlenmeye başlamıştır diyebiliriz.  

Katılımcıların motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz değerlendirmenin frekansları ile içsel veya dışsal motivasyonların 

frekansları birbirine yakın çıkmıştır. Yayla (2009)’da bu konuya değinmiş ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin 

uygun olmamasının motivasyonu kötü etkilediğine değinmiştir. Keleş’in (2010) belirttiğine göre Millî Eğitim Bakanlığı hizmet 

içi eğitimin amaçları, genel ve özel amaçlar olarak ikiye ayırmıştır. Ve bu amaçlardan genel amaçlarının alt başlıklarından 

birisi de personelin kendine güvenini ve motivasyonunu artırmaktır. Araştırmaya katılan katılımcıların yarıya yakını hizmet içi 

eğitimlerde motivasyonlarını olumsuz etkileyen faktörlerin bulunduğunu belirtmiştir. Bu durum eğitimin amaçları ile tezat 

oluşturmaktadır.  

Katılımcıların çoğu eğitici özelliklerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmuştur. Katılımcılar eğiticilerin özellikle 

alanında uzman ve göreve istekli kişilerden seçilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Nairobi Tavsiye Kararlarında da 

yetişkin eğitiminde öğretici personelin eğiticilik formasyonu dikkate alınması gereken bir durum olarak ifade edilmiştir. 



 

 

Yetişkinlerin eğitim sürecine ilişkin özelliklerin farklı olması nedeniyle, yetişkin eğitiminde görev alacak yönetici, düzenleyici 

ve öğreticilerin de özel programlarla yetiştirilmeleri gerektiği aşikardır (Yayla, 2009). 

 Katılımcılar eğitimin verildiği mekanların yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir. Çalışmasında bu sonuca benzer bulgulara 

ulaşan Yayla (2009) da yetişkin eğitimi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği fiziki mekanların yetişkinler için yeterince uygun 

olmadığını belirtmiştir.  

 Katılımcılar eğitim sürecinde genelde izleyici konumunda olduklarına dair görüş bildirmişlerdir. Kara ve Karakoç’un (2017) 

Yetişkin Eğitiminde “Sekiz Süreç Elementi” Doğrultusunda Öğretmenlerin Aldıkları Hizmet İçi Eğitim Programlarının 

Değerlendirilmesi çalışmasında da bu durumun eksikliği şu ifadelerle belirtilmiştir: Öğrenme esnasında katılımınızı sağlayacak 

etkinlikler yapıldı mı? Sorusuna bağlı olarak “sürece katılım” teması oluşturulmuştur. Öğretmenlerin çoğunluğu herhangi bir 

etkinliğin yapılmadığını belirtirmiştir. Bazıları ise sözlü bilgilendirme, detaylı bir açıklama gibi etkinliklerin olduğunu belirtmiştir. 

5.Öneriler 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:  

• Hizmet içi eğitimlerde katılımcılar sürece daha çok dahil edilmelidir. 

• Hizmet içi eğitimlerin yapıldığı mekânların fiziksel şartları, donanım imkanları iyileştirilmelidir. 

• Eğitime katılımın gönüllü olması önemli bir etken iken eğitim sürecinde katılımcılara söz konusu eğitimin faydası iyi 

anlatılırsa zorunlu olarak katılsalar bile olumlu tutum sergileyebilirler. 

• Eğitimlerin sürelerinin makul seviyede olması gerekmektedir. İçeriğe göre çok uzun olması sıkıcı gelebilirken kısa 

olması da hedeflenen amaca ulaşılmasını engelleyebilir. 

• Bu eğitimlerde içeriğin çok yoğun olması katılımcıları olumsuz etkilemektedir. Daha sade ve doğrudan amaca hizmet 

eden içerikler oluşturulmaya çalışılmalıdır. 

• Hizmet içi eğitimlerde, eğiticiler alanında uzman ve istekli kişilerden oluşmalıdır. 
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Özet 

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi hem bireysel olarak insan sağlığı açısından hem de kurumsal anlamda dünya 

genelinde işletme operasyonları açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Salgın sonrasında çeşitli sektörlerde satışlar büyük 

ölçüde etkilenirken küreselleşme sonrasında işletmelerin tedarik ağının uluslararası boyutlara ulaşması nedeniyle sektör fark 

etmeksizin tüm işletmeler hammadde tedariğinden ürün sevkiyatına önemli aksaklıklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde 

işletmelerin artan korumacı tedbir ihtiyacı ve mümkün olduğunca oluşan zararları önlemeye yönelik politika arayışları, geçmişi 

1970’li yıllara dayanan sıfır tabanlı bütçeleme uygulamasının yeniden gündeme alınmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, sıfır 

tabanlı bütçelemenin uygulama biçimi ve faydalarıyla birlikte işletmelerin pandemi döneminde sıfır tabanlı bütçelemeye 

geçişten elde edecekleri faydalar tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler :COVID-19, Sıfır tabanlı bütçeleme, maliyet 

Jel Kodlar ı  :M40, M41 

 

1. Gir iş   

Bütçeler, sektör ya da ölçek fark etmeksizin işletmelerin gelecek dönemi planlama, hareket alanını belirleme, ekonomik ve 

finansal performansını değerlendirme ve karar alma gibi farklı birçok amaçla kullandığı kritik finansal araçlardır. Özellikle 

köklü ve kurumsal şirketlerde uygulanan bütçeleme yöntemleri istikrarlı biçimde yıllar içerisinde geliştirilmekte ve 

uygulanmaktadır. İşletmelerin bütçelerden beklediği çıktı ve ulaşmak istedikleri hedefler çerçevesinde hazırlanma yöntemleri 

ve uygulama şekilleri de farklılaşmaktadır. Ancak özellikle yüksek belirsizlik dönemlerinde hazırlanan bütçelerin de geçerliliği 

sorgulanır hale gelmekte ve işletmenin belirlenen bütçe hazırlanma amaçlarına hizmet edememektedir.  

Dünya genelinde işletmeler ekonomik krizlerden finansal krizlere farklı birçok kriz türüyle karşı karşıya kalmış ve bu krizlerin 

ne gibi sonuçlar doğurabileceğine yönelik olarak tecrübe kazanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz dönem itibariyle 

yaşadığımız COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin daha önce yakın geçmişte bilinen bir örneği bulunmamaktadır. 

Bu özelliği itibariyle işletmelerin geleceğe dair belirsizlik seviyesini arttıran ve çözümü ekonomik ve finansal faaliyetlerin 

dışında çabalar gerektiren (aşı veya tedavi gibi) bir krizle işlemeteler faaliyet gösterdikleri ülke ve şartlardan bağımsız şekilde 

karşı karşıya kalmıştır. COVID 19 sonrasında çeşitli sektörlerin pandemi kapsamındaki önlemler çerçevesinde ciddi satış 

kayıpları ile karşı karşıya kalırken hemen hemen tüm sektörlerde ulaşım ve tedarik altyapılarında kaynaklanan sorunlar 

nedeniyle özellikle hammadde akışında ciddi kesintiler yaşanmıştır.  

Bu süreçte işletmelerin değişen maliyet akışını kontrol altına alabilmek için mevcut bütçe yöntemlerini değiştirerek sıfır tabanlı 

bütçelemeye geçmeye başlamışlardır. Birçok işletme bütçe tekniklerinde bir önceki yılın harcamaları ve sonrası yıl planları 

çerçevesinde düzeltmeler yoluyla bütçe hazırlarken pandemi sürecinde beklentilerden yaşanan önemli sapmalar sonrasında 

tasarruf arttırıcı yöntem ve modelleri ön plana almıştır. Gartner tarafından 300 küresel muhasebe ve finans yöneticisiyle 

yapılan araştırmaya göre şirketlerin %26’sı pandemi nedeniyle sıfır tabanlı bütçelemeye geçiş yapmıştır. Tedarik zinciri, kira, 

sigorta, pazarlama harcamaları ve maaş gibi sabit faaliyet giderleri sektör bazında toplam faaliyet giderlerinin %29’u ile %49’u 

arasında yer tutmaktadır (Alvares & Marsal, 2020). Bu oranın düşürülmesi, işletmenin karlılığı açısından olumlu etkiler 

yaratabilecektir.  

Sıfır tabanlı bütçeleme çalışmaları, işletme içerisindeki iş yüklerinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi ve ortaya çıkarılması 

ile başlamaktadır. COVID 19 ile birlikte işletme yönetimlerinin yeniden değerlendirmeye aldığı bütçeleme tekniğini pandemi 

öncesinde de kullanan ve başarılı sonuçlar elde eden işletmeler bulunmaktadır. Amerika merkezli eczane mağazaları zinciri 

Walgreens 2018 yılında başlattığı sıfır tabanlı bütçeleme çalışması ile 3 yıl içerisinde 1 milyar Dolar seviyesinde maliyet 

tasarrufu elde etmeyi amaçlamaktadır (Shumsky, 2018).  

Bu çalışma eliyle öncelikle sıfır tabanlı bütçelemenin ortaya çıkışı ve kullanım alanlarına yer verilerek geleneksel bütçeleme ile 

arasındaki farklılıklara değinilmekte sonrasında ise pandemi döneminde bu yöntemin kullanımının etkileri tartışılmaktadır. 

 

2. S ıfır  Tabanlı Bütçelemenin Temeller i, Kullanım Alanlar ı ve Geleneksel Bütçelemeden Fark lar ı  

Sıfır tabanlı bütçelemede işletmede daha önce hiçbir harcama gerçekleştirilmemiş ve hesaplanmamış varsayılarak yapılacak 

harcamalar detaylı biçimde yeniden hesaplanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu yöntemde sadece harcama kalemlerine 

ilişkin hesaplama yapılmamakta, aynı zamanda ilgili harcamaların hangi faaliyet açısından gerekli olduğu ve işletmenin hangi 

amaç ya da stratejisine hizmet edeceği de değerlendirilmektedir (Çataloluk, 2006). . İlk olarak 1970 yılında Peter Phyrr 

tarafından literatüre sokulan ve 1969 yılında Texas Instruments şirketi tarafından uygulanan sıfır tabanlı bütçelemenin çıkış 

noktası; karlılığı arttırmak, işletmenin gayret ve kaynaklarını düşük öncelikli alanlardan yüksek öncelikli alanlara aktarabilmek 

olarak açıklanmıştır. 

Sıfır tabanlı bütçelemede işletme yöneticilerinin kendi hedef ve planlarına ilişkin kapsamlı bir vizyona sahip olması 

gerekmektedir. Bu durum yöntemin uygulanması açısından da önemli bir zorluğu temsil etmektedir (Reka vd., 2014). Sıfır 

tabanlı bütçelemenin uygulamaya geçirilmesi üç aşamalı bir çalışmayı gerektirmektedir (Khan, 2019); 

• Karar birimlerinin oluşturulması: Örgüt içerisinde operasyonel seviyedeki karar alıcı yöneticileri temsil eden karar 

birimlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu birimler hangi amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla hangi harcamaların 

yapılacağını tespit etmektedir. 

• Karar paketlerinin oluşturulması: Karar paketleri, her karar biriminin kendi bireysel amaç ve programı çerçevesine 

belirleyeceği hedefleri temsil etmektedir.  
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• Karar paketlerinin sınıflandırılması: Bu aşamada oluşturulan karar paketleri öncelik seviyesine göre sınıdlandırılmaktadır. 

Bu sayede yöneticiler bütçe yapısı içerisinde önceliği kritik karar paketlerinin uygulanmasına verebilmekte ve bu sayede 

işletmenin kritik amaçlara daha kolay şekilde odaklanmasına imkan tanınmaktadır. 

Sıfır tabanlı bütçeleme uygulamaları çoğunlukla faaliyet giderlerine odaklanmakta ve dolayısıyla işletmelerin ana süreçleri 

arasında yer alan üretim, satış ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerini etkilememektedir. Yine sıfır temelli bütçeleme işletmenin 

mevcut süreç tasarımlarını değiştirmesi gerektirmemektedir (Mahler, 2016). Sıfır tabanlı bütçelemenin avantaj ve 

dezavantajları şu  Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sisteminin Avantaj ve Dezavantajları  

Avantaj lar Dezavantaj lar 

Hazırlanan bütçe doğru temellendirilmiş ve 

stratejilerle uyumludur 

Bütçenin her yıl sıfırdan kurgulanması nedeniyle maliyetli, 

karmaşık ve zaman alıcıdır 

Örgüt içerisinde kapsamlı bir işbirliği sağlar Kısıtlı finansmana sahip örgütler açısından risk oluşturabilir 

Otomatik bütçe artışlarının önüne geçerek maliyet 

tasarrufu sağlar 

Tasarruf beklentisi kesin olmadığında riskleri arttırabilir 

Operasyonel etkinliği arttırır Uygulamaya geçirilmesi bütçe zamanlaması açısından zorlayıcı 

olabilir 

 Örgütün faaliyetleri açısından yıkıcı etkiler yaratabilir 

 Örgüt kültürü ve markaya zarar verme ihtimali bulunmaktadır 

Kaynak: Deloitte. (2015). Zero-Based Budgeting Zero or Hero?. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-risk-zbb.pdf 

Özellikle kamu kurumlarında işletmelerde olduğu gibi bir rekabet ortamı yer almaması nedeniyle verimliliğin sağlanması ve 

korunması da güçleşmektedir. Bu çerçevede kamu kurumları için en kritik amaç harcamaların kontrol altında tutulmasıdır. 

Sıfır tabanlı bütçeleme, harcamaların kontrol altında tutulması açısından çeşitli ülkelerde ulusal bütçelerin hazırlanmasından 

farklı kamu kurumlarının bütçelerine kadar aktif bir şekilde kullanılmaktadır (Walter & Skousen, 2009). 1976 yılında A.B.D’de 

başkan Jimmy Carter, sıfır tabanlı bütçelemenin ilk uygulayıcısı Peter Phyrr’ı davet ederek federal hükümet bütçesinin bu 

yöntemle hazırlanmasını istemiştir. Bugün birçok devlet ve yerel yönetimin yanı sıra sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı 

gütmeyen organizasyonlar sıfır tabanlı bütçelemeyi kullanmaktadır (Khan, 2019). 

Sıfır tabanlı bütçeleme tekniği gelenesek bütçeleme tekniklerinden çeşitli yönlerden farklılaşmaktadır. Geleneksel bütçelemede 

işletmelerin izleyebileceği teknikler şu şekilde sıralanmaktadır (Reka vd., 2014); 

• Yukarıdan aşağı yaklaşım: Bu yöntemde yöneticiler bütçeye karar verir ve uygulama için daha alt birimlere bütçeyi sevk 

ederler, 

• Aşağıdan yukarı yaklaşım: Bu yöntemde ise daha katılımcı bir uygulama izlenerek alt kademe yöneticilerin kendi 

sorumluluk alanlarına ilişkin bütçe oluşturması sağlanarak bu bütçelerin birleşimi işletmenin genel bütçesini 

oluşturmaktadır, 

• Müzakere yaklaşımı: Bu yöntemde, yukarıda sıralanan iki yöntemin karması uygulanarak herkesin bütçe hazırlama 

sürecine katılımı sağlanmaktadır.  

Geleneksel bütçeleme yöntemlerinden sıfır tabanlı bütçelemeye geçiş sayesinde işletmeler dönemsel olarak değerlendirdikleri 

maliyet yapılarını çok daha ayrıntılı ve şeffaf biçimde inceleyecek, maliyetlerin yapısıyla işletmenin stratejik planlarını 

ilişkilendirebilecek ve sadece işletme yönetimini değil tüm maliyet merkezlerini yeni bir bakış açısıyla çalışmaya ve karar 

almaya sevk edecektir (Back Matter, 1973). Geleneksel bütçeleme yöntemlerine getirilen en önemli eleştiriler arasında 

işletmenin stratejileri, amaçları ve geleceğe dönük hedefleriyle oluşturulan bütçeler arasındaki ilişki ve ilginin beklenen 

seviyede olmaması yer almaktadır (Kılınç, 2018; Özer & Merter, 2020). Sıfır tabanlı bütçelemede ise daha önce hazırlanan 

bütçelerle herhangi bir ilişki aramaksızın işletmenin gelecek hedef ve stratejileri çerçevesinde yeni bir bütçe hazırlanmakta ve 

dolayısıyla hedef odağı çok daha yüksek tutulmaktadır (Yılmaz, 2001).  

Sıfır tabanlı bütçeleme yönteminin işletmelerce tam anlamıyla uygulanabilmesi adına yoğun ve uzun bir ön hazırlık süreci 

gerekmektedir. Bu koşul sebebiyle birçok işletme bu kapsamda bir hazırlık sürecine salt bütçeleme yaklaşımını işletmeye 

oturtmak adına girmekten kaçınsa da içinden geçtiğimiz dönem itibariyle işletmelerin maliyet odaklı düşünmeye mecbur 

kalması, yöntemin kullanımını da arttırmıştır. İşletmelerin sıfır tabanlı bütçeleme yaklaşımını uygulamaya geçirememelerinin 

önündeki en büyük üç engel şu şekilde sıralanmaktadır (Timmermans & Abdalla, 2018); 

• Yöntemin bütüncül bir bakış açısı gerektirmesi ve mevcut çalışma dinamikleri ile çatışması (bölümler arası daha 

yoğun iletişim ve koordinasyon gereksinimi) sebebiyle işletmedeki mevcut kültürel yapı,  

• Yöntemin, sadece bütçe hesaplamalarında değil maliyet merkezlerine kadar önemli bir dönüşümü gerektirmesi 

işletmelerin değişim yönetiminde sorun yaşaması, 

• Sıfır tabanlı bütçelemenin işletmede geleneksel bütçeleme yöntemlerinden farklı bir veri akışına ihtiyaç duyması 

ve çoğu işletmenin kapsamlı veri analizine müsait olmayan veri üretim ve paylaşım yapısı nedeniyle şeffaf ve 

kullanılabilir veriye erişim sorunları.  

Dijitalleşme ile birlikte işletmelerin yukarıda sıralanan üç başlıkta da önemli üstünlükler elde etmesi ve sıfır tabanlı bütçeleme 

gibi işletmenin kapsamlı bir çalışma altyapısı gerektiren ve bütüncül bakış açısıyla yönetilmesi gereken süreçleri çok daha çevik 

şekilde gerçekleştirmesi mümkündür. Özellikle pandemi gibi hızlandırıcı etmenler, işletmeler açısından finansal performans 

göstergelerinde önemli tehditler ortaya çıkarırken uzun vadeli dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması açısından da fırsatlar 

sunmaktadır. 



3. COVID-19 Döneminde Sıfır  Tabanlı Bütçeleme Kullanımı  

Her ne kadar COVID-19 pandemi dönemiyle birlikte daha ön plana çıksa da çeşitli amaçlar çerçevesinde işletmeler zaman 

zaman sıfır tabanlı bütçelemeyi geçici ya da kalıcı olarak uygulamaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinden ve farklı sektörlerden 

şirketlere yatırım yaparak belirli bir değere ulaştığında bu şirketleri yeniden satmak suretiyle yatırım amaçlı kurulan özel 

sermaye fonları (private equity funds), hisselerini aldıkları işletmeler özellikle de finansal sorunlar yaşıyorsa sıfır tabanlı 

bütçeleme yöntemine başvurabilmektedir. Brezilya merkezli bir özel sermaye şirketi olan 3G Capital de bu yöntemi sıklıkla 

uygulamaktadır. Şirket 2013 yılında Amerikan ketçap üreticisi Heinz’ı 2015 yılında da Kraft Foods şirketlerini satın almış ve 

bu iki şirketi birleştirerek sıfır tabanlı bütçeleme yöntemini uygulamıştır. Bu sayede önemli bir maliyet yükünden şirketlerin 

kurtarılması ve tasarruf edilen tutarın satış arttırıcı faaliyetlerde kullanılması planlanmaktadır (Naidu & Geller, 2019). 

Pandemi sürecinin sona erebilmesi için etkili bir tedavi ya da aşının geliştirilmesi gerekliliği işletmelerin önümüzdeki yıllara 

yönelik olarak öngörüde bulunabilmesini de zorlaştırmaktadır. Söz konusu tedavi ve aşı geliştirme süreçlerinin uzun ve belirsiz 

bir dönem gerektirmesi nedeniyle 2021 yılına yönelik olarak işletmelerin öngörülere dayalı bütçe oluşturma ve karar alma 

imkanı da bulunmamaktadır. Sıfır tabanlı bütçeleme, bu tip yoğun belirsizlik dönemlerinde işletmelerin kullanabileceği önemli 

bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok işletme mevcut kaynaklarını gelecekteki belirsizlikler nedeniyle en üst seviyede 

korumaya ve tasarruf odaklı bir operasyonel yapı altında faaliyet göstermeye odaklanmaktadır. Bu koşullar altında işletmelerin 

geçmiş bütçeler üzerinden ilerlemesi kriz sürecinin uzayacağı dikkate alınsa dahi yüksek belirsizlik nedeniyle kaynakların 

verimsiz kullanımına yol açabilecektir. Sıfır temelli bütçeleme yaklaşımı sayesinde işletmeler kilit faaliyetlerine ve yüksek 

etkinlikli operasyonlara odaklanabilecek ve bu önceliklendirme çerçevesinde önemli tasarruf imkanlarına kavuşabilecektir.  

Pandemi döneminde sıfır tabanlı bütçelemeye geçiş yapan işletmelerden biri de A.B.D merkezli tekstil perakende şirketi 

Guess?’tir. Şirket, üretim süreçlerini aksatan tedarik zincirindeki kopuklukların yanı sıra dünya genelinde uygulanan sokağa 

çıkma kısıtlamaları nedeniyle önemli satış kayıplarıyla da karşı karşıya kalmıştır. Şirket bu süreçte önemli maliyet tasarruflarına 

gitmiş, sermaye harcamalarını iptal etmiş ve zararı mümkün olduğunca azaltmaya yönelik tedbirler almıştır (Guess?, 2020). 

Şirket, pandemi sürecinde sıfır temelli bütçeleme sistemine geçiş yapmış ve bu geçiş sonrasında faaliyet giderlerini 60 milyon 

Dolar, sermaye harcamalarını ise 6 milyon Dolar azaltmayı başarmıştır (Broughton, 2020).  

4. Sonuç  

Sıfır tabanlı bütçeleme işletme açısından tüm operasyonel faaliyetlerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılan ve dolayısıyla 

mevcut yapı içerisindeki verimsizlikleri ortadan kaldırarak işletme kaynaklarının büyüme ve inovasyon gibi uzun vadeli katma 

değerli alanlara aktarılmasını sağlayan bir bütçeleme sistemidir. Dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinin getirdiği 

belirsizlikler ve işletmelerin tedarik altyapılarından satışlarına kadar ortaya çıkardığı aksaklıklar birçok işletme açısından 

korumacı ve temkinli şekilde çalışılması gereken bir dönemi beraberinde getirmiştir. İşletmelerin bu süreçte yöneldikleri 

tasarruf ve etkin kaynak kullanımı amaçlarına en uygun bütçeleme yöntemlerinden biri sıfır tabanlı bütçelemedir.  

Sıfır tabanlı bütçeleme sayesinde COVID-19 döneminde işletmeler operasyonel maliyetlerini azaltarak giderlerini kontrol 

altında tutabilmekte ve tasarruf ettikleri kaynakları satış arttırıcı faaliyetlere yönlendirme imkanı kazanabilmektedir. Nisan 

ayında 300 küresel finans yöneticisiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre yöneticilerin %26’sı pandemi sürecinde sıfır 

tabanlı bütçelemeye geçiş yapmayı planlamaktadır (Broughton, 2020). Her ne kadar yöntemin uzun vadeli olarak 

uygulanması işletmeler açısından önceki bölümlerde sıralanan dezavantajlar nedeniyle zor olsa da pandemi gibi belirsizliğin 

arttığı ve işletmelerin büyüme gibi rekabetçi stratejiler yerine mevcut konumunu koruma gibi daha muhafazakar stratejileri 

tercih ettiği dönemlerde sıfır temelli bütçeleme işletmelerin hedeflerine ulaşmasına destek sağlayabilecektir. 

 

Kaynakça  

Alvarez & Marsal. (2020). Pragmatic Zero-Based Budgeting: Maximizing Value in a COVID-19 World.  

https://www.alvarezandmarsal.com/sites/default/files/42007327_zbb_report_brief_pepi_v06_1.pdf. Erişim Tarihi: 24.08.2020  

Back Matter. (1973). The Journal of Business, 46(1). http://www.jstor.org/stable/2351297, Erişim Tarihi: 24.08.2020 

Broughton, K. (2020). Companies Turn to Zero-Based Budgeting to Cut Costs During the Pandemic. CFO Journal. 

https://www.wsj.com/articles/companies-turn-to-zero-based-budgeting-to-cut-costs-during-the-pandemic-11592431029. 

Erişim Tarihi: 24.08.2020 

Çataloluk, C. (2006). Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, (16), 229-242. 

Guess? Inc. (2020). Annual Report. https://investors.guess.com/static-files/275e01ce-8e86-4b5e-bc0f-83cc113ba1eb. Erişim 

Tarihi: 24.08.2020 

https://www.wsj.com/articles/zero-based-budgeting-stars-in-walgreens-cost-cutting-push-11545388200. Erişim Tarihi: 

24.08.2020 

Khan, A. (2019). An Overview of Government Expenditures. In Fundamentals of Public Budgeting and Finance (pp. 81-

104). Palgrave Macmillan, Cham. 

Kılınç, Y. (2018). İşletmeler Bütçelemeden Vazgeçmeli mi?. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(4), 107-

124.  

Mahler, D. (2016). Zero-Based Budgeting Is Not a Wonder Diet for Companies. Harvard Business Review. 

https://hbr.org/2016/06/zero-based-budgeting-is-not-a-wonder-diet-for-companies, Erişim Tarihi: 24.08.2020 

Merter, A, Özer, G. (2020). Geleneksel Bütçeleme Sürecine Alternatif: Bütçeleme Ötesi Yaklaşımı. Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Dergisi, 13 (2), 453-476. DOI: 10.29067/muvu.580550 

Naidu, R., Geller, M. (2019). Kraft Heinz’ Problems Shine Light on Controversial Budget Tool. Reuters. 

https://www.reuters.com/article/us-consumer-kraft-heinz-idUSKCN1QB2CF, Erişim Tarihi: 24.08.2020 



 

 

Réka, C. I., Ştefan, P., & Daniel, C. V. (2014). Traditional Budgeting Versus Beyond Budgeting: A Literature Review. Annals 

of the University of Oradea, Economic Science Series, 23(1).  

Shumsky, T. (2018). Zero-Based Budgeting Stars in Walgreens’ Cost-Cutting Push, The Wall Street Journal,  

Timmermans, K., Abdalla, R. (2018). Beyond The Buzz: The Zero-Based Mindset, Accenture Strategy, 

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-71/accenture-aszbx-anthem-pov-final.pdf Erişim Tarihi: 24.08.2020 

Walther, L. M., & Skousen, C. J. (2009). Budgeting and decision making. BookBoon. 

Yılmaz, F. (2001). İşletmelerde Bütçeleme. Mali Çözüm Dergisi, (55), 72-83. 

 



 

TÜRKİYE’DEKİ YETİŞKİN EĞİTİMİ İLE ALMANYA’DAKİ YETİŞKİN EĞİTİMİ SİSTEMLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI  

 

Hülya NARSAP
1

 

 

Özet 

Teknolojinin durmadan geliştiği bir dünyada insanlar, birbirleriyle rahat ve hızlı bir şekilde iletişim sağlayabilmelerini, eğitime 

borçludurlar. Bunun için toplumlar, bireylerine, daha iyi bir hayat tarzı sağlamak için, eğitim sistemlerini, diğer ülkelerin eğitim 

sistemleriyle karşılaştırarak sürekli geliştirmek istemişlerdir.İnsanlık tarihi üzerinde etkili olan faktörlerden en önemlisinin eğitim 

olduğu bilinmektedir. Nitekim, Immanuel Kant, toplumun sahip olduğu bilginin en önemli kaynağının eğitim sistemi olduğunu 

belirtmektedir. Yeryüzünde yaşayan insanlar, birbirleriyle rahat ve hızlı bir şekilde iletişim sağlayabilmektedir. Her şeyin süratle 

gelişip değişmekte olduğu bir dünyada hayat süren toplumların, kendi öz kültürünü koruyabilmesinde ve daha güçlü bir 

duruma gelebilmesindeki en önemli faktör yine eğitimdir. O halde, eğitim nedir? Ertürk'e göre eğitim, “bireyin kendi yaşantısı 

yolu ile ve kasıtlı olarak istenilen yönde davranış değişme meydana getirme sürecidir.” (Büyükkaragöz ve Çivi, 1997, 34). Bu 

tanıma göre eğitim, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesinin amaçlandığı bir süreçtir.Türkiye’de verilen eğitim 

sistemi sık sık gündeme gelmekte ve bazı eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu kapsamda, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 

verilen eğitim sistemi ile Türkiye’deki sistem karşılaştırılmaktadır. Almanya ve Türkiye arasındaki eğitim farkları ise yapılan bu 

karşılaştırılmaların başında gelmektedir. İşte, iki ülke arasında yer alan başlıca eğitim farklılıkları. Almaya ve Türkiye’de verilen 

eğitim sistemi bazı ortak noktalarda buluşsa da bütüne bakıldığında birbirinden oldukça farklı olduğu görülmektedir.Federal 

Almanya'da yetki eyaletlerle devlet arasında paylaşılmış durumdadır. Bu şekildeki bir yetki paylaşımının, eğitim sisteminde 

sorumluğun da paylaşıldığını göstermektedir. Halbuki Türkiye'de yetki devlet adına Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Millî Eğitim 

Bakanlığının bu yetki ve sorumluluğunu paylaşacak başka bir kurumun olmaması, eğitim sisteminde istikrarsızlığa neden 

olmaktadır.Federal Eyaletlere göre eğitim, değişiklik gösterebilir. Fakat temel hatlarıyla Türk Eğitim Sistemiyle fiziki açıdan 

benzer ve farklı yönleri vardır. Türkiye`de zorunlu olması uğraşı verilen anaokulları(Kindergarten), Almanya`da zorunlu 

olmasa da yani Alman eğitim sistemine dahil olmasa da uygulamada adeta zorunlu gibidir. Çocuğun konuşma yeteneğini, 

kişiliğini, oyun ve sosyalleşme ihtiyacını geliştirmek için anaokulları revaçta. Özellikle göçmenler açısından bu durum yazılı 

olmayan bir mecburiyeti kapsıyor. Çünkü entegre ve dil öğrenme açısından göçmenler için adeta bir fırsat. Almanya’da üç yıl 

öncesine kadar 300 meslek dalında ustalık seviyesinde eğitim alma zorunluluğu vardı. Son üç yılda AB’ye üye ülkelerdeki 

meslek eğitimi esas ve usulleri dikkate alınarak önem ve özellik arz eden özel beceriye dayalı tehlikeli 127 meslek dalında 

işyeri açacakların ustalık seviyesinde eğitim alması ve yeterliliklerini belgelendirmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aynı zamanda 

bu kurum belirlenen ulusal yeterlilik sistemi dâhilinde, eyalet bölgesinde belgelendirmeye esas sınavları düzenlemektedir. 

Örgütlenme şeklinin Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yapısının benzeri olduğu görülmüştür. Almanya’da bu 

türde toplam 52 meslek odası mevcuttur.Almanya’da kalifiye eleman olmak için 3 yıllık bir mesleki eğitim alma zorunluluğu 

vardır. Bu eğitim sonunda herhangi bir sınav söz konusu değildir (Bizdeki çıraklık eğitimi gibi). Daha sonra ustalık seviyesinde 

eğitim almak isteyenler mesleklerinin özelliklerine göre 8 ay ile 2,5 yıl arasında değişen sürelerde eğitim alırlar. Bu eğitim 

sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlar, 127 meslek arasından birinde ustalık belgesi almaya hak kazanırlar. 

Yalnız ustalık eğitimine devam edenler mesleklerin özelliklerine göre eğitim masraflarını kendileri karşılarlar (5.000 – 15.000 

Euro). Bu ücreti devletten kredi olarak karşılayabilirler. Bu eğitim süresince de başka bir işyerinde çalışmazlar. Ustalık belgesini 

alan kişiler isterlerse işyeri yönetimi konusunda teknik üniversiteye denkbir eğitim alabilirler.Türkiye'de, aile eğitimine önem 

verilmeli ve onların eğitim düzeylerinin yükseltilmesine yönelik programlar uygulanmalıdır. Böylece eğitim sistemi içinde daha 

bilinçli hareket etmelerine fırsat verilmiş ve özellikle çocuklarının eğitim-öğretim etkinliklerinde aktif rol alarak meslek 

seçimlerinde isabetli kararlar verilmesine olumlu katkıları olacaktır.Öğretim Programları çerçeve olarak Alman Eğitim 

Bakanlığına bağlı BİBB tarafından hazırlanır (Birleşik Alman Eğitim Enstitüsü). Programlarda belirlenen ana konular, yerel 

düzeyde detaylandırılır. Finansman: Devlet katkıları, üye şirketlerin aidatları, Danışmanlık hizmeti karşılıklı AB fonları ve 

ustalık eğitimi alanların eğitime katkı harçları vb. Kurumun önemli özelliği: güncel teknolojinin çalışanlara yansıtılmasıyla ilgili 

faaliyetlerde bulunmasıdır. Örneğin; atölyelerde bulunan mevcut tezgâhların yenisi çıktığında eskilerinin satılarak yenisinin 

alınması imkânının olmasıdır. 

Anahtar kelimeler : Eğitim sistemi, Türk eğitimi, Alman eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, Avrupa Birliği 

Jel Kodlar ı : A1. 

 

COMPARISON OF ADULT EDUCATION SYSTEM IN TURKEY WITH THE SYSTEM IN GERMANY 

Abstract 

The people in the world where technology develops continually are able to communicate rapidly which they owe education. 

For this reason countires demand to improve their education system by comparing their education system with that of other 

countries to provide their individuals a better life style. Education is known to be the most effective factor in mankinde history. 

For instance Immanuel Kant remarked that education system was the most importent source of the knowledge that a society 

had. People living on earth are able to communicate easily and rapidly. For the societies, living on a world where everything 

changes rapidly the most important factor is also education together with the protection of their own cultures and 

strengthening it. What is education then? To Ertürk, education is the process of creating behavioral cahnge intentionally in 

the direction demanded by means of individual’s own life. (Büyükkaragöz and Çivi, 1997, 34). Regarding to this description 
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education is the proces in which behavioral change is aimed at the direction demanded. Education in Turkey often comes 

into question and it is exposed to various critiques. In this respect the education performed in European countries has been 

especially compared with the system in Turkey. Education difference between Germany and Turkey is in the lead of this 

comparisons. As well as there are some common points in both systems, Turkish and German education systems are quite 

different from each other when it is observed from a wholistic point of view. In Germany authority is shared among states 

and federal government. Such a sharing shows that responsibilty of education system is also shared. In Turkey authority 

belongs to Ministry of Education in the name of State. Since there is no other institution to share this responsibilty, instability 

occurs in education system. In Germany education in Federal states may change. However it has similarities and differences 

phsically in main lines with Turkey’s system. The kindergarten has become obligatory lately in Turkey while it is not apparently 

in the system of education and obligatory but it is indeed implemented in Germany. Kindergarten is in demand as it devolops 

children’s speaking ability and personality as well as game and socialization needs. Especially among immigrants this situation 

is an obligation which has not any official base. For them it is an opportunity to be able to learn the language and integrate 

to the society. In Germnay there was an obligation to get education to gain expertness at 300 job levels 3 years ago. As 

vocational education principles and methods in EU are taken into consideration for the last 3 years there has been an 

obligation of getting education and certificate it for those who will set up business at 127 risky fields. An institution has 

performed exams for certification in line with the planned national proficiency system . Its organizational frame is similar to 

structure of Turkey Chamber of Craftsman and Artisans.    In Germany there are fifty two such kind of vocation chambers. 

There is an obligation of getting vocational training to be a qualified person in Germany. At the end of this training a person 

doesn’t have to take an examination, and this is similiar to apprenticeship system in Turkey. Thereafter those who want to 

have education at expertness level have to get training between about 8.5 months and 2.5 years acoording to properties of 

their vocation. Those who are successful at the end of this training deserve expertness certificate at one among 127 vocations. 

However those who continue expertness training have to meet the expenditures of their education which is about 5000-

15000 Euro. They can borrow this amount from the state. And they do not have to work during their education. Those who 

get the expertness certificate ara able to have technical education equal to university level on workplace management . In 

Turkey family education should be attached importance and programmes should be implemented for increasing their 

education level. Thus employees are able to move more consciously in education system and have more importent role in 

their children’s educaltinoal activities and contribute positively their children’s career choice. In Germany education 

programmes are designed by BIBB as a frame (German United Education Institution) which is affiliated to German Ministry 

of Eductaion. The main subjects determined in the programmes are arranged in provinces in details. Finance: State 

contribution, fees of member companies. EU support funds, the fees paid by those who attend the training, Main objective 

of the institution is to perform activities which reflects daily technology to employees. For instance presenting opportunuity 

of providing counters, machines to work places when the new ones come to market.  

Keywords : Education system, Turkish Education, German Education, Comparative Edcutaion, European Union 

 

Yet işk in Eğit iminde Almaya-Türk iye Örneği 

Yetişkin eğitimi; yetişkin olarak düşünülen kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, teknik veya mesleki 

yeterliliklerini iyileştirmelerine aynı zamanda tutum ve davranışlarını hem kişisel gelişme bakımından, hem de dengeli ve 

bağımsız bir toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katılma bakımından değiştirmelerine olanak sağlayan düzenli eğitim 

süreçlerinin tümünü ifade eder (Titmus, Buttedahl, Ironside ve Lengrand, 1985). 

Yirminci yüzyılın başlarına kadar önemli kültürel değişmeler (örneğin; kitlesel yeni bilgi girdileri, teknolojik yenilikler, 

mesleklerdeki değişmeler, nüfus hareketliliği, ekonomik ve siyasal sistemlerdeki değişmeler v.b.) için birkaç kuşak geçmesi 

gerektirmekteydi. Ancak yirmi birinci yüzyılda bu durum değişmiştir. Bu yeni koşullar altında 21 yaşına kadar kazanılmış olan 

bilgi ve beceriler 40 yaşına gelinceye kadar büyük ölçüde eskimektedir. (Ayhan, 1989:530). Bunun sonucu olarak ülkeleri 

eğitim politikalarında yetişkin eğitimi kavramı yerini almıştır. Bu bağlamda yetişkin eğitimine verilen önem ve ülke 

nüfusundaki yetişkin eğitimine katılımcı sayısı ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinde önemli rol oynamaya başlamıştır.  

Bu çalışmanın amacı; Almanya ile Türkiye Yetişkin Eğitimi faaliyetlerinin karşılaştırılması ve buna göre Türkiye için 

yapılabilecek önerileri ortaya koymaktır. 

Bu noktada; Almaya -Leipzig'de bulunduğum eğitim ziyaretinde edindiğim bilgiler ışığında ALMANYA yetişkin eğitim sistemi 

ile Türkiye yetişkin eğitimi sistemini karşılaştırma olanağını buldum ve sizlerle Almanya'da Yet işk in Eğit imi üzer ine 

yapt ığım araş t ırmayı paylaşmak ist iyorum:   

Almanya'da eğitim almak isteyen kursiyerlerin öncelikle pedagoglarla görüşerek kurslara yönlendirmeleri yapılmaktadır. Biz 

de ise bundan 10 yıl önce rehber öğretmenlik sistemi ile aynı uygulama yapılmaktaydı ancak şimdi rehber öğretmenlik sistemi 

kaldırıldı tekrar getirilmesinin iyi olacağı kanaatindeyiz.  

Eğitim ücretlerinin bir kısmını kursiyerin kendisi, bir kısmını devletin veya kişinin çalıştığı kurumlar tarafından karşılandığı 

görülmektedir. Bu eğitime teşvik için yapılan önemli bir katkıdır. Bizde ise eğitim ücretsiz olup kişiler arzu ederlerse kendi 

istekleri ile bağış yapabilmekteler. Bu duruma ülkemiz yetişkinlerin eğitime katılmaları konusunda oldukça avantajlıdır. Eğitim 

ücretinin ortalama 1000 euro dur. Kursu birincilikle bitirenlere ödediği ücret geri ödenmektedir. Bu durum kursiyerin 

motivasyonunu arttırmaktadır. Maddi durumu çok yetersiz olan kişilerin ücretinin tamamını ise devlet karşılamaktadır. Kurslar 

ihtiyaca göre aynen bizde olduğu gibi 12 kişilik grupların oluşturulmasıyla açılıyor. Ülkemizde de kursların açılması için istenen 

kişi sayısı aynıdır. Talebe göre akşamları ve belirli ölçüde hafta sonları da kurslar açılmaktadır. En çok aşçılık, bilgisayar kursları 

talep edilmekte. Talep edilen kurslar arasında Siyaset Bilimi, toplum, çevre; kültürel eğitim, hasta ve yaşlı bakımı, müzik, 



yabancı diller, mesleki eğitimler, spor-plates vb bulunmaktadır bu tercihlerin ülkemizde de aynı olduğunu söyleyebilirim. 

Almanya’da şu anda en çok iht iyaç duyulan mes leğin ise elek t r ikç i olduğunu belir t t iler . Dünya da genel olarak 

eğitim alanları konusunda bir paralellik olduğunu görüyoruz. Çünkü değişen ihtiyaçlar, arz talep meselesi sonucu tüm 

ülkelerde benzer konuları öne çıkarmaktadır. Bu paralelliğin de küreselleşme ile birlikte dünya ülkelerinin her alanda 

birbirleriyle yakınlaşmasının bir sonucu olduğu söylenebilir.  

Almaya'da bir ProfilPass  Belgesi oluşturulmuş. Bu bir tür kişisel dosya aslında. Ancak kişinin eğitimi süresince eksiksiz ve 

özenli bir şekilde kaydediliyor. Kişi hakkında küçüklükten başlayıp okul yaşamı-iş hayatına hazır hale gelene kadar olumlu 

tüm özelliklerin yazıldığı, eksikliklerin ise daha sonra düzeltilmesi adına bu belgede yer aldığı bir gelişim raporu var. Kişinin 

yaptıklarının kayıt altına alınabildiği bir hayat boyu kişisel cv. Kişiler bu cv yi üniversitelerden, internet üzerinden veya 

bağlantılı yaygın eğitim kurumlarından temin edebilmekte ve başvuru yapan herkes için bir rehber kişi tanımlanmakta, Rehber 

kişi cv nin doldurulması ve kişinin yönlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. Kişinin tüm aldığı eğitimler ve iş tecrübeleri bu 

dosya da yer almakta. Yaklaşık 10 yıldır süre gelen bu çalışmayı Almanya’da daha geniş kesimlere yaygınlaştırmayı 

düşünüyorlar. Bu sayede kişi kendini vasıfsız bir birey sanırken, fark edebiliyor ki pek çok iyi özellikleri ve geçmişte kazandığı 

tecrübeleri var, bu da kişinin kendisine güven duymasına, özgüveninin artmasına sebep oluyor. Ülkemizde ise tüm Avrupa'da 

uygulanan Europass  Belgesi buna benzer bir örnek olarak yine yaklaşık 10 yıldır uygulanmakta. Bu belge başvuru yapan 

kişiler tarafından doldurulan uluslararası bir belge. Belgede kişilerin tüm eğitim ve iş tecrübeleri yer almakta. Ancak ülkemizde 

kullanımı henüz istendiği oranda yaygınlaşmadı.  

Almanya'da Mes lek i Yeter l ik  Kurumunun oldukça etk in çalış t ığını görülüyor.  

Mesleki Yeterlik kurumu, Tüm mezunlar, ister üniversite, ister meslek lisesi ya da yaygın eğitim merkezlerinden belgelerini 

alsalar da Mesleki yeterlik kurumuna mutlaka seviyelerini onaylatmak zorundalar. Bunun için bir sınava tabi tutuluyorlar ve 

uygulama yapmaları isteniyor, ondan sonra bu kişi bu meslekte şu seviyededir diye kendisine belge veriliyor. Bu belgelerle iş 

başvurusu yapabilmekteler. Kişinin herhangi bir eğitimi yoksa ona belirli eğitimler verildikten sonra veya uygulama yaptırılarak 

seviyesi tespit ediliyor. Tabi bunun bir ücreti de var. Özellikle göçmenler için en önemli konu iyi bir Almanca dil seviyesi, 

bunun içinde ihtiyaç görülen kişilere dil eğitimi de veriliyor. Ülkemizde şu anda bu konuda Meslek Eğitim Merkezleri çok 

etkin. Kişiler edindikleri sertifika ve belgelerle Melek Eğitim Merkezlerine müracaat ettiklerinde bir sınava alınarak belirli seviye 

olduklarına dair bir belge alıyorlar ve bu belgeler verilirken belirli süre alanda tecrübe de bu süreye ekleniyor. Böylece iş 

başvurusu yapabiliyorlar. Eğitici olabilmek için usta öğreticilik belgesini de bu merkezler vermekteler. Kişilerin öğretmenlik 

yapabilmeleri için öğretmenlik formasyonlarının olması da şart.  

Öğretmen Seçimi konusu ise şöyle; Eğitimciler için bir havuz sistemi oluşturulmuş ve bu sisteme başvuru yapmaları isteniyor. 

Devlet kurumları ve özel kurumların ortak olarak kullandığı havuzdan seçim yapılırken öğretmenin eğitim durumu, mesleki 

yeterlik belgeleri ve tecrübeleri oldukça önemli. Bu eğitimcilerin de 2 yılda bir yeterlilikleri tespit edilip havuzda kalıp 

kalamayacakları belirlenmektedir. Ülkemizde de öğretmenlerin seçimi için bu yıl her kurum bazında bir havuz sistemi 

oluşturuldu. Öğretmenler eğitim ve tecrübe krtiterlerine göre değerlendirilip belirli bir puan veriliyor ve sıralamaya giriyorlar. 

İhtiyaç oldukça sıradan görevlendiriliyorlar.  

Görüldüğü gibi ülkemiz artık neredeyse Avrupa standartlarında yetişkin eğitimi veriyor hatta kursların ücretsiz olması dileyen 

herkesin katılımı için ciddi bir avantaj sağlıyor. 

Sonuç olarak Almaya yaygın eğitim sisteminin Türkiye ile bazı açılardan büyük benzerlik gösterdiği, ücretli olması bunun bir 

kısmını kişinin kendisinin bir kısmını da devlet tarafından karşılanmasının kişide bir motivasyon unsuru oluşturduğu, kendini 

daha sorumlu hissetmesine sebep olacağı, mesleki yeterlik kurumunun oldukça etkin çalıştığı nereden mezun olunursa 

olunsun mutlaka mesleki yeterlik kurumundan kişilerin mesleki seviyelerinin tespit edilmesinin gerekliliği, bizimde Türkiye’de 

uzun süredir üzerinde durduğumuz ve büyük aşama kaydettiğimiz bir konudur. Mesleki Yeterlik Kurumu kurulmuş ve 

çalışmalarına başlamıştır. 

Bu çalışmayla Türkiye Yetişkin Eğitimi sistemi için yapılabilecek önerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkelerin ileriye dönük 

kalkınma politikalarında yetişkin eğitimi önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüzün değişen ve gelişen bilgi toplumunda; 

yetişkin eğitiminin vazgeçilmez bir değer olarak ülkelerin eğitim politikalarında önemli bir yeri olduğu gözlemlenmektedir. 

Avrupa Birliği, insan kaynakları politikasının genel çerçevesini yaşam boyu öğrenme projesi oluşturmaktadır. Bu bakımdan 

yaşam boyu öğrenme yaklaşımı günümüzün eğitim stratejisi olarak nitelenebilir. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile bir 

yandan ekonomik gelişme ve istihdam bakımından uygun insan kaynağı temin edilecek, diğer yandan insanların birey olarak 

kendilerini gerçekleştirmeleri ve güncellemeleri, değişen topluma uyum sağlamaları ve toplumdan dışlanmamaları sağlanmış 

olacaktır. 
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MÜZİKLE TEDAVİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE UYGULAMALARI  
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Özet 

Müzik terapisi en eski tedavi yöntemlerinden biridir ve dört bin yıldan beri çeşitli kültürlerde hastaları tedavi etmek amacıyla 

kullanıldığı bilinmektedir. Müzik terapisi, günümüzde birçok hastalığın tedavi sürecinde hastaların psikolojik durumlarının 

iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.Ucuz ve yan etkisi olmayan bir yöntem olmakla birlikte, hastaların fiziksel, psikolojik, sosyal, 

duygusal ve manevi olarak iyileşmesinde olumlu etkisi vardır.Müzik terapi uygulaması,Uygulama, birebir kişiyle veya grup ile 

birlikte, aktif katılımcı veya pasif dinleyici şeklinde, doğaçlama veya belli bir müzik üzerinden yapılabilir.Müzik, dinleyen 

bireyde hem fizyolojik hem de psikolojik cevaplara neden olduğu için eşsiz bir uyarandır.Günümüzde müzikle tedavi 

uygulamaları çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. Bu yöntemler genellikle dört gruba ayrılır: Konser dinletilerek uygulanan 

tedavi yöntemi (pasif tedavi) Konser icra ettirilerek uygulanan tedavi yöntemi (aktif tedavi) Müzik yaratılması sag ̆lanarak 

uygulanan tedavi yöntemi (aktif tedavi) Dansla uygulanan tedavi yöntemi (aktif tedavi) yöntemleri şeklinde uygulanmakta 

olamn yöntemlere örnektir.Müzik hastaya tıbbi tedavilerle birlikte sunulduğunda yarar sağlar. Bu nedenle müzikle birlikte 

gerçekleştirilen tedavi süreçlerinde, kişilerde sosyal ilişkilerin geliştirilebildig ̆i, kendine güvenin ve konsantrasyonun yeniden 

kazandırılabildiği tıp uzmanları tarafında önemle vurgulanmaktadır.Müzikle tedavi, alternatif bir tedavi yöntemi olmayıp, 

geleneksel tıbba uygundur ve kendine ait metotları vardır. kültürlere, uluslara ve dönemlere göre farklılık gösteren bir tarihsel 

gelişime sahiptir. Müzikle tedavi yapılan hastaneler de müzikle tedavinin kendisi kadar büyük öneme sahiptir.İyi düzenlenmiş 

müzik icraatı; hastaların sıkıntılarını gidererek heyecan ve düşüncelerine yön verip, içinde bulundukları sıkıntılardan 

uzaklaşmalarına, sosyal ilişkilerinin kuvvetlendirilmesine  mutlu ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olacaktır.Yapılan 

araştırmalar sonucunda müziğin, ög ̆rencilerin ifade yeteneg ̆ini geliştirdiği, estetik ve yapıcı düşünme kapasitesini ve akademik 

performansı arttırdığı, çocuklara daha hızlı okuma-yazma yeteneği kazandırdığı ve öğrenme güçlüğü çeken çocukların 

eğitimlerini kolaylaştırdığı ortaya çıkmaktadır.Müzikle tedavinin tıp bilimindeki birçok alanla ilişkili oldug ̆u ve bu alanlarda 

kullanıldıg ̆ı bilinmektedir. İnsan diğer sanat dallarına göre, müzikten daha çok etkilenmektedir. Müzik, ruhun çeşitli tepkilerini 

en iyi ifade eden bir sanattır. Bu özellig ̆inden dolayı da insanın ruhsal davranışlarını inceleyen psikoloji ile müzik arasında 

dog ̆al bir bağ oluşmaktadır.Avusturya Meidling Klinik’te çalışmakta olan Dr. Gerhard Kadir Tuçek, komadaki hastalara Türk 

müziği dinlettiklerini ve yoğun bakımdaki hastaların çoğunda da olumlu sonuç aldıklarını belirtmektedir. Meidling Klinik’te 

yog ̆un bakımda tedavi görmekte olan hastalara, her gün 20-30 dakika arasında dinletilen Türk müzig ̆i ya da Klasik Batı müzig ̆i 

sonucunda, hastaların kımıldatamadıkları organlarını çalıştırabildikleri ortaya çıkmıştır. Müzig ̆in tüm bu tedavi edici yönleriyle 

tıp bilimi içinde büyük önem taşıması, insan ve müzik etkileşiminin önemini belirtmektedir.Dünya Müzik Terapi Federasyonu, 

müzikle tedaviyi ‘Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, 

ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya 

müzikal elemanların (ses, ritm, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik  

terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması’ olarak tanımlar. Pisagor (M. Ö. 585-500), müzik teorilerinin ve müzikle hastalık 

tedavisinin ilk bilimsel kurucularındandır. Günümüzde, ‘Pisagor Gamı’ veya ‘Kemancı Gamı’ diye adlandırılan beşli bir gam 

sistemi tanımlamıştır. Müzik tedavisinde hedef, kişinin akıl ve bedenini öğrenmeye hazırlamaktır. Zira, fonksiyonel kusurlarla 

uğraşan bir sistem ve beyinde öğrenme gerçekleşmeyecektir. Ülkemizde ise henüz akademik anlamda müzik terapisi 

uygulanmamaktadır.Müzik hastaya tıbbi tedavilerle birlikte sunulduğunda yarar sağlar. Bu nedenle müzikle birlikte 

gerçekleştirilen tedavi süreçlerinde, kişilerde sosyal ilişkilerin geliştirilebildig ̆i, kendine güvenin ve konsantrasyonun yeniden 

kazandırılabildiği tıp uzmanları tarafında önemle vurgulanmaktadır.İyi düzenlenmiş müzik icraatı; hastaların sıkıntılarını 

gidererek heyecan ve düşüncelerine yön verip, içinde bulundukları sıkıntılardan uzaklaşmalarına, sosyal ilişkilerinin 

kuvvetlendirilmesine  mutlu ve huzurlu hissetmelerine yardımcı olacaktır. 

Anahtar kelimeler : Müzik, tedavi, terapist,makam,şifa, tedavi yöntemleri, müzikle tedavi 

Jel Kodlar ı : A1. 
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MUSIC THERAPY, ITS HISTORICAL DEVELOPMENT AND APPLICATIONS  

Abstract 

Music therapy is one of the oldest treatment methods and it has been applied for treatment  in various cultures for four 

thousand years. Today Music therapy is being used in  the process of treatment of mental illness. As well as being cost effective 

and  without side effects, it has positive effects in the physical, pyschological, social, emotional and sipritual recovery of 

patients. Music therapy may be aplied one to one personal or with a group, either with actively participating or just listening. 

It may use  improvisation or a planned  music piece. It is a unique stimulus since it causes both physiological and psychological 

effects. Today music therapy is applied through means of various methods. These are divided into four types: the one in 

which  patients  listening  concert pieces (passive therapy); involving getting patients to perform a concert (active therapy); 

the one involving patients improvising music (active therapy) and the one which also involves dancing (active therapy). Music 

povides benefit when it is presented together with medical treatment. Medical specialists have emphasized that in the 

treatments implemented together with the music, patients are able to improve social relations, self confidence and 

focusing.Music therapy is not a an alternative treatment  method, it is compatible with traditional medicine and it has its own 

methods. It has a historical development which changes according to cultures nations and periods. A well arranged  music 

performances are well known to relieve patients distress, positively redirect their excitement and thoughts, strengthen social 

relations and improve their mood. Many studies found out that  music  improved students ability to express and boosts 

competence of constructive and esthetical thinking and help  students to gain rapid reading and writing ability. Musical therapy 

is also known to help greatly with the education of  children who have  learning disorder. Human is effected by music much 

more than the other art branches. Music is the probably the best form of art which influence various human emotions and 

reactions. As result there has been a well established connection between psychology which examines human’s spiritual 

behaviour and music. Dr. Gerhard Kadir Tuçek pointed out they had the patients (Turkish) in intensive care units listening  

to Turkish Music, and they noticed significant positive results in the treatment of most patients. It is observed that the patients 

were able to move body parts   which they were not previously able to  move after listening to Turkish Music or  western 

Classical Music for 20-30 minutes every day. These therapeutic effects  of music in medical sciences point out the importance 

of music and  human interaction. The  World Music Therapy Federation describes music therapy as the use of musical 

components (sound, rhythm, melody, harmony) to help develop relations, communication, learning, mobilization,  

organization  and other therapeutic elements which are required for a person’s or group of people’s physical, emotional, 

social and cognitive needs. Pisagor (585-500 BC) is the first founder of  the music theories and treatment of illnesses with 

music. Today a musical scale  is called as “Pisagor scale” or “violinist’s scale” which is a  quinary scale. The objective of music 

treatment is to get a person’s mind and body ready to learn. In our country music therapy has not been implemented in 

academia. 

In summary music theraphy provides benefit to patients when it is combined  together with additional medical treatments. 

Medical specialists strongly point out that treatments involving  musical theraphy significantly  increase self confidence and 

concentrations of patients, and improve their  social relations. 

Key Words: Musical theraphy,  treatment methods, treatment with music. 

 

 

Yetişkin eğitimi; yetişkin olarak düşünülen kişilerin yeteneklerini geliştirmelerine, bilgilerini artırmalarına, teknik veya mesleki 

yeterliliklerini iyileştirmelerine aynı zamanda tutum ve davranışlarını hem kişisel gelişme bakımından, hem de dengeli ve 

bağımsız bir toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişmeye katılma bakımından değiştirmelerine olanak sağlayan düzenli eğitim 

süreçlerinin tümünü ifade eder (Titmus, Buttedahl, Ironside ve Lengrand, 1985). 

 

Yirminci yüzyılın başlarına kadar önemli kültürel değişmeler  (örneğin; kitlesel yeni bilgi girdileri, teknolojik yenilikler, 

mesleklerdeki değişmeler, nüfus hareketliliği, ekonomik ve siyasal sistemlerdeki değişmeler v.b.) için birkaç kuşak geçmesi 

gerektirmekteydi. Ancak yirmi birinci yüzyılda bu durum değişmiştir. Bu yeni koşullar altında 21 yaşına kadar kazanılmış olan 

bilgi ve beceriler 40 yaşına gelinceye kadar büyük ölçüde eskimektedir. (Ayhan,1989:530). Bunun sonucu olarak ülkeleri 

eğitim politikalarında yetişkin eğitimi kavramı yerini almıştır. Bu bağlamda yetişkin eğitimine verilen önem ve ülke 

nüfusundaki yetişkin eğitimine katılımcı sayısı ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinde önemli rol oynamaya başlamıştır. Bunun için 

ülkeler bireylerine daha iyi bir hayat tarzı sağlamak için eğitim sistemlerini diğer ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırarak 

sürekli gelişmek istemektedirler. 

 

2019 yılı AB Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranlarına baktığımızda İsveç, İsviçre, Finlandiya gibi Kuzey ülkelerinin %34-

%28 katılım oranlarına sahip olduğunu, Almanya’nın %8,2 ile 21. Sırada Türkiye’nin %5,8 ile 27. Sırada olduğunu 

görüyoruz. Bulgaristan-Karadağ vb. %3,2--%2,5 ile en alt sıralarda olduğu görülmektedir. Bu arada AB Ortalamasının 11,2 

olduğunu da söylemeliyim. Türkiye’ de ise İstanbul yetişkin eğitiminde %10 a yakın bir ortalamayla Türkiye ortalamasının 

üstünde aslında. Bu bizim için sevindirici. 

 

Bu çalışmanın amacı; Almanya ile Türkiye Yetişkin Eğitimi faaliyetlerinin karşılaştırılması ve buna göre Türkiye için 

yapılabilecek önerileri ortaya koymaktır. 

 

           Bu noktada; Almaya -Leipzig'de bulunduğum eğitim ziyaretinde edindiğim bilgiler ışığında  ALMANYA yetişkin eğitim 

sistemi ile Türkiye yetişkin eğitimi sistemini karşılaştırma olanağını buldum ve sizlerle Almanya'da Yet işk in Eğit imi üzerine 

yapt ığım araş t ırmayı paylaşmak ist iyorum:    



 

 

  

Gerek Almanya’ da gerekse Türkiye’de “Yetişkin Eğitimi” faaliyetleri geniş bir yaş grubuna hitap etmekte. 7 den 70 e 

dediğimiz. Hatta bu yaş grubunun Almanya’da “0” a kadar düştüğünü gördük. Bebeklere açtıkları yüzme kursları ile yüzmenin 

en iyi bebekken öğrenileceğine inanıyorlar. İşye Hayat Boyu Öğrenme diye buna diyoruz. Hatta ülkemizde bu “Beşikten 

Mezara kadar Eğitim” deyimiyle tam örtüşüyor.  

 

Almanya'da eğitim almak isteyen kursiyerlerin öncelikle pedagoglarla  görüşerek kurslara yönlendirmeleri yapılmaktadır.  Biz 

de ise bundan 10 yıl önce rehber öğretmenlik sistemi ile aynı uygulama yapılmaktaydı ancak şimdi rehber öğretmenlik sistemi 

kaldırıldı tekrar getirilmesinin iyi olacağı kanaatindeyiz.  

  

      Eğitim ücretlerinin bir kısmını kursiyerin kendisi, bir kısmını devletin  veya kişinin çalıştığı kurumlar tarafından karşılandığı 

görülmektedir. Bu eğitime teşvik için yapılan önemli bir katkıdır.  Bizde ise eğitim ücretsiz olup kişiler arzu ederlerse kendi 

istekleri ile bağış yapabilmekteler. Bu duruma ülkemiz yetişkinlerin eğitime katılmaları konusunda oldukça avantajlıdır. Eğitim 

ücretinin ortalama 1000 euro dur. Kursu birincilikle bitirenlere ödediği ücret geri ödenmektedir.  Bu durum kursiyerin 

motivasyonunu arttırmaktadır. Maddi durumu çok yetersiz olan kişilerin ücretinin tamamını ise devlet karşılamaktadır. Kurslar 

ihtiyaca göre aynen bizde olduğu gibi 12 kişilik grupların oluşturulmasıyla açılıyor. Ülkemizde de kursların açılması için istenen 

kişi sayısı aynıdır. Talebe göre akşamları ve belirli ölçüde hafta sonları da kurslar açılmaktadır. En çok aşçılık, bilgisayar kursları 

talep edilmekte. Talep edilen kurslar arasında Siyaset Bilimi, toplum, çevre; kültürel eğitim, hasta ve yaşlı bakımı, müzik, 

yabancı diller, mesleki eğitimler, spor-plates vb  bulunmaktadır bu tercihlerin ülkemizde de  aynı olduğunu söyleyebilirim. 

Almanya’da şu anda en çok iht iyaç duyulan mes leğin ise elek t r ikç i olduğunu belir t t iler . Bizde de tes isatç ı, 

elek t r ikç i en çok iht iyaç duyulan mes lek ler aras ında değil  mi ?  Tabi bu k iş iler in eğit imli olmalar ını is t iyoruz . 

Bilgisayar Kurs lar ına da yoğun ilgi var bizde olduğu gibi. Mes lek i kurs lara kat ıl ım oranı %30 larda, bizde de 

aynı. Dünya da genel olarak eğitim alanları konusunda bir paralellik olduğunu görüyoruz. Çünkü değişen ihtiyaçlar, arz talep 

meselesi sonucu tüm ülkelerde benzer konuları öne çıkarmaktadır.  Bu paralelliğin de küreselleşme ile birlikte dünya 

ülkelerinin her alanda birbirleriyle yakınlaşmasının bir sonucu olduğu söylenebilir.  Almanya’da “Siyaset Bilimi” kurslarının 

olması da oldukça ilgimi çekti.   

 

   

2.      olarak Almaya'da bir ProfilPass   Belgesi oluşturulmuş.  Bu bir tür kişisel dosya aslında. Ancak kişinin eğitimi süresince 

eksiksiz ve özenli bir şekilde kaydediliyor. Kişi hakkında küçüklükten başlayıp okul yaşamı-iş hayatına hazır hale gelene kadar 

olumlu tüm özelliklerin yazıldığı, eksikliklerin ise daha sonra düzeltilmesi adına bu belgede yer aldığı bir gelişim raporu var. 

Kişinin yaptıklarının kayıt altına alınabildiği bir hayat boyu k iş isel cv. Kişiler bu cv yi üniversitelerden, internet üzerinden 

veya bağlantılı yaygın eğitim kurumlarından temin edebilmekte ve başvuru yapan herkes için bir rehber kişi tanımlanmakta, 

Rehber  kişi cv nin doldurulması ve kişinin yönlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. Kişinin tüm aldığı eğitimler ve iş 

tecrübeleri  bu dosya da yer almakta. Yaklaşık 10 yıldır süre gelen bu çalışmayı Almanya’da daha geniş kesimlere 

yaygınlaştırmayı düşünüyorlar. Bu sayede kişi kendini vasıfsız bir birey sanırken, fark edebiliyor ki pek çok iyi özellikleri ve 

geçmişte kazandığı tecrübeleri var, bu da kişinin kendisine güven duymasına, özgüveninin artmasına sebep oluyor. Ülkemizde 

ise tüm Avrupa'da uygulanan Europass Belgesi buna benzer bir örnek olarak yine  yaklaşık 10 yıldır uygulanmakta. Bu belge 

başvuru yapan kişiler tarafından doldurulan uluslararası bir belge. Belgede kişilerin tüm eğitim ve iş tecrübeleri yer almakta. 

Ancak ülkemizde kullanımı henüz istendiği oranda yaygınlaşmadı.  

  

 Almanya'da  Mes lek i Yeter l ik  Kurumunun oldukça etk in çalış t ığını görülüyor.  

Leibzig Mesleki Yeterlik kurumu, Tüm mezunlar, ister üniversite, ister meslek lisesi ya da yaygın eğitim merkezlerinden 

belgelerini alsalar da Mesleki yeterlik kurumuna mutlaka seviyelerini onaylatmak zorundalar. Bunun için bir sınava tabi 

tutuluyorlar ve uygulama yapmaları isteniyor, ondan sonra bu kişi bu meslekte şu seviyededir diye kendisine belge veriliyor. 

Bu belgelerle iş başvurusu yapabilmekteler. Kişinin herhangi bir eğitimi yoksa ona belirli eğitimler verildikten sonra veya 

uygulama yaptırılarak seviyesi tespit ediliyor. Tabi bunun bir ücreti de var. Özellikle çok göç alan bir ülke olduğu için 

göçmenler için en önemli konu iyi bir Almanca dil seviyesi, bunun içinde ihtiyaç görülen kişilere dil eğitimi de veriliyor. Bizde 

de son dönemde özel l ik le Suriyelilere yönelik  Türkçe Dil kurs lar ı revaş ta. Ülkemi zde Suriyeliler  çoğunlukta 

olmak la bir l ik te Afganis tan, İ ran, Ukrayna, Afganis tan, Türkmenis tan, Moldovya’dan, az  da olsa İngil tere 

Avrupa ülkeler inden de göçmenler bulunmakta.  Ülkemizde şu anda bu konuda Meslek Eğitim Merkezleri çok etkin. 

Kişiler edindikleri sertifika ve belgelerle Melek Eğitim Merkezlerine müracaat ettiklerinde bir sınava alınarak belirli seviye 

olduklarına dair bir belge alıyorlar ve bu belgeler verilirken belirli süre alanda tecrübe de bu süreye ekleniyor.  Böylece iş 

başvurusu yapabiliyorlar. Eğitici olabilmek için usta öğreticilik belgesini de bu merkezler vermekteler. Kişilerin öğretmenlik 

yapabilmeleri için öğretmenlik formasyonlarının olması da şart.  

 

   

Öğretmen Seçimi konusu ise şöyle; Eğitimciler için bir havuz sistemi oluşturulmuş ve bu sisteme başvuru yapmaları isteniyor. 

Devlet kurumları ve özel kurumların ortak olarak kullandığı havuzdan  seçim yapılırken öğretmenin eğitim durumu, mesleki 

yeterlik belgeleri ve tecrübeleri oldukça önemli. Bu eğitimcilerin de 2 yılda bir yeterlilikleri tespit edilip havuzda kalıp 

kalamayacakları belirlenmektedir. Ülkemizde de öğretmenlerin seçimi için bu yıl her kurum bazında bir havuz sistemi 



oluşturuldu. Öğretmenler eğitim ve tecrübe krtiterlerine göre değerlendirilip belirli bir puan veriliyor ve sıralamaya giriyorlar. 

İhtiyaç oldukça sıradan görevlendiriliyorlar.  

Görüldüğü gibi ülkemiz artık neredeyse Avrupa standartlarında yetişkin eğitimi veriyor hatta kursların ücretsiz olması dileyen 

herkesin katılımı için ciddi bir avantaj sağlıyor. 

 

Sonuç olarak Almaya yaygın eğitim sisteminin Türkiye ile bazı açılardan büyük benzerlik gösterdiği, ücretli olması bunun bir 

kısmını kişinin kendisinin bir kısmını da devlet tarafından karşılanmasının kişide bir motivasyon unsuru oluşturduğu, kendini 

daha sorumlu hissetmesine sebep olacağı,  mesleki yeterlik kurumunun oldukça etkin çalıştığı nereden mezun olunursa 

olunsun mutlaka mesleki yeterlik kurumundan kişilerin mesleki seviyelerinin tespit edilmesinin gerekliliği, bizimde Türkiye’de 

uzun süredir üzerinde durduğumuz ve büyük aşama kaydettiğimiz bir konudur.  MYK Mesleki Yeterlik Kurumu kurulmuş ve 

çalışmalarına başlamıştır. Mesleki Yeterlik Kurumu Mesleki konularda ULUSAL yeterlilik esaslarını belirlemek, denetlemek, 

ölçme-değerlendirme belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 2006 yılında kurularak çalışmalarına başlamıştır.  

Bu çalışmayla Türkiye Yetişkin Eğitimi sistemi için  yapılabilecek önerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkelerin ileriye dönük 

kalkınma politikalarında yetişkin eğitimi önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüzün değişen ve gelişen bilgi toplumunda; 

yetişkin eğitiminin vazgeçilmez bir değer olarak ülkelerin eğitim politikalarında önemli bir yeri olduğu gözlemlenmektedir. 

Avrupa Birliği, insan kaynakları politikasının genel çerçevesini yaşam boyu öğrenme projesi oluşturmaktadır. Bu bakımdan 

yaşam boyu öğrenme yaklaşımı günümüzün eğitim stratejisi olarak nitelenebilir. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile bir 

yandan ekonomik gelişme ve istihdam bakımından uygun insan kaynağı temin edilecek, diğer yandan insanların birey olarak 

kendilerini gerçekleştirmeleri ve güncellemeleri, değişen topluma uyum sağlamaları ve toplumdan dışlanmamaları sağlanmış 

olacaktır. 
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Abst ract 

 

One of the disadvantages of the freeze-drying, which provides the highest quality dried products, is high energy consumption. 

More rapid, energy-saving, safe, practical and controllable drying methods are required. In microwave drying, drying time is 

shortened owing to quick absorption of energy by water molecules, causes rapid evaporation of water, resulting in high drying 

rates of the food materials. In this study, comparison effects of microwave drying and freeze-drying on sensory properties of 

bael fruit, which has various nutritional and therapeutic properties were investigated. The importance of sensory properties 

was highlighted as one of the most influential factors determining eating behavior and within these, good taste, smell and 

appearance and texture were shown as the basic requirements of food consumption and indicators of whether a food is eaten 

or not. Moreover, potential of microwave drying as alternative to freeze drying was also investigated. In order to compare the 

dried bael fruit samples descriptive sensory analysis was conducted. 25 trained panelists were evaluated the samples. Panelists 

were trained on the products, and descriptors were chosen after suggestions from the panel leaders on the basis of consensus 

among the panelists.  In the results of this study, sensory characteristics of freeze-dried bael fruits are not different from 

microwave-dried bael fruits statistically (p<0.05). The results of this study indicated that microwave drying could be a 

promising innovative alternative for the rapid production of freeze-dried fruit materials while maintaining sensory quality. 

 

Keywords : Microwave drying, Freeze-drying, Energy-saving, Sensory, Aegle marmelos 

 

 

1. Int roduct ion 

Offering an excellent way to obtain foods in off season, drying is one of the humanity’s oldest ways of preserving food.  Before 

modern pressure canning and freezers, food dehydration necessarily evolved. Thanks to reducing the water in foods, the 

drying process inhibits the microorganism growth and enzymatic activity. Therefore, the process gives the foods longer shelf 

life (Sontakke & Salve, 2015). Furthermore, reducing weight and volume, drying minimizes packing, storage, and 

transportation costs and enables storability of the food product under ambient temperatures, which is a very important 

advantage for developing countries (Zhang et al., 2011).  

Sun drying is the oldest food drying techniques. This technique is very simple and does not require energy costs for the drying 

process. However, it needs long drying times, and the dried fruit can be degraded, sometimes beyond edibility due to 

undesirable effects of dust, atmospheric pollution, and rodent and insect attacks (Jegadheeswaran & Pohekar, 2009). In order 

to eliminate these disadvantages, many drying techniques have been developed. Plenty of drying techniques have been 

developed for the food industry including sun drying, hot air drying, fluidized bed drying, vacuum drying, and spray drying.  

The drying techniques are frequently based on the use of thermal energy (De la Fuente-Blanco et al., 2006). The present 

demand of high-quality products in the food market requires dehydrated foods that maintain at a very high level the nutritional 

and organoleptical properties of the initial fresh product (Mayor & Sereno, 2004).  The major disadvantage of hot air 

dehydrating is the long drying time even at temperatures near 60°C, resulting in the degradation of food quality (Kumar et 

al., 2005). The disadvantages of sun drying, and hot air drying resulted in increased interest in the development of modern 

drying technologies. Freeze-drying is a special form of drying that removes moisture and tends to have less effect on quality 

of foods than air dehydration process. (Bolek, 2020). In freeze-drying, food is frozen and placed in a strong vacuum. The 

water in the food sublimates, it turns straight from ice into vapor (Ratti, 2001). However, one of the disadvantages of the 

freeze-drying, which provides the highest quality dried products, is high energy consumption (Duan et al., 2016). More rapid, 

energy-saving, safe, practical and controllable drying methods are required. In microwave drying, drying time is shortened 

owing to quick absorption of energy by water molecules, causes rapid evaporation of water, resulting in high drying rates of 

the food materials (Lenaerts et al., 2018).  

Aegle marmelos (Fig. 1) commonly known as bael is a plant indigenous to India and belongs to the Rutaceae family (Baliga 

et al., 2011). 
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Fig 1. Bael plant with fruit (Baliga et al., 2011) 

The bael fruit is rich source of plenty of vitamins and minerals such as vitamin A, vitamin C, phosphorus, thiamine, riboflavin, 

niacin and, calcium. Furthermore, the fruit has high antioxidant activity (Dikshit & Dutt, 1930). Moisture content of bael fruit 

is 61.06% (Kaur & Kalia, 2017). Drying this fruit, which has a very high moisture content, will reduce the transportation costs 

and provide the opportunity to reach this fruit outside the off-season. 

Sensory properties such appearance, flavor and texture directly influence the consumer preferences. Therefore, sensory 

quality of foods is one the most important issue. Therefore, in this study, possibility of using energy-saving microwave drying 

for bael (Aegle marmelos) fruit alternative to freeze drying for sensory acceptability was investigated. 

 

2. Materials  and Methods  

 

2.1.  Mater ials   

The Bael fruits were purchased from a local farmer in Alanya, Turkey.  The fruits were preserved at 4 °C until further analysis. 

 

2.2. Drying Experiments  

The microwave drying process was conducted by a microwave dryer (Siemens, HF12G540 with the cavity dimensions of 

290 x 461 x 351 mm. Experiments were conducted at 360 W for 25 min with 1-min intervals and 2450 MHz frequency. 

Drying tests were performed in three replications for each experimental condition. 

Freeze drying process was conducted by a freeze‐dryer (Buchi L-200 Flawil, Switzerland) for about 24 h with the condenser 

temperature and chamber vacuum at −50 °C and 125 mbar respectively. The fresh fruits were previously frozen at −80 °C 

before the freeze‐drying process. 

The drying process was continued until the moisture value of the samples reached 10% (dry basis). 

 

2.3. Sensory Analys is  

In order to compare the dried bael fruit samples descriptive sensory analysis was conducted. 25 trained panelists were 

evaluated the samples. Panelists were trained on the products, and descriptors were chosen after suggestions from the panel 

leaders on the basis of consensus among the panelists.  A total of two dried fruits were evaluated on an odor-free ceramic 

plate labeled with a 3-digit code in a randomized order.  

 

2.4. Stat ist ical Analys is  

The data obtained from sensory panel was analyzed using the statistical software SPSS 8.0 (SPSS Inc., USA). In order to 

determine the difference between means, the data was subjected to an analysis of variance (ANOVA). 

 

3. Results  and Discuss ion 

Sensory analysis is an unavoidable step to ensure that those new products meet consumer expectations and also to be sure 

of their products positioning compared to competitors ones, or even verify aroma stability or product shelf life. Sensory 

analysis is used to judge the acceptability of products at many stages of product development and in quality control and 

quality assurance. The results of the sensory analysis are given in Table 1.  

 

  



 

 

Table 1. Sensory properties of dried bael fruits 

Drying process Appearance Texture Flavor Overall impression 

Microwave dried 4.26 ± 0.08
a

       4.68 ± 0.14
a

 4.05 ± 0.08
a

  4.35 ± 0.09
a

   

Freeze-dried 4.42 ± 0.10
a

      4.32 ± 0.12
a

 4.14 ± 0.05
a

 4.50 ± 0.07
a

   

Mean of three determination ± standard error. Means have same letters in the same line do not differ at p<0.05. 

 

The freeze-dried bael fruits took higher sensory scores by the panelists than microwave dried bael fruits. However, the sensory 

scores of the dried fruits were not different statistically (p>0.05).  

 

4. Conclus ion 

Freeze drying and microwave drying of bael fruits caused only minor changes in sensory properties. There was no significant 

difference found between the two drying treatments for sensory parameters.  The results of this study indicated that microwave 

drying could be a promising innovative alternative for the rapid and energy saving production of freeze-dried fruit materials 

while maintaining sensory quality.  
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Abst ract 

Having corporate marketing ethics guidelines will lead to ethical conduct of marketers, fewer ethical conflicts, and behavioral 

consistency. This paper steps outside the corporate boundaries and study the effect of corporates' normative marketing ethics 

on the corporate image and reputation from the consumers’ perception. The moderating role of the consumers’ expectations 

of ethical behavior in that effect will also be tested. Data will be collected from at least 250 Turkish consumers and the collected 

data will be analysed using factor analysis and structural equational. This will help to understand the importance of marketing 

ethics from the corporates targeted audience and provide a third-party evaluation for corporates ethical behaviors in 

marketing.  

Keywords : Marketing ethics, Normative approach, Corporate image, Corporate reputation, Ethical behavior, consumer 

perception 

 

THE EFFECT OF CORPORATES' NORMATIVE MARKETING ETHICS ON THE CORPORATE IMAGE AND 

CORPORATE REPUTATION: A CONSUMER PERCEPTION STUDY 

 

1. INTRODUCTION   

An ethical concept is different according to the individual perception and social perception of what is wrong and right, it 

depends on the society fixed norms, values, and beliefs that are transferred from past to the current generations. Ethics is the 

“study of morality and the application of reason which emphasizes rules and principle and defines the right and wrong for a 

situation” (Abdullah & Valentine, 2009).  

Moral philosophy provides a foundation for the ethical decision-making process, it helps to identify whether an action can be 

viewed as right or wrong according to the outcomes of that action, whether it increases positive or decreases negative results. 

The Ethical theories that guide ethical decision making in business were created based on moral philosophy (Bose, 2012).    

Business ethics represent the business activities, decisions, and situations where the right and wrongs are addressed, it is the 

guidelines that shape the boundaries of business behaviors (Abdullah & Valentine, 2009). It helps to identify the benefits and 

the problems related to the ethical issues inside and outside the firm (Crane & Matten, 2007). 

According to Abdullah & Valentine (2009), there are several ethical theories linked with businesses and corporates 

management such as business ethics theory, virtue ethics theory, feminist ethics theory, discourse ethics theory, postmodern 

ethics theory. This is due to the connection between businesses and society, and the role of businesses in supplying the 

demands of people’s consumptions’ needs and desires in terms of jobs, products, and services.   

Within a corporate, ethics especially when they are specific and influential, plays a significant in determining the role of 

acceptable and unacceptable behavior, and it provides advice on dealing with in between or gray areas. Corporate’s senior 

executives have a big responsibility in selecting the appropriate ethical behavior or ethical reaction of any situation, as they 

are the corporate’s main representative of ethical attitude and implementation (Badaracco Jr & Webb, 1995). According to 

Murphy (1988), Corporate’s senior executives are responsible for leadership in ethics, delegation, communication, and 

motivation of the company's ethical position to employees. This should also be reflected and observed outside the corporate 

when dealing with their competitors and customers. 

Business corporates have a role in supplying the demands of people’s needs, so for attracting consumers, fulfilling their 

demand, and competing with other competitive corporates marketing strategies and activities are needed. Marketing is 

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings 

that have value for customers, clients, partners, and society at large” (Kotler & Keller, 2016), it is all about identifying and 

meeting human and social needs. It is one of the corporate activities, that should be handled under an ethical framework as 

part of the overall ethical attitude of a corporate. 

Rallapalli (1999), suggested that specific ethical guidelines in marketing should include normative guidelines and specific 

behaviors. He also considered factors to be implemented when developing such guidelines which are reasoning, 

organizational ethical climate, level of economic development, and cultural dimensions. 

He proposed that marketing which includes ethics guidelines, normative guidelines, and specific behaviors, will lead to ethical 

conduct of marketers, fewer ethical conflicts, and behavioral consistency. This effect was moderated by individual level of 

moral reasoning, organizational ethical climate, cultural dimensions, and the level of economic development.  

The normative approach adopted by Rallapalli (1999) is defined as “an approach that includes evaluative, descriptive, and 

analytical elements to critique the real by reference to the ideal” (Trevino & Weaver, 1994). Unlike the philosophical ethics 
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that guide all aspects of our lives, the normative approach of business ethics target, ethical dilemmas in business environments 

including marketing (Bose, 2012).  

The purpose of this paper is to step outside the corporates boundaries and evaluate corporates marketing ethics from the 

consumers’ perception. It will concentrate on the corporates' normative marketing ethics suggested by Rallapalli (1999) and 

test its effect on the corporate image and reputation from the consumers’ perception and point of view. The moderating role 

of the consumers’ expectations of ethical behavior in that effect will also be tested. This will help to understand the importance 

of marketing ethics from the corporates targeted audience and provide a third-party evaluation for corporates ethical 

behaviors in marketing.  

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK  

As shown in figure 1. The independent variable of this paper is the Corporates' normative marketing ethics which includes 

five dimensions: Pricing and distribution norms, Information and contract norms, Product and Promotion norms, Obligation 

and disclosure norms, and General Honesty and integrity. The dependent variables of this paper are corporates image and 

corporates reputation. Finally, the moderating variable of this paper is the expectations of ethical behavior. 

 

Figure 1. Conceptual framework 

 

According to the conceptual framework of this paper the below hypotheses were created:  

H1. Corporates' normative marketing ethics has a significant effect on corporate image, such that: 

(a) Pricing and distribution norms significantly affect corporates image. 

(b) Information and contract norms significantly affect corporates image. 

(c) Product and Promotion norms significantly affect corporates image. 

(d) Obligation and disclosure norms significantly affect corporates image. 

(e) General Honesty and integrity significantly affect corporates image. 

 

H2. Corporates' normative marketing ethics has a significant effect on corporate reputation, such that: 

(a) Pricing and distribution norms significantly affect corporates reputation. 

(b) Information and contract norms significantly affect corporates reputation. 

(c) Product and Promotion norms significantly affect corporates reputation. 

(d) Obligation and disclosure norms significantly affect corporates reputation. 

(e) General Honesty and integrity significantly affect corporates reputation. 

 

H3. Expectations of ethical behavior moderates the effect of corporates' normative marketing ethics on corporate image. 

 

H4. Expectations of ethical behavior moderates the effect of corporates' normative marketing ethics on corporate reputation. 

3. Methodology  

This paper targets Turkish consumers. They will be requested to fill two parts online survey, the first part is the demographic 

data part, which helps to understand more about them and their characteristics, and the second part is the variables related 

questions which will help to test the hypotheses.  

The participants will be selected using a convenience sampling method. This method is a non-probability sampling method, 

which “targets respondents that have certain practical criteria and are considered as a convenient source of data for the 

paper” (Etikan et al., 2016).  

At least 250 responses will be obtained for the paper analysis. This number of targeted responses is suitable for factor analysis 

and structural equational modelling (SEM) (Byrne, 2016), as it leads to 7% errors in prediction accuracy” (Varoquaux, 2018). 

Factor analysis and structural equational modelling (SEM) will be used to analyze the data collected for this study. Factor 

Analysis work on exploring and confirming whether the scale used for measuring the variables is appropriate or not, especially 

if it is translated from its original language to another language. It works on measuring the relationship between the observed 

variables themselves (reliability) and confirming the link between the observed variables and their original factors (validity) 

(Byrne, 2016).   



Structural equational modelling (SEM) works on testing “various theoretical models, that hypothesize how sets of variables 

define constructs and how these constructs are related to each other in a quantitative manner” (Schumacker & Lomax, 2010).  

Analysis software to be used for this study is IBM SPSS version 23 and IBM SPSS AMOS version 22. 

4. Init ial conc lus ion 

Ethics is related to all life activities including business activities as it is the guidelines for determining the right and wrong 

behavior with its related outcomes, previous studies linked ethical theories to business, Rallapalli (1999), suggested a 

normative ethics guideline in marketing that needed to be examined and tested to see the effects of having such a guideline 

on the corporates.   
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THE FINANCIAL CYCLE BETWEEN E-COMMERCE AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKISH 

ECONOMY FOR THE LAST DECADE 
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In this study, electronic commerce in Turkey in the last 10 years, the country's current deficit has been investigated in what 

direction and how much influence. Necessary econometric analyzes have been made and the results have been interpreted 

by being tabulated. 

 

Graphic  1: World Internet , Social Media and Mobile Usage Stat is t ics  

 

 

 

Besides the increase in the use of the Internet and mobile devices, e-commerce is growing rapidly with factors such as different 

payment methods, product delivery progress and the increase in the number of conscious consumers. When retail e-

commerce sales are analyzed in the world between 2014-2018, the sales volume increased from $ 1.3 trillion in 2014 to $ 

2.5 trillion in 2018 (Oran, 2020: 173). One of the biggest reasons for the increase in e-commerce sales volume is the increase 

in internet access in the world. According to the report "Digital 2020: Global Digital Overview" prepared by Kemp, the world 

population, which is 7.75 billion, 59% of it has internet access. (Graphic 1). Compared to January 2019, there is an increase 

of 7 percent (298 million new users) in internet use.  

 

Graphic  2: Internet  in Turkey, Social Media and Mobile Usage Stat is t ics  

 

According to the same report, when examined the data in Turkey, that of Turkey's population, which is 83,88 million, was 

determined that %74 of it has internet access. (Graphic 2) 

Graphic  3: Internet  in Turkey, Social Media and Mobile Usage Stat is t ics  



 

 

With the increasing use of the Internet and mobile devices, the times which is people spend online vary from country to 

country. In this context, while world’s average time is 6 hours and 43 minutes, Turkey’s average time is 7 hours 29 minutes. 

In the Philippines, which is the leader in this arena, this time is set as 9 hours and 45 minutes. 

 

Graphic  4: E-Commerce Adopt ion Rates  

 

When online purchasing data was examined before pandemic period in worldwide and in Turkey, in worldwide while about 

three quarters of internet users aged 16-64 purchasing a product online every month. This rate corresponds to 63% in Turkey. 

Information on these data is presented in Graphic 4. 



 

 

 

 

Years 

Current  Account  Defic it  

(Bil l ion USD) 

E-Commerce 

(Mil l ion TRY) 

2010 46,64 15,71 

2011 77,08 18,74 

2012 48,86 25,17 

2013 65,12 34,61 

2014 45,94 41,88 

2015 39,45 55,38 

2016 32,61 68,36 

2017 
47,11 99,06 

2018 
27,61 138,91 

2019 2,81 190,11 

 

 

Elect ronic  Commerce and Current  Defic it  Graphics  

 

When the series showing the current deficit and e-commerce data between 2010-2019 are analyzed; electronic commerce 

data appear to increase every year. Contrary to the increasing trend of e-commerce, current deficit has been in a decreasing 

in recent years compared to the first years. Because of this, especially in recent years, it is remarkable that there is a reverse 

relationship between them.  

 

Unit  Root  Tes ts  

So It is necessary to test whether the time series used in the model are stable or not. If working with non-stable time series, 

fake regression problem may be encountered. In this situation, the result obtained by regression analysis does not reflect the 

real relationship. Because of the fact that the series has a unit root indicates that it is not stable 

 

Table - 1: Augmented Dickey Fuller  Unit  Root  Tes t Result s  
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Variables  

MacKinnon Crit ical Values   Level Values Firs t  Difference 

 

Current Deficit 

%1= - 4.4205 

%5 = -3.2598 

%10= -2.7711 

 

-1.7427 (0) 

 

-3.9372 (0)** 

 

Electronic Commerce 

%1 = -4.4205 

%5 = -3.2598 

%10= -2.7711 

 

-1.5212 (0) 

 

-3.1013  (0)* 

NOTE: Values in parentheses give the selected delay lengths according to the SCI criteria. Critical values for the ADF were 

obtained by MacKinnon (1996). *** p <.01, ** p <.05, * p <.1. 

 

When examined the fixed data of Augmented Dickey Fuller test statistics, we can say about Electronic Commerce and Current 

Deficit Graphics that;  

it is observed that it does not have a stable structure at a level and it does not show distribution around a certain average. 

When the first differences are taken; test statistics appear to be greater than absolute critical values determined by Mackinnon. 

On account of this, when the first differences of the series are taken, that is, I (1), it can be said that they provide the assumption 

of stability.  

 

Granger Causality Tes t  

 

"Granger Causality Test" was developed by Granger to test whether the variable in a model created to estimate one variable 

causes one to the other or not. With this test, the causality relationship between the variables was explained. The delay length 

in the causality analysis was determined using the Akaike Information Criteria and the delay length was taken as 2. The 

obtained results are presented in Table 2. 

 

 

 

Table - 2: Granger Causality Tes t  Results  

Hypotheses   Poss ibil ity F-s tat is t ics  

Current Deficit is not the cause of Electronic Commerce. 0.0506 0.6462 

Electronic Commerce is not the cause of Current Deficit. 0.0878 0.5182 

 

According to the results of Granger Casuality Test; both hypotheses were rejected at 10% significance level. Thus, it is 

understood that, the causality relationship between Current Deficit and Electronic Commerce is bidirectional. Because of this, 

the current deficit and electronic commerce affect each other mutually.  

 

Correlat ion and Regress ion Analys is  

Table 3. Regress ion Analys is  Result s  (Dependent  var iable = Current  Defic it )  

VARIABLES COEFFICIENT 

coeffic ient 

coeffic ient 

CONSTANT 6.654 

(6.061)* 

Electronic Commerce -0.693 

(0.274)* 

R² 0.710 

DW 2.059 

F ist.(Prob.) 0.021 

                           Numbers in parentheses are t statistics. The * sign indicates significance at the 1% level. 

 

When regression analysis results are evaluated; since the probability values of coefficients are less than 1%; H0: rejection, H1: 

acceptance and coefficients are significant. For the collective meaningfulness of the model, F probability is considered and 

since it is less than 5%, it can be said that the model is meaningful by H0: rejection and H1 acceptance. It is seen that the “t” 

value of Electronic Commerce is statistically meaningful at a level close to 1% and the relationship is negative. Also, the 

determination coefficient (R2) of the model was found as 0.71 which is close to the high rate. On the other hand, the value 

of D.W (Durbin-Watson) statistics obtained from the regression analysis (2.05) indicates that there are no consecutive 

dependency problems between the error terms of the model.  

When the results of the regression analysis are interpreted economically, it is understood that, in Turkey the Current Deficit-

Electronic Commerce relations are in negative way. The negative sign of the Electronic Commerce coefficient indicates this. 

During 2010-2019, the 1% increase in e-commerce in Turkey, the current account deficit is expected to produce 0.69% 

decrease. Also, while e-commerce is stable, the current deficit is expected to be 6.65. 

 

Correlat ion Analys is  Results  



 

 

 

 

 

 

 

 

We see the negative relationship between the regression 

analysis and the variables which we reach in Correlation Analysis. Correlation analysis is an analysis to determine the direction 

and strength of the relationship between the two variables. The correlation coefficient takes values between -1 and +1.  

We can say that the correlation between Electronic Commerce and Current Deficit is negative (-0.61) and a moderately strong 

relationship. 

 

RESULT 

So here, we try to handle the effects of electronic commerce on current account deficit in Turkey for the last 10 years, the 

country's has been investigated in what direction and how much influence. Necessary econometric analyzes have been made 

and the results have been interpreted by being tabulated. 

The relationship between the current account deficit and e-commerce was investigated with time series analysis, using the 

annual data for the period 2010-2019. With the Granger causality analysis, bidirectional causality relationship was determined 

between the current deficit and e-commerce. On account of this, changes in current deficit and e-commerce affect each other 

mutually. Regression analysis showed that 1% increase in e-commerce decreased the current account deficit by 0.69%. Lastly, 

Correlation Analysis showed that there was a negative and moderate (-0.61) relationship between the variables. 

 

 

 

Variables GDP INVESTMENT 

GDP 1.0000 -0.6148 

INVESTMENT -0.6148 1.0000 
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Abst ract 

 

Metallic biomaterials are mostly used for orthopaedic and dental implants and instruments due to their high mechanical 

properties. But they suffer from wear and corrosion after implanted, and the abraded biomaterial will cause metallose in the 

surrounding tissues. Suitable surface treatment can functionally enlarge the use of metallic biomaterials in biomedical 

applications. To improve the biocompatibility and wear resistance of the metallic biomaterials, thermochemical surface 

treatment is often applied on the metallic biomaterials. In this study, the abrasion performance of the pack-boronized AISI 

304L metallic biomaterial by using Ekabor-II powder with microwave heating at 900 °C for 2 and 4 hours. The dry sliding 

wear properties of the samples were evaluated by using a reciprocating ball-on-disc tribometer. As a result of the abrasion 

tests carried out after the process, the specific wearing rate of the boronized AISI 304L biomaterial was determined and the 

abrasion losses were calculated as volumetric loss. The results of this study denoted that the boride layer obtained on the 

surface by microwave boronizing process significantly increased the abrasion resistance of AISI 304L metallic biomaterial. 

 

Keywords : Microwave boronizing, Abrasion resistance, Metallic biomaterial 

 

 

1. Int roduct ion 

Metallic biomaterials, such as stainless steels, are used for load-bearing implants in orthopedics and dentistry, femoral fixation 

devices, artificial joints for hips, knees, ankles, shoulders, fingers, bone plates and screws, intramedullary nails and pins, 

aneurysm clips are given Figure 1 (Cieślik, 2009). However, low resistance to abrasion of metallic biomaterials which are 

widely used thanks to their high mechanical properties negatively affect the biocompatibility of them. Wear debris is the 

mainspring restricting the lifetime of the metallic implants, which can make tissue inflammation and bone resorption (Sullivan 

& Topoleski, 2015). The performances of all total joint replacement implants are adversely affected by abrasion, adhesion 

and corrosion wear. However, the abrasion resistance of metallic biomaterials can be improved by coating with a bioactive 

hard layer. This bioactive hard layer will not only increase abrasion resistance but also reduce the risk of metallose caused by 

the wearing biomaterial in the surrounding tissues. A bioactive boride layer with high hardness is formed on the surface of 

metallic biomaterial by boronizing. In many studies in the literature, it has been reported that boron has protective and 

therapeutic bioactive properties on the central nervous system, various cancers and orthopedic disorders. A stable oxide layer 

forms on the surface of the metallic biomaterials when they reacted with environments. This inert film formed on the surface 

acts as a barrier to corrosion and keeps the biocompatibility (Milosev & Strehblow, 2000). Since the chemical affinity of boron 

against oxygen is high on the surface of the boronized metallic biomaterial, a thin oxide film forms on the boride layer. Thus, 

this oxide film, lost by the metallic biomaterial whose surface is boronized, regenerates on the boride layer, moreover, it 

increases the wear resistance by acting as a solid lubricant as well as a corrosion barrier. Wear is the damage that generally 

results in loss of material due to relative motion between the surface and the counterface. A high friction coefficient prompts 

low wear resistance; therefore, the implant gets loose. The aseptic loosening is the result of wearing material surface when 

micro-particles are occurred on the bearing couples of a joint replacement (Schweizer, 2003). 

This study aims to increase the abrasive wear resistance of AISI 304L metallic biomaterial with the pack-boronizing process 

whose performance is increased by microwave heating. Extending the useful life of metallic biomaterials in the biomedical 

fields was goaled. Based on this goal, the effect of the pack-boronizing process applied by microwave heating on metallic 

biomaterial AISI 304L stainless steel on abrasion resistance were investigated. 
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Fig. 1. Biomedical implants and devices (Cieślik, 2009) 

 

2. Material and Methods  

Stainless steel was the first metal to be used in orthopedics in 1926, and AISI 304 was recommended as a standard material 

for implants in 1943 (Hallab & Jacobs, 2013). In this study, the austenitic type of stainless steel AISI 304L is a low carbon 

version of the AISI 304 stainless steel used, and the experimental samples were manufactured cylindrical with a diameter of 

20mm and a thickness of 10mm. AISI 304L stainless steel metallic biomaterial was pack-boronized by using Ekabor-II powder 

with microwave heating at 900 ° C for 2 and 4 hours. As a result of the abrasion tests carried out after the process, the specific 

wearing rate of the boronized AISI 304L biomaterial was determined and the abrasion losses were calculated as volumetric 

loss. 

 

2.1. Microwave Boroniz ing 

Microwave boronizing is a volumetric heating process that is characterized by a high heating rate and short processing times. 

However, it provides various advantages over conventional boronizing: improved microstructural and mechanical properties, 

saving energy and time, lower cost. In our study, the microwave boronizing process was carried out in a microwave sintering 

furnace with pack-boronizing method. Samples were pack-boronized by using Ekabor-II powder with microwave heating at 

900 °C for 2 and 4 hours with microwave heating. 

 

2.2. Abras ion tes t  

The abrasion tests were carried out in a ball-on-disc setup under 10 N load in a lubricant-free environment with CSM 

Instruments Tribometer. The dry sliding wear properties of the samples were evaluated by using a reciprocating ball-on-disc 

tribometer. Abrasion test parameters: ball diameter= 6mm, speed = 15 m/sec, load = 10N, sliding path = 1000m. As a 

result of the abrasion tests carried out after the process, the specific wearing rate of the boronized AISI 304L biomaterial was 

determined and the abrasion losses were calculated as volumetric loss using Equation 1.1. 
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)
1/2

]                                              (1.1) 

 

3. Experimental Result s  

In Figure 2 and 3, when the SEM images taken from the abrasion path of the samples pack-boronized at 900 °C for 2 and 4 

hours and the EDS analysis of the marked areas were investigated, deep abrasion marks are seen in these parts of the sample. 

They are proof that the boride layer has been removed as a result of delamination. The very high O element content in the 

EDS analysis of the Selected Area 1 and 2 regions indicates that the oxidation is very high in these regions. Fe, Cr and Ni 

peaks seen in the EDS analysis of both regions show that the abrasion progresses from the boride layer to the matrix material. 

The W peaks in the EDS analysis indicate that the counter element WC-Co ball is abraded and smeared on the surface of the 

material. However, in the EDS analysis of the sample pack-boronized at 900 °C for 4 hours, it is seen that the higher Fe peaks 

which are indicating the abrasion progressed to deeper. The increase in process temperature has reduced the wear resistance. 



 

 

 

Fig. 2. SEM image of abrasion traces of AISI 304L sample pack-boronized for 2 hours at 900 °C with microwave heating 

and EDS analysis of the marked areas 



 

 

 

 

 

 

Fig. 3. SEM image of abrasion traces of AISI 304L sample pack-boronized for 4 hours at 900 °C with microwave heating 

and EDS analysis of the marked areas 

 

 

4. Conclus ion 

As a result of pack-boronizing with microwave heating, a bioactive coating layer with high hardness and abrasion resistance 

and increasing in thickness as the process temperature and time increased was obtained. The results of this study denoted 

that the boride layer obtained on the surface by microwave boronizing process significantly increased the abrasion resistance 

of AISI 304L metallic biomaterial. 
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Abst ract 

 

Drying fruits in a fluidized bed produces dry fruits with improved quality in a much shorter time, improved rehydration times 

and qualities than conventional drying generally used. This, consequently, induces simultaneously the moisture and anti-

nutritional factor faster reductions than the conventional hot air drying. Marula, Sclerocarya birrea, is recognized for its rich 

valuable nutritional antioxidants.  Moreover, the Marula fruit is rich source of dietary fiber, protein and carbohydrates. Drying 

of Marula fruits could improve the commercial value of fruit and reduces the costs of packaging, handling, storage, and 

transportation. In this study, the Marula fruits were dried by using a fluidized bed dryer at 50°C, 60°C and 70°C. In order to 

compare the characteristics of dried fruits, the effects of drying temperature on the physical, chemical, textural and sensory 

properties were determined. The results of this study revealed that, fluidized bed drying temperature effected the quality 

characteristics of the fruits significantly (p<0.05). The fruit samples dried at 50 °C was took higher sensory scores than those 

dried at 60 and 70 °C. As the drying temperature increased, the hardness, chewiness and tensile strength of the fruits 

increased.  Activation energy and the Arrhenius type relationship increased with temperature. The fluidized bed highly 

recommended for drying of Marula fruit as an energy saving and homogeneous drying method. 

 

Keywords : Fluidized bed drying, Sclerocarya birrea, Activation energy 

 

 

2. Int roduct ion 

Marula, Sclerocarya birrea, fruit is widely used by rural communities throughout sub-Saharan Africa (Shackleton & 

Shackleton, 2005). Marula fruits have been an important component in the local population diet since ancient times 

(Borochov-Neori, 2008). Fruits are eaten raw, like a small mango, or used to prepare juices, jams, conserves, dry fruit. Marula 

fruit juice is known for its very high vitamin C content (Hiwilepo-van Hal, 2014). Marula fruits are rich sources of phenolic 

contents and they have high antioxidant activity (Mariod & Abdelwahab, 2012). 

 Drying of Marula fruits could improve the commercial value of fruit and reduces the costs of packaging, handling, 

storage, and transportation. Fluidized bed drying is an optimal method for controlled drying. The fluidized bed dryer has 

intensive heat and mass transfer. Hence, it is energy-saving and environmentally friendly method. Therefore, this study aimed 

to investigate different fluidized bed drying temperatures on quality properties of Marula fruits. 

 

5. Materials  and Methods  

 

5.1.  Mater ials   

Marula fruits were purchased from a local garden in Mersin, Turkey. They stored at 4°C until further analysis. 

 

5.2. Drying Experiments  

Fluidized bed drying is one of the most optimal technique for controlled drying. The intensive heat and mass transfer of the 

fluidized bed product gives this method useful property of particularly effective and time-saving. Fluidized bed drying provides 

that drying occurs in a thermodynamic equilibrium (Cernăianu, & Bică 2010).Thanks to the fluidized bed dryers providing a 

more uniform and energy-saving drying process by increasing the heat and mass transfer capability, both quality products 

are obtained and a more environmentally sensitive drying process is realized. 

The Marula fruits were dried by using a fluidized bed dryer at 50°C, 60°C and 70°C until the moisture content of the samples 

decreased below 10% on a wet basis. 

In order to compare the characteristics of dried fruits, the effects of drying temperature on the physical, chemical, textural and 

sensory properties were determined. 

5.3. Rehydrat ion rat io 

Rehydration ratio of dried fruits was measured by following method:  

Deionized water was added to dried samples at a fruit-to-water ratio of 1:30 (w/w). Then, the fruits were kept at 4 °C for 24 

h. Rehydration ratios of dried fruits were calculated by the following equation:  

𝑅𝑒ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑑𝑟𝑖𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔
 

 

5.4. Textural Propert ies  

In order to determine textural properties of dried fruits, a texture analyzer (TA.XT plus, Stable Micro Systems, England was 

used The dried marula fruit samples were cut into square shapes of 3 × 3 cm (length × width). At least twenty replicates for 

each sample of fruit leather were done. Each sample was placed at the centre of the TPA instrument platform, with a P/75 
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(75 mm diameter) aluminium compression cylinder plate. The TPA measurements were based on the following settings: 

Preferred Speed (1.00 m/s); Test Speed (5 mm/s); Pre-test Speed (1 mm/s); Post-test Speed (5.0 mm/s).  

 

5.5.  Sensory Analys is  

 

Sensory properties of dried fruits were determined using a 5- point hedonic scale. The sensory panel consist of 65 untrained 

panelists (32 male 33 female). The age of panelist varied between 20-55. The sensory test was conducted in a well-lighted 

test room by a white-fluorescent lamp according to ISO (2007).   

 

5.6. Stat ist ical Analys is  

The means obtained from analysis were analyzed by PROC MIXED procedure for the completely randomized design with 

three replicates by the SAS software (SAS, 1999) and the means were compared using Duncan's Multiple Range test at the 

level of p < 0.05.   

 

 

6. Results  and Discuss ion 

 

6.1. Rehydrat ion rat ios  of dr ied Marula fruits  

 

Rehydration ratio is one of the most important quality characteristics for dried fruits. Rehydration refers to the damage to 

products during the drying process. Rehydration ratios of dried Marula fruits are given in Table 1. As the drying temperature 

increased, the rehydration ratio of dried fruits decreased significantly (p<0.05). 

 

Table 1. Rehydration ratio of dried Marula fruits 

Drying Temperature Rehydration ratio 

50°C 4.60 ± 0.14
a

       

60°C 4.08 ± 0.32
b

      

70°C 3.26 ± 0.25
c

 

Mean of three determination ± standard error. Means have same letters in the same column do not differ at p<0.05. 

 

6.2. Textural Propert ies  of dr ied Marula fruit s  

Textural properties of dried fruits are given in Table 2.  As the drying temperature increased the hardness, chewiness and 

tensile strength of dried fruits increased significantly (p<0.05). 

 

Table 2. Textural properties of Marula fruits 

Drying Temperature Hardness (g) Chewiness Tensile strength 

50°C 2522.16± 4.86
c

      1289 ± 5.04
c

 1228 ± 6.49
c

 

60°C 4846 ± 7.54
b

      2095 ± 4.08
b

 2096 ± 9.54
b

 

70°C 6062 ± 3.46
a

 2850 ± 7.05
a

 2810 ± 6.16
a

 

Mean of three determination ± standard error. Means have same letters in the same column do not differ at p<0.05. 

 

6.3. Sensory Propert ies  of dr ied Marula fruit s  

Sensory properties of dried Marula fruits are given in Table 3. Dried fruits at 50°C were took the highest values by the sensory 

panel in terms of appearance, texture, flavor, and overall impression. As the drying temperature increased, sensory values of 

dried fruits decreased significantly (p<0.05). 

 

Table 3. Sensory Properties of dried Marula fruits 

Drying Temperature Appearance Texture Flavor Overall 

impression 

50°C 4.82 ± 0.12
a

      4.02 ± 0.02
a

 4.85 ± 0.14
a

 4.90 ± 0.15
a

 

60°C 4.28 ± 0.08
b

      4.48 ± 0.01
b

 4.16 ± 0.11
b

 4.05 ± 0.18
b

 

70°C 3.55 ± 0.15
c

 4.82 ± 0.02
c

 3.60 ± 0.22
c

 3.22 ± 0.16
c

 

Mean of three determination ± standard error. Means have same letters in the same column do not differ at p<0.05. 

 

7. Conclus ion 

This study investigated the influence of environment friendly fluidized bed drying on Marula fruits at three different 

temperatures (50, 60, and 70 °C).  The results of this study revealed that, fluidized bed drying temperature affected the quality 

characteristics of the fruits significantly (p<0.05).  As the drying temperature increased, the rehydration ratio of dried fruits 

decreased significantly (p<0.05). The fruit samples dried at 50 °C was took higher sensory scores than those dried at 60 and 

70 °C. As the drying temperature increased, the hardness, chewiness and tensile strength of the fruits increased.  The fluidized 

bed highly recommended for drying of Marula fruit as an energy saving and homogeneous drying method. 
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THE DRIVING FORCES OF CHANGE IN ENERGY-RELATED CO2 EMISSIONS FROM 1998 TO 2017 IN 
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Abst ract 

 

Greenhouse gas (GHG) emissions have become a crucial priority of global environmental policy since the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) entered into force on 21 March 1994. The leading cause of the 

increase in greenhouse gases triggering global warming in the atmosphere is the continuously growing demand for global 

energy due to population and economic growth. Energy efficiency and CO2 emissions reduction in Turkey's high-energy 

intensive sectors are decisive for achieving a low-carbon transition. This study analyzed the change of energy-related CO2 

emissions in Turkey's high energy-intensive sector (manufacturing industries) from 1998 to 2017 based on the Logarithmic 

Mean Divisia Index (LMDI) method. The LMDI method is used to decompose the changes in these sectors' CO2 equivalent 

emissions into five driving forces: economic activity, structure, energy intensity, energy composition, and emission factors. 

Analysis results indicate that economic activity and energy intensity are the decisive factors behind the change in CO2 

emissions. The activity effect has increased the CO2 emissions while sectoral energy intensity has decreased.  

 

Keywords : Emissions, driving factors, LMDI Method, Turkey 

 

 

A- Int roduct ion 

Throughout history, the planet's climate has changed. In the last 650,000 years, seven periods of glacial advance and retreat 

have occurred. Around 11,700 years ago, the abrupt end of the last ice age marked the beginning of the present period of 

climate and human civilization. It threatens humanity's lives, destroys state economies, and transforms ecosystems.  The 

struggle against climate change would eventually affect economic development in the long run unless action is taken in the 

short term. People should, therefore, immediately begin to participate in rapid, robust, and collective acts of cooperation and 

understanding. 

Since environmental sustainability and combat to climate change became a primary issue in today's world, Turkey's policy 

should focus on achieving economic efficiency and improving energy sustainability and environmental protection. To this 

end, Turkey should follow a long-term low-emission strategy that combines environmental and energy goals. Therefore, this 

study's primary objective is to propose an alternative method to investigate the sources of energy-related changes and 

determine the relative contribution of sources to reducing emissions. This analysis defines and evaluates the driving factors 

leading to emissions changes in Turkey's high energy-intensive sectors (manufacturing and construction ) from 1998 to 2017. 

It was analyzed using the Logarithmic Mean Divisia Index (LMDI) method in this analysis. The LMDI approach developed by 

Ang (Ang, 2005) is used to decompose changes in these sectors' CO2 equivalent emissions by five significant forces to meet 

the GHG emission reduction objectives and achieve a low-carbon transition for Turkey. These driving factors are; changes in 

economic activity, structure effect, sectoral energy intensity, sectoral energy mix, and emission factors. Economic activity 

(GDP) is the crucial factor that raises CO2 emissions and accounts for most emissions, energy intensity, improved quality of 

energy, perhaps the first primary determinant of reducing GHG emissions in the manufacturing sector. 

The energy sector has the highest share of all industries, with 72.2 per cent. The energy sector's overall emissions are estimated 

to be 379.9 Mt CO2 equivalent in 2017. Manufacturing industries and construction are the second-largest GHG sector, with 

11.4 percent ((TURKSTAT, 2019).  

 

B- Literature review 

In this study, the LMDI method developed by Ang (Ang, 2005) is used among available methods to determine the contributing 

factors that lead to the change in CO2 emissions in the Turkish manufacturing sectors.  

The LMDI method of decomposition has become a widely used tool to analyze ecological issues to determine the factors 

causing the carbon emissions of many industries due to its unrivaled strengths, including a higher predictive basis and 

reasonable adjustment for use in different countries. Such as China (Gu et al., 2015; Liu et al., 2016; Tian et al., 2013; Wang 

et al., 2016), Greece (Hatzigeorgiou et al., 2008), Tunisian (Achour and Belloumi, 2016), India (Paul and Bhattacharya, 

2004), Spain (Cansino et al., 2015), Mexico (González and Martínez, 2012), Philippine (Sumabat et al., 2016)] and Turkey 

(Akbostanci et al., 2011; Akbostancı et al., 2018; Ipek Tunç et al., 2009; Lise, 2006; Rüstemoğlu, 2016). Researchers usually 

use five main factors for the decomposition factors; industrial activity, industrial structure, energy structure, energy intensity, 

and emission factor. Some other researchers have added three other factors: productivity, investment intensity research & 

development to analyze these factors affecting GHG emissions in many industries, especially the industrial sector (Shao et 

al., 2016).  

The central but detrimental effects of energy-related carbon emissions are economic activities and energy intensity. As a 

consequence, while economic activities increase energy-induced carbon emissions, energy intensity has a decreasing impact. 
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Since industry and its sub-sectors are energy-intensive sectors and thus cause high carbon emissions, scholars have done a 

great deal of scientific research on the industry's decomposition study. 

Akbostancı et al. (Akbostanci et al., 2011) analyzed the CO2 emissions of the Turkish manufacturing industry, which covers 

57 industries in Turkey from 1995 to 2001, by applying the LMDI model, and finding that changes in industrial activity and 

energy intensity are the main factors determining changes in CO2 emissions. Coal is the primary determinant of fuels, while 

the metallurgical industries are the most important.  

Lise (Lise, 2006) also noticed that relatively fast-growing economies, the largest contributor to the increase in CO2 emissions, 

were economic growth (scale effect). In contrast, the economy's declining energy intensity accounted for a slight decrease in 

CO2 emissions in Turkey over the 1980–2003 period. Between 1990 and 2013,  

Akbostancı et al.(Akbostancı et al., 2018) decomposed and analyzed the CO2 emissions of five sectors of the Turkish 

economy. Energy intensity and economic activity have been described as the main factors that cause a shift in CO2 emissions. 

Manufacturing and construction, public electricity, and heat generation are the two sectors that prevail in the shift in CO2 

emissions. In particular, in the manufacturing and construction sectors, the fuel mixture portion reduces CO2 emissions during 

the economic downturn. 

Rüstemoğlu (Rüstemoğlu, 2016) aimed to evaluate and identify influences that increase or decrease CO2 emissions for Turkey 

and Iran over 1990-2011 by applying the LMDI decomposition process. Economic development and population are the key 

determinants of CO2 emissions for both nations. Surprisingly, the energy intensity impact may be Iran's third major 

determinant of carbon emissions. However, it has a minimally lower effect on Turkey.   

Trotta (Trotta, 2020) extracted and quantified energy savings created by energy efficiency improvements from factors 

affecting the variance in Finland's final energy consumption between 2005 and 2015 using a multi-sectoral LMDI-I 

decomposition process. Statistics indicate that efficiency saved 0.58 Mtoe (million tons of oil equivalent) of final energy from 

2005 to 2015; final energy consumption in 2015 would have been 2.4% higher without any improvement in energy efficiency 

between 2005 and 2015. The savings estimated by the LMDI are considerably lower than the Finnish government's energy 

savings to the European Commission. 

 

C- Methodology  

 

In this study, the LMDI method developed by Ang (Ang, 2005) is used in the formula below to calculate the change in 

greenhouse gas emissions caused by the manufacturing industry and the impact of five factors considered to be deciding 

factors in forming this change. 

C = ∑ Cij

ij

= ∑ Q
Qi

Q

Ei

Qi

Eij

Ei

Cij

Eij
ij

= ∑ Q
ij

SiIiMijUij                                                                         (1) 

Where C is the total CO2 emissions of Turkish four combustion sectors; i specifies the i-th combustion sector; j represents the 

j-th type of fuel; Cij is the CO2 emissions from fuel j in the sector i, Q(= ∑ Qi) is the total economic activity level, Qi is activity 

level of sector i,  Ei (= ∑ Eij) is the use of energy of sector i, and the unit of this variable is TJ , Eij is the consumption of fuel 

j in sector i. The unit of CO2 emissions is 10
3

 tons and energy consumed is taken as 10
9

 kilojoule. 

The LMDI formulate can be expressed as: 
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D- Manufactur ing indus t r ies  and const ruct ion  

This sector and source category consists of manufacturing industries sectors. IPCC categorizes the manufacturing industry like 

iron and steel, nonferrous metal, chemicals, pulp, paper and print, food processing, beverages and tobacco, non-metallic 

minerals, and other industries. In the national energy balance tables, pulp, paper, and print sectors were presented separately 

from 2011 onward. It was presented under the "other industries (1.A.2.g)" category before 2011. The food processing category 

included only the sugar industry for the 1990-2010 periods. From 2011 onward, all food-processing industries were covered, 

but beverages and tobacco industries were still included under the "other industries (1.A.2.g)" category. However, starting 
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from 2015, national energy balance tables are detailed and provided energy consumption for all economic activities, so GHG 

emissions are allocated in line with the CRF category (Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization, 2018). 

Table-1 shows a sharp decrease in emissions in 2008 due to the global economic downturn in 2008. GHG emissions from 

the 1.A.2 category is 60.2 Mt CO2 eq. in 2017, 16.1% of total fuel combustion, and 11.4% of total national emissions 

(excluding LULUCF). In contrast, GHG emissions from the 1.A.2 category were 55.5 Mt CO2 eq. 29.0% of total fuel 

combustion and 20.0% of total national emissions (excluding LULUCF) in 1998. GHG emissions from the 1.A.2 category 

have been increased by 4.71 Mt CO2 eq. (8.5%) from 1998 to 2017. 

 

Table-1. Energy sector GHG emiss ions , k t  CO2 eq. (1998-2017) 

FUEL COMBUSTION 

Years Total Energy 
Fuel combus t ion 

total 
Energy indus tr ies  

Manufactur ing indus t r ies  

and cons t ruct ion 

1998 195 864 191 119 65 164 55 470 

1999 193 817 188 096 70 360 47 365 

2000 216 054 209 908 77 743 57 936 

2001 199 233 193 530 80 022 45 656 

2002 205 832 200 415 74 138 57 112 

2003 220 300 215 110 74 371 66 682 

2004 226 139 221 005 75 539 63 857 

2005 243 965 238 213 90 458 63 004 

2006 259 959 253 874 96 129 70 084 

2007 290 771 282 821 113 570 71 874 

2008 287 279 278 869 118 939 47 354 

2009 292 501 284 372 119 280 46 226 

2010 287 047 278 821 113 324 52 332 

2011 308 666 299 601 124 975 52 585 

2012 320 489 311 108 125 944 61 052 

2013 307 523 299 000 120 773 52 978 

2014 325 767 315 551 131 474 54 438 

2015 340 907 335 411 134 702 59 585 

2016 359 671 351 075 143 963 60 071 

2017 379 901 373 202 154 971 60 180 

Difference 184.037 182.083 89.807 4 710 

 

 

E- Analys is  of dr iving forces  of energy-related GHG emiss ions  

In this study, we have decomposed the changes in the CO2 equivalent emissions of Turkish manufacturing sectors into five 

effects for the period 1998-2017 by using LMDI. The complete decomposition of CO2 equivalent emissions change is listed 

in Table 2. 
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Table 1. Complete decompos it ion of CO2 emiss ions  changes , k t  CO 2 eq. (1998–2017). 

Years 

∆𝐂𝐚𝐜𝐭 ∆𝐂𝐬𝐭𝐫 ∆𝐂𝐢𝐧𝐭 ∆𝐂𝐦𝐢𝐱 ∆𝐂𝐞𝐦𝐟 ∆𝐂𝐭𝐨𝐭 

Activity effect Structure effect Intensity effect Energy-mix effect Emission factor effect Total effect 

1999-1998 -4.604 -4.655 5.293 -3.067 -1.071 -8.105 

2000-1999 3.612 -2.877 9.875 720 -760 10.571 

2001-2000 -15.498 -2.556 10.250 -6.440 1.965 -12.280 

2002-2001 8.284 -2.008 1.819 4.558 -1.197 11.456 

2003-2002 17.487 554 -10.152 1.187 492 9.567 

2004-2003 16.322 775 -15.217 -1.693 -3.013 -2.825 

2005-2004 13.663 432 -15.324 -914 1.290 -852 

2006-2005 6.079 2.083 -504 1.447 -2.025 7.080 

2007-2006 15.044 938 -12.541 -2.023 372 1.789 

2008-2007 7.971 -487 -20.796 -14.398 3.190 -24.520 

2009-2008 -8.547 -4.057 9.519 1.857 100 -1.128 

2010-2009 8.718 1.103 -4.041 761 -436 6.106 

2011-2010 3.878 4.750 -6.538 -1.575 -263 253 

2012-2011 2.626 -341 3.253 2.405 524 8.467 

2013-2012 4.951 1.926 -11.217 -4.049 315 -8.074 

2014-2013 -883 958 1.759 -446 71 1.461 

2015-2014 -4.627 -590 11.715 -515 -836 5.146 

2016-2015 60 595 1.349 -226 -1.292 486 

2017-2016 -710 2.140 1.191 -4.664 1.152 110 

Total 73.826 -1.318 -39.304 -27.074 -1.422 4.710 

 

The reduction of CO2 emissions results from significant energy intensity improvements, followed by the energy-mix and 

emission factor effects. However, the effect of economic activity is the sole highest significant contribution to increasing CO2 

emissions of the manufacturing sector in Turkey (Table 2). 

 

 

Figure 1. The effects  of dr iving forces  on change in GHG emiss ions , 1998 -2017. 
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GDP represents the country's economic performance and is a measure of national wealth. GDP is a generator of CO2 

emissions because energy usage and greenhouse gas are related to economic activity. As a result, GDP growth leads to an 

increase in greenhouse gas emissions. The consequences of the economic activity effect are the continuous rise in CO2 

emissions over the period 1998–2017 (except for the years of economic recession (1999, 2001, 2009) and GDP declining 

compared to the previous years (2014, 2015 and 2017). The cumulative effect is a rise of 73.83 Mt. Table-2 reveals that the 

economic activity effect on the total change of CO2 was found primarily in the manufacturing industries and accounted for 

+73.8 Mt of GHG emissions.  Figure 2 also shows the effect of economic activity on the change in GHG emissions. 

 

Figure 2. The effect  of economic act ivity on the change in GHG emiss ions  

 

St ructure effec t   

The structural effect is the factor that indicates the change in the value of each sector value within the total economic activity 

(GDP). Figure 3 demonstrates that sectoral structure reduces the emissions of 1.31 Mt CO2 eq. over 1998–2017.  Structure 

significantly has been reducing effect over the period 1998-2002.  

 

Figure 3. The effect  of sectoral s t ructure on change in GHG emiss ions  

 

Energy intens ity effec t  

Energy intensity represents the proportion of energy consumed in tons of oil equivalent (TOE) per 1,000$ of economic 

activity. The intensity effect decreases if the increase in economic output is more significant than the increase in energy input. 

Application of more efficient, effective production techniques, efficient energy management, product mix changes within or 

between sub-sectors, and improvements in the quality of material and fuel input reduce the intensity effect. It means that now 

more output is produced with less energy or more output acquired with the same energy used (Du et al., 2018). Many recent 

academic studies have demonstrated that energy intensity reduction is limited or even reduced the increasing energy-related 

GHG emissions (Akbostanci et al., 2011), (Akbostancı et al., 2018), (Zhang et al., 2013),  (Zhang et al., 2016).  
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Figure 4 demonstrates the effects of energy intensity for the manufacturing sectors. The energy intensity of the manufacturing 

sectors has shown a decreasing trend over the period 2002-2013. It tends to increase from 1998 to 2002 and 2013-2017.  

 

 

Figure 4. The effect  of sectoral energy intens ity on change in GHG emiss ions  

 

 

Our findings also indicate that the accumulated effect of intensity effect reduces the emissions of 39.30 Mt CO2 eq. In other 

words, the intensity effect plays an essential and significant role in reducing CO2 emissions. The declining tendency may be 

due to new techniques, innovations, and new tools, followed by widespread energy-saving technologies and progress at the 

administration level (Lise, 2006). Unfortunately, the intensity effect has an increasing tendency from 2013 and so far. 

Energy mix effect  

Figure 5 demonstrates that the energy mix effect reduces -27.1 Mt GHG emissions in the manufacturing sector over 1998–

2017. It also shows that the sectoral energy mix effect has a second prominent reducing effect on the total change of CO2 

emissions in the manufacturing sector. This effect has a lowering tendency over the period 1998-2017.  

Figure 1. The effect  of energy mix on change in GHG emiss ions  

 

 

Emiss ion factor effec t 

Figure 6 demonstrates that the emission factor effect reduces the emissions of 1.4 Mt CO2 eq., This effect has a small impact 

on decreasing CO2 eq. emissions in the manufacturing sectors. This effect has a lowering effect, especially in 1999, 2001, 

2008, 2009, and 2013 years over 1998–2017. 
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Figure 6. The effect  of emiss ion factor on change in GHG emiss ions  

 

 

F- Results  and discuss ion 

In this study, the changes in GHG emissions of manufacturing sectors in Turkey were analyzed by the LMDI method, the 

decomposition method to identify and analyze the factors for reaching GHG emissions reduction goals, and determined to 

achieve a low-carbon transition for Turkey. This method makes it possible to differentiate greenhouse gas emissions on a 

sectoral basis to the activity effect, structural effect, intensity effect, energy-mix effect, and emission-factor effects, determined 

as the factors affecting the emission. The key findings of this study could be summarized as follows: 

(1) Turkey demands a high amount of energy and carries out intensive fossil fuel consumption in a developing country and 

has economic growth. Analysis results indicate that economic activity is one of the decisive factors behind the increase in 

CO2 emissions and sectoral energy intensity. Namely, the growing economic activity and reducing energy intensity are 

the major contributors to increasing and decreasing CO2 emissions of Turkey's manufacturing industries. The emission-

reducing effect of the energy density and energy-mix factors could be seen in a significant reduction in manufacturing 

sectors' greenhouse gas emissions from 1998 to 2017 as 39.3 and 27.1 Mt, respectively. Energy structure and emission 

factor effects would have few impacts on CO2 emission change because of the lack of adequate energy structure changes 

during the study period.  

(2) It is crucial to improve energy efficiency for manufacturing sectors by presenting and applying the latest technology and 

techniques. Even though the energy intensity of manufacturing sectors has only displayed continual reduction during the 

2002-2013 period, and after 2014, it slightly increased. During the 2002-2013 period, the reduction of GHG emissions 

related to the energy intensity falling has shown that energy intensity could be reduced by improving energy usage.   

(3) Our analyses emphasized the importance of energy efficiency as the first source of energy. They exposed the need to 

establish more favorable conditions for further actions and investment in this area, as in the current economic conditions, 

which would progress naturally at a slower pace recently.  It should be understood that public and private sectors' 

investment in energy efficiency must be weighted similarly with any other energy security measures such as renewable 

incentives or assured pricing for new nuclear power plants in Turkey.   

(4) Sustainable development and combating climate change has become an essential issue in the last decades. Turkey's 

government should focus on achieving economic efficiency and increase energy savings and improve the environment's 

quality. For this intention, Turkey should pursue a long-term low-emissions policy that combines energy, environment, 

and climate targets, offering more economic inducement for energy efficiency investments in housing, transportation 

sectors. 

(5) The energy mix effect performed the second dominant role in reducing CO2 emissions and accounted for the reduction 

of -27.1 Mt GHG emissions.  Most of this reduction is set from 2012 through 2017. It is related to the composition fuel 

used as a preferable high natural gas rate instead of solids and fluids.  

Turkey must be implemented urgently absolute mitigation measures such as reducing demand, ensuring energy - efficiency, 

electrification, and ensuring electricity production in all processes to be entirely independent of fossil fuels. Furthermore, its 

should to enrich the national energy mix and increase the share of renewable energy sources by adding  nuclear energy to 

aim to reduce its dependency on imports of energy, maximize the use of natural resources, and combat climate change  
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Abstract 

At the present stage of the development of science, the following mistake is often made: the fact that mathematics manifests 

itself in two forms is not considered. Firstly, mathematics is an independent science with its own goals, objectives and tools. 

Secondly, mathematics is "the language spoken by all sciences." At this stage, there is bias towards the excessive complication 

of the mathematical apparatus, caused by exaggerated attention to the first aspect. Efforts are required to develop and adapt 

the mathematical tools — quantitative methods — to the needs of various sciences, in particular, economics. The first part of 

this paper discusses a method based on the ideas of Diophantus and al-Khwarizmi. It is shown that the process of solving a 

large number of problems "reduced to quadratic equations" can be simplified using this method. The second part of the paper 

is devoted to the model of price competition. It shows how the method of “direct integration” of systems of equations can be 

used to analyze economic problems. 
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Özet 

 Bilimin şu anki gelişim aşamasında, genellikle şu hata yapılır: matematiğin iki şekilde kendini gösterdiği gerçeği dikkate 

alınmaz. Birincisi, matematik kendi amaçları, hedefleri ve araçları olan bağımsız bir bilimdir. İkincisi, matematik "tüm bilimlerin 

konuştuğu dildir". Bu aşamada, matematiksel aygıtın birinci yöne abartılı dikkatin neden olduğu aşırı karmaşıklığa yönelik 

önyargı vardır. Matematiksel araçları - kantitatif yöntemler - çeşitli bilimlerin, özellikle de iktisadın ihtiyaçlarına göre geliştirmek 

ve uyarlamak için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu makalenin ilk bölümünde Diophantus ve el-Harizmi'nin fikirlerine 

dayanan bir dönüşüm geltiriliyor. "İkinci dereceden denklemlere indirgenmiş" çok sayıda problem çözme sürecinin bu yöntemi 

kullanılarak basitleştirilebileceği gösterilmiştir. Makalenin ikinci bölümü fiyat rekabeti modeline ayrılmıştır. Linear dinamik 

denklem sistemlerinin “doğrudan entegrasyonu” yönteminin ekonomik problemleri analiz etmek için nasıl kullanılabileceğini 

gösteriliyor. 

Anahtar Kelimeler: Diophantus, El- Harizmi, Lineer Dinamik Denklem Sistemleri. 

Jel Kodlar ı:  C65. 

 

1. Int roduct ion 

At the present stage of the development of science, the following mistake is often made: the fact that mathematics manifests 

itself in two forms is not considered. Firstly, mathematics is an independent science with its own goals, objectives and tools. 

Secondly, mathematics is "the language spoken by all sciences." 

At this stage, there is bias towards the excessive complication of the mathematical apparatus, caused by exaggerated attention 

to the first aspect. Efforts are required to develop and adapt the mathematical tools — quantitative methods — to the needs 

of various sciences, in particular, economics. 

The first part of this paper discusses a method based on the ideas of Diophantus and al-Khwarizmi. It is shown that the process 

of solving a large number of problems "reduced to quadratic equations" can be simplified using this method. The second part 

of the paper is devoted to the model of price competition. It shows how the method of “direct integration” of systems of 

equations can be used to analyze economic problems. 

2. DM Method 

The great ancient Greek mathematician Diophantus supposedly lived in the 3rd century in Alexandria — the center of 

scientific thought of the Hellenistic world. His works are of great importance for algebra and number theory. One of the 

advantages of Diophantus is that when composing equations to simplify the solution, he very skillfully chose unknowns. Here, 

for example, is one of his problems.  

Find two numbers, knowing that their sum is 20 and the product is 96. 
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Diophantus argues as follows: if the sought numbers were equal, then their product would not equal 96, but 100. Thus, one 

of them will be more than half of their sum, that is, 10 + x, the other is less, that is, 10 - x. In this way: 

(10 + х)(10 – х) = 96 <=> 100 – х2

 = 96 <=> х2

 – 4 = 0. 

Hence x = 2. Consequently, one of the sought numbers is 12, and the other 8.  

The solution x = -2, which leads to the same numbers, does not exist for Diophantus, since Greek mathematics knew only 

positive numbers. 

The inference used in the previous paragraph can be generalized. The result is a method for solving algebraic systems of a 

certain type, which we called the DM Method, in honor of Diophantus and Muhammad al-Khwarizmi, the great Central Asian 

mathematician who founded modern algebra. (Sarton, 1927) 

To solve the system 

px + qy = r;

x y = s;





         (1) 

for unknowns x and y, we need: 

- express the unknowns x and y in the form px = r/2 – z;    qy = r/2 + z; 

- from the equation xy = s obtain that px·qy = (r/2 – z) (r/2 + z) = p·q·s;   

- from the formula for the difference of squares, obtain the equation (r/2)
2

 -  z
2

 = p·q·s,   

and then solve it with respect to the unknown z; 

- use the found z values to determine the x and y values. 

3. DM Method Examples  

Let us illustrate the DM method with several examples. 

3.1. Problem 1 

Sapar grew 400 tons of wheat last year. This year he intends to use the more productive type of wheat, and hopes to get 20 

tons more by sowing 25 hectares less. How many hectares of wheat is Sapar going to plant if from each hectare he hopes to 

grow 1 ton more than last year? 

Solut ion 1 

Denoting the yield through P and the number of hectares through Q, we obtain the system of equations 

{
PQ = 400,

(P + 1)(Q - 25) = 420.
  The first equation of the system describes the results of the last year, the second - the plans for this 

year. Opening the brackets in the second equation:   

PQ + Q – 25P – 25 = 420, and replacing PQ with its value from the first equation, we get  

400 +Q – 25P – 25 = 420.  

Then, Q - 25P = 45. Thus, there is a system of form (1): 

{
PQ = 400,

Q - 25P =  45.
  

Therefore, expressing P and Q in terms of z :    Q = 45/2 - z;    -25P = 45/2 + z, we get that   

-25PQ = -25·4000 and, at the same time, -25PQ = (45/2 + z)(45/2- z) = 506.25 – z
2

.  Consequently, -25·400 = 506.25  – 

z
2  

<=> z
2

 = 10506.25 <=> z = -102.5  and  z = 102.5.   

At z = 102.5, the area and yield are negative. Therefore, we take z = -102.5.   

Then, Q = 45/2 – z = 22.5 – (-102.5) = 125. 

So, it turns out that last year Sapar sowed 125 hectares, and this year he is going to sow:  

125 - 25 = 100 hectares. 

3.2. Problem 2 

Find the eigenvalues of the matrix (   
333

7

115

163

12 13
7

115

   ) 

Solut ion 2 

The eigenvalues are the roots of the equation 

() = |
333

7

115

 - λ 163

12 13
7

115

- λ
| = (333

7

115

 - )(13
7

115

 - ) – 12163 = 0.   

Here we can go the traditional way: open the brackets, collect similar terms and solve the resulting quadratic equation. In this 

case, we will have to deal with unpleasant arithmetic calculations. Therefore, we will go the other way.  

We denote А = 333
7

115

 - ;  В = 13
7

115

 - . Then, we have the system: {
А∙В = 12∙163; 
А - В = 320.

   

Substitution of Diophantus-Al Khwarizmi: A = 160 - z; -B = 160 + z leads to the equation   

(160 – z)(160 + z) = -12·163.  

Then, 160
2

 – z
2

 = -1956 <=> z
2

 = 27556 <=> z1 = 166;  z2 = -166.  
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Thus, with z1 = 166 we get: А = 160 – 166 = -6 and from here:  333
7

115

 - 
1
 = -6. Therefore, the first eigenvalue is 


1
 = 339

7

115

 . Also, at z2 = -166 we get: А = 160 + 166 = 326 and from here:  333
7

115

 - 
2
 = 326. Accordingly, the second 

eigenvalue is  
2
 = 7

7

115

 . 

Eigenvalues are used in various areas of mathematics. In this paper, they will be used to solve systems of linear difference 

and first-order differential equations, which are used to describe pricing models. (Guterman & Nitecki, 1988,  Kydyraliev & 

Urdaletova, 2009, Kydyraliev & Urdaletova, 2019, 5. Bailey, 1998, 6. Cozzens & Porter, 1987, Thomas, 1997)  

4. Pr ic ing Models  

After thoroughly analyzing the watch market, Saikal found that two firms, ALPHA and BETA, competing in this market in 

each period set prices for their most elite watch as follows: 

ALPHA takes half of its price from the previous period and adds 40% of the price that BETA had in the previous period. In 

turn, BETA takes 60% of the ALPHA price and 30% of its price and subtracts $55 from the amount received. 

Knowing that at the initial moment of time the price of the watch in ALFA is $100, and in BETA it is $125, Saikal is going to 

trace the dynamics of price changes. Let's do it with her. 

4.1. Difference (discrete) model 

Let un be the price of the ALPHA watch, and уn of the BETA watch in period n. Then there is a system of equations with the 

corresponding initial conditions: 

{
u

n + 1
 = 0.5u

n
  + 0.4y

n
;     u

0
 = 100;

y
n + 1

 = 0.6u
n
  + 0.3y

n
 - 55;     y

0
 = 125.

      (2) 

Let us compose the characteristic equation for the matrix of coefficients of system (2) and find its roots: 

() = |0.5 - λ 0.4

0.6 0.3 - λ
| = (0.5 - )( 0.3 - ) – 0.6 0.4 = 0.   

The resulting equation can be solved in a standard way: open the brackets, collect similar terms and, writing it in the form of 

a standard quadratic equation, solve it. At the same time, this can be done by the DM method. 

Let denote (0.5 - ) = a,  ( 0.3 - ) = b. Then, a - b = 0.2. Thus, the following system has to be solved with respect to 

unknowns a and b: {
a - b = 0.2;

a · b = 0.24.

    

For this, we write a and b in the form a = 0.1 – z;    -b = 0.1 + z.   

Then, 0.24 = a·b = -(0.1 – z)( 0.1 + z).  

Consequently, 0.24 = -0.01 + z
2

  <=> z1 = -0.5;  z2 = 0.5.  

Therefore, a = 0.1 – z = 0.6  or  a = 0.1 – z = -0.4 and, consequently,   = 0.5 – 0.6 = -0.1  

or  = 0.5 – (-0.4) = 0.9.   

Take the first eigenvalue  = -0.1 and rewrite system (2) in the form: {
u

n + 1
 + 0.1u

n
 = 0.6u

n
  + 0.4y

n
;     

y
n + 1

 + 0.1y
n
 = 0.6u

n
  + 0.4y

n
 - 55.

 

Then, (un+1 – yn+1) + 0.1(un – yn) = 55;    u0 – y0 = 100 – 125 = -25. From here,  

un – yn = (-0.1)
n

 · (-25) + 55
1 - (-0.1)

n

1 - (-0.1)

 =  (-0.1)
n

 · (-25) + 50[1 - (-0.1)
n

] = -75(-0.1)
n 

+ 50. 

In the same way we use the second eigenvalue  = 0.9: {
u

n + 1
 - 0.9u

n
 = -0.4u

n
  + 0.4y

n
;     

y
n + 1

 - 0.9y
n
 = 0.6u

n
  - 0.6y

n
 - 55.

  Then, (1.5un+1 + yn+1) - 

0.9(1.5un + yn) = 55;     

1.5u0 + y0 =  150 + 125 = 275.  From here, 

1.5un + yn = (0.9)
n

 ·275 + 55
1 - (0.9)

n

1 - 0.9

 =  (0.9)
n

 ·275 + 550[1 – (0.9)
n

] = 550 - 275(0.9)
n

.
 

 

As a result, we got the algebraic system: {
u

n 
 - y

n
 = -75(-0.1)

n

  + 50;     

1.5u
n 

 + y
n
 = 550 - 275(0.9)

n

.

 

Consequently, 2.5un = 600 - 75(-0.1)
n 

- 275(0.9)
n 

=> un =  240 - 30(-0.1)
n

  - 110·(0.9)
n 

  

and therefore, 

yn = [240 - 30(-0.1)
n

 - 110·(0.9)
n 

] – [-75(-0.1)
n 

+ 50]= 190 + 45(-0.1)
n

 - 110(0.9)
n 

. 

As a result, Saikal can conclude that if the pricing policy does not change, then after a long time the price of ALFA watches 

will stabilize at $20, and BETA watches at $25. In addition, the resulting formulas allow us to forecast prices for shorter periods 

of time. So, if prices change once every six months, then after 4 years the price of the ALFA watch will be equal to 

u8  =  240 - 30(-0.1)
8

  - 110·(0.9)
8 

  ≈ $192.65 

and the price of the BETA watch will be equal to  

y8 = 190 + 45(-0.1)
8

 - 110(0.9)
8 

 ≈ $142.65. 

4.2. Different ial (cont inuous) model 

In order to use the continuous model, we rewrite system (2) in the form {
u

n + 1
 - u

n
 = -0.5u

n
  + 0.4y

n
;     

y
n + 1

 + 0.1y
n
 = 0.6u

n
  - 0.7y

n
 - 55.

 

and assuming that the price changes continuously, we obtain a system of linear differential equations with the corresponding 

initial conditions: 
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{
u' = -0.5u  + 0.4y;     u

0
 = 100;

y' = 0.6u  - 0.7y - 55;     y
0
 = 125.

       (3) 

In order to find the eigenvalues of the coefficient matrix, we use the DM method.  

Denote (-0.5 - ) = a, (-0.7 - ) = b. Then, a - b = 0.2. Thus, we get the same system:  {
a - b = 0.2;

a · b = 0.24;
  with respect to 

unknowns a and b. Therefore, a = 0.1– z = 0.6 or a = 0.1– z = -0.4 and,  

then,  = -0.5 – 0.6 = -1.1 or  = -0.5 + 0.4 = -0.1.     

We take the first eigenvalue  = -1.1 and rewrite system (3) in the form: {
u' + 1.1u = 0.6u  + 0.4y;     u

0
 = 100;

y' + 1.1y = 0.6u  + 0.4y - 55;     y
0
 = 125.

 

Then, (u – y)' + 1.1(u – y) = 55;    u0 – y0 =  100 – 125 = -25.   

Therefore, ((u – y)e
1.1x

)' e
-1.1x

 = 55 =>  u – y = 50 + Ce
-1.1x 

 =>  

(from initial conditions) => u – y = 50 - 75e
-1.1x 

. 

In the same way we use the second eigenvalue  = -0.1: {
u' + 0.1u = -0.4u + 0.4y;     u

0
 = 100;

y' + 0.1y = 0.6u  - 0.6y - 55;     y
0
 = 125.

 

Then, (1.5u + y)' + 0.1(1.5u + y) = -55;     1.5u0 + y0 =  150 + 125 = 275.  

Therefore, ((1.5u + y)e
0.1x

)' e
-0.1x

 = -55 =>  1.5u +  y = 550 + Ce
-0.1x 

 =>  

(from initial conditions) => 1.5u + y = 550 – 275e
-0.1x 

. 

It remains to solve the algebraic system:  {
u - y = 50  - 75e

-1.1x
 ;     

1.5u + y = 550 - 275e
-0.1x

.

 

Consequently, 2.5u = 50 - 75e
-1.1x 

 + 550 – 275e
-0.1x

 => u = 240 - 30e
-1.1x 

 – 110e
-0.1x 

  and from here,  y = [240 - 30e
-1.1x 

 – 

110e
-0.1x

] – [50 - 75e
-1.1x 

 ] =  190 + 45e
-1.1x 

 – 110e
-0.1x

. 

5. Mult iple Eigenvalues  

This section will consider the situation with multiple eigenvalues. 

Problem 3 

Let v(t) be the price of product A, w(t) be the price of product B at time t, and the price change described by the system 

{
v

'
 = -0.3v + 0.25w + 3t

-0.5
e

-0.1t
,     v(0)=10,

w
'
 = -0.16v + 0.1w,    w(0)=12.

     (4) 

Let us define the values of the functions v(t)  and  w(t). 

Solut ion 3 

In order to solve problem (4), first we compose the characteristic equation and find its roots: 

() = |-0.3 - λ 0.25

-0.16 0.1 - λ
| = (-0.3 - )( 0.1 - ) – (-0.16) 0.25 = 0.   

The resulting equation has two identical roots {-0.1; -0.1}. 

Let's use the root -0.1 to rewrite the system: 

{
v

' - (-0.1v) = -0.2v + 0.25w + 3t 
-0.5

e
-0.1t

,

w
' - (-0.1w) = -0.16v + 0.2w.

      (5) 

Adding to the first equation of system (5) to the second multiplied by (-1.25), we get a linear differential equation 

(v - 1.25w)'
 + 0.1(v - 1.25w) = 3t 

-0.5
e

-0.1t
  

with respect to the function v(t)  - 1.25w(t). 

Solving this equation, we get v(t)  - 1.25w(t) = (6t 
0.5 

+ С1)e 
-0.1t 

.  

Using the initial conditions v(0) = 10 and w(0) = 12, we get that 10 – 1.25 12 = С1 => С1 = -5.  Therefore,  

v(t)  - 1.25w(t) = (6t 
0.5  

- 5)e 
-0.1t 

.        (6) 

So, we got a linear combination of solutions. 

Where can we get the second one? Fortunately, we can do without it.  

Having carefully studied system (5), one can find the function v(t)  - 1.25w(t) in the right-hand sides of the equations of system 

(5). 

In particular, the second equation of system (5) can be written in the form 

w
'
 + 0.1w = -0.16[(6t 

0.5 

- 5)e 
-0.1t

]. 

The solution to this equation is w(t) = (-0.64t 
1.5  

+ 0.8t + C2)e 
-0.1t 

.  

The initial condition w(0) = 12 makes it possible to single out a particular solution   

w(t) = (-0.64t 
1.5  

+ 0.8t + 12)e 
-0.1t 

.  

Substituting the value w(t) in (6): 

v(t)  - 1.25[(-0.64t 
1.5  

+ 0.8t + 12)e 
-0.1t

] = (6t 
0.5  

- 5)e 
-0.1t 

, 

we determine the function v(t) = [-0.8t 
1.5  

 + t + 6t 
0.5  

+ 10] e 
-0.1t 

, and thus, finish solving the problem. 

6. DM Method for Special Cases  
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As is known, differential equations of higher orders, as well as systems of differential equations with variable coefficients, in 

general form are not integrated by quadratures. This is possible in some special cases. One of these tasks is discussed in this 

section. 

Problem 4 

Solve the system {
𝑦′ =  

x - 7

x

y   - 
z

x
8

  + 72;     

z' = x
8
y - 

x  + 7

x

z.

      (7) 

Solut ion 4 

In order to find the eigenvalues of the matrix of coefficients of system (7): (

x - 7

x

- 
1

x
8

x
8 −

x + 7

x

) , we use the DM method. 

Denote ( 
x - 7

x

 - ) = a,  (- 
x + 7

x

 - ) = b. Then, a - b = 2.  

Thus, we obtain the system {
a - b = 2;

a · b = -1;
    with respect to unknowns a and b. We write a and b in the form  a = 1 – z;    -b = 

1 + z.  From here,  -1 = a·b = -(0.1 – z)( 0.1 + z).  

Consequently, -1 = -1 + z
2

  <=> z = 0.  Therefore, a = 1  and, as a result,   =  
x - 7

x

 – 1 = 
 - 7

x

.   

We use the found eigenvalue to rewrite system (7) in the form: 

{
𝑦′ + 

 7

x

y =  y   - 
z

x
8

  + 72;     

z' + 
 7

x

z = x
8
y - z.

        (8) 

Now, let's divide the second equation of the system by х8

, and subtract it from the first.  

Then,  (y – z/ х8

)' + (y – z/ х8

)7/x = 72.  

From here, ((y – z/ х8

)x
7

)' x
-7 

= 72 =>  y – z/ х8

 = 9x + Cx
-7 

. 

Thus, a linear combination of solutions is obtained. 

On the right side of the first equation of system (8), there is an expression y – z/ х8

. Therefore, this equation can be written as  

y' + 7y/x = 9x + Cx
-7 

+ 72.  

Let's "roll" the left side of the equation: ((y – z/ х8

)x
7

)' x
-7 

= 9x + Cx
-7 

+ 72, and then, throwing the factor x
-7 

 to the right side, 

we integrate. 

As a result, we get: y = x
-7

(x
9 

+ Cx + 9x
8 

+ D). 

It remains to use the linear combination y – z/ х8

 = 9x + Cx
-7 

 and find z:  

z = x
10 

+ Cx
2

 + (D - C)x. 

Substituting the found values: y = x
-7

(x
9 

+ Cx + 9x
8 

+ D)  and  z = x
10 

+ Cx
2

 + (D - C)x  to system (7), we can make sure 

that these functions form a general solution. 

7. Conclus ion 

Progress in human development, in particular in mathematics, sometimes leads to strange consequences. Thus, the invention 

of the formula for the root of the square equation led to the oblivion of the method used by Diophantus and Muhammad al-

Khwarizmi. 

It turns out that the generalization of this method allows simplifying the process of solving a wide range of problems. The use 

of this generalization allows facilitating the process of finding the eigenvalues of matrices with proper numerical coefficients, 

as well as matrices with functional coefficients. In turn, the knowledge of eigenvalues allows solving systems of linear 

differential equations by the direct integration method. 

It may seem that the knowledge of the exact solutions of some systems with variable coefficients is not important, but it is. 

This knowledge can be very useful, especially in testing different computational methods. 
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Özet 

Otoriter rejimler, halkın karar alma süreçlerine dahil edilmediği muhalefetin baskılandığı rejimler olarak tanımlanmaktadır. 

Gücü tek bir elde tutan kişi ve gruplarca yönetilen siyasi rejimlerdir.  

İnsani gelişmişlik, insanların içinde var olduğu iktisadi gelişmişlikten daha ziyade insan hayatını yüksek standartlara taşımakla 

ilgili bir kavramdır. Bu kavram ekonomik büyümenin herkese refah artışı getirmeyeceği öngörüsüyle ortaya çıkmıştır. İnsanın 

dilediği hayatı yaşaması özgür olması ve istenilen imkana her daim ulaşılması ile ilgilidir. İnsanı gelişme endeksi üç değişken 

unsura tabii olmaktadır. Bu değişkenler; uzun ve sağlıklı yaşamak, istenilen eğitimin alınması ve makul bir yaşam sürmektir. 

İnsani gelişme için bu fırsatlar sağlandığında hayatın diğer alanlarında ilerleme ve gelişme olanakları da artacaktır.  

İnsani Gelişme Endeksi ilk olarak 1990 yılın da geliştirilmiş ve 1993 yılından beri  Birleşmiş Milletler Gelişme Programı 

tarafından yıllık Gelişme Raporu'nda sunulmaktadır.  

Demokrasi, eski Yunanca bir kelime olup halkın iktidarı elinde bulundurması veya halk yönetimi olarak tanımlanmaktadır. 

Halkın hem yöneten hem yönetilen durumunda olduğu yönetim şekli olarak ifade edilmektedir. Demokrasi ile ilgili ölçümler 

evrensel demokrasi ölçütleri bağlamında Freedom House ve Economist Dergisi tarafından yapılmaktadır. Freedom House, 

1941 yılında kurulmuş demokrasi, siyasi özgürlük ve insan hakları konusunda savunuculuk yapan bir kuruluştur. Seçim 

sürecini, siyasi çoğulculuğu ve katılımı, hükümetin işleyişini, ifade ve inanç özgürlüğünü, örgütlenme ve örgütsel hakları, 

hukukun üstünlüğünü ve kişisel özerklik ve bireysel hakları ölçüt olarak kullanmaktadır.  

Demokrasi ile ilgili ölçümler yapan Economist Dergisi ise 2006 yılından beri demokrasi endekslerini yayınlamaktadır. Endeks, 

çoğulculuk, siyasi özgürlükler ve siyasi kültürü ölçen kategorilerde sınıflandırılmıştır.  

Bu çalışmanın amacı, demokrasinin insani gelişmişlik düzeyine etkisini otoriter rejimler açısından değerlendirmektir. 

Çalışmanın hipotezi demokrasi ile insani gelişmişlik seviyesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.  

Çalışmanın yöntemi, tarihsel ve betimsel araştırma yöntemleridir. Bu doğrultuda, öncelikle demokrasi ve demokratik değerler, 

otoriter rejim, insani gelişme ve demokrasi kavramsal olarak açıklandıktan sonra otoriter rejimlerle insani gelişmişlik arasındaki 

ilişki Freedom House ve Economist Dergisi verileri ile analiz edildikten sonra sonuca ulaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İnsani gelişmişlik endeksi, otoriter rejim, demokrasi  

Jel Kodlar ı: Y9 

 

HUMAN DEVELOPMENT LEVEL AND DEMOCRACY: THE EXAMPLE OF AUTHORITARY REGIMES  

Abstract 

The authoritarian regimes are defined as regimes within which opposition is suppressed and people are not included in the 

decision-making processes. Facts have proven that political regimes are governed by individuals and groups holding power 

in a single hand. Human development is a concept related to bringing human life to high standards rather than the economic 

development in which people exist. This concept emerged with the prediction that economic growth does not bring an 

increase in welfare for everyone. It is about being free to live the life that everyone hopes for and reaching the desired 

opportunity at all times. Human development index is subjected to three variable factors and these variabilities are living long 

and healthy, receiving the desired education and living a reasonable life. When these opportunities for human development 

are provided, the possibilities for advancement and development in other areas of life also increase. So far, this study indicates 

that any country in order to develop doesn’t have to be economically stable rather there are other factor to take into 

consideration for a better life. The Human Development Index was first developed in 1990 and it has been presented in the 

annual Progress Report by the United Nations Development Program since 1993. Democracy is an ancient Greek word and 

is defined as people holding power or people's rule. It is expressed as the form of management in which the people are both 

ruling and managed. The measurements regarding democracy are made by Freedom House and Economist Magazine in the 

context of universal democracy criteria. Freedom House was an advocacy organization founded in 1941 to advocate for 

democracy, political freedom and human rights. Since then, the freedom house has been not only to the electoral process, 

political pluralism and participation, the functioning of the government, freedom of expression and belief, association and 

organizational rights, the rule of law and personal autonomy but also to individual rights. Economist Magazine, which makes 

another criterion has been publishing democracy indices since 2006. The index is classified in categories measuring pluralism, 

political freedoms and political culture. The aim of this study is to evaluate the impact of democracy on human development 

in terms of authoritarian regimes. The hypothesis of the study is that there is a direct relationship between democracy and 

human development level, that is to say there is no direct relationship between authoritarian regimes and democracy. In this 

regard, after the conceptual explanation of democracy and democratic values, authoritarian regime, human development 
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and democracy, the relationship between authoritarian regimes and human development will be analyzed with the data of 

Freedom House and Economist Magazine. 
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GİRİŞ  

Otoriter rejimler yapı itibariyle tam demokratik ile tam otoriter yapıya sahip olmayan rejimler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Bu rejimlerde seçimlere, ifadelere ve özgürlüklere kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. İlk kez 1990 yılında İnsani Gelişme 

Endeksi, UNDP tarafından yayınlanmıştır Ülkelerin toplumsal değer ve ekonomi yönünden gelişmişlik seviyelerine bakılarak, 

refah ve kalkınma düzeyleri hakkında fikir veren önemli bir analiz etme ve karşılaştırma vasıtasıdır. 1990 yılında Birleşmiş 

Milletlerin (BM) yayınladığı ilk raporda insani gelişme “insanların seçeneklerinin artırılması süreci” olarak tarif edilmiştir. İnsani 

gelişme insana yapılan her türlü yararı kapsarken, sağlıklı ve eğitim düzeyi yüksek insanların işgücü verimini artırarak 

ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktadır. Demokrasi, dünyadaki vatandaşların, kurum veya devlet siyasasını 

şekillendirmede eşit paya sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir.  

1941 yılında merkezi Washington'da kurulan ve belirli ülkelerde şubeleri bulunan Freedom House, siyasi özgürlük, demokrasi 

ve insan hakları konusunda araştırma ve savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Her ülkenin sivil özgürlüklerini ve 

siyasi özgürlüklerini değerlendiren kuruluşun yıllık Dünya Özgürlük Raporuna genelde siyaset bilimciler, gazeteciler ve 

politikacılar atıfta bulunuyorlar. Bir diğer rapor; Basın Özgürlüğü Raporu ise, gazetecilere karşı korkutma, sansür, şiddeti ve 

halkın bilgiye ulaşım gücünü gösteren rapordur. The Economist, haftalık olarak çıkarılan haber, uluslararası 

ilişkiler ve ekonomi dergisidir. 1843 Eylül’de kurulduğundan bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam etmektedir. 2006 

yılından beri yarısı  Kuzey Amerika'da olmak üzere haftada yaklaşık bir milyon adet satmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, demokrasinin insani gelişmişlik düzeyine etkisini otoriter rejimler açısından değerlendirmektir. Bu amaç 

doğrultusunda kuramsal açıklamalar yapıldıktan sonra, demokrasi ölçümü yapan Freedom House ile Economist dergisinin 

verileri incelenerek, elde edilen verilere göre çalışmanın hipotezi test edilmeye çalışılacaktır. Ülkelerin bütününün çalışmaya 

dahil edilmesi, çalışmanın hacmini büyüteceğinden hareket edilerek, her iki kuruluşun belirttiği en demokratik dört devlet ile 

en otoriter-demokratik olmayan dört devlet incelenerek açıklama yapılmaya çalışılmıştır. 

1.DEMOKRASİ VE DEMOKRATİK DEĞER  

Demokrasi geçmişte ve günümüzde üzerinde en çok konuşulan ve çok fazla tanımı bulunan, siyaset bilimi kaynaklarının 

popüler kavramlardan birisidir. Latince bir kelime olan demokrasi halk anlamına gelen “demos” ile “egemenlik-iktidar” 

anlamına gelen kratos sözcüklerinin birleşmesi ile meydana gelmektedir. Demokrasi birçok kişi tarafından farklı anlamlarda 

tanımlanmış olsa da en yaygın kullanımı halkın kendi kendini yönetmesi, egemenliğin millete veya halka ait olmasıdır. Diğer 

bir tanım olarak da Abraham Lincoln’ün 1864 yılında yaptığı açıklamada “halkın, halk tarafından, halk için yönetimi’’ olarak 

ifade edilebilir (İba, 2008, s. 81). Rousseau’ya göre demokrasi, halkın kendi seçtiği yöneticiler tarafından kendi kendini 

yönetmesidir. Fakat burada unutulmaması gereken nokta; halkın seçimde kendisini yöneteni seçtikten sonra, yönetime seyirci 

kalması demokrasi değildir. Bu sadece belirli bir grubun belirli bir süre de mutlak egemenliğidir. Gerçek demokrasi halkın 

egemenliğinin yegâne olduğu yönetim şeklidir (Öztekin, 2014, s. 82). Robert Dahl’ın bahsettiği gibi Yunanca demos, 

(insanlar), ve kratos, (yönetmek), sözcüklerini birleştirerek demokrasi ya da demokratia terimini ilk kullanan Yunanlılar 

olmuştur. Dahl’ın “kratos” ve “demos”’a yüklediği anlamlar arttırılabilir. Demokrasinin farklı tanımlarının olmasında aslında 

sözcüklere yüklenen anlamların çeşitliliği önem arz etmektedir. Dahl, “Demokrasi Üzerine” isimli yapıtında tanımın devamın 

da şöyle demektedir: “demos” sözcüğü Atina’da genelde bütün Atinalıları, bazen sadece halkı, hatta kimi zamanlar da sadece 

fakir insanları tasvip etmek için kullanılmıştır. Buradan hareketle baktığımızda demokrasi sözcüğünü eleştiren soylular, bu 

terimi yönetimde hak ve söz sahibi olmak için savaşarak gücü eline almaya çalışan sıradan halkı küçük düşürmek için 

kullanılan bir sıfat olduğunu görmekteyiz. Her durumda “demokratia” özellikle Atinalılar ve diğer Yunanlılar tarafından 

Atina’nın ve (o dönemdeki) Yunanistan’daki diğer şehirlerin yönetimini açıklamak için kullanılmıştır (Dahl, 2019, s. 19,20).  

 Demokrasinin halka dayanan bir yönetim biçimi ve demokraside egemenliğin gerçek sahibinin “halk” olması gerektiği son 

derece gözle görülen bir olgudur. Buna dayanarak Lincoln demokrasiyi “halkın halk tarafından halk için idaresi’’ olarak 

tanımlamaktadır (Heywood, 2016, s. 272).  

 Kavramsal ve tarihsel olarak açıkladığımız demokrasi kavramının tarihsel süreçte birçok türü ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek 

verecek olursak; Doğrudan–Yarıdoğrudan-Temsili Demokrasi, Çoğunlukçu - Çoğulcu Demokrasi, Agonistik Demokrasi, 

Diyolojik Demokrasi, Feminist Demokrasi, Liberal Demokrasi, Delegasyoncu Demokrasi, Westminister Modeli Demokrasi, 

Marksist Demokrasi, Kozmopolit Demokrasi, Müzakereci Demokrasi, Militan Demokrasi Katılımcı Demokrasi gibi türleri 

mevcuttur (Korkmaz, 2009, s. 365-369).  

Demokrasi, küreselleşen dünyanın hakim siyasi öğretisidir. Bu bakımdan hemen her ülke, kendi siyasi rejiminin "demokratik" 

olduğunu savunmaktadır. Özgür demokratik rejimin özellikleri, ülkeden ülkeye bazı değişiklikler gösterse de bu rejimin 

vazgeçilmez minimal şartları olarak kabul edilen bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar; hukuk devleti, eşitlik, özgürlük, 

çoğulculuk, insan hakları, siyasi katılım ve evrensel hukuk kuralları yer almaktadır (Özbudun, 2008, s. 70). Demokrasinin 

vazgeçilmez unsurlarından birisi “çoğulculuktur’’. Çoğunlukçu demokrasi adını alan bu görüş Rousseau’nun genel irade 

görüşünde temeli atılmış bir doktrindir. Rousseau’ya göre, herhangi bir konuda çoğunluğun iradesi belirlendikten sonra, 

iradenin karşısında herhangi bir şekilde durulmayacaktır. Çünkü böyle bir durumda demokrasi anlayışı sarsılmış olacaktır. Bu 
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sebeple çoğunluk iradesi hiçbir zaman yanılmaz ve devamlı olarak halkın ortak iyilik ve düşüncesini yansıtır. Bunun yanı sıra 

çoğunluk karşısında azınlık olan düşünce yanlıştır ve kabul edilemez (Kapani, 1993, s. 169).  

Değer kavramı geçmişten günümüze kadar sosyal bilimler de adından sıkça bahsedilen konularından birisi olmuştur. Aynı 

zamanda, toplumların gelenek ve göreneklerini ve kültürel bağlamda ortaya çıkardıkları önemli deneyimlerini muhafaza 

etmek, gelecek nesillere uyarlamak açısından oldukça önemlidir. İlk defa bu kavramdan sosyal bilimlerde Znaniecki 

bahsetmiştir. Değer, Latince kökenli bir kelime olup “kıymetli olmak” veya “güçlü olmak” anlamına gelen “valare” kökünden 

türetimiştir (Ulusoy ve Dilmaç, 2014 s.13’den akt. (Çırak, 2019, s. 1-18). Değer, “bir sosyal kümenin veya toplumun kendi 

varlığını sürdürüp devam ettirebilmesi için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilmiş; toplumun 

ortak duygu, düşünce, gaye ve çıkarını yansıtan umumileştirilmiş temel ahlaki ilkelere ve inançlara denir” (Kızılçelik ve Erjem, 

1994 s.25’den akt. (Çırak, 2019, s. 1-18)). Değer kavramı konusunda önemli isimlerden biri olan Rokeach değerleri bireylerde 

daimi bir görüş olarak değerlendirmektedir (Çırak, 2019, s. 1-18). 

Demokratik değerlerin toplulukla bir bütün halinde demokrasi etkinliğine yardımda bulunması demokratik değerler açısından 

önemlidir. Bu sayede demokratik değerlerle sarılmış olan toplum, bu değerleri yaşamlarında davranış haline getirmeleri birçok 

demokratik tutuma ve değere sahip olması toplum dinamiklerini güçlendirmenin yanında, toplumun düşünce yapısı ve 

değerlerini de etki edecektir.  

Günümüzde birçok ülke anayasalarında demokratik değerlere yer vermektedir. Ancak demokratik değerlerin uygulanıp 

uygulanmamasında farklılıklar olmaktadır. Anayasalarda demokratik değerlere yer verilmesine rağmen uygulamada 

eksiklikler görülmektedir. Bu eksikliklerin seviyesi, yoğunluğu ülkelerin demokratik olup olmadığı hakkında bilgiler 

vermektedir. Tabi burada her ülkede farklı uygulamalar ve farklı yoğunluktaki eksiklikler olması, bir ülkeyi tam olarak 

demokratik ya da tam olarak demokratik olmayan ülke durumuna düşürmemektedir. Bu durum ortaya çıkardığı tanımlama 

sorununu çözebilmek için bilim adamları tarafından çeşitli açıklamalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Farklı uygulamaların 

seviyesinin belirlenmesi esas uğraş konusu olarak ortaya çıkarken, demokrasi ölçümü yapan kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. 

Birçok kuruluş demokrasi ile ilgili açıklamalar yaparken, evrensel değerler çerçevesinde, Freedom House ve The Economist 

olmak üzere ülkelerin demokratiklik seviyesini ölçen kuruluşlar, siyasal çoğulculuk ve sivil haklar gibi temel göstergeler 

üzerinden ülkeleri analiz etmektedirler. Freedom House ülkeleri “özgür, kısmen özgür ve özgür değil” şeklindeki 

gruplandırmaktadır. Economist dergisi ise “tam demokrasiler, kusurlu demokrasiler, hibrit rejimler ve otoriter rejimler” 

şeklinde gruplandırma yapmaktadır. Bu ayrımların farklı görünmesine rağmen içerikleri ve ele alınan ölçütler birbirine oldukça 

benzemektedir. 

2.OTORİTER REJİMLER  

Siyasal sistemde iktidar ilişkilerin göstergesi olan otorite, otoriter rejimlerde kendini göstermektedir ve zor yoluyla 

kurumsallaşma çabası içindedir. Otorite, üzerinde çeşitli açılardan tartışılan bir konudur. Otoriter rejimler uzun yıllar boyunca 

iki ana siyasal rejim tipi olarak kabul gören totaliter rejimler ve liberal demokrasilerin gölgesinde kalmıştır. Bu rejim türünün 

iki ana siyasal rejimden birisine dönüşeceği düşünülmüş ve yirminci yüzyılda Juan L. Linz’in sınıflandırmasına kadar siyasal 

rejimler içinde yer edinememiştir. Otoriter rejimlerin kendine has bir rejim türü olarak temellerinin atılmasını Linz 

gerçekleştirmiştir (Özbudun, 2016, s. 3). 

Juan J. Linz, otoriter rejimler için bir tipoloji kavramsallaştırmak için üç boyut ileri sürmüştür; ilk olarak, sınırlı çoğulculuğa 

karşı tekçiliğin derecesi, ikinci olarak; nüfusun politikleşmemesine karşı mobilizasyon ve üçüncü olarak; zihniyete karşı 

ideolojinin merkeziyetçiliği. Linz, bu çerçevede, otoriter rejimlerin sınıflandırmasını yapmıştır. Otoriter rejimlerin tiplerini; 

bürokratik-askeri otoriter rejimler, organik devletçilik, demokrasi sonrası toplumlarda mobilize edici otoriter rejimler, 

bağımsızlık sonrası mobilize edici otoriter rejimler, ırksal ve etnik demokrasiler, düşünselliğe dayanmayan çok etnik gruplu 

demokrasiler ve totalitarizm sonrası otoriter rejimler olarak belirtmiştir. Ancak, Linz’in otoriter rejimleri, sınıflar arası ilişkilerin 

durumuna odaklanmamıştır. Bunun yerine Linz, zorun kaynağı yerine, biçimsel farklılıklar üzerinden bir örneklem geliştirmeye 

çalışmıştır. (Linz, 2017, s. 184).  

Linz, otoriter ve totaliter rejimleri incelediği çalışmasında otoriter rejimi şu şekilde tanımlamıştır: Otoriter rejimler, sınırlı ve 

sorumlu olmayan bir çoğulculuğa yer veren; bir ideolojiye değil de kendine has zihniyete sahip olan bir lider veya grubun 

iktidarı elinde bulundurmasıdır (Linz J. J., 2017, s. 161). Özbudun, Linz’in bu tanımından üç önemli öğeye dikkat 

çekmektedir: sınırlı plüralizm, bir ideolojiden ziyade bir zihniyetin varlığı ve siyasal mobilizasyonun düşük düzeyde oluşu. Bu 

üç unsur da otoriter rejimlerin, totaliter ve liberal demokrat rejimlerden herhangi biri ile ilişkilendirilmesine imkân vermeyen 

özelliklerdir (Özbudun, 2016, s. 5). Bu tanıma göre, otoriter rejimleri sınıflandıran dört kriter bulunmaktadır. İlk olarak otoriter 

rejimler kendilerine özgü zihniyete sahiptirler, yaygın ve yoğun bir siyasal mobilizasyon yoktur, sınırlı ve sorumsuz bir siyasal 

plüralizm mevcudiyetini koruyabilir ve bir lider veya küçük bir kitlenin iktidarı söz konusudur.  

Otoriter rejimlerin özelliklerine bakıldığında, tek kanun koyucu kişi, grup ya da komite olduğu, otoriter lider ve siyasi partilerin, 

çoğunluğu veya propaganda yöntemlerini kullanarak otorite sağlamaya çalıştığı, insanlar korku ile baskılanmaya çalışıldığı 

gibi baskıcı özellikler görülmektedir. Siyasal kurumlar, yasama organları, siyasi partiler ve sosyal kurumlar iktidarın kontrolü 

altındadır, özgürlükleri sınırlandırılmıştır. Düzen karşıtı uygulamalar, siyasi hasımlar ve sosyal özgürlüklere katı kısıtlamalar 

uygulanır. Otorite tek başına gücü elinde bulundurarak halkı onurlu bir yaşam ve demokrasiden uzak şekilde yönetmektedir. 

Yönetimin sınırsız kuvveti ve gücü elinde bulundurması halkın yönetimde söz sahibi olamaması gibi durumlar otoritenin 
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demokrasiye zıt olduğunu göstermektedir. Otoriter ülkelerin siyasi kültürlerinin yanında insani refah olarak da az geliştiği bir 

gerçektir. 

3. İNSANİ GELİŞME 

İnsani gelişme, insanların iktisadi imkanlarından çok yaşamlarına odaklanan bir yaklaşımdır. Kişilerin istedikleri alanlarda 

becerilerini geliştirebilmeleri ve dolayısıyla daha fazla fırsata sahip olmalarıyla ilgilidir. İnsani gelişme, iktisadi olarak 

gelişmenin herkesi refah düzeyine getirmediği tespitiyle, insan hayatının daha iyi hale gelmesinde yine insanların oynayacağı 

role odaklanır. Gelir artışı insani gelişmede sadece bir araçtır, asıl hedef değildir (İNGEV, 2020). Gelişme bir toplumun sadece 

üretim hacminin veya kişi başına düşen gelirin artması değil, toplumun sosyal, iktisadi, kültürel, siyasi yapısında görülen 

iyileşmelerdir (Han, 1999, s. 2). Bu kavramla birlikte ilerlemenin gayesinin toplumun sadece ekonomik olarak gelişmesinin 

yanında bireylerin uzun, mutlu, sağlıklı ve insan onuruna yakışır hayat sürmesidir. Bu açıdan bakıldığında gelişmenin asıl 

faktörünün insan olduğu üzerinde durulur (Gökçe, 2017: 453).  

1950’li yıllara gelmeden önce literatürde ekonomik büyüme ve gelişme aynı alama gelmekteydi. Önemli olan ekonominin 

büyümesiydi. Daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde sağlıklı bir ekonominin tek indeks olmadığı ve önemli olanın gelirin 

niceliği kadar gelirin dağılımının olduğu anlaşıldı. Bu görüşün ortaya çıkmasının nedeni 1970’li yıllarda azgelişmiş ülkelerde 

hızlı bir büyümenin yaşanmış olmasıydı. Fakat bu hızlı büyüme yoksulluk ve işsizlik artışını beraberinde getirmiştir (Han, 1999, 

s. 126).  

Söz konusu kavram UNDP tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Endeksi Raporları çerçevesinde önem kazanmıştır. İnsani 

gelişme, bir ülkedeki insanların temel gereksinimlerini karşılamaları, daha nitelikli bir yaşam sürebilmeleri için imkân tanıma 

ve bu imkânları devamlı kılabilmek için gerekli yapıyı oluşturmaktır. Bunun yanı sıra toplumdaki tüm bireylere eşit şekilde 

potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için koşulları yerine getirme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Coşkun, 2015, s. 121-

153). İnsani gelişme çok boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. UNDP tarafından yayınlanan İnsani Gelişme 

Endeksinde üç temel unsur üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. Bu üç temel unsur; bilgiye ulaşabilme, uzun ve sağlıklı 

bir yaşam ve nitelikli eğitim hizmetlerinden faydalanabilme ve kişinin dilediği hayat koşulları içerisinde yaşayabilmesi için 

kaynaklara ulaşabilmesidir (İNGEV, 2020). Gelir seviyesi, doğumda ve belli yaş aralıklarında beklenen yaşam süresi, 

okullaşma oranları ele alınarak ölçüm yapılan İGE ekonomik etkenlerin yanında sağlık ve eğitim standartlarını da ele alarak 

gelişmeyi insani açıdan değerlendirmeyi amaçlamaktadır (İNGEV, 2020). İnsani açıdan kalkınma, insanın yapabileceklerinin 

attırılması ve genişletilmesi, seçeneklerinin artırılması, istediği alanlarda uzmanlaşmasını sağlayacak imkânların yaratabilmesi 

ve sonuç olarak insan yaşamının bütünüyle gelişmesini hedef alan bir süreç olarak nitelendirilmektedir (Aydınlıgil, 2009).  

İnsani gelişim kavramının temeli Amartya Sen’in yapabilirlik yaklaşımına dayanır. 1998’de Nobel ekonomi ödülünü alan Sen, 

‘’yapabilirlik’’ yaklaşımı ile verimsizlik ve kalkınma anlayışlarına yeni bir bakış açısı geliştirmiştir. Sen yapabilirlik yaklaşımını 

yoksulluğun önüne geçmek ve en aza indirgemek için farklı politika seçenekleri toplarken başvurulacak bir düşünce çerçevesi 

olarak kullanmıştır. Refah ekonomisine yönelik tenkitleri, büyük oranda geliştirdiği yapabilirlik yaklaşımına ve bu yaklaşımla 

ilişkili olarak yeniden tanımladığı kalkınma, eşitlik, yoksulluk ve bireyin refahı kavramlarına dayanmaktadır (Gürses, 2009, s. 

339-350).  

İlk kez 1990'da Pakistanlı ekonomist ve politikacı Mahbub ul Haq ve ekibi tarafından hazırlanan ve o zamandan beri düzenli 

olarak yayınlanan İnsani gelişme raporlarının amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde gelişme ve ilerleme planlarının odak 

noktasında insanın olması gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. İnsani gelişme raporları, günümüzde sivil toplum kuruluşları, 

devletler ve medya tarafından çeşitli gayelerle geniş ölçekli olarak kullanılmaktadır (Gürses, İnsani Gelişme ve Türkiye, 2009). 

İnsani Kalkınma Raporları (İGR) ülkeleri üç kategori içerisine gruplar: Yüksek insani gelişme (İGE değerleri, 0.800-1.000 

arasındadır), orta insani gelişme (İGE değerleri, 0.500-0.799 arasındadır) ve düşük insani gelişme (İGE değerleri, 0.000- 

0.499 arasındadır). İlk İGR 1990’da yayınlanmıştır, yakın bir dönemde 100 ülke için geçmişe dönük veriler hazırlanarak, 

ülkelerin izlediği politikanın aynı hesaplama yöntemleri kapsamında değerlendirilmesi sağlanmıştır (Gürses, 2009, s. 339-

350).  

The Economist ve Freedom House dergilerinin demokrasi puanları birbirlerine yakındır. Bunun yanında kullandıkları 

ölçütlerde birbiriyle ilişkilidir. Demokratik değer olarak ele aldıkları değerler; politik kültür, politik katılım, sivil özgürlükler, 

devlet fonksiyonları ve seçim süreci çoğulculuk gibi evrensel demokratik değerlerdir. İnsani gelişme endeksi için kullanılan 

ölçütler olarak ise doğumda yaşam beklentisi, eğitimde geçen ve geçmesi beklenen süre ve satın alma gücü milli geliri temel 

almaktadır. Demokrasi ve insani gelişme arasında her iki ölçümde de paralellik bulunmaktadır. Freedom House’nin özgür 

olmayan olarak belirttiği rejimleri, The Economist ise otoriter olarak nitelendirmektedir.  

Çizelge- 1: The Economis t ’e ver iler ine göre yüksek demokras i ve yüksek İGE puanlar ı  

 Demokras i Puanı Demokras i Sıralamas ı İGE Sıralamas ı İnsani Gelişme Endeks i 

Norveç 9.87 1 1 0.954 

İsviçre 9.03 10 2 0.946 

İrlanda 9.24 6 3 0.942 

Almanya 8.68 13 4 0.939 

Kaynak : (Economist, tarih yok), https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_indeksi,  

 

The Economist’in 2019 yılı dünya yüksek demokrasi indeksleri ve İGE puanları Çizelge-1’de verilmiştir. Ülkelerin demokrasi 

puanları ve İGE sıralamaları arasında doğrudan bir orantı görülmektedir. Demokrasi puanları ve insani gelişmişlik düzeyi 

yüksek olan ülkelerin demokrasi ile yönetildiğini görmekteyiz. Demokrasi ölçümleri yapılırken ülkelerin, politik katılım, sivil 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rlanda
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_indeksi


V I I .  U L U S L A R A R A S I  S T R A T E J İ K  A R A Ş T I R M A L A R  K O N G R E S İ  | 107 

 

 

 

 

 

özgürlükler, seçim süreci ve çoğulculuk, devlet fonksiyonları ve politik kültür gibi değişkenlerden yararlanılmaktadır. 

Demokrasi puanı yüksek olan ülkeler gelişmiş ve insanın onurlu hayat sürme dediğimiz insani gelişmenin yüksek olduğu 

kategori de yer almaktadır. 

Çizelge-2: The Economis t ’e ver iler ine göre düşük demokras i ve düşük İGE puanlar ı  

 Demokras i 

Puanı 

Demokras i 

Sıralamas ı 

İGE 

Sıralamas ı 

İnsani Gelişme 

Endeks i 

Suriye 1.43 164 154 0.549 

Orta Afrika Cumhuriyeti 1.32 165 188 0.381 

Kongo DC 1.13 166 179 0.459 

Çad 1.63 163   

Kaynak: (Economist, tarih yok), https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_indeksi 

 

The Economist’in 2019 yılı dünya düşük demokrasi indeksleri ve İGE puanları Çizelge-2’de gösterilmektedir. Ülkeler 

incelendiğinde otoriter rejimlerle yönetilen ülkeler de demokrasi ve İGE puanları doğru orantılı olduklarını görmekteyiz. 

Otoriter rejimler de düşük insani gelişme ve düşük demokrasi ile karşılaşılmaktadır.  

5.SONUÇ 

The Economist ve Freedom House verilerine göre demokrasi puanı yüksek olan dört ülke ile en düşük olan dört ülkenin 

insani gelişmişlik puanlarının incelenmesi sonucunda, demokrasi puanı düşük olan ülkenin insani gelişmişlik açısından düşük 

insani gelişmişlik kategorisine girdiği gözlemlenmiştir. Yüksek demokrasi puanına sahip ülkelerin insani gelişmişlik açısından 

da gelişmiş oldukları, bu ülkeler yaşayanların istediklerine ulaşabilme ve kendini gerçekleştirme açısından daha fazla 

imkanlarının olduğu görülmektedir.  Demokratik olmayan ülkelerde ise bunun tam tersi mevcuttur. Ülkelerin demokratik 

olmamasının yanı sıra insani gelişmişlik seviyelerin de düşük olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin insanları kendilerini 

gerçekleştirme ve istediklerine ulaşma konusunda daha az imkanlara sahiptir. Sonuç olarak otoriter rejimlerde demokrasinin 

varlığından tam olarak bahsetmek söz konusu olmamakta ve bu ülkelerde insani gelişmelerin de demokratik ülkelere göre 

daha az olduğu görülmektedir. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan husus ve çalışmanın hipotezi olan “demokrasi ile insani gelişmişlik seviyesi arasında 

doğrudan bir ilişki bulunmaktadır” konusu elde edilen verilerle doğrulanmıştır. Ancak bu sonuca dört ülke üzerinden ulaşılmış 

olup, bu konuyla ilgili daha kapsamlı bir çalışmanın yapılabileceği muhakkaktır.  
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COVİD -19 SÜRECİNİN YARATTIĞI R İSK ALGISINA GÖRE BİREYLERDE ÇERÇEVELEME ETKİSİNİN 

ANALİZİ  

 

İlknur ARSLAN
1

 

 

özet 

 

Anaakım iktisat teorisine göre bireyler seçimlerinde rasyonel kararlar almaktadır. Beklenen fayda yaklaşımında bireylerin 

fayda maksimizasyonuna rasyonel hesaplarla, her koşulda ulaşılacağı varsayılır. Varsayımda faydanın belirleyicileri bireyin 

tatmin olabilme derecesiyle ilişkilendirilir. Ancak davranışsal iktisat yaklaşımına göre faydayı değiştirenler zenginlik ve refah 

durumu değildir. Bireyler rasyonel kararlar verememektedir. Çünkü bilişsel yanlılıklar belirsizlik altında karar verme 

süreçlerinde ortaya çıkmakta ve Kahneman ile Tversky’e göre bu seçimler fayda teorisinin ilkeleriyle tutarsız etkiler 

göstermektedir. Covid-19, sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen süreçtir. Salgınla birlikte yaşanan krizin etkilerini, her 

alanda derinleştirense belirsizlikler olmuştur. Belirsizliklerde bireylerin algıladıkları risk, karar alma süreçlerini bilişsel olup 

olmaması açısından etkileyebilir. Çalışma için ifade edilen “karar alma”, bireylerin salgınla mücadele programlarındaki 

seçimleridir. Çalışmada bireylerin risk algılarına göre kararlarında rasyonel olup olmadıkları hipotezi analiz edilmiştir. Salgının 

yarattığı riski anlamak için katılımcılara risk algılama soruları sorulmuştur. Rasyoneliteyi ölçmek için çerçeveleme etkisi 

kullanılmıştır. Katılımcılardan veriler, varsayımsal seçimler yöntemi (the method of hypothetical choices) ve likert ölçekli 

sorular ile hazırlanan online anket üzerinden toplanmıştır. Toplanan veriler, Ki Kare Analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Çalışmada bireylerin risk algılarına göre salgınla mücadele kararlarında çerçeveleme etkisiyle irrasyonel davrandıkları 

düşünülmektedir. Ancak bulgulara göre risk algısı yüksek bireylerin salgınla mücadele sorularına yanıtlarında rasyonel karar 

da aldıkları görülmektedir. Çalışmanın bulgularının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler : Çerçeveleme Etkisi, Risk Algısı, Davranışsal İktisat.  

 

Jel Kodlar ı  : C12, D81, D91. 

 

 

Abst ract 

 

Individuals make rational decisions in their choices in accordance with the fundamentals of economics. Individuals are 

assumed to reach utility maximization with rational decisions and in all circumstances in the expected utility. In this 

assumption, the determinants of utility are related to the degree of satisfaction of the individuals. But things that affect utility 

are not states of wealth or welfare according to behavioral economics. Individuals can not make rational decisions. Because, 

cognitive biases occur in decision-making processes under uncertainty and these choices, according to Kahneman and 

Tversky, have effects inconsistent with axioms of expected utility theory. Covid-19 is a process that negatively affects social 

and economic life. It is the uncertainties that deepen the effects of the crisis in every field with the pandemic. The perceived 

risk by individuals in uncertainties may affect decision-making processes in terms of whether they are cognitive or not. The 

“decision-making” expressed is individuals’ choices in the programme of fight against pandemic for the study. In the study, 

it was examined the hypotesis of whether individuals are rational in their decisions according to the risk perception. Risk 

perception questions were asked to the participants to understand the risk caused by the pandemic. The frame effect was 

used to measure rationality. Data from the participants were collected through an online questionnaire prepared with the 

method of hypothetical choices and likert scale questions. Collected data have been analyzed by Chi-Square Analysis method. 

In this study, it is considered that individuals may act irrationally due to the framing effect in their decision to fight against 

pandemic according to their risk perceptions. However, according to findings, it is seen that individuals with high risk 

perception also make rational decisions in their answers to the questions of fight against pandemic. It is considered that the 

findings of the study will contribute to the literature.  

 

Keywords : Framing Effects, Risk Perception, Behavioral Economics. 
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1. Gir iş  

Çin’de başlayarak dünyaya yayılan Covid-19 salgını neredeyse her ekonomide sıkı önlemlerin alınmasına sebep olmuştur. 

Virüs hakkında ilk zamanlarda net bilgilerin olmaması, küresel sistemlerin çökmemesi için önlemlerin hızla uygulanmasına 

neden olmuştur. Buna bağlı olarak sosyal yalıtım kavramı gündeme gelmiş ve toplumsal hareketlilik azaltılmıştır (SBB, 2020, 

s.3). Küresel anlamda virüsün yayılma hızını yavaşlatmak amacıyla getirilen çeşitli tedbirler, salgın riskini tüm insanlığın 

hissetmesine neden olmuştur. Bireyler sosyal hayata kısıtlanmalar getiren bu tedbirlerden, ekonomik olduğu kadar psikolojik 

olarak da etkilenmiştir. Salgının halen önüne geçilememiş olması salgına bağlı riskleri gündemde tutmaktadır. Yüksek risk 

algısı zihinsel olarak hissedilen bir uyaran olarak, kişilerin tutumlarına etki etmektedir. Dünya genelinde insanlığın salgına 

yönelik risk algısının yüksek olduğu açıktır. Çalışmanın çıkış noktası, Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan yüksek riskin, daha 

uzun süre ve daha geniş yelpazede bireylerin, yaşamlarına etkisinin olacağı düşünülmesidir. Bu çalışmanın araştırma konusu 

bağlamında literatüre ve salgınlara yönelik yapılan araştırmalara, katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Genel olarak iktisat literatüründe, yüksek riskin yatırımlar, tüketim kararları gibi ekonomik kararlara etkisi araştırılmıştır. Salgın 

riskine yönelik olmasına dayanarak bu çalışmanın amacı, bireylerin hayatları ile ilgili önem arz eden salgının, rasyonellik 

üzerine etkisini anlamaktır. Çalışmada Covid-19 salgının bireylerde yarattığı riskin derecelendirilmesiyle hazırlanan sorulara 

alınan yanıtlarla, yüksek risk algısının ispatı bulunmaktadır.  Kişilerin bu salgın karşısında rasyonelliklerini anlamak için 

gündemde olan salgınla mücadele programları, sorulan sorulara konu edinilmiştir. Böylelikle bireyin, kendisini salgın 

sorularının odağında görerek sorulara cevap verebileceği düşünülmüştür.  Bu nedenle Kahneman’ın çalışmasında belirttiği 

gibi katılımcıların tercihlerini gizlemek için özel nedenleri bulunmamaktadır (Kahneman ve Tversky, 2009, s. 4). Çalışmanın 

sonunda Covid-19’un neden olduğu yüksek riske bağlı olarak bireylerin bilişsel süreçlerinin rasyonel işleyip işlemediğini 

sorgulanmış olacaktır. Çalışmada bireylerin salgına yönelik risk algılarını ölçerken 5’li likert ölçekli sorulardan faydalanılmıştır. 

Varsayımsal seçim metodunda sorulan sorularda sistematik hata olarak, davranışsal iktisat yazınında Çerçeveleme Etkisi diye 

bilinen bilişsel yanlılık kullanılmıştır. Covid-19 salgınının bireylerde neden olduğu risk algısına göre, çerçeveleme yanlılığının 

etkisi nedir, buna göre bireyler bu süreçte irrasyonel midir sorusuna cevap aramak amaçlanmıştır. Kahneman ve Tversky’nin 

Asya Hastalığı (Asian Diase) deneyine göre bireylerin çoğunluğunun çerçeveleme etkisi yanlılığı göstererek irrasyonel olduğu 

kanıtlanmıştır. Fakat Asya Hastalığı deneyinde bireylerin hastalığa karşı risk algıları ile rasyonalite ilişkisine yönelik analiz 

bulunmamaktadır. Bu çalışmada bireylerin Covid-19 salgınına yönelik  yüksek risk algısı ile çerçeveleme yanlılığı ilişkisi analiz 

edildiğinde; bireylerin pozitif çerçeveleme yanlılığı olan seçeneği seçmeyerek, risk içeren seçimler yaptıkları ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgu davranışsal iktisat literatürünü desteklemeyen durumdur. Çünkü beklenti teorisine göre bireyler, sonuçlar iyi 

olduğunda riskten kaçınmaları dolayısıyla kesin olan seçeneği tercih etmeleri beklenmektedir (Kahneman, 2015, s. 426). 

Çalışmada literatüre dayanarak uyarlanan, Covid-19 mücadele programlarına ilişkin diğer soruda katılımcılar olumsuz 

çerçeveleme yanlılığından kaçınmış, irrasyonel davranarak rasyonellik varsayımını çürütmüşlerdir. Ancak bu iki varsayımsal 

seçim sorunun seçenekleri arasındaki bire bir korelasyon göz önüne alındığında, bulguların ne beklenen fayda teorini ne de 

beklenti teorisini desteklemediği görülmektedir. Dolayısıyla çalışmanın analiz sonucu ile literatüre katkı yapacağı 

beklenmektedir. 

2. Kavramsal ve Teorik  Çerçeve 

Karar alma denildiğinde insanların genel olarak aklına gelen ilk şey mantık süreci olmaktadır. Buna dayanarak karar alma 

süreci, bu süreci etkileyen diğer etkenler sabit varsayıldığında rasyonel süreç olarak kabul edilir. Bireyler, kararlarında 

faydalarına olan seçimleri gerçekleştirme arzusunda olduklarından rasyonel davranmaya eğilimli olurlar. Fayda, genel iktisat 

öğretisine göre tüketim kararı için dikkate alınan değer olarak görülmüş ve buna göre fayda hesaplamalarına gidilmiştir. Ancak 

faydanın sorgulanmasıyla davranışsal çalışmalar önem kazanmış (Koçaslan, 2011) ve faydanın, beklentiye dayalı, olasılıklı 

bir değer olarak karar alma sonrasını düşündüren bir değer olduğu varsayılmıştır. İktisat literatüründe, karar almayı etkileyen 

diğer şeyler sürece dahil edildiğinde, yaklaşımlar rasyonelliğe göre farklılaşmaktadır. Neo-klasik iktisat teorisine göre rasyonel 

olan bireyin düşünceleri mantıklıdır ve bireylerin duyguları rasyonellikten sapılan durumların nedenlerini büyük ölçüde 

genellikle açıklamaktadır (Kahneman, 2015, s. 13). Neo-klasik iktisada göre nihai sonuçlara önem veren birey için bir 

nesnenin/ hizmetin faydasını ölçmek pratik şekilde ve doğru sonuç veren hatasız ve güvenilir bir işlemdir. Ancak rasyonellik 

varsayımını eleştiren yaklaşımlara göre birey karar alırken risk, belirsizlik gibi etmenlerden izole değildir. Risk hissedilen 

durumlarda alınan kararların rasyonel olup olmadığı konusu tartışmalı bir konudur (Koçaslan, 2011, s. 30). Beklenen fayda 

teorisinin riskten kaçınma varsayımına göre bireyler kesin olan beklentiyi, riskli beklentiye tercih etmektedirler (Kahneman ve 

Tversky, 2009, s. 3). Buna göre kişilerin riskten kaçınmaları rasyonelliklerini açıklamaktadır. Ancak davranışsal iktisat 

yaklaşımında bireylerin yeterince rasyonel olamayacak kararlar aldıkları öne sürülmektedir. Bunun nedeni Kahneman ve 

Tversky’e göre insanların bilişsel tasarımlarıdır (Kahneman, 2015, s. 13). Böylelikle nihai sonuçlara göre rasyonel kararlardan 

ziyade kazanç ve kayıplara yönelik beklentilerine göre düşünen bireyin davranışsal iktisada göre sistematik hatalara düşeceği 

varsayılır. Çalışmada riskli durumlar da analize dahil edilerek bireylerin karar alırken sistematik hatalara düşebileceği 

varsayımından hareket edilmiştir. Risk algısı sadece anket sorularında verilen seçeneklerde kullanılmamış, ayrıca Covid-19 

salgın riski de anket sorularına dahil edilerek, gerçeğe uygun risk ortamı yaratılmıştır. Bireylerin yatırım, tüketim gibi 

kararlarında algıladıkları risk, Koçaslan (2011)’a göre bir olayın tüm mümkün sonuçlarına ilişkin olasılıkların bilinmesi olarak 

tanımlanır. Ancak Covid-19 salgının ve diğer salgınların yaratacağı riskin mümkün olabilecek tüm olası sonuçlarını bilmek 

belirsizlikler nedeniyle mümkün değildir. Bu nedenle bireyler salgınla ilişkili olan kararlarında, Covid-19 riskini 
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düşündüklerinde ve anket sorularında verilen sonuçlarda da olasılık içeren tahminler bulunduğunda irrasyonel davranmaları 

beklenmektedir.  

Katılımcıların Covid-19 salgınına yönelik risk algısını ölçmek için likert ölçekli sorular kullanılmıştır. Risk algısını ölçen bu 

sorular, daha önce MERS salgınında toplanan veriler üzerine analiz yapan çalışmadan uyarlanmıştır (Oh vd., 2020, s. 2). Bu 

sorulardan elde edilecek verilerin toplanmasının nedeni Mersin/ Merkez nüfusunu temsil eden örneklemin Covid-19’a karşı 

risk algısının seviyesini ölçmek ve örneklemin risk algı seviyesi ile rasyonellikleri arasındaki ilişkinin analizi yapılabilecektir.  

Çalışmada irrasyonaliteyi kanıtlayabilmek için davranışsal iktisat literatüründen faydalanılmıştır. Kahneman ve Tversky’nin 

çalışmasına göre bireylerin tutumları Neo-klasik iktisatta geçen rasyonellik varsayımını karşılamamaktadır (Kahneman ve 

Tversky, 2009). Araştırmacıların bu iddialarını destekleyen deneylerinden birisi çerçeveleme yanlılığı ile irrasyonaliteyi ölçen 

deneyleridir (Kahneman, 2015). Bu deneyde bir salgın (Asian Disease/ Asya Hastalığı) olduğu ve uygulanacak olan salgınla 

mücadele programlarının sonuçlarına göre kaç kişinin öleceği/ yaşayacağına dair bir seçimde bulunulacağı varsayılmıştır. 

(Kahneman, 2015). Katılımcılara sorulan iki soruda irrasyonelliği ispatlamak için olumlu ve olumsuz çerçevelemenin 

bulunduğu seçenekler yerleştirmişlerdir. Deneyden beklenen amaç katılımcıların olumlu beklentilerine göre riskten 

kaçındıklarını, olumsuz beklentilerine göre ise riskten kaçınmadıklarını analiz etmektir. Bu çalışmada, Kahneman’ın Asya 

Hastalığı deneyinden uyarlanarak Covid-19 salgınıyla mücadelede uygulanacak programların sonuçlarına yönelik seçimlerin 

yapılabileceği iki varsayımsal soru oluşturulmuştur. HQ5 olarak adlandırılan sorunun seçenekleri, olumlu çerçeveleme ve risk 

içeren sonuçlardan; HQ6 olarak adlandırılan sorunun seçenekleri ise olumsuz çerçeveleme ve risk içeren sonuçlardan 

oluşturulmuştur. HQ5 ve HQ6 sorularının çerçeveleme etkisi içeren seçeneklerindeki nesnel sonuçlar tam olarak aynıdır. HQ5 

ve HQ6 sorularının risk içeren seçeneklerinin nesnel sonuçları da tam olarak aynıdır. Araştırma hipotezi, Covid-19’a yönelik 

risk algısı yüksek bireyler, salgınla mücadele sorularında iyi ya da kötü sonuçlara göre cevap vererek çerçeveleme yanlılığı 

yani irrasyonel davranma eğilimlerinin olduğudur. Buna göre, katılımcıların öncelikle Covid 19’a yönelik risk algı seviyeleri 

belirlenmiş, sonrasında HQ5-6 sorularına yanıt vermişlerdir. Elde edilen verilerden ise risk algı seviyeleri ile çerçeveleme etkisi 

yanlılığına göre irrasyonalite değerlendirmesi yapılmıştır.  

3. Yöntem ve Analiz  

Araştırmanın örneklemi Mersin/ Merkez nüfusundan oluşturulmuştur. Ankete katılımcı sayısı 121 kişidir. Veriler çevrimiçi 

(online) anket aracılığıyla toplanmıştır. Anket soruları, 5’li likert ölçeğinden oluşan dört tane Risk Algılama ve iki tane 

Varsayımsal Seçim sorularından oluşmaktadır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 20 paketi kullanılmıştır. Çalışmada 

bireylerin risk algısı ile rasyonelliklerine yönelik varsayımsal seçim sorularının arasındaki ilişkiyi yorumlamak için Ki-Kare analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımına dair çarpıklık ve basıklık değeri aralığına -1,5 - +1,5 aralığı referans olarak 

alınmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2012). Bu aralığa göre, Risk 1 ve Risk 2 sorularının değerleri aralık dışında ve verileri normal 

dağılım göstermemektedir (Tablo 1). Ancak veri kaybetmemek ve araştırmacıları yanıltmamak adına veri silinmemiştir.  

 

Tablo 1. Normal Dağıl ım Varsayımı İç in Çarpık l ık  ve Bas ık l ık  Değer ler i  

  S tat ist ics  

Risk  1 
Skewness -2,104 

Kurtosis 4,446 

Risk  2 

Skewness -1,733 

Kurtosis 2,489 

Risk  3 
Skewness -,794 

Kurtosis ,358 

Risk  4 
Skewness -1,226 

Kurtosis ,597 

HQ5 
Skewness -,690 

Kurtosis -1,550 

HQ6 
Skewness -1,033 

Kurtosis -,948 

 

Risk algısını ölçen ölçeğin Cronbach’s alfa güvenilirlik katsayısı 0,92 düzeyindedir. Çalışma için risk algısı ölçeği ile varsayımsal 

seçim ölçeğinin tek bir ölçek olarak alındığı durum için ölçek güvenilirliği katsayısı 0,702 düzeyindedir. Çalışmada katılımcılara 

demografik olarak, yaş, cinsiyet ve gelir soruları sorulmuştur. Ancak bu veriler analizlere dahil edilmediğinden sonuç kısmında 

bu verilerin diğer risk ve irrasyonalite değişkenleriyle ilişkisine yönelik yorumlar bulunmamaktadır. 

  

Örneklemin Covid-19’a yönelik dört risk algısı ifadesine verdikleri “Kesinlikle Katılıyorum” yanıtının frekans dağılımının 

ortalamasına bakıldığında, katılımcıların % 50,83’ünün Covid-19 salgınına yönelik risk algısının yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır (Tablo 2).  
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Tablo 2. Dört  Risk  İ fades ine “Kes inlik le Kat ıl ıyorum” Cevabının Frekanslar ına Göre Değer ler i (Kat ıl ımcı 

Sayıs ı 121 K iş i İç in) 

Katılımcıların, risk algısına yönelik ifadelerde “Kesinlikle Katılmıyorum” ölçeğine, yanıtının frekans değerlerinin ortalaması ise 

% 2,28’dir. Risk algısı ifadelerinde yanıtlanan ölçeklerin toplam frekanslarının ortalamalarına bakıldığında; Covid-19’a yönelik 

risk algı düzeyinin düşük olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. Risk  Algıs ı İ fadeler inde Her Ölçeğin Toplam Frekans  Ortalamalar ının Dağıl ımı 

 

 

 

Risk algısı ifadeleri ile varsayımsal seçim ölçeklerinin arasındaki ilişkiyi tespit etmek için Ki-Kare analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Buna göre çalışmada HQ5 varsayımsal sorusunda bulunan olumlu çerçeveleme etkisini analiz edilen hipotez;  

𝑯𝟎: Covid-19 sürecinin bireylerde yarattığı yüksek risk algısı olumlu çerçeveleme yanlılığına neden olduğundan bireyler 

irrasyoneldir. 

𝑯𝟏: Covid-19 sürecinin bireylerde yarattığı yüksek risk algısı olumlu çerçeveleme yanlılığına neden olmadığından bireyler 

rasyoneldir. 

 

Cross tab 

  
HQ5 (Kiş i Sayıs ına Göre) 

Risk  Algıs ı İfadeler i Ölçek Değeri (5) Program A Program B 

Risk(1) Kesinlikle Katılıyorum 28 Kişi 53 Kişi 

Risk(2) Kesinlikle Katılıyorum 22 Kişi 50 Kişi 

Risk(3) Kesinlikle Katılıyorum 12 Kişi 25 Kişi 

Risk(4) Kesinlikle Katılıyorum 17 Kişi 39 Kişi 

 

 

Genel olarak risk algısı ifadeleri ile HQ5 varsayımsal seçim sorusunun ilişkisine bakıldığında, 121 katılımcıdan Covid-19 

salgınına yönelik risk algısı ifadelerine “Kesinlikle Katılıyorum” diyen katılımcıların çoğunluğu, risk içeren sonucun bulunduğu 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Diğer

RİSK İFADESİ  Ölçek Değeri (5) Frekans  Değeri Yanıt  Yüzdes i 

RİSK (1) Kesinlikle katılıyorum 81 kişi % 66,9 

RİSK (2) Kesinlikle katılıyorum 72 kişi % 59,5 

RİSK (3) Kesinlikle katılıyorum 37 kişi % 30,6 

RİSK (4) Kesinlikle katılıyorum 56 kişi % 46,3 

Pearson K i-Kare 

 Sig. Değeri 

Risk1*HQ5 0,38 

Risk2*HQ5 0,273 

Risk3*HQ5 0,635 

Risk4*HQ5 0,411 
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Program B’yi seçmiştir. Her risk ifadesi ile HQ5 sorusu ilişkisinin Ki-Kare testinin p value değeri > 0,05 olduğu için çalışmanın 

hipotezi reddedilerek, risk algısı yüksek bireylerin rasyonel davrandıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmada HQ6 varsayımsal sorusunda bulunan olumsuz çerçeveleme etkisini analiz edilen hipotez;  

𝑯𝟎: Covid-19 sürecinin bireylerde yarattığı yüksek risk algısı olumsuz çerçeveleme yanlılığına neden olmadığından bireyler 

rasyoneldir. 

 

𝑯𝟏: Covid-19 sürecinin bireylerde yarattığı yüksek risk algısı olumsuz çerçeveleme yanlılığına neden olduğundan bireyler 

irrasyoneldir. 

Bu hipoteze göre, bireylerin Covid-19 sürecinde hissettikleri yüksek risk algısının olumsuz çerçevelemeye rağmen rasyonel 

davrandıklarına göre oluşturulmuştur. Hipotezin bu şekilde oluşturulmasının nedeni ise, HQ5 sorusu için oluşturulan 

hipotezde olduğu gibi, çalışmada bireylerin irrasyonel davrandıklarına yönelik genel bir hipotezin öne sürülmesindendir.  

Cross tab 

  HQ6 (Kiş i Sayıs ına Göre) 

Risk  Algıs ı İfadeler i Ölçek Değeri (5) Program A Program B 

Risk(1) Kesinlikle Katılıyorum 19 Kişi 69 Kişi 

Risk(2) Kesinlikle Katılıyorum 19 Kişi 53 Kişi 

Risk(3) Kesinlikle Katılıyorum 9 Kişi 28 Kişi 

Risk(4) Kesinlikle Katılıyorum 14 Kişi 42 Kişi 

 

Pearson K i-Kare 

 Sig. Değeri 

Risk1*HQ6 0,668 

Risk2*HQ6 0,531 

Risk3*HQ6 0,28 

Risk4*HQ6 0,518 

 

Genel olarak risk algısı ifadeleri ile HQ6 varsayımsal seçim sorusunun ilişkisine bakıldığında, 121 katılımcıdan Covid-19 

salgınına yönelik risk algısı ifadelerine “Kesinlikle Katılıyorum” diyen katılımcıların çoğunluğu, risk içeren sonucun bulunduğu 

Program B’yi seçmiştir. Her risk ifadesi ile HQ6 sorusu ilişkisinin Ki-Kare testinin p value değeri > 0,05 olduğu için çalışmanın 

hipotezi reddedilerek, risk algısı yüksek bireylerin irrasyonel davrandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 

4. Sonuç 

Risk algı seviyesini ölçen soruların yanıtlarına bakıldığında katılımcıların neredeyse tamamının Covid-19 salgınına yönelik risk 

algılarının yüksek olduğu görülmektedir. Çerçeveleme yanlılığı içeren iki varsayımsal seçim sorularının yanıtlarına bakıldığında 

çoğunluk olarak risk içeren seçeneklerin tercih edildiği görülmektedir. Bu iki soru tipinin vermiş olduğu bilgiler 

ilişkilendirildiğinde ise şöyle sonuç ortaya çıkar; Covid-19 salgınına yönelik risk algıları yüksek bireyler pozitif ve negatif 

çerçeveleme yanlılığının olduğu seçenekleri tercih etmemekte, olasılık yani risk içeren seçenekleri tercih etmektedir. 

Katılımcıların risk algılarının yüksek olduğu göz önüne alındığında, olumlu çerçevelemenin olduğu soruda riskten kaçınarak 

kesin sonucu tercih etmeleri, dolayısıyla davranışsal iktisat yaklaşımına göre irrasyonel olmaları beklenmekteydi. Ancak analiz 

sonuçlarına göre hipotez reddedilerek irrasyonel tutum sergilememişlerdir. Yani katılımcılar olumlu beklentileri doğrultusunda 

hareket etmemişlerdir. Olumsuz çerçevelemenin olduğu soruda ise katılımcılar davranışsal iktisat literatürüne göre tutum 

sergileyerek iki olumsuz seçenek karşısında risk arayarak olasılık içeren seçimde bulunmuşlar ve irrasyonel davranış 

sergilemişlerdir.  

Katılımcıların salgın gerçekliğini yaşadıklarına ve yaşamaya devam ettiklerine bağlı olarak, salgınla mücadele çerçevesinde 

oluşturulan sorulara olabildiğince dikkatli ve hassasiyetleri yüksek olarak cevap verdikleri düşünülmektedir. Her iki 

varsayımsal seçim sorusunda geçen salgınla mücadele programlarının nesnel sonuçları arasında fark bulunmamaktadır. Ancak 

bireylerin Covid-19 salgınına olan yüksek hassasiyetleri sebebiyle olasılık dahilinde olan daha yüksek yaşam/ daha az ölüm 

rakamlarını içeren seçenekleri seçtikleri görülmektedir. Bireyler salgın gerçekliğinin karşısında olumlu çerçeveleme yanlılığına 

düşmemiştir çünkü bir diğer seçenek, olasılıklı olsa dahi yaşam için daha yüksek rakamı içermektedir. Davranışsal iktisat 

literatürüne göre bu,  çerçeveleme yanlılığına düşmeyen bireylerin irrasyonel davranmadıklarını göstermektedir. Ancak 

beklenen fayda teorisine göre bireyler kesin sonucu tercih etmeyerek rasyonel de davranmamışlardır. Bir diğer varsayımsal 

soruda ise bireyler olumsuz çerçeveleme yanlılığına düşerek kötü beklentiden kaçınmışlar ve risk aramışlardır. Çünkü olasılık 

içeren seçenekte, olasılık da olsa kimsenin ölmeyeceği ifadesi bulunmaktaydı. 
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Literatüre göre düşünüldüğünde buradaki paradoksun sebebini ise iki gerçekliğe bağlamak mümkündür; birisi yaşanılan 

salgına dolayısıyla hayatta kalmaya karşı bireylerin hassasiyeti, diğeri ise hem çerçeveleme etkisinin hem de riskli seçeneğin 

bir arada kullanılmasıdır. Ancak nihayetinde Kahneman’ın eserinde geçen Asya Hastalığı deneyine bakıldığında hem 

çerçeveleme yanlılığı hem de risk içeren seçeneklerin bir arada kullanıldığı ve bireyler sistematik hataya düştükleri 

görülmektedir (Kahneman, 2015). Dolayısıyla bu çalışmada bu iki seçeneğin birlikte kullanımından ziyade yaşanan salgının 

gerçekliğine karşı bireylerin hassasiyeti paradoksun daha ağırlıktaki sebebi olarak görülmektedir. Böylelikle risk içeren salgın 

göz önüne alındığında, ne beklenen fayda teorisindeki varsayıma göre bireyler seçimlerinde rasyoneldir demek ne de 

davranışsal iktisada göre bireyler risk olduğunda seçimlerinde irrasyoneldir demek mümkündür. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Bulgaristan’da 1944-1958 yılları arasında var olan Komünist rejim döneminde Türkçeye yönelik dil 

politikalarını ortaya koymak, Türk toplumunun ana dilini kullanma sahalarını gözden geçirmek, bu toplumun eğitim ve kültür 

hayatı üzerindeki etkilerini belirlemek, dil politikası çerçecesindeki uygulamaların hangi amaca hizmet ettiğini tespit etmektir. 

Amacımıza ulaşmak için de önce toplumdilbilim (sosyolengüistik) dalındaki dil politikası ve dil planlaması kavramlarıyla ilgili 

farklı tanımlar ve konuyla ilgili farklı yaklaşımlar değerlendirmektedir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada ele aldığımız dönemle ilgili dil politikalarına kaynak teşkil eden yasal düzenlemelerle devlet yönetiminin almış 

olduğu kararlar ve uygulamalar gözden geçirilmekte; kitap, makale, bildiri, gazete haberleri ve devlet arşivinden elde edilen 

veriler toplanmakta ve incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Bulgaristan, Türk dili, dil politikaları. 

 

 

 

THE POSITION OF TURKISH IN THE FRAMEWORK OF LANGUAGE POLICIES IN BULGARIA BETWEEN 
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2

 

 

Abst ract 

The aim of this study is to reveal the language policies towards Turkish during the communist regime that existed in Bulgaria 

between 1944-1958, to review the areas of using the mother tongue of Turkish society, to determine the effects of this society 

on the educational and cultural life and the purpose of the practices within the framework of language policy. In order to 

achieve our aim, firstly, different definitions and different approaches regarding the concepts of language policy and language 

planning in sociolinguistics are evaluated. Descriptive scanning model was used in the study. The decisions and practices of 

the state administration are reviewed with the legal regulations that constitute the source of the language policies related to 

the period in the study; The data obtained from books, articles, notices, newspaper news and the state archive are collected 

and analyzed. 

Key words : Bulgaria, Turkish language, language policies. 

 

 

1. Gir iş   

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgaristan Komünist Partisi’nin iktidara gelmesi, ülkedeki Türklerin statülerinde ve Türk 

kültür kurumlarında köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bulgaristan’daki Türk toplumuna ve Türk diline olan rejimin 

tutumu 1944 yılından sonra siyasetin temel unsuru olmaktadır. Devlet rejiminin ülkedeki Türk azınlığına yönelik siyaseti, 

Bulgaristan’daki durumun ve ülkenin usluslararası konumunun çok karmaşık olduğu bir dönemde oluşmaya başlar. Ülke, 

İkinci Dünya Savaşı’ndan yenik durumda çıkmaktadır. 10 Şubat 1947 yılında Bulgaristan müttefik güçleriyle Paris Barış 

Antlaşması’nı imzalamaktadır. Antlaşmanın 2. maddesi gereğince Bulgaristan, ırk, dil ve din ayırımı yapmaksızın tüm 

vatandaşlarına eşit haklar tanımasını ve sağlamasını üstlenmektedir. Dolaysıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası 

ilişkilerdeki eğilimler, Türkçeye olan dil siyasetini olumlu alarak etkilemektedir. 

2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Bulgaristan’da 1944-1958 yılları arasında var olan Komünist rejim döneminde Türkçeye yönelik dil 

politikalarını ortaya koymak, Türk toplumunun ana dilini kullanma sahalarını gözden geçirmek, bu toplumun eğitim ve kültür 

hayatı üzerindeki etkilerini belirlemek, dil politikası çerçecesindeki uygulamaların hangi amaca hizmet ettiğini tespit etmektir. 

Amacımıza ulaşmak için de önce toplumdilbilim (sosyolengüistik) dalındaki dil politikası ve dil planlaması kavramlarıyla ilgili 

farklı tanımları ve konuyla ilgili farklı yaklaşımları değerlendirmeye çalışacağız. 

3. Yöntem  

Bu çalışmada, 1944-1958 yılları arsı Bulgaristan’da Türkçeye yönelik dil politikalarını tespit edebilmek için betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

 

1

Plovdiv Paisii Hilendarski Üniversitesi, (Plovdiv, Bulgaristan),  +359 32 261 802, h_bekir@uni-plovdiv.bg  

2

 University of Plovdiv Paisii Hilendarski, (Plovdiv, Bulgaristan),  +359 32 261 802, h_bekir@uni-plovdiv.bg  

 

mailto:h_bekir@uni-plovdiv.bg
mailto:h_bekir@uni-plovdiv.bg


V I I .  I N T E R N A T I O N A L  S T R A T E G I C  R E S E A R C H  C O N G R E S S  ( I S R C )  | 116 

 

 

araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1991, s.77). Çalışmada ele aldığımız dönemle ilgili dil politikalarına kaynak teşkil eden 

yasal düzenlemelerle devlet yönetiminin almış olduğu kararlar ve uygulamalar gözden geçirilmiş; kitap, makale, bildiri, gazete 

haberleri ve devlet arşivinden elde edilen veriler toplanmış ve incelenmiştir. 

4. Dil P lanlamas ı ve Dil Polit ikalar ı Çeş it ler i   

Bugün neredeyse bütün ulus-devletler birden fazla dili bünyelerinde barındırmaktadırlar. Esman’ın  ifade ettigi gibi farklı etnik 

kimlikleri bünyesinde barındıran devletler, neredeyse aynı sayıda dil topluluğu ile de karşı karşıyadır. Dolaysıyla da dil 

farklılıkları önemli bir sorun olarak siyasal otoritenin gündeminde bulunmaktadır (Esman, 1992, s.382). Dil sorunları da dil 

planlaması ve dil politikasının temel amacı olarak tespit edilmektedir. 

Etnik kimliklerin canlılığını koruduğu kimi devletlerde farklı dillerin statüsü bazen etnik çatışmanın kaynağını teşkil etmekte, 

bazen de söz konusu çatışmanın asgariye indirilmesinin etkili bir aracı olarak kullanılmaktadır. Politik elitler, dili toplumun 

görünmesini arzu ettikleri şekli sağlamak için kullanabilirler. Bu çoğunlukla toplumları kendi hegemonyalarına almak anlamına 

gelmektedir. Fakat bazen uygulamalarına çogulcu bazı fonksiyonlar da katabilirler. Onlar ayrıca problem çözme aracı olarak 

kullanabilirler, barış (huzur) içinde yaşanacak bir ortam olusturmak ve devlet ile etnik grubun arasını bulmak için de 

kullanabilirler (Esman, 1992, s.382). 

Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen toplumdilbilim (sosyolengüistik) dalı, dil planlaması ve dil politikası 

konularını da ele almaktadır. Dil politikaları ve dil planlanması ile ilgili çalışmalar 1960-1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve dil 

politikası modellerinin tanımından başlayarak dillerin korunması ve dil hukuku gibi küresel konulara kadar uzun bir gelişim 

yolu kat etmiştir. Dil planlaması ve dil politikaları temelde dil sorunlarının çözümüne yönelik bir uygulamadır. Dil planlaması 

terimini ilk defa 1959’da Haugen, ulusal dilin çağdaşlaştırılması ve geliştirilmesinde verilen çabaları ifade etmek için kullanmış, 

1970’li yıllardan itibaren yaygınlık kazanmıştır. Dil politikası ise, millî birliğin sağlanması, ekonomik şartlar gibi nedenlerle, 

dilin şekil ve işlevlerine siyasi otoritenin müdahalesini içerir. Ayrıca dil politikası, bir toplumdaki dillerin statü, kullanım, alan 

ve bölgeleriyle bu dili konuşanların haklarına ilişkin görüş, ilke ve kararlar dizisi olarak da tanımlanmaktadır. Bu iki kavram iç 

içe geçmiş durumdadır. Fakat dil planlaması ile politikası arasında niteliksel bir fark vardır. Dil planlaması geleceğe yönelik, 

toplumla ilgili kuramlarla kapsamlı değerlendirmelere dayalı, merkeziyetçi ve uyuşmacı niteliklerinin varlığını içermekte; dil 

politikası ise, birbiriyle çatışan istek ve gereksinimler arasında ödüne dayalı seçimler içermektedir. 

Bugün batı literaturunde “dil planlaması” terimi daha çok kullanılır ve bu terim bazı durumlarda “dil politikası” teriminin 

eşanlamlısı olarak görev yapar. Fakat hala her iki terimle ilgili düşünce ayrılıkları vardır. Bazı kaynaklarda dil planlaması dil 

politikasına bağlanır, bazen ise aksine – dil politikası dil planlamasının nesnesi olarak görülür. Örneğin; Florian Coulmas’a 

gore; “dil planlaması dil politikasının amaçlarının yaşama geçirilmesi ile ilgilenir.” (Coulmas, 2005, s.186). Robert L. Cooper 

ise; dil politikasının bazen dil planlamasının eşanlamlısı olarak düşünüldüğünü, çoğu zaman ise dil planlaması amaçlarına ait 

edildiğini kaydeder. Cooper’a gore; “dil planlaması” terimi toplumsal dilciliğe Einar Haugen tarafından getirilmiştir (Cooper, 

1989, s.29). Daha önce ise; “dil yapılanması”, “dilin sınıflandırılması”, “dilin gelişimi” gibi terimler kullanılmaktadır. 

Dil planlaması, dil sorunlarını çözmek için siyasi ve idari uygulamaları gerektirir. Bu bağlamda ciddi bir iktidar mücadelesi de 

söz konusudur. Dolayısıyla, bir dilin öğretimi veya bir dilde eğitim, hangi şekilde olursa olsun, iktidar hesapları ve yönetim 

anlayışı düşünülmeden yeterince anlaşılamaz. Bu yüzden, okullarda hangi dillerin ne şekilde yer aldığı kadar, hangi dillerin 

nasıl dışlandığı da son derece ciddi iktidar hesapları ile belirlenmektedir. Dil planlaması ve dil politikalarıyla ilgili farklı 

tanımlara bakmak, bu konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. 

Bir tanıma göre, dil planlaması, dillerle veya dil-içi farklılıkların kullanımı ile ilgili problemlerin çözülmesi için kurumsal yapılar 

yoluyla yapılan açık ve sistematik müdahalelerdir (Christian, 1988, s.193). Bir başka tanıma göre, dil planlaması, birey veya 

grupların bir veya birden çok dili öğrenme veya öğrenmemesi ile ilgili tutum ve davranışlarını açık bir şekilde etkileme çabasıdır 

(Cooper, 1989, s.45). Diğer bir grup akademisyen de, dil planlamasını dil ve toplum hakkında üretilen, içinde çeşitli ideolojik 

varsayımlar barındıran bir söylem olarak tanımlamaktadır (Blommaert, 1996, s.200). Dil planlaması genel olarak “dilin 

değişme sürecine amaçlı şekilde müdahalede bulunmak” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Düzeyler ve farkındalıklar bakımından dil planlaması genel olarak konum planlaması (status planning), bütünce planlaması 

(corpus planning), eğitimde dil planlaması ve saygınlık planlaması (prestige planning) olarak dörde ayırmaktadır. Bütünce 

planlaması, bir dilin daha çok iletişimden kaynaklı sorunlarını gidermeye yöneliktir. Konum planlaması ise bir dilin ulusal ya 

da resmî dil olarak kullanılması ya da başka bir işlevde kullanılacağının belirlenmesini içermektedir. Bu müdahale kamusal 

alanda sadece bir dilin ya da birden çok dilin kullanılması kararını gerektirir. Fakat siyasal iktidar bu bağlamda çeşitli dil 

planları arasında tercih yaparken bazı objektif kriterleri dikkate alsa da çoğunlukla ideolojiler etkili olmaktadır (Baldauf, 

2004)
3

. 

İki dilli toplumlarda, genellikle yüksek dil ve düşük dil olarak adlandırılan konumları ve alanları farklı dil ya da dil çeşitleri 

bulunur. Yüksek dil daha çok resmî ortamlarda öğrenilir ve resmî söylem işlevlerini yerine getirir. Düşük dil ise resmî olmayan 

ortamlarda konuşulur. Burada önemli bir kavram, genellikle dillerden birinin egemen olduğu alanlar bulunmasıdır. Bu da 

saygınlık planlaması ile ilgilidir. 

Yukarıda bahsi geçen dil planlamasıyla ilgili tüm bu farklı tanımlardan anlaşılacağı gibi dil planlaması, her an iktidar ve 

siyasetin müdahaleleri ile iç içedir. Üstelik pek çok ülke birden çok dili barındıran topraklar üzerinde olduğu için, dil planlaması 

her ülkenin önemli açık veya gizli gündemlerinden birisidir. Ancak farklı siyasal sistemlerde bu konu farklı biçimlerde ele 
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alınmaktadır. Bu konularda çalışmalar yapmış olan Ruiz’e göre dil planlaması ile ilgili temel olarak üç yaklaşım mevcuttur: 

Dile bir problem olarak yaklaşanlar, hak olarak yaklaşanlar veya kaynak olarak yaklaşanlar Ruız, 1984, s.17). 

Dil politikası aslında toplumdilbilimin bir alanı olarak yayılım göstermiştir. Fakat bugün araştırmaların ölçeği ve değinilen 

sorunların dilbilim alanının sınırlarını aşması dil politikası sorunlarını hem siyasetin (devlet dili meselesi, dil politikası ve 

güvenlik sorunları vb.), sosyolojinin (bilinguizm, milli azınlık dili, dile yaklaşım, dil davranışı vb.) hukukçuların (vatandaşların 

dil hakları), ekonominin (dil politikası ve ekonomik verimlilik) alan nesnesi olmasını sağlamıştır. Nihayet, dil politikaları ile 

ilgili konular son zamanlarda kendileri ayrıca araştırma nesnesi olarak, o kadar bağımsızlık kazanmıştır ve öyle ceşitli yönlerde 

gelişmiştir ki onlar artık bağımsız alanlara dönüşmektedir. Dil politikaları ve ikidillilik, dil hakları vb. gibi alanlar artık 

toplumdilbilimin bağımsız araştırma sahaları gibi ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin, ünlu Amerikalı araştırmacı Joshua 

Fishman dillerin korunması, dil değişimleri ve önlenmesi konularını tetkik ederek bu sorunları dil politikasının kapsamında 

bağımsız alanlar şeklinde geliştirebilmiştir (Garibova, 2013, s.15). 

Dil politikaları, bir siyasal birim içinde konuşulan dillere, bunların alan ve bölgelerine, gelişmelerine ve kullanımlarına ilişkin 

haklara yönelik ilke, karar ve uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir (Virtanen,
 

2003, s.18). Dil politikalarını salt yasal 

çerçevede düşünmemek gerekir. Dil politikaları sadece kitaplardaki kanunlar veya resmi politik söylemlere göre 

değerlendirilmemeli, ayrıca yerleşmis dil davranısları ve özellikle de kurumsal bağlamlara göre degerlendirilmelidir (Paulston, 

1997, s.79). Bu nedenle dil politikalarını, dil haklarını belirleyen dil yasalarıyla eş tutmamak gerekir. Bazı politikalar hiçbir 

yasada olmadığı gibi, bazı uygulamaların da yasadan farklı olduğu durumlar söz konusu olabilmektedir. Dil politikaları 

doğrudan devlet tarafından, yarı resmi kurumlar veya devlet politikasını izleyen etkili kişiler tarafından oluşturulabilir. 

Dil politikalarının belirgin özelliği bilinçli yürütülmeleridir. Devletler, nüfuzlarını artırmak, meşrutiyet kazanmak, katılımı teşvik 

etmek ya da kısıtlamak, milli bir kimlik oluşturmak ve bunu pekiştirmek ve gelir dağılımını belirlemek gibi amaçlarla halkın 

konuştuğu dilleri etkilemeye çalışabilirler. İzlenen dil politikaları devletin iç ve dış politikalarından etkilenebilir. Dil politikaları 

sadece azınlık dillerine ilişkin politikalarla sınırlanamaz. Resmi dilin veya çoğunluk dilinin kimlikle ilişkisi ve yabancı dilin 

öğretimi gibi konular da dil politikalarının kapsamında yer alır. 

Ülkelerin birbirinden farklı dil politikaları vardır. Zira her ülkedeki etnik azınlığın genel nüfusa oranı, demografik özelligi, etnik 

gerginliğin derecesi, etnik çatışmanın yaşanıp yaşanmadığı, yaşanmışsa bu çatışmanın şiddeti ve devam edip etmediği, etnik 

azınlığın başka bir ülkede var olup olmadığı, azınlığın etnik bilinci ve örgütlülüğü gibi birçok değişken, ülkenin nasıl bir dil 

politikasını benimseyeceğini belirler. Toplumdilbilimci Lambert’e
 

göre devletlerin dil politikaları üç gruba ayrılır: Homojen 

kategori, ikili kategori ve mozaik kategori (Lambert, 1995, s.139). Homojen kategoride bir bölge veya ülkedeki çoğunluğu 

oluşturan grup tek dil konuşurken, azınlık grup veya gruplar bir ya da birkaç dil kullanıyor olabilir. Örnek olarak Batı 

Avrupa’daki birçok ülke, ABD, Rusya ve Japonya verilebilir. İkili kategoride ise ülke iki ya da üç dilsel bölgeye veya gruba 

ayrılmıştır; Kanada, Belçika, Irak ve Singapur gibi. Mozaik ülkeler ise genelde beş ya da daha fazla dilsel grubun çoğunluğu 

oluşturduğu kategoridir. Örnek olarak da Nijerya, Etiyopya, Papua Yeni Gine ve Hindistan görülebilir. Dil politikaları, azınlık 

politikalarına paralel olarak; özümleyici, farklılıkcı ve çok kültürlü olmak üzere üç başlık altında da incelenebilir. Dil 

politikalarının belirgin özelliği bilinçli yürütülmesidir. İzlenen dil politikaları devletin iç ve dış politikalarından etkilenebilir. 

Dil politikaları çeşitleri konusunda araştırmacıların farklı görüşleri olsa da UNESKO’nun sınıflandırması bu görüşleri özetleyici 

mahiyetindedir. UNESCO MOST Programı kapsamında hazırlanan çalısmada bu politikaları altı ana grupta toplanmıştır: 1) 

İlk grup, tek dilin konuşulduğu nadir ülkelerden oluşur. Bu ülkelerde tek dil politikası uygulanır; 2) İkinci grup, tek ulusal dil 

politikasını uygulayan, eğitimde de tek dili uygulayan ülkelerdir. Ancak bu grubun ilkinden farkı, bölgesel diller ve göçmen 

nüfustan kaynaklanan çok dilliliği sınırlı da olsa tanımalarıdır; 3) Üçüncü grup, çoğunluğun dili baskındır ancak anayasal ya 

da resmi bir statüsü yoktur. Okullarda daha ileriki aşamada baskın dili daha iyi öğrenebilmek için anadilini öğrenmek bir geçiş 

olarak kullanılmaktadır ve iki dilli eğitime olanak tanımaktadır. 4) Dördüncü grup, gerçek anlamda çoğulculuğu 

desteklemeksizin kurumsal olarak çok dilliliği tanıyan ülkeleri kapsar. Federal mahiyette olan bu ülkeler, ulusal birliğin, sınırları 

belirli olan bölgelerde belirli dillerin konuşulması ile sağlanabileceğini ileri sürmektedirler. Burada bölgeler dil esasına göre 

belirlenir. 5) Beşinci grup, bu ülkelerde iki resmi dil vardır, ancak diğer anadillerde de eğitim yapma olanağı tanınmaktadır. 

6) Altıncı grup, çok dilliliği kabul ederler ve dilsel çoğulculuğu amaçlarlar, ancak gerçekte resmi alanda ve gruplar arası 

iletişimde tek dilin egemen olmasını desteklerler (Terzioğlu, 2007, s.98-100). 

İyi işleyecek bir dil politikasının normatif teorisi, akademide ve kamuda birçok tartışma olusturmaktadır. Bazılarına göre dil 

politikasının amacı asimilasyonu sağlamak ve sadece bir yaygın dili güvenceye almaktır. Bu iddia 19. yüzyıl ve 20. yüzyılının 

ulus inşa etmesine dayanmaktadır. Çünkü bu ulus inşa süreci ulusal bir birlik ve sosyal kenetlenmeyi gerektirmekteydi. Veya 

demokratik katılım, eşit fırsat mantığı da dil birliğini gerektirmiş olabilir. Diğer yandan bazıları ise dil politikalarının amacının 

asimilasyonu engellemek, dil çeşitliliğini ve zayıf dilleri korumak olduğunu düşünmektedirler (Patten, 2003, s.35). Bundan 

hareketle aslında statüsel dil planlaması zorunluluğuyla karşılaşan devletlerin önünde temelde iki seçenek bulunmaktadır. 

Esman’ın “asimilasyoncu (tek dilli)” ve “çoğulcu (çok dilli)” stratejiler olarak belirlediği bu seçenekler, kendi içlerinde farklı 

derecelere tabi olmakla birlikte, devletlerin kendi alanları içerisinde çok dilliliği tanıması veya reddetmesidir (Esman, 1992, 

s.382). 

5. Bulgular  

1946 yılında yapılan nüfus sayımında ülkenin nüfusu 7029349 kişi olarak belirlenmiştir. Ayrıca Bulgaristan’daki nüfusun etnik 

yapısı hakkında istatistikler de elde etmiş ve Türklerin sayısını 675500 kişi olarak belirlenmiştir. Bu da Türk nüfusunun Bulgar 
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nüfusuna oranının %9,6’ine tekabül ettiğini göstermektedir
4

. Bulgaristan’da en büyük azınlığı Türkler oluşturduğu için 

Bulgarcadan sonra ülkede en çok konuşulan dil de Turkcedir. Ülke birden çok dili barındıran topraklar üzerinde olduğundan 

dil planlaması ve dil politikası, ülkenin önemli açık veya gizli gündemlerinden birisidir. 

27-28 Aralık 1944 tarihleri arasında Vatan Cephesi Milli Komitesi, 200 Türk delegenin yer aldığı bir Milli Kongre 

düzenlemektedir. Kongrede genel siyasi konuların yanı sıra, ülkedeki Türk azınlığının sorunları da ele alınmaktadır. Hatta bu 

sorunlara daha çok yer bile ayrılmaktadır. Kongrede, Türk çocuklarına zorunlu eğitim getirilmesi; okullardaki yeni (Latin) 

alfabeyle Türkçe eğitim uygulanması; Türk okullarını bitirenlere, eğitimine Bulgar okullarının üst sınıflarında devam etme 

hakkı tanınması; iki Türk pedagoji okulunun açılması; Nüvvap okulunun liseye dönüştürülmesi; Türk öğretmenlerin Bulgar 

öğretmenleriyle eşit haklara sahip olması gibi istekler ortaya atılmaktadır. Ayrıca kongrede, Türkçe gazete çıkarılması ve 

Soviyetler Birliği’nden Türkçe eserlerin getirilmesi de görüşülmektedir (Yenisoy, 2007, s.28-29; Memişoğlu, 2002, s.222-223). 

İki Dünya Savaşı arası dönemde de Bulgaristan Türklerinin ilkokulları, rüştiyeleri ve medreseleri varlığını sürdürmekte ve 

öğretim Türk dilinde gerçekleşmekteydi. Bu okullardaki eğitim sistemi Türkiye eğitim sistemiyle paralel bir biçimde 

gelişmekteydi. Türk okulları özel statüde olmaya devam etmekte ve mektep encümenleri (okul kurulları) tarafından 

yönetilmekteydiler (Yenisoy, 2007, s.13). İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, Bulgaristan’daki Türk çocuklarının neredeyse 

tamamı, Türk toplumu tarafından kontrol altında tutulan ve bu toplumun kendi imkanlarıyla finanse edilen özel okullarda 

eğitilmekteydi. Bu okullar, çok az bilginin öğretildiği ve hemen hemen hepsini erkeklerin oluşturduğu okul çağındaki az sayıda 

çocuğa yönelik kısıtlı bir eğitim sağlamakta, malî olarak çok az desteklenmekte ve çok az ilgi görmekteydi. Bu okullarda 

öğretim yapan öğretmenler, zayıf bir eğitimden geçmişti (Simsir, 1988, s.13-30). Okul çağına gelmiş çocukların yüzde 

ellisinden daha az bir kısmı ilkokula hiç kayıt olmamış, kayıt olanların çoğu ilkokul eğitimini tamamlamadan okulu bırakmış 

ve çok azı ilkokuldan sonra eğitime devam etmiştir. Sonuç olarak, Bulgaristan’daki Türk nüfusu geniş ölçüde cahil kalmıştır. 

Örneğin 1934’te 7 yaşın üzerindeki Türk çocukları arasındaki okuma yazma oranı %20’den daha az bir ölçüdeyken bu oran, 

Bulgar çocuklarında %80’e yakındı (Şimşir, 1988, s.155). Türk nüfusunun eğitim durumundaki dikkate değer gelişmeler, 

ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünistlerin iktidara gelmesiyle gerçekleşebilecektir. Bu bağlamda Bakanlar Kuruluna 

bağlı Yüksek Öğretim Konseyi 1945 yılının Mayıs-Haziran aylarında olağanüstü toplantı gerçekleştirilmiş ve Türklerin eğitim 

konusu ele alınmıştır. Konsey tarafından alınan kararlar içerik olarak, eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi anlamını 

taşımaktadır (Memişoğlu, 2002, s.225). 

4 Aralık 1947 tarihinde parlamentoda Bulgaristan Cumhuriyeti Anayasası kabul edilmektedir. Anayasanın 79. maddesi Türk 

dili açısından büyük önem taşımaktadır. Bu maddeye göre: “Vatandaşların eğitim görme hakları vardır… Milli azınlıklar kendi 

ana dillerinde eğitim görme, kendi milli kültürlerini geliştirme hakkına sahiptirler. Bulgarcayı da öğrenmeleri zorunludur. 

Temel eğitim (ilköğretim) zorunludur ve ücretsizdir”
5

.  

Kısa bir süre için Komünist rejimi yönetimi altında, hükümet, Türk dilinde eğitim veren okullarının ve diğer Türk kültür 

kurumlarının gelişmesini, sıkı devlet kontrolü altında olmak kaydıyla, desteklemiştir. Daha önce Türk toplumu kontrolü altında 

tutulan özel Türk okulları, 1946’da millileştirilmiş ve Bulgar devlet okulu sisteminin bir parçası haline gelmiştir. Türk okullarının 

millileştirilmesi, Türk çocuklarının eğitiminin tamamıyla yenilenmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu okullardaki eğitim dilinin 

Türkçe olarak kalmasına rağmen ulusal çapta geliştirilen ideolojik ve ateistlik odaklı tek tip bir ders programı, bu okullarda 

uygulatılmaya başlanmış ve Bulgarca zorunlu ders olarak gösterilmiştir (Memişoğlu 2002: 229). Katı devam koşulları, ilk defa, 

okul çağındaki tüm Türk çocuklarının okula devam etmesi anlamına geliyordu. Birkaç yıl içinde, Türk dilinde eğitim veren 

okullar, okula giden Türk öğrenciler ve bu çocuklara eğitim veren öğretmenlerin sayılarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. 

Örneğin 1943-44 öğretim yılında, Bulgaristan’daki tüm türlerdeki Türk okullarının sayısı 424, kayıtlı öğrenci sayısı 37335 ve 

öğretmen sayısı 871’di. 1949-50 öğretim yılında Türk okullarının sayısı 1199’a, kayıtlı öğrenci sayısı 105376’ya ve öğretmen 

sayısı da 3037’ye çıkmıştı (Şimşir, 1988, s.155). 1950’lerin ortalarına gelindiğinde, 150000 Türk öğrencisi Türk dilinde eğitim 

veren okullarında kayıtlı bulunmaktadır (Markov, 1971, s.70-72). 

Zorunlu eğitimin etkin bir şekilde uygulanması, Türk gençlerinin eğitim durumunda önemli değişiklikler meydana getirmiştir. 

Türkler arasındaki okuryazarlık oranı artmış ve ulusal seviyeye yaklaşmıştır. Türk okullarında Bulgarcanın zorunlu ders olması, 

Türk gençleri arasında iki dili konuşma oranının yükselmesine neden olmuştur. Okul çağı dışındaki yetişkin Türklerin okuma 

yazma sorununu ortadan kaldırmak amacıyla özel gece kursları da açılmştır. 

Bununla paralel olarak Bulgar Komünist Partisinin V. Kongresinde tüm okullarda öğretimin tamamen sosyalist ideolojisi 

ruhunda gerçekleştirilmesine karar alınır. Bu amaca erişmek için de eğitim plan ve programlarında köklü değişiklikler yapılır 

ve tüm okullarda yeni müfredatın uygulanmasına geçilir. Millî Eğitim Yasasına Ek Yasa ile (1946) dinî eğitim isteğe bağlı, 

haftalık ders programı dışı bir ders olarak kalır. Devlet Türk azınlık okullarında Bulgar dili, Bulgar tarihi, Bulgaristan coğrafyası, 

üst sınıflarda da tabiat bilgisi dersleri Bulgarca olarak okutulur, kalan öteki derslerin de Türk dilinde okutulmasına devam 

edilir. 1948 tarihli Millî Eğitim Yasasında ise Türk toplumunun çocuları için tüm eğitim iki dilde (Bulgarca ve Türkçe) 

gerçekleştirilir (Madde 160), yani yukarıda adı geçen Bulgar dilinde okutulan derslerle birlikte öteki disiplinler de Türk dilinde 

okutulabilir, denilmektedir . 

Zorunlu eğitiminin gerçekleştirilmesi, yeni okulların açılmasını ve Türk azınlık okullarına öğretmen yetiştirmesini 

gerektirmektedir. Bu konuda Eski Zağra (Stara Zagora) şehrinde açılan Türk Pedagoji Okulu büyük rol oynamaktadır. 

 

4

 Bulgaristan Milli İstatiskik Kurumu 1946 yılı nüsu sayımı veriveri https://www.nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-

010001500  adresinden 16.09.2020 tarihinde elde edildi.  

5

 Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Anayasası, 1947 https://parliament.bg/bg/18  adresinden 20.09.2020 tarihinde elde edilmiştir.   

https://www.nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010001500
https://www.nsi.bg/statlib/bg/lister.php?iid=DO-010001500
https://parliament.bg/bg/18
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Açılışının ilk yılında okul, 130 öğrenci kabul etmekte, bir sonraki 1948-49 öğretim yılında ise 250 öğrenci daha kabul 

etmektedir (Yenisoy, 2007, s.30). 

40’lı yılların ikinci yarısında yeniden Türkçe kitaplarının basılmasına başlanmaktadır. Narodna Prosveta Yayınevi Türk 

okullarına ders kitapları basmaya başlar, 1946 yılında ise Partizdat Yayınevi Türkçeye çevrilmiş edebiyat eserleriyle bilimsel 

kitapları yayımlamaya başlar (Hafız, 1987). 1947-1948 öğretim yılının başında Türkçe ders kitaplarının da hazırlanmasına 

başlanır. O zamana kadar okullarda 20. yüzyılın yirmili ve otuzlu yıllarında hazırlanan ders kitapları kullanılmaktadır. 1947 

yılında 2. ve 3. sınıflar için Alfabe ve Ders Kitabı hazırlanmaktadır. 1949 yılına da Eğitim Bakanlığında kurulan komisyonlar 

tarafından 14 ders kitabı daha hazırlanmakta ve Eğitim Bakanlığına bağlı Narodna Prosveta Yayınevi tarafından basılmaktadır 

(Memişoğlu, 2002, s.244-245).  

Yaratılan yeni şartlarda Türk toplumunun yerel kültürü de canlılık göstermektedir. Türk dilinde yeni yayınlar çıkmaya 

başlamaktadır. Türkçe gazetelerin çıkmasıyla birlikte radyoda Türkçe yayınları da başlamaktadır. 1945 yılında Eski Zağra 

Radyosu ile Sofya Radyosu Türkçe yayınlarına başlamaktadır. İlk radyo yayınları 15 dakikalık ülke çapında, 10 dakikalık 

Türkiye’ye Türkçe yayın yapmaktadır. Sonraki 5 yıl içerisinde bu yayınların süresi artmaktadır (Yalımov, 2002, s.56).  

1948 yılında Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmaktadır. Bu ilişkiler sonucu hem büyük göç 

yaşanmış, hem de Bulgaristan devletinin Türk azınlığına olan tutumunu etkilemiştir. “Soğuk Savaş”’ın başlamış olması, 

Bulgaristan’ın Doğu (Soviyet) Blokunda, Türkiye’nin ise Batı Blokunda yer alması, ikili ilişkilerin kötüye gitmesinde etkili 

olmuştur.  

1950 yılında başlayan göç 1951’de de devam etmiş ve araştırmacılara göre Moskova’nın emri üzere göç durdurulmuştur. 

Türk azınlığa yeni bir siyasetin uygulanmasına geçilmiştir. Ekonomik bakımdan kalkındırmak ve etnik eğitim düzeyini 

yükseltmekle Türklerin Türkiye’den uzaklaştırılması ve bunların sosyalizm davasına kazanılması amaçlanmıştır. 1951’in 

başlarında Stalin, Bulgar Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Başbakan Yardımcısı Vılko Çervenkov’a “tavsiyede” bulunarak 

göçün durdurulmasını ve Bulgaristan Türklerine karşı farklı bir tutum ve siyaset uygulanmasını ister. Bu konuda da Sovyetler 

Birliği’nden de destek sağlanır. 1951 yılı ocak ayının sonunda Stalin’in önerisiyle Bulgaristan ile Azerbaycan arasında yoğun 

bir kültürel işbirliği başlamaktadır. Dil ve kültür bakımından Bulgaristan Türklerine Azeri dili ve kültürü en yakındı. 

Azerbaycan’dan pedagoglar, bilim adamları ve kültür alanında uzmanlar Bulgaristan’a davet edilir. Azeri aydınları Bulgaristan 

Türklerinin kültürel kalkınmasına büyük hizmetlerde bulunmuşlardır (Yenisoy, 1996, s.14; Marinova,  2001, s.96).   

1950’lerin ilk yarısı Türk dili açısından en verimli, en parlak bir dönem olmuştur. Bu yıllarda önemli yasalar çıkarılmış, birçok 

kararlar alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu dönemde birçok yeni okul açılmıştır. 1957/58 öğretim yılında ilköğretim Türk 

okullarının sayısı 1156’ya, öğrenci sayısı da 105 000’e ulaşmıştır. Ülke çapında sekiz Türk lisesi açılmış, yedi Bulgar lisesinde 

de Türk sınıfları açılmıştır. Liselerde toplam 6337 öğrenci okumaktadır. 1952-1953 öğretim yılında Rusçuk’ta bir Türk kız 

lisesi açılmaktadır (Memişoğlu, 2002, s.265).    

1951-1952 öğretim yılında Kırcaali ve Razgrat şehirlerinde Türk anaokulu ve ilkokullarına öğretmen yetiştirecek üç yıllık birer 

Türk pedagoji okulu (öğretmen okulu) açılır ve aynı yıl kapatılan Eski Zağra Öğretmen Okulundan öğrenciler yeni açılan bu 

iki okula dağıtılır. Bu okullarda toplam 1420 öğrenci okumaktadır. 1952’de Bakanlar Kurulunda Türk okullarının durumu 

görüşülür. Türkler arasından da üniversite mezunu aydınların yetiştirilmesi için Sofya Üniversitesinin Filoloji, Felsefe-Tarih ve 

Fizik-Matematik Fakültelerinde Türk gençlerine ait ve Türk dilinde öğretim yapan Türk Filolojisi (Türk Dili ve Edebiyatı), Türk 

Tarihi ve Fizik-Matematik Bölümlerinin açılması karara bağlanır. Aynı yıl Sofya’da bir Türk pedagoji okulu (öğretmen okulu), 

Şumnu’da Bulgar Öğretmen Enstitüsüne (Önlisans) bağlı (baştan bir yıllık, daha sonraları iki yıllık) Türk dilinde ders veren bir 

bölüm açılır. Daha sonraları Haskovo Öğretmen Enstitüsünde (önlisans) de bir Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılır. Ayrıca 

Dobriç (o yıllarda-Tolbuhin) şehirlerindeki Bulgar öğretmen okulunda da Türkçe bölümü açılır (Yenisoy, 2007, s.33). 

Öğretmen yetiştirmedeki çabalar, okulların donatılması sonucu eğitim ve öğretimi daha yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Bu 

dönemde Türklerin eğitimi genellikle Türkçe yapılmaktadır. İlk ve orta okullarda Bulgarca sadece ders olarak okutulmaktadır. 

Liselerde ise sadece bazı dersler Bulgarca, büyük çoğunluğu da Türkçe olarak okutulmaktadır. 

Eğitim Bakanlığı Türkçe okutulan bütün dersler için ders kitabı sağlamaktadır. 50’li yıllarda matematik, tarih, coğrafya, 

biyoloji, kimya, fizik v.s gibi birçok ders kitabı Bulgarcadan Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca Türkçe Alfabe Kitabı, Türkçe Okuma 

kitapları ve Türkçe Dilbilgisi kitapları da hazırlanmıştır. Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarında, yerel Türk şair ve yazarların, 

ünlü Bulgar yazarları ve Türkiyeli solcu şair ve yazarların eserlerine yer verilmektedir. Türk öğretmenlerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak için de birçok bilimsel eser Türkçeye çevrilmiş, Türkçe Öğretmen Kılavuzları hazırlanmıştır (Memişoğlu, 2002, 

s.247; Bekir, 2016, s.382).  

1952 ve 1953 yılında Bulgaristan’a gelen Azerbeycanlı eğitimcilerin Türkçe eğitimi konusunda büyük röl oynamıştır. Özellikle 

Eğitim Bakanının danışmanı görevine atanan A. Aleskyarov, metodik  bakımından büyük destek sağlamıştır. Bazı Azeri 

uzmanlar da Türk liselerine ve Türk Pedagoji Okullarına müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Prof. M. Şiraliev ve Doç. M. 

Mirzazade Sofya Üniversitesi Türk Filolojisi Bölümünde Türkçe dersleri vermektedir. Aynı üniversitede Doç. Y. Mamedov 

Fizik dersleri, Doç. Şerefli de Eski Dünya Tarihi dersini  vermektedir (Yenisoy, 1996, s.15).  

Türk öğretmenlerine rehberlik etmek ve destek sağlamak için Eğitim Bakanlığında ayrı bir şube kurulmuş, bazı İl Eğitim 

Müdürlüklerine de Türkçe Müfettişleri atanmıştır. 

50’li yıllarda Türkçe basında da olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. 1952 yılında Yeni Işık gazetesi haftada iki defa çıkmaya 

başlar. 1954 yılın başında da Türkçe olarak Yeni Hayat dergisi de yayın hayatına başlar (Acaroğlu, 1990). Sözkonusu 



V I I .  I N T E R N A T I O N A L  S T R A T E G I C  R E S E A R C H  C O N G R E S S  ( I S R C )  | 120 

 

 

yayınlarda siyasi konulara yer verilse de, kültür ve eğitim konularına da önemli yer almaktadır. Aynı zamanda bazı illerde 

birçok yerel gazete de Türkçe olarak çıkmaktadır: Şumnu’da Kolarovgrad Savaşı ve 1956 yılından Savaş; Hasovo’da Rodop 

Mücadelesi; Rusçuk’ta Tuna Gerçeği; Varna’da Stalin Bayrağı, 1959 yılından Halk Davası gibi. Gençlik konuları Halk 

Gençliği, çocuk konuları da Eylülcü Çocuk gazetelerinde yer almaktadır. Bu iki gazete zamanla özel bir konuma sahip olur ve 

sayfalarında birçok Bulgar, Sovyet ve yerli Türk şair ve yazarların eseri Türkçe olarak yayımlanmaktadır. 1959 yılının başından 

1960 yılının Ekim ayına kadar da Pioner çocuk dergisi de çıkmaktadır. Gelenek olarak Türkçe çıkan her gazete ve dergide 

kültür ve edebiyat sayfaları bulunmaktadır. Bu sayfalarda birçok orijinal şiir ve hikaye yayımlanmıştır. Böylece yerli şair ve 

yazarlar Türk dilini, edebiyatını ve kültürünü geliştirmeye fırsat bulmuşlardır (Memişoğlu, 1995, s.164-165).  

Bu dönemde radyoların Türkçe yayınlarında da bazı gelişmeler olmuştur. 1952 yılında Stara Zagora/Eski Zağra/ Radyosu ve 

1959 yılında Varna Radyosu Sofya Radyosu’nun çatısı altına geçmektedir. 1959 yılında Sofya Radyosu’nda “Türkçe 

Yayınlar” şubesi açılmakta ve günde iki saatlik Türkçe programlar hazırlanmaktadır. Bu programlarda birçok Türkçe türküler 

de yer almaktadır (Yalımov, 2002, s.76).    

Türk kültürünün gelişmesi, tiyatro ve foklor alanlarında da gölülmektedir. 1952 yılının başında Şumnu’da Türk Müzikal 

Tiyatrosu, bir yıl sonra da Razgrad ve Kırcaali’de de Türk tiyatroları açılmaktadır. Bu üç devlet tiyatrosuna eleman yetiştirmek 

için de 1957/58 öğretim yılında Sofya Yüksek Tiyatro Sanatı Enstitüsünde iki yıllık bir Türkçe bölümü açılır (Yenisoy, 1997, 

s.27). Hazırlamış olduğu temsilleriyle bu tiyatrolar yerli Türk halkının dilini ve kültürünü geliştirmesinde büyük rol oynamıştır. 

Ayrıca eğitimde, tiyatroda, radyo yayınlarında ve basındaki olumlu gelişmeler, Türk halkının kültürel anlamda da gelişmesini 

sağlamıştır.  

50’li yılların sonunda Bulgaristan’da azınlıklara karşı yeni bir siyaset uygulanmasına geçilir. Bu yeni siyaset, 1956 yılının Nisan 

ayında Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesinin Geniş Oturumundan sonra başlamaktadır. Ayrıca 1956-1958 yılları arası 

devlet yönetimi Bulgaristan Türklerine izlenen politikayı birkaç kez daha gündeme getirir (Eminov, 1997, s.122-166) . Bu 

yeni tutum aslında 21 Haziran 1958 tarihinde BKP Merkez Komitesinin aldığı 159 sayılı kararla gerçekliştirilmektedir. Devlet 

yönetimi, stratejisini gerçekleştirmek için  eğitim sisteminde değişiklikler yapmasına karar verir ve Türk okullarının Bulgar 

okullarıyle birleştirilmesi fikri ortaya atılır. 21 Haziran 1958 tarihli No 159 karar gereğince 1958/59 öğretim yılından Türk 

liseleri Bulgar liseleriyle birleştirilir, sözkonusu okullarda ve öğretmen yetiştiren üniversite ve yüksekokullarda eğitim dili 

Bulgarca olmakta, Türkçe ise sadece seçmeli ders olarak okutulmaktadır (Memişoğlu, 1995, s.144).   

Türk halkının tepkilerine rağmen, yetkili devlet makamlarının herhangi bir resmi kararı henüz yokken, 1959-1960 öğretim 

yılında Türk ilk ve ortaokulları da Bulgar okullarıyla birleştirilir. Eğitim dili Bulgarca olmakta, Türkçe de sadece ders olarak 1. 

sınıfta haftalık 4 saat, ki daha sonraları 6 saate çıkarılır; 2. sınıfta – 5 saat; 3. ve 4. sınıflarda ise haftalık 4 ders saat olmak 

üzere okutulur. Liselerde ise Türkçe dersleri seçmeli ders olarak okutulmaktadır (Yenisoy, 2007, s.41). Parti yönetiminin sözlü 

talimatları üzerine Türkçe dersleri önce seçmeli, daha sonraları ise okullardan tamamen kaldırılmaktadır. Haskovo, Razgrad 

ve Tırgovişte gibi illerde çocukların Türkçe derslerinden vazgeçmeleri için kampanyalar düzenlenmektedir. Eğitim Bakanlığı 

bu süreçte taraf almasa da, Kırcaali ili hariç, tüm ülkedeki okullarda Türkçe dersleri kaldırılmaktadır (Yalımov, 2002, s.145). 

1958’de Bulgar Komünist Partisi Merkez Komitesinde özel bir Dil Komisyonu kurulmaktadır. Bu Komisyonun görevi 

Bulgaristan Türklerinin yazı dilinin söz varlığına Bulgarca kelime ve ifadeler kazandırılarak Türkçeyi “zenginleştirmek”, hatta 

Türkçenin gramer yapısını, cümle kuruluşu kurallarını da değiştirmektir. Komisyonun önerisi üzere listeler hazırlanır ve Türk 

yazı dilinin söz varlığına birçok Bulgarca kelime ve ifadenin “kazanılması” zorunlu hal alır. Türkçe çıkan basında da birçok 

Bulgarca sözcükler kullanıma geçirilir (Yenisoy, 2007, s.41). 

6. Sonuç  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’da Komünist Partisi’nin iktidara gelmesi, ülkedeki Türklerin statüsünde ve 

Türkçeye yönelik dil politikalarında köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Bulgaristan’daki Türk azınlığına ve Türk diline 

olan rejimin tutumu 1944 yılından sonra siyasetin temel unsuru olmaktadır. 1944 yılında iktidara gelen yeni yönetim 

Bulgaristan Türklerine büyük ümitler vermiştir. 1944-1958 yılları arasında, Sovyetler Birliği’nde izlenen dil politikalarının da 

etkisiyle, ülkedeki Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde kültürel faaliyetlerle gündelik ilişkilerde etkin bir şekilde 

Türkçenin kullanılması teşvik edilmiş, üniversitelerde Türk dili kürsüleri kurulmuş, Türkçe gazete ve dergiler çıkartılmış, Türk 

tiyatroları açılmış, ulusal radyoda Türkçe programlar hazırlanmış, Türk Öğretmen Enstitüleri kurularak Türkçenin eğitimde 

kullanılması sağlanmıştır. Burada amaç, çok dilli ve çok kültürlü coğrafyada çokluğun teşvik edilmesi ile siyasal bütünlük ve 

komünist ideallere varılacağı varsayımıydı. Ancak daha sonraki yıllarda, özellikle komünist rejimin son dönemlerinde, 

başlangıçta uygulanan çoğulcu dil politikaları zamanla terk edilmiş, yerine baskıcı politikalar başlamış, tek dil yaklaşımları 

benimsenmiştir. 
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