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HAREKETLİ ORTALAMALAR VE ÜSSEL DÜZELTME 

YÖNTEMLERİNİN TAHMİN GÜCÜNÜN ARTIRILMASI: 

TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU TAHMİNİ 

Buğra BAĞCI1 

 

Özet 

Tüm alanlarda olduğu gibi, sosyal bilimler alanında da çok önemli olan geleceğin doğru tahmin 

edilmesi, özellikle ekonomik değişkenler söz konusu olduğunda daha da hayati olabilmektedir. 

Dolayısıyla, yapılan tahminlerin hata oranı, geleceğe dair yapılacak plan ve programların 

başarısıyla direkt ilişkili olmaktadır. Çalışmamızda, hem devletler hem de bireyler açısından 

çok önemli olan finansal değişkenlerden, döviz kuru (Amerikan Doları ve Euro) verileri analiz 

edilmiştir. Daha doğru tahmin sonuçlarına odaklanan bu çalışmada, zaman serilerinin tahmin 

edilmesinde yoğun şekilde kullanılan hareketli ortalama ve üssel düzeltme tekniklerinin 

tahmin sonuçları Fourier serileri ile düzeltilmiş ve yeni tahmin sonuçları elde edilmiştir. 

Fourier serileri ile modifiye edilen modellerden elde edilen sonuçların daha düşük hata 

oranlarıyla, daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hareketli Ortalama, Üssel Düzeltme, Fourier Modifikasyon, 

Tahminleme. 

INCREASE THE ESTIMATE POWER OF MOVING AVERAGE 

AND EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS:   

FORECASTING EXCHANGE RATE IN TURKEY 

Abstract 

The correct prediction of the future, which is also very important in the field of social sciences 

as in all fields, can be even more vital, especially when it comes to economic variables. 

Therefore, the error rate of the estimates is directly related to the success of the plans and 

programs to be made for the future. In our study, exchange rate (US Dollar and Euro) datas 

which are very important for both states and individuals, were analyzed. In this study, which 

focuses on more accurate estimation results, the estimation results of the moving average and 

exponential smoothing techniques, which are used extensively in estimating time series, were 

corrected with Fourier series and new estimation results were obtained. It is concluded that 

the results obtained from models modified with Fourier series are more successful with lower 

error rates. 

Key Words: Moving Average, Exponential Smoothing, Fourier Modification, Forecasting. 
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Gelecek, içerisinde barındırdığı belirsizlik nedeniyle insanlar üzerinde korkuya sebep 

olabilmektedir. İnsanlar da, bu belirsizliği mümkün olduğunca azaltmak için ellerinden gelen 

çabayı göstereceklerdir. Çünkü bu belirsizlik azaltıldığı sürece geleceğe dair sağlıklı planlar 

yapılabilmektedir. Bu noktadan hareketle, tüm çalışma alanlarında olduğu gibi sosyal bilimler 

alanında da geleceğin tahmin edilmesinin hayati öneme sahip olduğu söylenebilir.  

Sosyal bilimler alanındaki tahminleme çalışmalarının büyük bir kısmını, zaman serilerinin 

tahmin edilmesi oluşturmaktadır. Zaman serisi öngörü analizi, sisteme ait geçmiş ve mevcut 

veri noktalarından elde edilen bilgiler ışığında, sistemin gelecekte alabileceği muhtemel 

değerlerin tahmin edildiği süreci ifade etmektedir. Zaman serisi tahmin modelleri sosyal 

bilimler alanında, özellikle hisse senedi endeksleri, döviz kurları, büyüme oranları, enflasyon 

verileri ve faiz oranları gibi finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Mümkün olan 

en küçük hata payı ile öngörüde bulunabilmek, kişilerin, şirketlerin ve hükümetlerin ekonomi 

politikalarında değişikliklere sebep olabilir ve finansal aktörler tarafından daha planlı eylemler 

yapma avantajı sağlayabilmektedir (Kayacan vd., 2010:1784). 

Bu anlamda, hem diğer ekonomik değişkenlere olan etkileri hem de yatırım aracı olarak yoğun 

şekilde kullanılmaları sebebiyle çalışmamızda; döviz kuru (Amerikan Doları ve Euro) fiyatları 

değişkenleri ele alınmıştır. 

Dünyanın daha küresel bir yapıya bürünmesiyle birlikte, yaşanan ekonomik krizlerin 

birçoğunun merkezinde döviz kuru yer almaktadır. Bu anlamda, hem devletlerin belirlediği 

ekonomi politikalarını etkilemesi, hem Türkiye’de özellikle enflasyona etkisi ile bireylerin 

kişisel yaşantılarını etkilemesi, hem de özellikle yüksek enflasyon görülen ülkelerde bir yatırım 

aracı olarak da kullanılması döviz kurunun önemini bir kat daha artırmaktadır. Türkiye’de 

fiyatı en çok araştırma konusu olan döviz, Amerikan Doları ve Euro’dur.  

Döviz kuru, bir ülkenin kendi para biriminin, karşılaştırılan diğer ülke para birimi karşısındaki 

değerini ifade etmektedir. Karşılaştırma yapılan ilgili yabancı para biriminin fiyatı ise, her ne 

kadar piyasa şartlarında arz-talep ilişkisi ile belirleniyor olsa da, ülke içerisindeki yasal 

mevzuatlar bu ilişkinin sınırını belirleyebilmektedir (Doğukanlı, 2008:49).  

Türkiye’de döviz kuru tahmini üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde karşılaşılan 

çalışmalardan bazıları şunlardır. Bircan ve Karagöz (2003) çalışmalarında, Türkiye’de döviz 

kuru tahmininde Box-Jenkins modellerini kullanmış ve en uygun modeli seçmişlerdir. Vergil 

ve Özkan (2007) çalışmalarında, döviz kuru tahmininde parasal yaklaşım modeli ve ARIMA 

modelini kullanmışlardır. Sonuçta, ARIMA modelinin daha iyi tahmin yaptığını 

göstermişlerdir. Altan (2008) çalışmasında, döviz kuru tahmininde yapay sinir ağları ve VAR 

modelini kullanmışlardır. Ayrıca bu iki tahmin sonuçlarının birleştirilmesi ile daha iyi sonuçlar 

elde edilebileceği de gösterilmiştir.  Özkan (2011) çalışmasında, döviz kuru tahmininde 

alternatif bir yaklaşım olarak yapay sinir ağlarını önermiştir. Ayrıca çalışmada döviz kurunun 

gecikmeli değerlerinin kullanıldığı modellerin en iyi tahmin sonucuna ulaştığını da 

göstermiştir.  Özkan (2012) çalışmasında, döviz kuru tahmininde yapay sinir ağları ve parasal 

yaklaşım modelini kullanmıştır. Çalışmanın sonucunda yapay sinir ağlarının daha az hatayla 

tahmin yaptığını göstermiştir. Önalan(2014) çalışmasında, döviz kuru tahmininde Gri tahmin 

modellerinden Gri Markov modelini kullanmıştır. Duran (2014) çalışmasında, Türkiye’de 

döviz kurunu tahmin etmede getiri eğrilerini kullanmıştır. Sonuçta, getiri eğrilerinin bu 

uygulamada kullanılabileceği ve tahmin ufkunun uzaması durumunda daha isabetli sonuçlar 

alınabileceğini göstermiştir.  Tas vd. (2018) çalışmalarında, döviz kuru tahmininde istatistiksel 

yöntem ve yapay sinir ağlarını karşılaştırarak yapay sinir ağlarının daha doğru sonuçlar 
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verebildiğini göstermiştir. Ketboğa (2019) çalışmasında, döviz kuru tahmin etmede kullanılan 

tahmin yöntemleri ve özelliklerinden bahsederek, yöntemlerin ekinliğini tartışmıştır.  

Çalışmamızı diğer çalışmalardan ayıran en önemli özellik, yapılan tahmin sonuçlarına ait hata 

oranlarını, Fourier serileri açılımına ait modifikasyon işlemleriyle daha da düşürerek, tahmin 

doğruluğunu artırmayı amaçlamasıdır. 

Fourier serileri yardımıyla, tahmin tekniklerinin modifiye edilerek daha doğru sonuçlar elde 

etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde karşılaşılan çalışmalar ise şu şekildedir.  

Saremi vd. (2011) çalışmalarında, su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla 

yaptıkları hesaplamalarda, oluşturdukları zaman serilerini analiz etmek için ARIMA ve Fourier 

modifikasyonunu kullanmışlardır. Wang vd. (2012) çalışmalarında, Çin’de elektrik tüketim 

talebi için, elde ettikleri zaman serisini SARIMA metodu ile tahmin ettikten sonra oluşan hata 

terimlerine Fourier dönüşüm uygulamışlardır.    Nguyen vd. (2013) çalışmalarında, Tayvan’da 

havayolu kullanılarak taşınan kargo miktarına ait verileri SARIMA metodu ve bu metodun 

Fourier modifikasyonu ile tahmin etmişlerdir. Shu vd. (2014) çalışmalarında, deniz yolu 

taşımacılığı ile yapılan konteyner sevkine ilişkin zaman serisi verileri yine SARIMA ve onun 

Fourier modifikasyonu ile tahmin etmişlerdir.  Shu vd. (2014) çalışmalarında, Yeni Zellanda’ya 

gelen turist sayısını tahmin etmek için SARIMA ve hata düzeltmeleri modifikasyonu 

kullanmışlardır.  Iwok ve Udoh (2016) çalışmalarında,  tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisini 

analiz etmede ARIMA, ARIMA’nın Fourier modifikasyonu ve Wavelet yöntemlerini 

kullanmışlardır. Eze vd. (2020) çalışmalarında, kadınların hamilelik sırasında yaşadıkları 

sıtma hastalığı sıklık oranına ait verileri ARIMA ve Fourier modifikasyonu kullanarak 

tahminleme yapmışlardır. 

Bütün bu yazılanlar göz önüne alındığında, hem literatür incelemesi sonucu benzer 

çalışmaların bulunmaması ve gelişmeye açık bir çalışma alanı olması, hem de ekonomik 

değişkenlerin yapısı gereği genellikle doğrusal olmayan, stokastik zaman serileri olması 

sebebiyle, konvansiyonel tahmin yöntemleri ile yapılan tahminlerinin hata oranlarının yüksek 

olması, ekonomik değişkenlerin fiyatlarının tahmin edilmesinde bu şekilde bir modifikasyon 

çalışmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Buradan hareketle çalışmamızda, özellikle 

ekonomik değişkenlerin değerlerinin tahmin edilmesinde yoğun şekilde kullanılan hareketli 

ortalamalar ve üssel düzeltme yöntemlerinin modifiye edilerek doğruluk oranlarının 

artırılması amaçlamaktadır. Sonuçta da, yapılan Fourier serisi modifikasyonunun, bu iki 

geleneksel zaman serisi tahmin yönteminin doğruluk oranını artırdığı görülmektedir. 

Çalışmamızın ilerleyen bölümleri şu şekilde tasarlanmıştır. İkinci bölümde, kullanılan 

geleneksel tahmin yöntemlerinden hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme modelleri ile 

Fourier modifikasyon açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, kullanılan veri seti ve özellikleri yer 

almaktadır. Dördüncü bölüm, çalışmanın temel bulgularını içerirken, çalışmamız beşinci 

bölümde genel sonuç, yorum ve öneriler ile sonlandırılmaktadır. 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

Bu bölümde çalışmanın temelinde yer alan iki konvansiyonel zaman serisi analiz tekniği olan 

hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme teknikleri ile Fourier serileri açılımı anlatılacaktır. 

 

2.1. Hareketli Ortalamalar 



Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 
Cilt / Volume:2, Sayı / Issue: 2, Yıl/ Year: 2020 

 

4 
 

 

Ekonomik verilerin tahmin edilmesinde sıklıkla kullanılan tekniklerden bir tanesi de hareketli 

ortalamalar tekniğidir. Hareketli ortalamalar tekniği, özellikle bireysel yatırımcıların 

yatırımlarını yönlendirmelerinde yoğun şekilde kullanılmaktadır.  

Hareketli ortalamalar tekniği, ele alınan değişkende meydana gelen kısa dönemli 

dalgalanmalardan etkilenmeyerek uzun dönemde meydana gelebilecek trendin öngörülmesini 

amaçlamaktadır (Kılıç ve Sözen, 2020).  

Hareketli ortalamalar tekniklerinden en sık kullanılanı, basit hareketli ortalamalar tekniğidir. 

Bu teknikte, ele alınan zaman diliminde gerçekleşen tüm gözlem değerleri eşit öneme sahiptir.  

Çalışmamızda da basit hareketli ortalamalar tekniğinden yararlanılmıştır. 

Genel olarak hareketli ortalamalar tekniğinin işleyişi aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

gerçekleşmektedir. 

𝑀𝐴(𝑛) =
𝑃1 + 𝑃2 + ⋯𝑃𝑛

𝑛
                                                       (1) 

Burada 𝑛 hareketli ortalamanın derecesini göstermekle beraber, bugünkü değeri, önceki kaç 

dönemin etkilediğini ifade etmektedir. 𝑃𝑖, ise 𝑖. zamanındaki gözlem değerini göstermektedir. 

 

2.2.Üssel Düzeltme 

 

Üssel düzeltme tekniği hareketli ortalamalar tekniğinin daha özel bir durumu olarak tasvir 

edilebilir. Basit hareketli ortalamalarda, ele alınan serinin geçmiş dönemlerdeki gözlem 

değerlerine eşit ağırlık verilmektedir. Üssel düzeltme tekniğinde ise, geçmiş dönemdeki gözlem 

değerlerine farklı ağırlıklar verilmektedir. Burada, ele alınan sistemin geçmiş gözlem 

değerlerini ağırlıklandırırken, başlangıç noktasından son gözlem değerine doğru üssel şekilde 

artan bir ağırlıklandırma söz konusudur. Yani üssel düzeltme tekniğinde, daha eski gözlem 

değerlerine daha düşük ağırlık verilirken, daha yeni gözlem değerlerine daha yüksek ağırlık 

verilmektedir (Çağlar, 2007:39). 

Üssel düzeltme tekniğinde geçmiş gözlem değerlerinin farklı şekilde ağırlıklandırılması, 

düzeltme katsayısı vasıtasıyla yapılmaktadır. Düzeltme katsayısının alabileceği değerler               

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 şeklindedir. Buradaki 𝛼 katsayısı farklı gözlem değerlerinin farklı ağırlıklarla modele 

katkıda bulunmasını sağlamaktadır (Üreten, 2005:150). 

Bir zaman serisinin düzeltilmesi, zaman içinde belirli bir noktadaki trendin, o noktaya yakın 

noktalardaki gözlenmiş değerlerin ağırlıklı ortalaması ile ifade edilmesi anlamına gelir. 

Gözlenmiş değerin, trend ve rassal hatanın toplamı olduğu kabul edilir. 

Basit üssel düzeltme modelinin genel ifadesi şu şekildedir. 

𝑃𝑡+1 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)𝑃𝑡                                                         (2) 

Burada, 

𝑃𝑡+1,  (t+1). dönem için tahmin edilen değer, 

𝑦𝑡, t. dönem için gerçek değer, 

𝑃𝑡, t. dönem için tahmin edilen değer, 
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𝛼, düzeltme sabitidir. 

(2) eşitliği kullanılarak herhangi bir sisteme ait zaman serisinin geçmiş dönem verileri 

ağırlıklandırılarak, gelecek dönemlere ilişkin tahminlerde bulunulabilir (Anderson, 1971:472). 

 

2.3.Fourier Serileri Açılımı 

 

Yukarıdaki bölümlerde de anlatıldığı üzere literatürde halihazırda kullanılan birçok zaman 

serisi tahmin yöntemi vardır. Ancak yapılan analizlerde bazı yöntemlerin daha yüksek hata 

oranlarıyla tahminler yaptığı görülmektedir. Böyle durumlarda, söz konusu tekniğin bazı 

dönüşümler yardımıyla, ürettiği tahmin sonuçlarını modifiye ederek daha doğru veriler elde 

edilebilir. Bu çalışmada da tahmin yöntemleri Fourier serileri yardımıyla modifiye edilecektir. 

Tahmin sonuçlarının Fourier serileri kullanılarak dönüştürülebileceğini Tan ve Chang (1996) 

çalışmalarında göstermişlerdir. Sonraki yıllarda da birçok çalışmada bu yöntem kullanılmıştır. 

𝑦(0)(𝑘), gerçek gözlem değeri ve �̂�(0)(𝑘) o gözlemin orijinal yöntem tarafından tahmin edilen 

değeri olmak üzere, 

𝜀(0)(𝑘) = 𝑦(0)(𝑘) − �̂�(0)(𝑘)                                                     (3) 

şeklinde hata terimleri hesaplanmaktadır. 

Bu şekilde, hata terimleri dizisi (4) şeklinde ifade edilebilir. 

𝜀(0) = (𝜀(0)(1), 𝜀(0)(2),… , 𝜀(0)(𝑛))                                             (4) 

Burada elde edilen hata terimleri dizisinin her bir elemanı aşağıdaki gibi Fourier serisine 

açılabilecektir. 

𝜀(0)(𝑘) =
1

2
𝑎0 + ∑[𝑎𝑖 cos (

2𝜋𝑖

𝑇
𝑘) + 𝑏𝑖 sin (

2𝜋𝑖

𝑇
𝑘)] ,   𝑘 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅

𝑧

𝑖=1

                  (5) 

Burada 𝑛 gözlem sayısı olmak üzere,  

𝑇 = 𝑛 − 1,    𝑧 =
𝑛 − 1

2
− 1                                                       (6) 

dir.  

Eşitliklerden de anlaşılacağı üzere 𝑇 zaten bir tamsayıdır, fakat 𝑧 her zaman tamsayı olmak 

zorunda değildir. 𝑧 bir tamsayı olmadığı durumlarda, en yakın tamsayı değeri alınabilir. 

Hata terimlerine ait Fourier serisi açılımı incelendiğinde, her bir hata teriminin iki matrisin 

çarpımı şeklinde yazılabileceği görülmektedir. Bu durum (7) eşitliği şeklinde yazılabilir.  

𝜀(0) = 𝑃𝐶                                                                       (7) 

Burada, 

𝐶 = [𝑎0, 𝑎1, 𝑏1, … , 𝑎𝑛𝑏𝑛]𝑇                                                       (8) 

ve 
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𝑃 =

[
 
 
 
 
 
 
 
1

2
cos (

2𝜋

𝑇
2) sin (

2𝜋

𝑇
2)

1

2
cos (

2𝜋

𝑇
3) sin (

2𝜋

𝑇
3)

. . .

… cos (
2𝜋𝑧

𝑇
2) sin (

2𝜋𝑧

𝑇
2)

… cos (
2𝜋𝑧

𝑇
3) sin (

2𝜋𝑧

𝑇
3)

. . .. . .
. . .
1

2
cos (

2𝜋

𝑇
𝑛) sin (

2𝜋

𝑇
𝑛)

. . .

. . .

… cos (
2𝜋𝑧

𝑇
𝑛) sin (

2𝜋𝑧

𝑇
𝑛)

]
 
 
 
 
 
 
 

               (9) 

dir. 

Burada, 𝐶 katsayılar matrisini hesaplamak için en küçük kareler tekniği kullanılır ve sonuç 

olarak 𝐶 matrisi (10) şeklinde elde edilir. 

𝐶 = (𝑃𝑇𝑃)−1𝑃𝑇𝜀(0)                                                          (10) 

Bu şekilde hata terimleri Fourier serisi açılımı ile düzeltilmiş olur. Düzeltilmiş hata terimleri, 

𝑦𝑓(𝑘) = �̂�(0)(𝑘) + 𝜀𝑓(𝑘)                                                       (11) 

şeklinde kullanılarak yeni tahmin değerleri elde edilebilir (Kayacan vd. 2010:1787). 

 

3. VERİ SETİ ve ÖZELLİKLERİ 

 

Çalışmamızda, Türkiye’de sık kullanılan ekonomik araçlardan döviz kuru (Amerikan Doları ve 

Euro) fiyatlarına ait veriler kullanılmıştır. Çalışmada, 2014:8-2020:3 tarihleri arasındaki aylık 

veriler analiz edilmiştir. Veriler, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden elde 

edilmiştir. Çalışmaya konu olan hiçbir değişkende herhangi bir eksik veriye rastlanmamıştır. 

Analizler için verilerin herhangi bir dönüşüme ihtiyacı olmadığından gerçek veriler 

kullanılmıştır.  

 

4. AMPİRİK BULGULAR 

 

Çalışmamızda Ağustos 2014-Mart 2020 dönemine ait aylık Amerikan Doları ve Euro satış 

fiyatları, ayrı ayrı hareketli ortalama modeli ve üssel düzeltme modeli ile tahmin edilmiştir. 

Her bir gözleme ait elde edilen tahmin değerleri yardımıyla hata terimleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan bu hata terimlerine, Fourier serileri modifikasyonu uygulanarak hatalar 

düzeltilmiş ve söz konusu iki modele ait yeni tahmin sonuçları elde edilmiştir. Dolayısıyla 

toplam 4 farklı modelde tahminler gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda, kullanılan model isimleri 

ve çalışmamızda kullanılan kısa isimleri aşağıda ifade edilmiştir. 

MA: Hareketli Ortalama Modeli 

ÜSSEL: Üssel Düzeltme Modeli 

F-MA: Fourier Serileri İle Modifiye Edilmiş Hareketli Ortalama Modeli 

F-ÜSSEL: Fourier Serileri İle Modifiye Edilmiş Üssel Düzeltme Modeli 

Tablo 1, incelenen dönemde ele alınan ekonomik değişkenlerin gerçek değerlerini 

göstermektedir. 
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Tablo 1: Ele Alınan Değişkenlere Ait Gerçek Değerler 

Tarih Dolar Euro 

Ağustos 2014 2,16 2,88 

Eylül 2014 2,21 2,86 

Ekim 2014 2,26 2,87 

Kasım 2014 2,24 2,79 

Aralık 2014 2,29 2,83 

… … … 

Kasım 2019 5,74 6,35 

Aralık 2019 5,85 6,49 

Ocak 2020 5,93 6,59 

Şubat 2020 6,06 6,61 

Mart 2020 6,33 7,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde Dolar ve Euro değişkenlerinin fiyatlarının düzenli artış gösterdiği 

görülmektedir.  

Çalışmamızda öncelikle bu gerçek değerler kullanılarak hem hareketli ortalamalar hem de 

üssel düzeltme yöntemleriyle tahminler yapılmıştır. Burada, hareketli ortalamalar tekniği 

uygulanırken, hızlı hareketli ortalama olarak MA derecesi 5 alınmıştır. 

Tahminlerin doğruluk değerlerinin hesaplanması için tahminlere ait hata oranları 

hesaplanmıştır. Hata oranlarının hesaplanmasında MAPE (Mean Absolute Percentage Error) 

ve RMSE (Root Mean Square Error) hata ölçütleri kullanılmıştır. Bu hesaplamada kullanılan 

eşitlikler aşağıda verilmiştir. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = (
𝑦(0)(𝑘) − �̂�(0)(𝑘)

𝑦(0)(𝑘)
)                                                      (12) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑
(𝑦(0)(𝑘) − �̂�(0)(𝑘))

2

𝑁

𝑁

𝑘=1

                                                  (13) 

Hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme modeli ile elde edilen tahmin sonuçlarına ait hata 

oranları aşağıdaki tablo 2 ve tablo 3’te yer almaktadır. 

 

Tablo 2: Hareketli Ortalamalar (MA(5)) Tahmin Hata Oranları 

 Dolar Euro 

MAPE 0.056 0.051 

RMSE 0.380 0.405 
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Tablo 3: Üssel Düzeltme Tahmin Hata Oranları 

 Dolar Euro 

MAPE 0.031 0.029 

RMSE 0.215 0.245 

 

Tablo 2 ve tablo 3 dikkatle incelendiğinde üssel düzeltme modelinin, tahmin ettiği değerlerin 

gerçek değerlere daha yakın olduğu ve incelenen verilerin üssel düzeltme modeliyle daha iyi 

uyum gösterdiği görülmektedir. 

Analizlerin ikinci aşamasında, hem hareketli ortalamalar hem de üssel düzeltme modeli ile 

elde edilen tahminlere ait hata terimlerine Fourier dönüşümü uygulanmıştır. Burada gerekli 

olan parametreler, 𝑛 = 68 olmak üzere; 

𝑇 = 𝑛 − 1 = 67  𝑣𝑒    𝑧 =
𝑛 − 1

2
− 1 = 32,5 

şeklinde hesaplanmıştır. Burada 𝑇 bir tamsayı, 𝑧 ise tamsayı olacak şekilde seçilebileceğinden 

𝑧 = 32 olarak alınmıştır. 

Bu şekilde, Fourier dönüşümü matrisi ile kalıntılar yeniden değerlendirilmiş ve elde edilen 

tahmin değerleri tekrar hesaplanmıştır.  

F-MA ve F-Üssel modelleri ile elde edilen tahmin sonuçlarına ait hata oranları aşağıdaki tablo 

4 ve tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 4: F-MA(5) Modeli Tahmin Hata Oranları 

 Dolar Euro 

MAPE 0.003 0.003 

RMSE 0.020 0.017 

 

Tablo 5: F-Üssel Modeli Tahmin Hata Oranları 

 Dolar Euro 

MAPE 0.003 0.003 

RMSE 0.013 0.015 

 

Tablo 4 ve tablo 5 incelendiğinde, Fourier dönüşümünün her iki tahmin tekniğini de birbirine 

çok yakın doğruluk oranlarına getirdiği görülmektedir. 

Her bir değişkene ait gerçek değerler, hareketli ortalamalar ile elde edilen tahmin değerleri ve 

Fourier serileri ile modifiye edilen hareketli ortalamalar modeli ile elde edilen tahmin 

değerlerinin birlikte yer aldığı aşağıdaki grafikler şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1: Değişkenlere Ait Gerçek Değerler-MA ve Gerçek Değerler-F-MA Grafikleri 

 

Grafiklerden de görüleceği üzere hareketli ortalamalarda gerçek değerden uzaklaşan değerler 

Fourier dönüşüm ile gerçek değerlerin izlediği yola yaklaştırılmış ve böylece hata oranı 

azaltılmıştır. 

Çalışmamızda kullanılan ikinci teknik olan üssel düzeltme tekniği ile elde edilen tahmin 

değerleri, Fourier modifikasyonlu üssel düzeltme modeline ait tahmin değerleri ve gerçek 

değerlere ilişkin zaman seyri grafikleri aşağıdaki şekil 2’de elde edilmiştir.  
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Şekil 2: Değişkenlere Ait Gerçek Değerler-Üssel D. ve Gerçek Değerler-F-Üssel Grafikleri 

 

Burada da, hareketli ortalamalarda elde edilen sonuca benzer şekilde üssel düzeltme 

modelinde gerçek değerlerden uzaklaşan tahmin değerleri Fourier düzeltme ile gerçek 

değerlerin izlediği çizgiye yaklaştırılmış ve böylece hata oranı mümkün olduğunca 

azaltılmıştır. 

 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Çalışmamızda, Türkiye’de sıklıkla kullanılan ekonomik araçlardan Amerikan Doları ve Euro, 

verileri kullanılmıştır. Öncelikle hem kişi ve kurumların tasarruflarını değerlendirmesi 

sebebiyle yatırım aracı olarak, hem de diğer ekonomik değişkenlere etkileri sebebiyle, bu 

değişkenlerin mümkün olduğu kadar doğru tahmin edilmesi büyük önem arz etmektedir.  
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Çalışmamızda, ele alınan bu değişkenlerin kendi geçmiş değerlerinden etkilendiği 

düşüncesiyle tek değişkenli olarak değerlendirilmişlerdir. Bu anlamda, tek değişkenli zaman 

serilerinin analiz tekniklerinden olan hareketli ortalamalar ve üssel düzeltme teknikleri 

kullanılmıştır. Modifikasyon işlemi yapmadan önce, orijinal tekniklerden elde edilen 

tahminlerde, üssel düzeltme tekniğinden üretilen sonuçların başarılı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  Buradan yapılacak çıkarım, ele alınan ekonomik değişkenlerin fiyatlarının daha 

eski değerlerinden daha az, daha yakın geçmişteki değerlerinden daha çok etkilendiğidir. 

Çünkü üssel düzeltme tekniğinin alt yapısı bu şekilde geçmiş değerlere farklı katsayılar 

hesaplayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Çalışmamızın ana amacı, yapılan tahmin hatalarının azaltılması ve daha doğru sonuçların elde 

edilmesine dayandığı düşüncesinden hareketle, orijinal modellere ilişkin tahmin sonuçları 

Fourier serileri ile modifiye edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda, hem hareketli ortalamalar 

hem de üssel düzeltme tekniklerinin Fourier serileri modifikasyonlarının daha yüksek 

doğruluk oranına sahip sonuçlar ürettiği görülmüştür. Sonuçta, analizlerde sıklıkla kullanılan 

konvansiyonel tahmin modellerinin çeşitli modifikasyonlarla çok daha doğru tahminler 

üretebileceği gösterilmiştir.  
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SANAL KAYTARMA DAVRANIŞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN 

ETKİSİ: KAMU VE ÖZEL İŞLETMELERDE KARŞILAŞTIRMALI 

BİR ARAŞTIRMA1 

Gökben BAYRAMOĞLU2& Nida PALABIYIK3 

 

ÖZET 

İnternet, iletişimin çok hızlı ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak 

sağlayarak insanların hayatlarını hiç tahmin edilmeyecek bir biçimde değiştirmiştir. 

Araştırma, alış-veriş, online bankacılık, müzik ya da film indirme gibi birçok işlem internet 

üzerinden bir tıkla gerçekleştirilebilmektedir. Artık bilgisayarın ya da internetin olmadığı bir 

çalışma ortamını hayal etmek olanaklı değildir. İnternet, çalışanların daha hızlı ve akılcı bir 

biçimde çalışmasına ve verimliliğin artmasına yardımcı olmaktadır. Karşı konulamaz bir 

cazibe merkezi olan internet, beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Sanal kaytarma 

davranışı ise bunlardan biri olup “çalışanların, iş saatleri içerisinde interneti kişisel amaçlarla 

kullanması” olarak tanımlanmaktadır.  Sanal kaytarma; önemsiz sanal kaytarma (iş dışı mail 

alıp gönderme vb.) ya da ciddi sanal kaytarma (online kumar oynama, yetişkin sitelerini ziyaret 

etme vb.) şeklinde olabilmektedir. Üretkenlik karşıtı olarak kabul edilen sanal kaytarma, 

işletmeler için önemli maliyetlere neden olmaktadır. Sanal kaytarma davranışına neden olan 

faktörler tam olarak bilinmemekle birlikte, örgütsel politikaların ve uygulamaların adil 

olmadığını düşünen çalışanların, bir tepki davranışı olarak kaytarmaya yöneldikleri 

bilinmektedir.  

Bu çalışmada, sanal kaytarma davranışında örgüt ikliminin etkisinin araştırılması 

hedeflenmiştir. Bu kapsamda kamu ve özel sektörde çalışan 201 kişiyle anket yapılmıştır. Elde 

edilen veriler; t-testi, korelasyon, anova ve regresyon analizleriyle incelenmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda; sanal kaytarma davranışının yaş, eğitim, kıdem süresi ve çalışılan kurum 

bakımından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Buna karşın cinsiyet ve çalışma süresi 

bakımından farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Örgüt ikliminin özel ve kamu sektörü 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiş olup bu farklılık özel 

sektörden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yapılan analiz sonucunda örgüt ikliminin sanal 

kaytarma davranışı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Kamu sektöründeki örgüt iklimi, 

önemli SK davranışının %10’nu (düzeltilmiş R2=0,095, sig=,017); önemsiz SK davranışının ise 

%39’nu (düzeltilmiş R2=0,393, sig=,000) açıklamaktadır. Özel sektördeki örgüt ikliminin, 

önemli SK davranışının %47’sini (düzeltilmiş R2=0,471, sig=,000); önemsiz SK davranışının 

ise %53’nü (düzeltilmiş R2=0,526, sig=,000) açıklamaktadır.  

Anahtar Kelimeler : Sanal kaytarma, örgüt iklimi 

Jel Kodları  : M10. 

 

                                                 
1 Bu çalışma, 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur 
2 Doç. Dr. Gökben BAYRAMOĞLU,  
3 Öğr. Gör. Nida PALABIYIK, 
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THE EFFECT OF ORGANIZATION CLIMATE ON CYBERLOAFING 

BEHAVIOR: A COMPARATIVE RESEARCH IN PUBLIC AND PRIVATE 

ENTERPRISES 

ABSTRACT 

By allowing communication to be done very quickly and much easier, the internet has changed 

people's lives in an unpredictable way. Many operations such as research, shopping, online 

banking, music or movie downloads on the Internet can be performed with a single click. It is 

no longer possible to possible to imagine a working environment without a computer or 

internet. The internet allows employees to work faster and more rationally and helps increase 

productivity. Internet, which is an irresistible attraction, brings some problems with it. 

Cyberloafing is one of them and it can be defined as "employees use the internet for personal 

purposes during working hours." Cyberloafing can be in the form of insignificant cyberloafing 

(personal e-mailing, etc.) or significant cyberloafing (online gambling sites or surfing adult 

sites, etc.). Cyberloafing, which is regarded as counterproductivity, causes a significant cost for 

businesses. Although the factors that cause cyberloafing are not fully known, employees who 

think that organizational policies and practices are unfair are known to tend to cyberloafing as 

a response behavior.  

In this study, it was aimed to investigate the effect of organizational climate on cyberloafing 

behavior. In this context, a survey was conducted with 201 people working in public and private 

sectors. The obtained data were analyzed by t-test, correlation, ANOVA and regression 

analysis. As a result of the analyzes, it was determined that cyberloafing differs in terms of age, 

education, seniority, and institution. In contrast, it does not differ in terms of gender and 

duration of working hours. It has been found out that the organizational climate shows a 

statistically significant difference between the private and public sectors and this difference is 

due to the private sector. In addition, it has been determined that the climate of in the public 

sector explains 10% of significant cyberloafing behavior (adjusted R2= 0,095- sig= ,017); 39% 

of the insignificant cyberloafing behavior (adjusted R2= 0,393- sig= ,000).  The organizational 

climate of the private sector explains 47% of significant cyberloafing (adjusted R2= 0,447- sig= 

,000); 53% of the insignificant cyberloafing behavior  (adjusted R2= 0,526- sig= ,000). 

Keywords  : Cyberloafing, Organizational Climate  

Jel Codes  : M10. 

1. GİRİŞ  

İnternet, işletmelerin bilgi ekonomisinin acımasız rekabet koşullarında başarılı olması ve 

entelektüel sermayenin bilgi ve deneyimlerinden tam olarak yararlanılabilmesi için kritik bir 

unsur haline gelmiştir (Baturay ve Toker, 2015:358). İnternet, iletişimin çok hızlı ve kolay bir 

şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak insan yaşamını inanılmayacak bir biçimde 

değiştirmiştir. İnternette sohbet, araştırma ya da alışveriş yapma, online bankacılık, müzik ya 

da film indirme gibi birçok işlem bir tıkla gerçekleştirilebilmektedir (Ibrahim, Shamsudin ve 

Subramaniam, 2013: 1).  
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Sağladığı sınırsız olanaklarla çok güçlü bir iletişim ve medya teknolojisi olan internet, 

insanların ruh halini ve davranışlarını değiştirebilecek düzeyde psikolojik özelliklere sahiptir.  

Bu yönüyle internet, insanların günlük davranışlarını etkileyerek çalışma tarzlarını önemli 

ölçüde değiştirebilmektedir (Greenfield ve Davis, 2002: 347). İletişim teknolojilerinin 

etkilediği bir diğer unsur ise ev ve iş arasındaki çizgilerin bulanıklaşmasıdır. Günümüzde 

insanların iş ve özel yaşam alanları arasında geçiş yapması doğal bir hale gelmiştir. Artık 

çalışanlar, ailesiyle birlikteyken işle ilgili çalışmaya devam ettiği gibi iş saatleri içerisinde de 

kişisel işleriyle ilgilenebilmektedir. Bu durum ise iş saatlerinin, kişisel işler için harcanmasına 

neden olmaktadır. 

Günümüzde işletmeler için oldukça önemli bir problem olan sanal kaytarma  “çalışanların iş 

saatleri içerisinde internet kaynaklarını kendi kişisel işleri için kullanması” olarak 

tanımlanmaktadır. Sanal kaytarma, kişisel e-posta alma ya da gönderme, iş dışı web sitelerini 

ziyaret etme, internette sörf ve iş dışı bilgilerin indirilmesi vb. faaliyetleri kapsamaktadır 

(Restubog vd., 2011: 247). Charlier vd. (2017: 132) ise sanal kaytarmayı “işyeri normlarını ihlal 

eden ve örgüt ve/veya çalışanlara zarar verme potansiyeline sahip bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin (e-posta, anlık mesajlaşma vd. bilgisayar teknolojileri) kullanılması” olarak 

tanımlamaktadır. 

Sanal kaytarma davranışı, örgütler açısından önemli bir maliyet unsuru olması nedeniyle 

literatürde geniş ölçüde araştırılan bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Sanal kaytarma 

davranışıyla ilişkilendirilen başlıca kavramlar arasında demografik özellikler (Blanchard ve 

Henle, 2008; Prasad, Lim ve Chen, 2010; Lim ve Chen, 2012; Jia, Jia ve Karau, 2013) örgütsel 

adalet (Lim, 2002; de Lara, 2007), örgütsel vatandaşlık (Rajahhimah ve Lim, 2011; Çınar ve 

Karcıoğlu, 2015) ve iş stresi (Henle ve Blanchard, 2008) vb. değişkenler sayılabilmektedir.  

Sanal kaytarma davranışı, çalışanların örgüte ilişkin algı ve tutumlarının bir yansıması olarak 

düşünülmektedir. Çalışan, adaletsiz bir süreç algıladığında ya da kişisel beklentileriyle örgütsel 

amaçların uyumlu olmadığını hissettiğinde bir tepki olarak kaytarma davranışına 

yönelmektedir. Bu durum, örgüt iklimi ve sanal kaytarma davranışı arasında güçlü bir ilişki 

olabileceğine dair bir düşünceyi akla getirmektedir. Ancak konuya ilişkin literatür 

incelendiğinde örgüt iklimi ve sanal kaytarma arasındaki ilişkiye vurgu yapan kaynakların 

teorik çalışmalardan ibaret olduğu ve ampirik çalışmalarla yeterince desteklenmediği 

görülmektedir. Türkçe literatürde sanal kaytarma ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmaların araştırılması sürecinde sadece Arık (2016) tarafından yazılan yüksek lisans tezine 

ulaşılmıştır. Konuyu etik iklim açısından inceleyen çalışmalara rastlanmakla birlikte, örgüt 

iklimin doğrudan etkisini ampirik sonuçlarla ortaya koyan çalışmalara gereksinim olduğu 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada, kamu ve özel sektör işletmelerinde hüküm süren örgüt 

ikliminin sanal kaytarma davranışına olan etkilerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyarak 

literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

2. SANAL KAYTARMA KAVRAMI 

Kurum içi ve dışı iletişim için tesis edilen internet, çalışanların daha hızlı ve akılcı bir biçimde 

çalışmasına ve böylece verimliliğin artmasına olanak sağlamıştır. İnternetin sağladığı en 

önemli yararlar arasında bilgiye erişimin kolaylaşması, maliyetlerin azalması, ürün hayat 

seyrinin kısalması, küresel iletişimin gelişmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlanmasının 

kolaylaşması sayılabilmektedir (Liberman vd., 2011:2192).  
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Ancak çok güçlü bu iletişim teknolojisi; insanlarda alkol, sigara ve uyuşturucu gibi psikoaktif 

tepkileri uyarabilecek önemli psikolojik unsurları içermektedir. Tıpkı diğer bağımlılıklarda 

olduğu gibi internet de bilgi edinme, sohbet, kumar, cinsel tatmin ve alışveriş imkanlarıyla 

güçlü bir cazibe merkezi olup sürekli çevirimiçi olma isteği yaratmaktadır. Bu yönüyle karşı 

konulamaz bir potansiyele sahip olan internetin olmadığı çalışma ortamı, insanlar için 

katlanılması güç bir yoksunluk duygusu yaratmaktadır. Bazı çalışanlar, bu güçlü etkilerin 

üstesinden rahatlıkla gelebilirken; bazı çalışanlar ise bu etkilerden müstarip olarak internet 

kaynaklarının kötüye kullanılmasına neden olmaktadır (Greenfield ve Davis, 2002: 347). 

İnternetin kötü kullanım şekillerinden en bilineni, sanal kaytarma (SK) olarak tanımlanan 

çalışanların şirket tarafından sağlanan interneti ve e-postayı iş dışı nedenlerle kullanmasıdır 

(Sheikh, Atashgah ve Adibzadegan, 2015: 172). SK iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi 

zamanını boşa harcayan, aylak kişi anlamına gelen kaytarmadır. 1995 yılında “siber” terimi, 

bilgisayarların araç olarak kullanıldığı bilgisayar bilimlerine dayalı ifadeler için kullanılmıştır. 

Bu nedenle siber (sanal) kaytarma, çalışanın bilgisayar ve internet nedeniyle zamanını boşa 

harcamasıdır. Yani, kişinin internet nedeniyle zamanını boşa harcaması ve işiyle değil kişisel 

işleriyle ilgilenmesi anlamına gelmektedir (Jandaghi vd., 2015: 335).  

Literatürde bu kavram; siber aylaklık, işle ilgili olmayan bilgi işlem, siber engelleme, çevirim 

içi kaytarma,  internet sapması, sorunlu internet kullanımı, internetin kötüye kullanımı, işte 

kişisel web kullanımı ve internet bağımlılığı rahatsızlığı gibi birçok değişik şekilde 

tanımlanmaktadır. Bunların arasında en yaygın olarak kullanılan terimler ise sanal kaytarma, 

siber aylaklık ve iş dışı internettir (Özler ve Polat, 2012).   

İnsan kaynakları uzmanları, çalışanların toplam iş saatinin yaklaşık olarak bir saatini 

internette sörf yaparak harcadıklarını ve internetin yaklaşık %30-65’ının kişisel işler için 

kullanıldığını ifade etmektedir. Bu durum, yılda yaklaşık 54 milyar dolarlık iş kaybına neden 

olmaktadır (Sheikh, Atashgah ve Adibzadegan, 2015: 172; Liberman vd., 2011: 2192). 

Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur. TUİK’in (2019) verilerine göre ise hane 

halkının %98’i hergün internet hizmetlerinden yararlanmaktadır. Tablo-1 ise TUİK (2019) 

verilerine göre Türkiye’de internetin kullanım amaçlarını göstermektedir.  

Tablo 1: Türkiye’de kişilerin interneti kullanım amaçları 

  Toplam Erkek Kadın 

Mesajlaşma 93,9 93,3 94,6 

İnternet üzerinden telefonla görüşme/ video görüşmesi (webcam ile)  82,7 80,7 85,0 

Sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma 81,4 84,5 77,7 

Müzik dinlemek (Web radyosu dahil) 71,5 72,6 70,2 

Çevrimiçi haber okuma 69,8 74,5 64,3 

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.)  69,3 65,9 73,2 

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama 65,0 68,5 60,9 

İnternet bankacılığı 47,1 59,0 33,0 

E-Posta gönderme / alma 46,2 52,5 38,8 
Kendi oluşturduğu metin, fotoğraf, müzik, video vb. içerikleri herhangi bir web sitesinde 
paylaşmak  42,5 44,5 40,2 

Web siteleri aracılığıyla görüş paylaşma 23,6 25,8 20,9 

Mal veya hizmet satışı 21,8 25,8 17,0 

İş arama ya da iş başvurusu yapma 10,6 11,2 9,9 

Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma 9,1 11,0 6,8 
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SK’nın nedenlerine ilişkin çok fazla araştırma olmamakla birlikte, çalışmalar işyerindeki 

olumsuz davranışlara bir tepki olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Liberman vd. (2011: 

2193) SK davranışına neden olan faktörleri; çalışanların iş tutumları (işe katılım ve içsel 

motivasyon), örgütsel faktörler (meslektaşların SK’ya ilişkin bakış açıları ve internet 

kullanımına ilişkin yönetim desteği), internet-dışı kaytarma davranışları (iş arkadaşlarıyla 

sohbet etme ya da işle ilgili olmayan işlerin yapılması) ve çalışanların SK’ya ilişkin tutumları 

olmak üzere dört başlık altında incelemektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda genç çalışanlarda, 

erkeklerde, yükseköğrenim düzeyi olan bireylerde, daha yüksek kazanç ve daha yüksek statülü 

işlerde çalışanlarda sanal kaytarmanın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Baturay veToker, 

2015: 359; Lim ve Chen, 2012).  

Blanchard ve Henle (2008), SK’yı önemli ve önemsiz olmak üzere iki boyutta incelemiştir. 

Önemsiz SK kişisel e-posta gönderip alma vb. faaliyetleri içerirken; önemli SK çevrimiçi kumar 

sitelerini ya da yetişkinlere yönelik siteleri ziyaret etme gibi davranışları ifade etmektedir. 

Anandarajan, Devine ve Simmers (2004) ise kişisel web kullanımı davranışını (KWKD) 

türlerini dört grupta toplamıştır: 

 Yıkıcı KWKD: Yetişkin sitelerini ziyaret etme, çevirimiçi kumar oynama, müzik indirme 

 Eğlenme amaçlı KWKD: Web’te amaçsızca gezinme, hafta sonu dinlenme/eğlenme 

faaliyetlerini ayarlama, hobilerini keşfetme ve satın almak istediği ürünleri araştırma vb.) 

 Öğrenme amaçlı KWKD: İşletme ilgili haberleri araştırma, eğitim/geliştirme 

olanaklarını araştırma, profesyonel birliklerin web sitelerini ziyaret etme ve gelişmeleri 

okuma vb. 

 Belirsiz KWKD: Sohbet odalarında işletme ile ilgili konuşma, hükümetin web sayfasını 

ziyaret etme ya da sohbet odalarında diğer işletmelerle ilgili bilgi duyma vb.).  

Şekil-1 SK’nın türlerini özetlemektedir (Charlier vd., 2017: 133).  

 

Şekil 1: Sanal kaytarmanın türleri 
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3. SANAL KAYTARMANIN İŞLETMELER AÇISINDAN ETKİLERİ  

İnternet kullanımı ve istismarından kaynaklanan birçok psikolojik ve davranışsal etkilerin 

varlığı bilinmektedir. Akıl sağlığı ile ilgili çalışmalar yapan klinisyenler, İK direktörleri ve iş 

danışmanlarının çoğu; internetin evlilik, ilişkiler ve çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkilerine 

dair geniş bir birikime sahiptir (Greenfield ve Davis, 2002, s. 347).  

Çalışanların bilgi işlem kaynaklarını kişisel kullanımlarıyla doldurması, işletmenin bant 

genişliğinin tıkanmasına ve sistem performansının düşmesine neden olmanın yanı sıra 

üretkenliği azalmasına, güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına ve bilgisayar virüsü risklerinin 

artmasına da yol açmaktadır. Ayrıca işletmeleri taciz (iş arkadaşlarına e-posta yoluyla 

cinsiyetçi veya ırkçı şakaların gönderilmesi), telif hakkı ihlali internetten izinsiz program, 

doküman vb. materyalleri indirilmesi) ya da hakaret nedeniyle tazminat gibi yasal 

yükümlülüklere neden olmaktadır. Sohbet odalarında işletmeyle ya da bir yöneticiyle ilgili 

söylentiler yayınlamak ve ihmalkâr işe alım (müşteriyi siber takip eden bir çalışan) gibi 

sorunlar nedeniyle örgüt içi ilişkilere de önemli zararlar verebilmektedir (Henle, 2006: 146). 

Scheuermann ve Langford (1997: 848) ise internet kullanımına ilişkin sorumluluğuna vurgu 

yapmakta ve söz konusu sorumluluğu “işletmeye giren materyal” ve “işletmeden çıkan 

materyal” olmak üzere iki boyutta incelemektedir. İşletmeye giren materyal; yetişkin 

sitelerinden veri indirme, yasa dışı ya da nefret söylemi içeren bilgiler, lisanslı olmayan 

program ya da telif hakkıyla korunan materyal indirme olarak tanımlanırken; işletmeden çıkan 

materyal ise etik/yasa dışı ya da işletmeye zarar verici bilgileri kapsamaktadır. İster işletmeye 

giren isterse çıkan materyal olsun işletme potansiyel olarak yükümlü olup hukuki olarak 

sorumluluk taşımaktadır.  

Greenfield ve Davis (2002) tarafından yapılan ve 224 şirketin katıldığı online araştırma bu 

sorunun boyutlarını ortaya koyar niteliktedir. Çalışmaya katılan işletmelerin neredeyse 

hepsinin internet kullanımına ilişkin internet erişim politikaları (IAP) olmasına rağmen 

internet kullanımıyla ilgili olarak ciddi bir sorunla karşı karşıya oldukları tespit edilmiştir. Söz 

konusu işletmeler, çalışanlarının %60’ına interneti uygunsuz kullanımından dolayı disiplin 

cezası uygularken; %30’nun ise sözleşmelerinin feshedildiğini bildirmiştir. Yetişkin sitelerine 

erişim, online sohbet, oyun oynamak, yatırım yapmak veya işyerinde alışveriş yapmak disiplin 

cezası ya da feshin başlıca nedenleri arasında gösterilmiştir. Ayrıca verimlilik kaybı dışında 

internet şebekesinde yoğunluk, kötü amaçlı yazılımlara karşı savunmasızlık, hırsızlık ya da telif 

hakkı ihlalleri, taciz ya da hakaret gibi hukuki sorumluluk gerektiren durumlara da neden 

olabilmektedir.  

Ancak literatürde iş saatleri içerisinde kişisel amaçlarla internetin kullanılmasını olumsuz bir 

durum olarak değerlendirmeyen araştırmalar da mevcuttur. Bu alternatif bakış açısı; 

insanların işyerinde interneti kişisel işleri için kullanmalarının,  tıpkı evde işle ilgili maillere ve 

aramalara cevap vermesinin beklendiği gibi iş-özel yaşam arasındaki sınırların 

bulanıklaşmasından kaynaklandığı yönündedir. Yani internetin kişisel kullanımını olumlu 

olarak değerlendiren araştırmacılar, bu durumu sınır geçici bir faaliyet olarak 

değerlendirmekte ve bu geçişlerin bireyin iş/yaşam dengesi açısından olumlu olduğunu ifade 

etmektedir (Körnig ve De La Guardia, 2014). Coker (2013), internetin iş dışı faaliyetler için 

kullanılmasının kişilerin molalarını daha keyifli hale getirdiğini ve bu nedenle de olumlu olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  
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Andreassen vd. (2014: 1) ise SK davranışının stres ve can sıkıntısını azalttığını ve iş tatmini- 

yaratıcılığı ise artırdığını belirtmektedir.  SK; günlük rutinlere farklılık kazandıran ve 

çalışanların enerji seviyelerini arttırmalarına yardımcı olan ve iş performanslarının artmasını 

sağlayan periyodik bir mola olarak değerlendirilmekte ve stres azaltıcı bir faktör olarak 

değerlendirildiği çalışmalar söz konusudur (Baturay ve Toker, 2015: 359). Bu çalışmalarda, 

internetin yaratıcılığı, esnekliği ve arkadaşlığı arttırdığı ve bu nedenle bir öğrenme ortamının 

gelişmesini sağlayan ve gerçekten bir gereksinim olan bir sapma davranışı olarak kabul 

edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Blanchard ve Henle, 2008: 1069). İnternette sörf yapan 

çalışanlar, çalıştıkları kurum için daha değerli fikirler üretebilmekte ya da işiyle ilgili bilgi ve 

becerileri geliştirebilmektedir (Anandarajan, Devine ve Simmers, 2004).  

4. ÖRGÜT İKLİMİ  

Örgüt iklimi ve örgüt kültürü, personelin çalışma koşullarını deneyimleme biçimlerinin 

anlaşılmasında kullanılan iki kavramdır. Örgüt iklimi; “üyelerin deneyimledikleri olaylara, 

politikalara, uygulamalara ve süreçlere ilişkin olarak paylaştıkları anlamları ve 

ödüllendirilen, desteklenen ve beklenen davranışları” ifade etmektedir (Ehrhart, Schneider, 

ve Macey, 2013). Üyeler tarafından anlamlandırılan bu yapı, bir örgütün a) üyeler tarafından 

deneyimlenen b) üyelerin davranışlarını etkileyen c) belirli bir özellikler/tutumlar seti olarak 

tanımlanan kalıcı içsel yapı olarak tanımlanabilir (Burton, Lauridsen ve Obel, 2004).  

Litwin ise örgüt iklimini “üyelerin çalışma ortamında doğrudan veya dolaylı olarak 

algılayabildikleri ölçülebilir özellikler grubu” olarak tanımlamaktadır. Birçok gözlem ve 

deneyime dayalı bir bilişsel yapılanma olan örgüt iklimi, bütün bu gözlemlerin ve deneyimlerin 

anlamlandırılmasını ifade eder. Örgütün nasıl faaliyet gösterdiğine ilişkin bilişsel harita olarak 

işlev gören bu algılar, belirli bir durumda hangi davranışın daha doğru olduğunun 

tanımlamasına yardımcı olmaktadır (Koys ve DeCotiis, 1991: 266). Bu nedenle iklim, bireysel 

davranışların örgütsel taleplere uyarlanmasına, belirsizliğin azaltılmasına ve koordinasyonun 

arttırılmasına yardımcı olmaktadır (Ehrhart ve Raver, 2014: 155). Bunun yanı sıra örgüt iklimi; 

öğrenme, performans, işgücü devir hızı ve devamsızlığı etkileyen psikolojik, çok boyutlu ve 

karmaşık bir olgu olarak kabul edilmektedir (McMurray, Scott ve Pace, 2004) 

Örgüt iklimi; bireysel otonomi, pozisyonlara uygulanan yapı derecesi, ödül odağı, 

değerlendirme, sıcaklık ve destek gibi değişkenler kullanılarak birçok farklı şekilde 

ölçülmektedir. Örgüt iklimi, örgütteki bireylerin bir özelliği olarak değil örgütün psikolojik bir 

ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bireysel seçimle değerlendirilebilmekle birlikte 

örgüt iklimi, “kurumsal analiz düzeyinde” düşünülmeli ve ölçülmelidir. Bir örgütün iklimi 

(güven derecesi, morali, çatışması, ödül eşitliği, liderin güvenirliliği ve değişime direnci vb.), 

örgütsel başarının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.  

5. SANAL KAYTARMA DAVRANIŞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN ETKİSİ 

SK davranışı, geniş anlamda “önemli örgütsel normları ihlal eden ve gönüllü olarak 

gerçekleştirilen bir davranış” olarak işyerinde sapma ya da üretkenlik dışı bir davranış olarak 

kabul edilmektedir (Blau, Yang ve Ward-Cook, 2006: 9).    Vardi ve Weitz  (2003) SK gibi 

üretkenlik dışı davranışların, bireysel ve örgütsel faktörlerin etkileşiminin bir sonucu 

olduğunu ileri sürmektedir. Üretkenlik dışı davranışları etkileyen bireysel faktörler arasında 

kişilik, işletme-çalışan değerlerinin uyumluluğu, sadakat ve görev bilinci, kişisel durumlar ve 
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kişisel ihtiyaçların tatmininde eksiklik vb. unsurlar yer alırken örgütsel faktörler arasında ise 

denetim mekanizmaları, amaçlar, bağlılık ve örgüt kültürü/iklimi sayılabilmektedir. 

Çalışanların tutum/davranışları, duyguları ve örgütün benimsediği kuralların etkileşiminden 

ortaya çıkan örgüt iklimi, çalışanların tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Kişisel 

beklentiler ve örgütsel hedefler uyumlu olduğunda ve çalışanlar yöneticileri tarafından 

desteklendiklerini hissettiklerinde örgüt içerisindeki iklim olumlu olarak algılamakta ve bunun 

sonucunda olumlu davranışlar sergilemektedirler. Bunun tam tersi durumda, yani örgütten 

beklentileri karşılanmadığında, örgütün vizyonunu benimsemediklerinde ya da çalışma 

ortamını olumsuz olarak değerlendirdiklerinde üretken olmayan davranışlar sergileme 

eğiliminde olmaktadırlar (Kanten ve Ülker, 2013: 146).  

Mastrangelo vd. (2006) SK davranışını açıklamak için geliştirdikleri ABCD modelinde örgüt 

iklimine de yer verilmektedir. Bu model; bilgisayar/internete erişim (Access to computer), işe 

ara verme (Breaks from work), örgüt iklimi (Organizational climate) ve bireysel farklılıklar 

(Individual Differences) olmak üzere 4 faktörü içermektedir. Model örgütsel iklimin; 

oryantasyon, eğitim ve İK politikalarının sunumu gibi çeşitli biçimsel ve biçimsel olmayan 

sosyalleşme süreçleriyle çalışanların örgüte ilişkin algılarının şekillendirmesine yardımcı 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Çalışanlar iş ortamında algıladıkları özelliklerine göre yaptıkları 

işleri de değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler ise iş tatmini, işe katılım, iş gücü devir hızı, 

gecikme ve devamsızlık davranışlarını etkilemektedir (Charlier vd., 2017: 137).  

Lim (2002) “Çalışanlar neden kaytarır?” sorusuna sosyal mübadele ve örgütsel adalet 

perspektifinden yaklaşarak insan etkileşimlerinin sosyo-ekonomik bir bakış açısıyla 

değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Yani çalışanlar, gösterdikleri çabalarla 

aldıkları ödülleri karşılaştırmaktadır. Çalışanlar, yöneticilerin ya da iş arkadaşlarının 

kendilerine haksız bir şekilde davrandıklarını düşündüklerinde SK davranışına yönelmektedir 

(Askew vd., 2014: 510). Yani çalışanlar, özellikle olumsuz sonuçlara yol açabilecek örgüt 

politikalarının adil olduğuna inanmadığı zaman bu politikaların beklenen etkiyi sağlamaları 

oldukça zorlaşacaktır (Henle, Kohut ve Booth, 2009: 902). Bu yüzden yöneticilerin, çalışanlara 

saygı ve güven içeren bir tutumla yaklaşması, adil politikalar ve kurallar uygulaması ve 

çalışanların refahını gözeten süreçler tasarlarsaması halinde çalışanların pozitif davranma 

olasılıkları artacaktır. Diğer bir deyişle örgütte hüküm süren iklim, çalışanların pozitif ya da 

negatif tepki vermesini belirleyecektir (Kanten ve Ülker, 2013: 149). Hartijasti ve Fathonah 

(2015), çeşitli endüstrilerden 313 katılımcı ile yaptıkları araştırmada internet kullanım 

politikalarının, adil ve objektif bir şekilde belirlenip  uygulandığında daha etkili olduğunu 

tespit ettiği çalışma da bunu destekler niteliktedir.  Bu açıdan bakıldığında SK davranışı, 

adaletsizliklerin giderilmesinin ya da adaletin elde edilmesinin bir yolu olarak 

değerlendirilmektedir. Özellikle süreç adaleti yaklaşımı; rıza, izleme, disiplin ve şikayet 

mekanizmaları yardımıyla, örgütlere adil internet protokolleri geliştirmeleri konusunda 

yardımcı olmaktadır (Askew vd., 2014: 510).  

Planlı davranış modeli perspektifinden bakıldığında ise çalışanın SK tutumunun, algılanan 

davranışsal kontrolden ya da SK davranışını destekleyen/yasaklayan sosyal normlardan büyük 

ölçüde etkilendiği ifade edilmektedir (Sheikh, Atashgah ve Adibzadegan, 2015: 173). Çalışanın, 

iş arkadaşlarının bilgisayar kullanma tarzlarını ve sonuçlarını gözlemleyerek model alması, SK 

davranışını etkileyen önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle çalışanlar 

sosyal olarak yapılandırılmış normları, örgüt kültürü olarak algıladıklarında ya da iş 
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arkadaşları tarafından  kabul edildiğini gördüklerinde bu tür davranışlarda bulunma 

eğiliminde olmaktadır (Charlier vd., 2017: 137).  

Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda bilgisayar ve internet kullanımına yönelik örgütsel 

politika ve denetimlerin varlığının da çalışanların SK davranışını etkileyen bir unsur olduğu 

tespit edilmiştir (Henle, Kohut ve Booth, 2009; Hartijasti & Fathonah, 2015). Kabul edilebilir 

ve kabul edilemez web kullanımına ilişkin farklılıklar; bireyin sahip olduğu etik standartlara, 

referans grubun kabul edilebilirlik standartlarına ve örgütsel politikalara dayanmaktadır  

(Lippert, 2004). Özellikle çalışan yakalanma riski yüksek olduğunda ve bunun ciddi sonuçları 

olabileceği durumlarda SK davranışından kaçındığı ifade edilmektedir (Charlier vd., 2017: 

133). Bu nedenle SK davranışının yönetilmesine ilişkin olarak olası yöntemlerden birisi 

bilgisayar ve internet kullanım protokolleri uygulamaktır. Bu protokoller, bir örgüt için hangi 

işlemlerin uygun ve kabul edilebilir olduğunu ayrıntılı bir şekilde açıklayarak, şirketin sağladığı 

e-posta ve internet hizmetlerinin kötüye kullanılmasına engel olmaktadır. Ayrıca, çalışanları 

ve yöneticileri bu teknolojilerin kötüye kullanılmasından kaynaklanan yasadışı ve etik olmayan 

davranışların sonuçlarında da korumayı amaçlamaktadır (Henle, Kohut ve Booth, 2009: 902).  

6. SANAL KAYTARMA DAVRANIŞINDA ÖRGÜT İKLİMİNİN ETKİSİNE 

İLİŞKİN UYGULAMA 

6.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada işletmeler açısından büyük bir maliyet unsuru yaratma potansiyeline sahip olan 

SK davranışı ile örgüt iklimi arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmaktadır.  

6.2. Araştırmanın Önemi 

SK, işletmeler için yarattığı maddi kayıplar nedeniyle örgüt araştırmacılarının yakından 

ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Bu alanda yapılan yayınların sayısı her geçen gün artmakla 

birlikte, yapılan çalışmaların daha çok SK davranışında etkili olan demografik özelliklerin ve 

örgütsel adalet/güven ilişkileri bağlamında incelendiği görülmektedir. Buna karşın 

çalışanların örgüte ilişkin algılarını ve tutumlarını önemli ölçüde belirleyen örgüt iklimine 

ilişkin ampirik çalışmaların yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, çalışanların SK 

davranışında örgüt ikliminin etkisini inceleyen bu çalışmanın, literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  Ayrıca, araştırmanın kamu ve özel sektör karşılaştırmasına olanak 

sağlaması ise literatüre katkı sağlayacağı düşünülen bir diğer unsurdur.  

6.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve veri toplama tekniği olarak ise anket yöntemi tercih 

edilmiştir. Örgüt iklimlerindeki farklılıkların tespit edilebilmesi için kamu ve özel sektörler 

açısından bir karşılaştırma yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda kamuda çalışan 113 ve 

özel sektör bir işletmede çalışan 88 kişi olmak üzere toplam 201 kişiyle anket yapılmıştır. 

Örneklemin seçiminde kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir.  

Anket sorularının hazırlanmasında geçerliliği ve güvenirliliği önceden tanımlanmış 

ölçeklerden yararlanılmıştır. SK ölçeği olarak Ötücü ve Yıldız (2014) tarafından geliştirilmiş 

ölçek kullanılmıştır. Örgüt iklimini ölçmek için ise Litwin ve Stringer (1968) tarafından 

geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır.  



22 

 

6.4. Araştırmanın Modeli 

Araştırmanın temel sorusu “çalışanların SK davranışında örgüt ikliminin etkisi nedir?” olarak 

belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak araştırma modeli ve hipotezleri şu şekilde 

geliştirilmiştir (Şekil-2): 

 

Şekil 2: Araştırmanın modeli 

Araştırmanın temel hipotezleri aşağıda verilmiştir: 

H1: Örgüt İklimi, kamu ve özel sektöre göre farklılık göstermektedir. 

H2: Çalışanların SK davranışları, kamu ve özel sektöre göre farklılık göstermektedir 

H2a: Çalışanların önemli SK davranışları, kamu ve özel sektöre göre farklılık 

göstermektedir 

H2b: Çalışanların önemsiz SK davranışları, kamu ve özel sektöre göre farklılık 

göstermektedir 

H3: Çalışanların SK davranışları ile örgüt iklimi arasında bir ilişki vardır. 

H3a: Çalışanların önemli SK davranışları ile örgüt iklimi arasında bir ilişki vardır. 

H3a: Çalışanların önemsiz SK davranışları ile örgüt iklimi arasında bir ilişki vardır. 

H4: Kamu sektöründe algılanan örgüt ikliminin alt boyutlarının, çalışanların SK davranışları 

üzerinde etkisi vardır 

H4a: Kamu sektöründe algılanan örgüt ikliminin alt boyutlarının, çalışanların önemli SK 

davranışları üzerinde etkisi vardır 

H4b: Kamu sektöründe algılanan örgüt ikliminin alt boyutlarının, çalışanların önemsiz SK 

davranışları üzerinde etkisi vardır 
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H5: Özel sektörde algılanan örgüt ikliminin alt boyutlarının, çalışanların SK davranışları 

üzerinde etkisi vardır 

H5a: Özel sektörde algılanan örgüt ikliminin alt boyutlarının, çalışanların önemli SK 

davranışları üzerinde etkisi vardır 

H5b: Özel sektörde algılanan örgüt ikliminin alt boyutlarının, çalışanların SK davranışları 

üzerinde etkisi vardır 

Araştırmanın temel amacı olmamakla birlikte demografik özelliklerin, SK davranışı üzerinde 

etkili olduğunun bilinmesinden dolayı, demografik özellikler ve SK davranışı arasındaki 

ilişkilerin ortaya konması açısından farklılık analizleri yapılmasına karar verilmiştir. Bu 

amaçla geliştirilen hipotezler aşağıda verilmiştir:  

H6: Çalışanların SK davranışları, yaş değişkenine göre farklılaşmaktadır. 

H6a: Çalışanların önemli SK davranışları yaş değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H6b: Çalışanların önemsiz SK davranışları yaş değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7: Çalışanların SK davranışları, cinsiyet göre farklılaşmaktadır. 

H7a: Çalışanların önemli SK davranışları cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7b: Çalışanların önemsiz SK davranışları cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H8: Çalışanların SK davranışları, eğitim değişkenine göre farklılaşmaktadır. 

H8a: Çalışanların önemli SK davranışları eğitim değişkenine göre farklılık 

göstermektedir.  

H8b: Çalışanların önemsiz SK davranışları eğitim değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 

H9: Çalışanların SK davranışları, kıdem süresine göre farklılaşmaktadır. 

H9a: Çalışanların önemli SK davranışları kıdem süresine göre farklılık göstermektedir. 

H9b: Çalışanların önemsiz SK davranışları kıdem süresine göre farklılık göstermektedir. 

H10: Çalışanların SK davranışları, çalışma saatlerine göre farklılaşmaktadır. 

H10a: Çalışanların önemli SK davranışları çalışma saatlerine göre farklılık 

göstermektedir. 
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H10b: Çalışanların önemsiz SK davranışları çalışma saatlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

6.5. Araştırma Bulguları 

Araştırma bulgularında öncelikle katılımcıların demografik özellikleri ve günlük iş dışı internet 

kullanımına ilişkin frekans analizlerine yer verilmiştir. Daha sonra hipotezlerin test 

edilmesinde ANOVA, bağımsız örneklem T-Testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden 

yararlanılmıştır.  

6.5.1. Demografik Bulgular 

Tablo-2, katılımcıların demografik özelliklerini göstermektedir. 

Tablo 2: Demografik özellikler 

  Sıklık  %  Sıklık % 

C
in

s
iy

e
t Kadın 

Erkek 
112 
89 

55,7 
44,3 

E
ğ

it
im

 
D

u
r

u
m

u
 İlkokul 

Lise 
Önlisans 
Lisans 
Lisansüstü 

6 
41 
36 
83 
35 

3,0 
20,4 
17,9 
41,3 
17,4 

Y
a

ş
 

18-24 
25-34 
35-39 
40-45 
45 ve üzeri 

50 
104 
25 
8 
14 

24,9 
51,7 
12,4 
4,0 
7,0 

Ç
a

lı
ş

m
a

 
S

a
a

ti
 

6 saatten az 
6-8 saat 
9-12 saat 
12saatten 
fazla 

4 
118 
72 
7 

2,0 
58,7 
35,8 
3,5 

K
u

r
u

m
 

T
ü

r
ü

 

Kamu 
Özel 

113 
88 

 

56,2 
43,8 

Ç
a

lı
ş

m
a

 
S

ü
r

e
s

i 

1 yıl altı 
1-5 yıl 
6-10 yıl 
10yıl ve 
üstü 

57 
79 
15 
50 

 

28,4 
39,3 
7,5 

24,9 
 

Tablo-2’de görüleceği üzere cinsiyet açısından katılımcılar arasında benzer bir dağılım söz 

konusudur. Yaş grubu açısından örneklemin genellikle 18-39 yaş grubundan oluştuğu 

gözlemlenmektedir. SK davranışının özellikle genç çalışanlarda görülen bir davranış olduğu 

düşünüldüğünde, örneklemin nispeten genç bir gruptan oluşmasının, SK davranışın daha 

doğru bir şekilde tespit edilmesi açısından yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Örneklemde 

kamu kuruluşunda çalışan katılımcıların daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca lisans ve 

lisansüstü grubun büyük bir çoğunluğu oluşturması, “eğitimli kişilerde SK davranışı daha fazla 

görülmektedir” bulgusunun test edilmesine de olanak sağlamaktadır. Çalışma saati 

bakımından 6-12 saat arasında çalışanların ve kıdem süresi açısından da 5 yıl ve daha az 

kıdeme sahip çalışanların ağırlıkta olduğu görülmektedir.  

Ankette kullanılan ölçeklere ilişkin güvenirlilik katsayıları ise Tablo-3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Güvenilirlik analizi 

Ölçekler Cronbach's Alpha Madde Sayısı 
Sanal Kaytarma ,778 12 
Örgüt Yapısı ,838 5 
Sorumluluk  ,692 5 
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Ödül  ,818 3 
Risk  ,834 4 
Samimiyet  ,655 3 
Örgütsel Destek  ,911 2 
Standartlar  ,923 3 
Çatışma Toleransı ,856 5 

Tablo-3’ten de görüleceği üzere “sorumluluk” ve “samimiyet” boyutları dışında tüm alt 

boyutların cronbach alfa kat sayıları %70’in üzerindedir. %60 üzerindeki değerlerin kabul 

edilebilir olması nedeniyle, sorumluluk ve samimiyet alt boyutlarına ilişkin ifadeler analizden 

çıkarılmamıştır.    

6.5.2. Sanal Kaytarmaya İlişkin Bulgular 

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışlarının tespit edilebilmesi için günlük 

iş dışı internet kullanım sürelerine ilişkin bilgileri Tablo-4’de verilmiştir.  

Tablo 4: Çalışanların Günlük İş Dışı İnternet Kullanım Süreleri  

Önemli Sanal Kaytarma  Hiç 15 dk az 15-30 
dk 

30 dk/ 
 saat 

1 
saatten 
çok 

İnternetteki sanal toplulukları ziyaret etmek (ekşi sözlük gibi) 35,8 25,4 25,9 9 4 

Eğlence amaçlı video seyretmek (Youtube veya 
zapkololik vb.) 

36,3 30,3 18,9 5,5 9 

Yazar ile okuyucu arasındaki özgür iletişimi sağlayan blogları 
okuma  

57,2 24,4 9 9,5 - 

Sosyal içerikli ağlara katılmak (Facebook, Twittter, 
İnstagram vb.) 

23,4 26,4 25,4 15,4 9,5 

İnternet üzerinden müzik, video, film veya doküman indirmek 
 

59,2 23,9 5,5 6,5 5 

Eğlence amaçlı veya boş zaman doldurmak için oyun oynamak. 70,6 8 12,4 6,5 2,5 

İnternet üzerinde yazılı/görsel görüşme yapmak (chat 
yapmak, whatsapp) 

33,3 34,8 21,4 4 6,5 

Önemsiz Sanal Kaytarma Hiç 15 dk 
az 

15-
30 
dk 

30 
dk-1 
saat 

1 saat 
üzeri 

İnternet üzerinden bankacılık işlemleri yapma (EFT, Havale 
işlemleri vb.) 

41,8 44,3 9,5 1,5 3 

İnternet üzerinden haber sitelerini ziyaret etme (gazete, online 
haber siteleri vb.) 

30,8 28,4 31,3 6 3,5 

İş dışı haberleşme için e-posta alma, gönderme veya kontrol etme 40,8 50,7 6,5 2 - 

Kişisel ihtiyaçlar için internet üzerinden alışveriş yapmak 56,2 25,9 13,4 3 1,5 

İş dışı genel amaçlı Web sitelerini ziyaret etme (sörf yapmak) 60,7 22,9 11,9 - 9 

Yatırımla ilgili Web sitelerini ziyaret etmek (finans, borsa siteleri 
gibi) 

79,1 14,9 1 1 4 

 

Tablo-4 incelendiğinde en yaygın önemli SK davranışı beklenildiği üzere sosyal medya 

(Facebook, Twiter vb.) nedeniyle olduğu görülmektedir. Özellikle gençlerde sosyal medya 

kullanımının önemli düzeyde gerçekleştiği bilinmektedir. Bu çalışmaya katılan 18-24 yaş 

grubundaki kişilerin %28’i günlük iş saatleri içerisinde 30 dk ve üzerinde sosyal medya 

ağlarına katıldıklarını ifade ederken; 45 ve üzeri katılımcıların hiçbiri iş saatleri içerisinde 
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sosyal medya ile ilgilenmediklerini ifade etmişlerdir. Her an online olmak ve tanıdıkları ile 

iletişim içerisinde olmak Y kuşağı olarak tanımlanan gençlerin temel özellikleri arasında 

sayılmaktadır. Bu açıdan araştırma bulgularının, literatürü desteklediği görülmektedir.  

Youtube, Zapkolik vb. eğlence amaçlı video izleme ise ikinci yaygın SK davranışı olarak 

görülmektedir. Katılımcıların %14,5’i eğlence amaçlı video seyrettiklerini ifade etmişlerdir. Bu 

oranın neredeyse tamamı (%14) 18-24 yaş grubundaki katılımcılara aittir. SK davranışında 

yaşın önemli bir etkisi olduğu detaylı bir analiz yapılmaksızın bile tespit edilebilmektedir.  

Anlık yazılı /görüntülü mesajlaşma da yaygın olan önemli SK davranışları arasında yer 

almaktadır. Katılımcıların %10,5’i günlük 30 dk ve üzerinde anlık mesajlaşma için zaman 

ayırdıklarını ifade etmişlerdir.  

6.5.3. Örgüt iklimi ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkiye Dair Elde 

Edilen Bulgular 

Yapılacak analizlerin belirlenmesinde öncelikle önemsiz ve önemli SK davranışlarının 

ortalaması alınmış ve normallik testi yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov ve Shopiro-Wilk 

değerleri (p=0,000) verilerin normal dağılmadığına ilişkin bir veri sağlamaktadır. Ancak 

önemli SK için Skevness (,454- ,172) ve Kurtosis (-,532-341) ve önemsiz SK için Skevness 

(,220-,172) ve Kurtosis (-1,0006-,341)  değerlerinin -1,5 ve +1,5 arasında yer alması nedeniyle 

verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır. Bunun sonucunda ise verilerin analizinde parametrik 

testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.  

Örgüt İkliminin kamu ve özel sektör arasında farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek 

amacıyla bağımsız örneklem T-Testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo-5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Örgüt iklimine ilişkin bulgular 

 

Eşitliği için 
Levene's Test t-test  

F Sig t df 

Sig. 
(2-

taile) 
Ort. 
farkı 

Std. 
Hata 

95% Güvenilirlik 
düzeyinde 
anlamlılık 

Düşük  Yüksek 

Ö
rg

ü
t 

ik
li

m
i Varyanslar 

eşit 
dağılmadığı
nda 

4,620 ,033 -4,998 199 ,000 -,54612 ,10926 -,76157 -,33067 

Varyanslar 
eşit dağılır 

  
-5,102 197,551 ,000 -,54612 ,10704 -,75720 -,33504 

Tablo-5 incelendiğinde örgüt iklimi açısından kamu ve özel işletmeler arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (sig=,000). Farklılığın özel sektörden kaynaklandığı 

tespit edilmiştir. Özel sektörde çalışanlar 3,4014 ortalamaya sahipken; kamu sektöründe 

çalışanların örgüt iklimi ortalaması 2,8553’tür. Bu sonuçtan hareketle, H1 hipotezi kabul 

edilmiştir.  

Tablo-6 ise çalışanların önemli ve önemsiz SK davranışının, çalıştıkları sektöre göre 

farklılıklarına ilişkin T-testi sonuçlarını göstermektedir.  
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Tablo 6: Çalışanların sanal kaytarma davranışlarının çalıştıkları sektöre 
göre farklılıklarına ilişkin t-testi sonuçları 

Ölçekler 
Kurum 
Türü 

   n X S          P 

Önemli Sanal 
Kaytarma 

Kamu 113 1,9330 ,55593 
,019 

Özel 88 2,1640 ,81723 

Önemsiz Sanal 
Kaytarma 

Kamu 113 1,7994 ,50354 
,046 

Özel 88 1,6496 ,55193 

Tablo 6’da görüleceği üzere önemli (sig=,019) ve önemsiz (sig=,046) SK davranışı kamu ve özel 

sektörler açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir. Önemli SK davranışı açısından 

farklılık özel sektörden kaynaklanırken (x̄= 2,1640); önemsiz SK davranışı açısından ise kamu 

kuruluşundan (x̄= 1,7994) kaynaklanmaktadır. Bu nedenle H2a ve H2b hipotezleri kabul 

edilmiştir.  

Tablo-7 ise çalışanların SK davranışı ve örgüt iklimi arasındaki korelasyon değerlerini 

göstermektedir.  

Tablo 7: Çalışanların Sanal Kaytarma Davranışları İle Örgüt İklimi 
Arasındaki İlişki 

Örgüt iklimi 

Önemli sanal 

kaytarma 

Önemsiz sanal 

kaytarma 

Örgüt iklimi Pearson korelasyonu 1 ,214* ,345** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 

N 201 201 201 

Önemli sanal kaytarma Pearson korelasyonu ,214** 1 ,543** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 

N 201 201 201 

Önemsiz sanal kaytarma Pearson korelasyonu ,345** ,543** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 201 201 201 

*. Korelasyon %5 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). 

**. Korelasyon %1 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed). 

Tablo-7 incelendiğinde önemli SK davranışı ile örgüt iklimi arasında pozitif yönlü düşük bir 

korelasyon (%21,4) ve önemsiz SK davranışı ile pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki (%34,5) 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle H3a ve H3b hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo-8 ise kamu kuruluşlarındaki örgüt ikliminin alt boyutlarının, önemli SK davranışı 

üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizine yer vermektedir.  

Tablo 8: Kamu sektörü açısından örgüt ikliminin alt boyutlarının önemli 
sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisine ilişkin regresyon modeli 
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Model R R2 Düzeltmiş R2 
Tahmini 
standart hata 

sig 

1 ,400a ,160 ,095 ,53221 ,017 

 
Standardize edilmemiş 

Coefficients 
Standardize edilmiş Coefficients  

 B Std. Error Beta t Sig. 

Sabit sayı 1,320 ,313  4,212 ,000 

Örgüt yapısı -,050 ,111 -,083 -,451 ,653 

Sorumluluk  ,171 ,135 ,203 1,262 ,210 

Ödül ,048 ,124 ,086 ,385 ,701 

Risk -,063 ,109 -,111 -,580 ,563 

Samimiyet ,021 ,087 ,040 ,244 ,807 

Örgütsel 
destek 

-,214 ,178 -,0421 -1,1201 ,233 

Standartlar -,162 ,151 -,326 -,1,075 ,285 

Çatışma 
toleransı 

,431 ,117 ,749 3,696 ,000 

Tablo-8 incelendiğinde modelin anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre regresyon formülü 

SK=1320-0,050X1+171X2+0,048X3-0,063X4+0,021X5-0,214X6-0,162X7+0,431X8 olarak 

oluşturulmuştur. Modele göre örgütsel iklimin sadece çatışma toleransı alt boyutunun SK 

davranışını etkilediği görülmektedir (sig=,000). Model, SK davranışının %10,3’ünü 

açıklamaktadır. Çatışma toleransında bir birimlik artış, SK davranışında 0,431 birimlik artışa 

neden olmaktadır. Bu nedenle H4a hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo-9 ise kamu sektör kuruluşundaki örgüt ikliminin alt boyutlarının, önemsiz SK davranışı 

üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizine yer vermektedir. 

Tablo 9: Kamu sektör kuruluşundaki örgüt ikliminin alt boyutlarının, 
önemsiz SK davranışı üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi 

Model R R2 Düzeltmiş R2 
Tahmini 
standart hata 

sig 

1 ,660a ,436 ,393 ,39325 ,000 

 
Standardize edilmemiş 

Coefficients 
Standardize edilmiş Coefficients  

 B Std. Error Beta t Sig. 

Sabit sayı 1,137 ,231  4,920 ,000 

Örgüt yapısı -,129 ,082 -,237 -1,582 ,117 

Sorumluluk ,117 ,100 ,155 1,178 ,242 

Ödül 0,69 0,91 ,139 ,760 ,449 

Risk -,237 ,080 -,462 -2,949 ,004 

Samimiyet -,076 ,064 -,158 -1,193 ,236 

Örgütsel 
destek 

,279 ,131 ,611 2,128 ,036 

Standartlar ,058 ,111 ,130 ,525 ,600 
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Çatışma 
toleransı 

,176 ,086 ,339 2,041 ,044 

Tablo-9 incelendiğinde modelin anlamlı (sig=,000) olduğu görülmektedir. Buna göre 

regresyon formülü SK=1137-0,129X1+117X2+0,069X3-0,237X4-0,076X5+0,279X6+ 

0,058X7+0,176X8 olarak oluşturulmuştur. Modele göre örgütsel iklimin “risk” (sig=,004), 

“örgütsel destek” (sig=,036) ve çatışma toleransı (sig=,044) alt boyutlarının çalışanların 

önemsiz SK davranışını etkilediği görülmektedir. Model, SK davranışının %39,3’ünü 

açıklamaktadır. Risk boyutunda bir birimlik değişim gerçekleştiğinde, önemsiz SK 

davranışında 0,237 azalmaya neden olmaktadır. Örgütsel destek boyutunda meydana gelen bir 

birim değişim önemsiz SK davranışını 0,279 birim artırmaktadır. Çatışma toleransında bir 

birimlik artış ise önemsiz SK davranışında 0,176 birimlik artışa neden olmaktadır. Bu nedenle 

H4b hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo-10 özel sektör kuruluşunda, örgüt ikliminin alt boyutlarının çalışanların önemli SK 

davranışları üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizini göstermektedir.  

Tablo 10: Özel sektör kuruluşu açısından örgüt ikliminin alt boyutlarının 
önemli sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisine ilişkin regresyon modeli 

Model R R2 Düzeltmiş R2 
Tahmini 

standart hata 
sig 

1 ,721a ,520 ,471 ,59431 ,000 

 
Standardize edilmemiş 

Coefficients 
Standardize edilmiş 

Coefficients 
 

 B Std. Error Beta t Sig. 

Sabit sayı 1889 ,409  4,614 ,000 

Örgüt yapısı -,448 ,172 -,377 -2,603 ,011 

Sorumluluk -403, ,178 -,331 -2,264 ,026 

Ödül ,923 ,129 1,101 7,130 ,000 

Risk ,049 ,187 ,048 ,261 ,795 

Samimiyet ,310 ,098 ,353 3,174 ,002 

Örgütsel 
destek 

-,351 ,150 -,425 -2343 ,022 

Standartlar -0,174 ,142 -,202 -,1228 ,223 

Çatışma 
toleransı 

,302 ,209 ,274 1,444 ,153 

Tablo-10 incelendiğinde modelin anlamlı (sig=,000) olduğu görülmektedir. Buna göre 

regresyon formülü SK=1889-0,448X1-403X2+0,923X3+0,049X4+0,310X5-0,351X6-

0,174X7+0,302X8 olarak oluşturulmuştur. Modele göre özel sektör kuruluşunun örgütsel 

iklimin örgüt yapısı (sig=,011), sorumluluk (sig=,026), ödül (sig=,000), samimiyet 

(sig=,002) ve örgütsel destek (sig=,022) alt boyutlarının önemli SK davranışını etkilediği 

görülmektedir (sig=,004). Model, SK davranışının %47,1’ni açıklamaktadır. Örgüt yapısı alt 

boyutunda bir birimlik artış, SK davranışında 0,448 birimlik azalışa neden olmaktadır. 

Sorumluluk alt boyutunda bir birimlik artış, SK davranışında 0,403 birimlik azalışa 

neden olmaktadır. Ödül alt boyutunda bir birimlik artış, SK davranışında 0,923 birimlik 

artışa neden olmaktadır. Samimiyet alt boyutunda bir birimlik artış, SK davranışında 

0,310 birimlik artışa neden olmaktadır. Örgütsel destek alt boyutundaki bir birimlik 
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artış ise SK davranışında 0,351 birimlik azalışa neden olmaktadır. Bu nedenle H5a hipotezi 

kabul edilmiştir. 

Tablo-11 ise özel sektör kuruluşunda, örgüt ikliminin alt boyutlarının çalışanların önemsiz SK 

davranışları üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizini göstermektedir. 

Tablo 11: Özel sektör kuruluşunda, örgüt iklimin alt boyutlarının 
çalışanların önemsiz sanal kaytarma davranışları üzerindeki etkisine ilişkin 

regresyon analizi 

Model R R2 Düzeltmiş R2 
Tahmini 

standart hata 
sig 

1 ,755a ,570 ,526 ,37991 ,000 

 
Standardize edilmemiş 

Coefficients 
Standardize edilmiş 

Coefficients 
 

 B Std. Error Beta t Sig. 

Sabit sayı ,1799 ,262  6,875 ,000 

Örgüt 
yapısı 

-,406 ,110 -,506 -3690 ,000 

Sorumluluk  -,164 ,114 -,200 -1,444 ,153 

Ödül ,681 ,083 1202 8,227 ,000 

Risk -,163 ,119 -,236 -1,367 ,176 

Samimiyet ,322 ,062 ,544 5,163 ,000 

Örgütsel 
destek 

-,140 ,096 -,252 -1,468 ,146 

Standartlar -0,040 ,091 -0,68 -,436 ,664 

Çatışma 
toleransı 

-,017 ,134 -,023 -,125 ,900 

Tablo-11 incelendiğinde modelin anlamlı (sig=,000) olduğu görülmektedir. Buna göre 

regresyon formülü SK=1799-0,406X1-164X2+0,681X3-0,163X4+0,322X5-0,140X6-0,040X7-

0,017X8 olarak oluşturulmuştur. Modele göre özel sektör kuruluşunun örgütsel iklimin; örgüt 

yapısı (sig=,000), ödül (sig=,000) ve samimiyet (sig=,000) alt boyutlarının önemsiz SK 

davranışını etkilediği görülmektedir. Model, önemsiz SK davranışının %52,6’sını 

açıklamaktadır. Örgüt yapısı alt boyutunda bir birimlik artış, önemsiz SK davranışında, 

0,406 birimlik azalışa neden olmaktadır. Ödül alt boyutunda bir birimlik artış, önemsiz SK 

davranışında 0,681 birimlik artışa neden olmaktadır. Samimiyet alt boyutunda bir 

birimlik artış, SK davranışında 0,322 birimlik artışa neden olmaktadır. Bu nedenle H5b hipotezi 

kabul edilmiştir. 

6.5.4. Demografik Özellikler ve Sanal Kaytarma Davranış Arasındaki 

İlişkilere İlişkin Bulgular 

Bu bölümde önemli ve önemsiz SK davranışının yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, kıdem ve çalışma 

saati bakımından farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konması amacıyla parametrik 

analizler yapılmıştır. Çalışılan kurum türü, çalışmanın temel niteliğini oluşturması 

bakımından araştırmanın temel hipotezleri kapsamında analiz edilmiştir.  
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Yaş değişkeni bakımından gruplar arasında hem önemli SK davranışı  (sig=,002) hem de 

önemsiz SK davranışı  (sig=,000) açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Her iki grup 

açısından da farklılık 40-45 yaş grubundan kaynaklanmaktadır. Bu durum, X ve Y kuşakları 

arasındaki teknolojiye olan bağımlılık açısından farklılıklar olduğunu göstermektedir.  

Eğitim değişkeni bakımından gruplar arasında hem önemli SK davranışı  (sig=,044) hem de 

önemsiz SK davranışı (sig=,016) açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Önemli SK 

davranışı açısından farklılık lisansüstü ve lisans grubu arasındadır. Önemsiz SK davranışı 

açısından ise önlisans grubu lise mezunlarından ayrışmaktadır.  

Kıdem süresi bakımından gruplar arasında önemli SK davranışı (sig=,177) açısından anlamlı 

bir farklılık söz konusu değildir. Önemsiz SK davranışı (sig=,001) açısından anlamlı bir 

farklılık tespit edilmiştir. Önemsiz SK davranışı açısından farklılık 10 yıl ve üzeri çalışanlar, 1 

yıldan az ve 1-5 yıl arasında kıdemi olan çalışanlardan ayrışmaktadır.  

Cinsiyet ve çalışma saati açısından gruplar arasında SK davranışı açısından istatistiki olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Tablo 12’de hipotez testlerine ilişkin kabul/ret 

durumlarını özetlemektedir.  

Tablo 12: Hipotez testlerinin kabul/ret durumları 

Hipotez sig 
Kabul/

ret 

H6: Çalışanların SK davranışları, yaş değişkenine göre farklılaşmaktadır.   

H6a: Çalışanların önemli SK davranışları yaş değişkenine göre farklılık 
göstermektedir.   ,002  Kabul 
H6aa: Çalışanların önemsiz SK davranışları yaş değişkenine göre farklılık 
göstermektedir. ,000 Kabul 

H7: Çalışanların SK davranışları, cinsiyet değişkenine göre farklılaşmaktadır.   
H7a: Çalışanların önemli SK davranışları cinsiyet değişkenine göre farklılık 
göstermektedir.  ,511  Ret 
H7b: Çalışanların önemsiz SK davranışları cinsiyet değişkenine göre farklılık 
göstermektedir ,149 Ret 

H8: Çalışanların SK davranışları, eğitim değişkenine göre farklılaşmaktadır.   
H6c: Çalışanların önemli SK davranışları eğitim değişkenine göre farklılık 
göstermektedir.  ,044 Kabul 
H6cc: Çalışanların önemli SK davranışları eğitim değişkenine göre farklılık 
göstermektedir 0,16 Kabul 

H9: Çalışanların SK davranışları, kıdem süresine değişkenine göre farklılaşmaktadır.   

H9a: Çalışanların önemli SK davranışları kıdem süresine göre farklılık 
göstermektedir.  ,177  Ret 
H9b: Çalışanların önemsiz SK davranışları kıdem süresine göre farklılık 
göstermektedir. ,001  Kabul 

H10: Çalışanların SK davranışları, çalışma saatlerine göre farklılaşmaktadır.   

H10a: Çalışanların önemli SK davranışları çalışma saatlerine göre farklılık 
göstermektedir.  ,133 Ret 
H10b: Çalışanların önemsiz SK davranışları çalışma saatlerine göre farklılık 
göstermektedir ,083 Ret 

7. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bilgisayar ve internet, gündelik yaşamın vazgeçilemez bir unsuru haline gelmiştir. Bu güçlü 

teknoloji; işlerin yapılış hızını ve verimliliğini artırırken bazı sorunları da beraberinde 
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getirmiştir. Sunduğu sınırsız olanaklarla karşı konulamaz bir cazibe merkezi olan internet, 

insanlarda sürekli çevrim içi olma isteği yaratmaktadır. Hatta önemsiz bir şeyi araştırmak 

amacıyla internette bir tarayıcıyı açmak bile farkına varmadan saatlerin harcanmasına neden 

olabilmektedir. Alkol ve uyuşturucu gibi psikoaktif özelliklere sahip olan internete erişim 

sağlayamamak, birçok kişide ciddi yoksunluk krizlerine neden olabilmektedir. Günlük internet 

kullanımın büyük bir çoğunluğu ise iş saatleri içerisinde gerçekleşmektedir.  Çalışanların 

günlük iş sürelerinin yaklaşık bir saatini, internette kişisel amaçlarla harcadığı düşünülürse 

“internette gezinmenin” işletmeler açısından ne kadar önemli bir maliyet haline geldiği 

rahatlıkla anlaşılabilecektir.   

Çalışanların iş saatleri içerisinde bilgisayar ve internet teknolojisini kişisel amaçlarla 

kullanması sanal kaytarma (SK) ya da siber aylaklık olarak tanımlanmaktadır. Bu kayıp zaman, 

yıllık olarak düşünüldüğünde milyarlarca lira maliyete neden olmanın yanı sıra işletmeler 

açısından bir takım hukuki sorumluluk doğuracak işlemlerin gerçekleştirilmesine de neden 

olmaktadır. Bu açıdan SK davranışının yönetilmesi, işletmeler açısından büyük önem 

taşımaktadır. SK’ya neden olan faktörler tam olarak netleştirilmemiş olmakla birlikte 

literatürde, kişilik özelliklerinin ve örgütsel politikaların etkili olduğu konusunda bir görüş 

birliği oluşmuş gibidir. Özellikle örgütsel politika ve uygulamalarda, adaletsizlik algılayan 

çalışanların bu duruma bir tepki olarak kaytarma davranışına yöneldikleri literatürde sıklıkla 

vurgulanmaktadır.  

Çalışanların tutum/davranışları, duyguları ve örgütsel kuralların etkileşiminden ortaya çıkan 

örgüt iklimi, çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen önemli bir unsurdur. Bu açıdan 

bakıldığında örgütsel politikaları da içeren iklim, SK davranışının ortaya çıkmasında ya da 

engellenmesinde önemli bir değişken olarak değerlendirilebilmektedir. Kişisel beklentileri ile 

örgütsel hedefler arasında uyum sağlanmadığında ya da yöneticileri tarafından 

desteklendiklerini hissetmediklerinde çalışanlar; örgüt iklimini olumsuz olarak algılamakta ve 

SK davranışına yönelmektedir. Buradan hareketle söz konusu çalışmada, SK davranışında 

örgütsel iklimin etkisinin ampirik olarak da ortaya konması amaçlanmıştır.  

Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve veri toplama tekniği olarak ise anket tercih edilmiştir. 

Örgüt ikliminin, kamu ve özel sektör bakımından kıyaslanabilmesi için kamuda çalışan 113 ve 

özel sektörde çalışan 88 kişi olmak üzere 201 kişiyle anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın temel sorusu “çalışanların SK davranışında örgüt ikliminin etkisi nedir” olarak 

belirlenmiş ve bu amaca yönelik olarak hipotezler geliştirilmiştir.  

Araştırma sonucunda, çalışanların önemli SK davranışları içerisinde en yaygın olanları sosyal 

medya ve çevirim içi mesajlaşma olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya ve mesajlaşma 

oranının en yüksek olduğu grubun, 18-24 yaş grubundaki çalışanlar (%28) olduğu tespit 

edilmiştir. İş hayatına yeni atılan Y kuşağının sürekli çevirim içi olma istediğinin, SK 

yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesini daha önemli hale getireceği anlaşılmaktadır. 

Önemsiz SK davranışı içerisinde ise en yüksek oranın internette sörf olarak tanımlanan iş dışı 

amaçlarla web sitelerini ziyaret etmeye ait olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında yaş 

değişkenin yanı sıra, eğitim, kıdem süresi ve çalışılan kurum değişkenleri açısından istatistiki 

olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgular Ünal ve Tekdemir’in (2015) 

kamu kuruluşunda yaptıkları araştırma sonucunda tespit ettikleri (SK’nın eğitim, yaş, 

pozisyon, internet kullanma becerisi ve sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği) 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Ancak cinsiyet ve çalışma süreleri bakımından anlamlı 
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bir farklılık söz konusu değildir. Bu konuda literatürde yapılan çalışmalarda cinsiyet açısından 

anlamlı bir farklılık olduğu ve erkeklerin daha çok SK davranışına yöneldikleri belirtilmektedir 

(Lim ve Chen, 2012; Demir ve Tan, 2018). Ancak söz konusu çalışma sonucu elde edilen 

bulgular, literatürü desteklememektedir.  

Araştırma kapsamında öncelikle kamu ve özel sektör örgüt iklimleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem T testi 

uygulanmış ve anlamlı bir farklılık (sig=,000) tespit edilmiştir. Buradan hareketle H1 hipotezi 

kabul edilmiştir. Araştırma bulguları sonucunda, çalışanların hem önemli SK (sig=,025) hem 

de önemsiz SK davranışlarında (sig=,049), çalıştıkları sektör bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda önemli SK davranışının özel 

sektörde  (x̄= 2,1640), önemsiz SK davranışının ise kamu sektöründe (x̄= 1,7994) daha fazla 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu analiz sonucunda H2a ve H2b hipotezleri kabul edilmiştir.  

Örgüt ikliminin, SK davranışına etkisinin olup olmadığını test etmek için öncelikle korelasyon 

analizi yapılmıştır. Örgüt iklimi ile önemsiz SK davranışı arasında pozitif yönde ve orta 

düzeyde bir ilişki (%34.5); önemli SK ile pozitif yönde düşük bir ilişki  (%21.4)  olduğu tespit 

edilmiş ve H3a ve H3b hipotezleri kabul edilmiştir. Daha sonra ise örgüt ikliminin boyutları 

bakımından, SK davranışı üzerindeki etkisinin tespit edilmesi için regresyon analizinden 

yararlanmıştır. Regresyon modeli, kamu ve özel sektör için ve önemli ve önemsiz SK davranışı 

bakımından ayrı ayrı oluşturulmuştur.  

Kamu sektöründeki örgüt ikliminin önemli SK davranışına olan etkisinin tespit edilmesi 

için oluşturulan model anlamlıdır (sig=,017). Kamu sektöründeki örgüt iklimi, önemli SK 

davranışının yaklaşık %10’nu (düzeltilmiş R2= ,095) açıklamaktadır. Kamu sektöründeki örgüt 

ikliminin çatışma toleransı (sig=,000) boyutunun, SK davranışında etkili olduğu tespit 

edilmiş ve H4a hipotezi kabul edilmiştir.  

Kamu sektöründeki örgüt ikliminin önemsiz SK davranışına olan etkisinin tespit edilmesi 

için oluşturulan model anlamlıdır (sig=,000). Kamu sektöründeki örgüt iklimi, önemli SK 

davranışının yaklaşık %39’nu (düzeltilmiş R2= ,393) açıklamaktadır. Kamu sektöründeki örgüt 

ikliminin risk, örgütsel destek ve çatışma toleransı boyutlarının, SK davranışında etkili 

olduğu tespit edilmiştir. Risk arttıkça önemli SK davranışı azalmaktadır (B=-,237). Bu durum 

literatür kısmında belirtilen, “çalışanların, yakalanma riski ve bunun karşılığında alabilecekleri 

cezalar arttığında SK davranışından çekinmektedir” görüşünü destekler niteliktedir. Benzer 

şekilde, SK davranışının çalışma arkadaşları tarafından hoş görülmesi de SK davranışının 

artmasına neden olmaktadır (Askew vd., 2014; Charlier vd., 2017). Buradan hareketle H4b 

hipotezi kabul edilmiştir.  

Özel sektördeki örgüt ikliminin önemli SK davranışına olan etkisinin tespit edilmesi için 

oluşturulan model anlamlıdır (sig=,000). Özel sektördeki örgüt iklimi, önemli SK davranışının 

yaklaşık %47’sini (düzeltilmiş R2= ,471) açıklamaktadır. Bu oldukça güçlü bir etkiye işaret 

etmektedir. Özel sektördeki örgüt ikliminin örgüt yapısı (B=-,448), sorumluluk (B=-,403) 

ve örgütsel destek (B=-,351) boyutlarının önemli SK davranışını negatif yönde; buna karşın 

samimiyet (B=,310) boyutunun önemli SK davranışını pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. H5a hipotezi kabul edilmiştir. 
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Özel sektördeki örgüt ikliminin önemsiz SK davranışına olan etkisinin tespit edilmesi için 

oluşturulan model anlamlıdır (sig=,000). Özel sektördeki örgüt iklimi, önemli SK davranışının 

%57’sini (düzeltilmiş R2= ,570) açıklamaktadır. Bu sonuç da, önemli SK davranışında olduğu 

gibi oldukça güçlü bir etkiye işaret etmektedir. Özel sektördeki örgüt ikliminin ödül (B=,681) 

ve samimiyet (B=,332) boyutlarının önemli SK davranışını pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiş ve H5b hipotezi kabul edilmiştir. 

Yukarıdaki analiz sonuçlarından da anlaşılacağı üzere, örgüt iklimi SK davranışının 

yönetilmesinde çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular, literatürde elde edilen sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. 

Özellikle örgüt yapısı, örgütsel destek, samimiyet ve risk boyutlarının; çalışanların SK 

davranışlarının ortaya çıkmasında ya da engellenmesinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Yöneticilerin SK davranışının negatif etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla örgütsel iklim 

unsurlarını etkili bir şekilde kullanabileceklerinin farkında olması gerekmektedir. Bu açıdan 

alınabilecek önlemlerin başında, örgüt içerisinde internet ve bilgisayar kullanımına yönelik 

protokollerinin geliştirilmesi ve bu protokollere uyma gerekliliklerinin iş sözleşmelerinde 

belirtilmesi gelmektedir. Bu tür bir protokol olmaması durumunda, çalışanların interneti 

kişisel amaçlarla kullanmalarına örtük olarak izin verilmiş olarak kabul edileceği 

unutulmamalıdır. Ayrıca çalışanlarda, bu protokollerin adil ve gerekli olduğuna ilişkin 

algıların yerleştirilmesi de büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle internet kullanımının 

hem örgütsel hem de bireysel düzeyde doğabilecek yasal sorumluluklarına ilişkin eğitim 

vermek de önem taşımaktadır.  

Ayrıca, SK davranışının örgüt içerisinde algılanan adaletsizlik davranışına bir tepki olarak 

kabul edildiği göz önünde bulundurularak, özellikle süreç adaletinin gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak hassasiyet gösterilmesi de önem taşımaktadır.  
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ORTAK MALLARIN YÖNETİLMESİ VE ORTAKLARIN 

TRAJEDİSİ1 

Erhan ÇELİK2, İsa SAĞBAŞ3 

ÖZET 

Tüketiminde dışlamanın zor ve tüketiminde rekabetin olduğu, bir kişinin tüketiminin diğer bir 

kişinin tüketimini azalttığı mallara ortak mallar denir. Ortak malların mülkiyet hakları devlete aittir.   

Ortak malların aşırı tüketilmesi durumunda ortakların trajedisi sorunu ortaya çıkmaktadır.  Ortakların 

trajedisi sorununu ortadan kaldırmak amacıyla ortak malların yönetimi genellikle devlet tarafından 

yapılmaktadır. Bazı ortak mallar devlet müdahalesi olmadan piyasa ekonomisi aktörlerince 

yönetilmektedir. Elinor Ostrom ortak malların piyasa aktörleri tarafından da başarıyla yönetildiğini 

ortaya koyan çalışmaları nedeniyle 2009 yılı Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür. Bu çalışmada 

Türkiye’de ortak malların piyasa aktörleri tarafından da başarıyla yönetildiği iki örnek incelenmiştir. 

Alanya’da balık rezervinin ve Sinop’ta şehir içi trafiğin yönetimi ortak malların piyasa aktörleri 

tarafından başarıyla yönetilmesine örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, her 

iki örnekte de minimum devlet müdahalesi ile ortak malların ortakların trajedisi olmadan başarıyla 

kullanıldığını göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Ortak Mallar, Ortakların Trajedisi, Alanya’da Balık Rezervi, Sinop Şehir 

İçi Trafik Yönetimi. 

Jel Kodları: H00, H41, Q28. 

GOVERNING THE COMMON GOODS AND THE TRAGEDY OF THE 

COMMONS 

ABSTRACT 

A common good is a good that is both excludable and rivalrous, in that individuals can be 

excluded from using and where use by one individual reduces availability to others.  The property rights 

of common goods belong to government. In case of excessive consumption of common goods, the 

problem of tragedy of commons arises. In order to eliminate the problem of tragedy of the commons, 

common goods is usually managed by government. Some common goods are managed by market 

economy actors without government intervention. Elinor Ostrom was awarded Nobel Prize in 

Economics in 2009 for her studies, which demonstrate that common goods are also managed 

successfully by market actors. This study examines two examples of common goods in Turkey that are 

managed by market actors, Alanya fish reserve and urban traffic management in Sinop. These examples 

demonstrate that common goods are managed successfully by market actors. The findings from this 

study show that in both cases, common goods are successfully used without the tragedy of commons, 

with minimal state intervention. 
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1. GİRİŞ 

 

Kamu kesimi ile özel kesimin ekonomideki görev paylaşım dengesinin 

tartışıldığı günümüzde, küreselleşen dünya şartlarının etkisiyle özelleştirmenin ve 

piyasa güçlerinin yönetiminin artma eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. 

Özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren bu eğilim, dünya piyasalarını bir ortak 

noktada birleştirmiş ve ülkeleri birbirlerine bağımlı hale getirerek herhangi bir ülke 

piyasasında meydana gelen dalgalanmaların tüm dünya piyasalarını etkilemesine 

neden olmuştur. 

Piyasa ekonomisinde görülen dalgalanmalar piyasa başarısızlıklarına neden 

olabilmektedir. Piyasalarda görülen başarısızlıklar ise bazen piyasa aktörleri 

aracılığıyla ortadan kaldırılabilmekte bazen ise devlet müdahalesini gerektirmektedir. 

Devlet; gerekli gördüğü durumlarda piyasaları düzenleme, özelleştirme, piyasalara 

kaynak sağlama ya da piyasalara kısıtlama getirme gibi yollara başvurabilir. Bu 

bağlamda devlet, aşırı kullanılması durumunda ortakların trajedisine neden olacağı 

varsayımına dayanarak ortak malların yönetimini bizzat kendisi üstlenmektedir. Bu 

durumun istisnasını oluşturan Alanyalı Balıkçılar (avlanma sahası ve balık rezervi) ve 

Sinop’ta şehir içi trafiğin yönetimi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

Çalışmanın ilk bölümünde kavramsal ve teorik çerçeve başlığı altında ortak 

mallar kavramı ve ortakların trajedisi açıklanacaktır. İkinci bölümde ise mülakat ve 

gözlem yapılan Alanya’da balık rezervi ve Sinop’ta şehir içi trafiğin yönetimi örnekleri 

ile ortak malların yönetilmesi ve ortakların trajedisi ilişkisi detaylıca açıklanacaktır.  

Değerlendirme ve sonuç bölümünde ise ortak malların piyasa aktörleri tarafından 

yönetilmesinin ortakların trajedisi sorununa etkisi değerlendirilerek çalışma 

sonlandırılacaktır. 

 

2.KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE 

 

2.1. Ortak Mallar 

 

Göl, okyanus, sulama sistemi, avlanma sahası, orman ya da atmosfer gibi doğal 

olarak ortaya çıkmış ya da insan eliyle yapılmış, yararlananları kullanımdan 

dışlamanın zor olduğu, bir kişinin tüketiminin diğer kişiye düşen payda azalma 

meydana getirdiği kaynaklar ortak mallar olarak ifade edilmektedir (Ostrom, Gardner 
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& Walker, 1994: 308-309). Bu nedenle, bir kişi tarafından ağaçların kesilmesi veya 

balıkların avlanması başkalarına düşen payda azalışa neden olmaktadır. Ortak 

malların faydasından dışlamanın zor olması özelliği kamusal malların; tüketiminde 

rekabetin olması özelliği de özel malların benzer özelliklerindendir (Ostrom, 1999: 

487-498). Herhangi bir ülkenin yetki alanına girmeyen Akdeniz ve Antarktika gibi çok 

büyük kaynak alanlarına uluslararası ortak mallar; uzay gibi tüm ülkelerin yasal 

erişime sahip olduğu küresel çaplı etkiye sahip kaynak alanlarına küresel ortak mallar 

denilmektedir (Buck, 1998: 6). Ayrıca ortak mal özelliği taşıyan mallara balıkçılık, 

yaban hayatı, yeryüzü ve yer altı suları ile meralar da ilave edilebilir. Önemli olan 

nokta, bu kaynakların ortak mal özelliği taşıyan mal mı yoksa mülkiyet hakkı taşıyan 

mal mı olduğunun ayrımına varılmasıdır. 

Ortak malların faydasından toplumun tüm üyeleri herhangi bir izin almadan ve 

kısıtlamaya uğramadan sınırsız olarak yararlanabilmektedir. Örneğin insanlar halka 

açık sokaklara, otoyollara, parklara, sahillere çıkarken kimseden izin almak zorunda 

değillerdir. Toplumun tüm üyeleri bu alanlara başkasının izni olmadan erişmekte 

özgürdür. Bu alanlara erişim fiyatlandırılamaz ve erişimi kontrol etme hakkı herhangi 

bir özel veya resmi kuruluşa verilemez. Bu konuda talebi kısıtlama amacı taşıyan ve 

maliyetini özel sektörün üstlendiği ücretli otoyollar ve sahiller gibi istisnaların 

varlığından da söz etmek mümkündür (Lessig, 2001: 19-20).  

Ortak mal özelliği taşıyan mallar iki önemli karakteristiğe sahiptir.   İlki 

dışlanamama özelliğidir. Öyle ki kaynakların fiziki doğası gereği potansiyel 

kullanıcılarının kaynaklara erişimini engellemek maliyetli ya da neredeyse imkânsız 

olabilmektedir. Balık rezervi, vahşi yaşam, yer altı suları gibi kaynaklar açıkça 

kullanıcılara erişimi kısıtlanması gereken kaynaklardandır. Bu kaynakların yanında; 

otlaklar, ormanlar, okyanuslar, küresel atmosfer ve radyo frekans bantları gibi 

kaynaklara erişimin de kısıtlanması insanlığın yararına olacaktır. Ortak kaynakların 

ikinci temel karakteristiği kullanımında rekabet olmasıdır. Ortak mallarda bir kullanıcı 

diğer kullanıcılardan daha fazla fayda elde edebilir. Örneğin, balıkçıların tuttuğu 

balıklar diğer balıkçıların tutacağı balık miktarını azaltabilmektedir. Bu durum ortak 

malların kullanımında rekabete yol açmaktadır. Ortak kaynakların kullanımında 

rekabet, bireysellik ve kolektif rasyonalite arasındaki potansiyel farkın kaynağıdır 

(Baden & Noonan, 1998: 78).    

Ortak mallar kavramı ile Garret Hardin (1968) genel bir bakış açısıyla daha çok 

okyanuslar, dereler, balıklar ve ormanları kastederken Elinor Ostrom (1990) ise daha 

çok yararlanıcıları kullanımdan dışlamanın zor olduğu, bir kişinin tüketiminin diğer 

kişilere düşen payı azalttığı balık rezervi, sulama sistemi, avlanma sahası, orman gibi 

kaynakları kastetmektedir. Kısaca tanımı ve özellikleri açıklanan ortak mallar ve türleri 

ile yönetilmesi üzerine başarılı çalışmalarından dolayı Elinor Ostrom 2009 yılı Nobel 

Ekonomi Ödülüne layık görülmüştür. 

 

2.2. Ortakların Trajedisi 
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Ortakların trajedisi kavramı ilk olarak Garrett Hardin (1968) tarafından önemli 

bir makalede tanıtılmıştır. Hardin’in bu makalesinde ortakların trajedisini açıkladığı 

örneklerden birisi herkese açık bir merada hayvanlarını otlatan bir çobanın doğaya 

nasıl zarar verebileceği üzerinedir. 

Ortada bir trajedi vardır ve her çoban sınırlı bir dünyada sürüsünü sınırsız 

arttırmaya zorlayan bir sisteme odaklanır. Hayvan sayısı mera kapasitesini aştığında 

çoban, hayvan satışından elde edilen tüm geliri ve aşırı otlatma maliyetinin sadece 

kısmi bir payını aldığı için sürüsüne daha fazla hayvan eklemek için motive olmaktadır. 

Çoban, meranın kalıcı zarar görmeden uzun süre kullanılmasının herkesin yararına 

olacağını bilir. Buna rağmen kendi çıkarlarını göz önünde tutarak koyunlarını en uzun 

süre otlatarak meradan maksimum yararı elde etmeyi amaçlar. Çobanların yapması 

gereken meraya zarar vermeden herkesin bu kaynaktan devamlı yarar elde etmesine 

imkân vermek ve koyunlarını gereğinden fazla merada otlatmamaktır. Fakat çobanlar 

toplumsal faydadan önce bireysel faydalarını gözetmektedir (Hardin, 1968: 1244). 

Faydasından toplumun hiçbir bireyini dışlamanın mümkün olmaması veya çok 

maliyetli olması, tek bir bireyin dahi malın kullanım hakkını satamaması, tüketiminde 

rekabetin olması gibi özellikleri nedeniyle ortak mallar aşırı kullanılmakta ve zarar 

görmektedir. Bu şekilde toplumsal faydadan önce bireysel faydanın ön plana çıkarak 

ortak malların aşırı zarar görmesi ortakların trajedisi olarak adlandırılmaktadır. Ortak 

kaynakların bu şekilde kullanılmasıyla ortak malların tahrip olmasından ve uzun 

vadede toplum yararına hizmet edemez duruma gelmesinden tüm toplum üyeleri zarar 

görecektir. Böylece ortak malların aşırı tüketimi de devlet müdahalesini gerekli 

kılacaktır. 

Ortakların trajedisi sorununu ortadan kaldırmak için ulusal ve uluslararası 

önlemler alınabilmektedir. Örneğin insanların sınırsızca balık avlamaları 

okyanuslarda balık popülasyonunun azalmasına neden olmaktadır. 1970'lerde uluslar 

bir ortak mal olarak balık neslinin devamını korumak amacıyla kıyıdan iki yüz mil 

açıkta balık tutma hakkını savunmaya başlamışlardır. Fakat bu konuda uluslararası 

olmaktan daha çok ulusal sınırlamalar getirilmiştir ve her ulusun kendi halkı arasında 

yaygınlaştırılmış bir balıkçılık haklarını tahsis etme sorunu vardır. Devletler bu 

noktada bir trajedinin önüne geçmek için avlanma tarihlerini ve avlanabilecek üst 

sınırı belirleyebilmektedirler (Hardin, 2005: 498). 

Ortak malların aşırı kullanılmasının ve zarar görmesinin önüne geçmek 

amacıyla ortak malların yönetimini genellikle devlet kendisi üstlenmektedir. Bu 

çalışmada istisnaları olarak ele alınan Alanya’da balık rezervi ve Sinop şehir içi trafik 

yönetimi göz önüne alındığında ortak mallar, piyasa ekonomisi aktörleri tarafından 

yönetilen ve yönetilmeyen olarak ayrılabilmektedir. Bu çalışmaya konu olan Alanya’da 

Balık Rezervi ve Sinop Şehir İçi Trafik Yönetimi piyasa ekonomisi aktörleri tarafından 

yönetilen ortak malların başarılı örnekleridir. Diğer yandan ormanlar, meralar, 

okyanuslar, denizler, yaban hayatı gibi piyasa ekonomisi aktörleri tarafından 

yönetilmeyen mallarda devlet müdahalesini gerektirdiği için devlet tarafından 

yönetilmektedir. Bu ayrım dikkate alındığında piyasa ekonomisi aktörleri tarafından 

yönetilen ortak malların; aşırı tüketimi ve kaynakların yok olmasını önlemesi, bu 
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kalemdeki kamu harcamalarını azaltması, doğaya pozitif dışsallık yayması gibi 

avantajlarından bahsedilebilir. Piyasa ekonomisi aktörleri tarafından yönetilmeyen 

ortak malların yönetiminde devletin başrolde yer alması da benzer şekilde kaynakların 

aşırı tüketiminin ve yok olmasının önlenmesi, kaynaklar ile nesillerin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ayrıca önemlidir. 

 

3. ORTAK MALLARIN YÖNETİLMESİ VE ORTAKLARIN TRAJEDİSİ 

İLİŞKİSİ 

 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat ve gözlem tekniğinden 

yararlanılmıştır. Mülakat ve gözlem kullanılmasının sebebi; araştırma konusunun 

Türkiye'de nadir görülen uygulamalar arasında olması, bu uygulamaların yerinde 

görülmek istenmesi ve gözlem tekniğinden de yararlanarak daha verimli bir araştırma 

yapılmasının amaçlanmasıdır.  

Gerçekleştirilen mülakatlar Alanya’da balıkçılar ile Sinop il merkezinde trafiğe 

çıkan sürücüler ve kaldırım ile yaya yollarını kullanan kişilerle yapılmıştır. Araştırma 

kapsamında Alanya’da 9 balıkçı, Sinop’ta ise 13 kişi ile derinlemesine mülakat 

yapılmıştır.   Ayrıca Alanya’da 10, Sinop’ta ise 25 kişi ile kısa süreli görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler ile daha çok halkın bu duruma bakış açısı ve bu 

durumdan duyduğu memnuniyet düzeyi araştırılmıştır. Mülakattan geriye kalan 

zamanda ise araştırmacı gözlem yapma fırsatı bulmuştur. 

Araştırmanın Alanya bölümünde 9 görüşmeci ile görüşülmüştür. Araştırmanın 

balıkçılar üzerinde yapılması ve balıkçılığın daha çok erkeklere hitap eden bir iş 

olmasından dolayı görüşmecilerin tamamı erkektir. Balıkçı eşleri, bir iş olmaktan çok 

ailenin bir bireyi olarak eşlerine yardım etmektedirler. Görüşmecilerin en genç olanı 

25, en yaşlı olanı ise 78 yaşındadır. Balıkçılık daha çok bir aile mesleği olarak 

görüldüğünden balıkçılar bu işi öğrenmeye küçük yaşlarda ailelerin yanında 

başlamaktadırlar. Eğitim durumları açısından görüşmeciler ilkokul, ortaokul ve lise 

mezunlarıdır.  

Araştırmanın Sinop bölümünde ise 13 görüşmeci ile görüşülmüştür. 

Görüşmecilerin 2’si kadın 11’i erkektir. Kadın görüşmecilerden birisi polis memuru, 

diğeri de devlet memurudur. Erkek görüşmecilerden 2’si belediyede memur, 3’ü polis, 

2’si valilikte memur, 2’si esnaf, 1’i öğretim üyesi ve 1’i de emekli öğretmendir. 

Görüşmecilerin en genç olanı 29 yaşında, en yaşlı olanı ise 64 yaşındadır. 

Görüşmecilerden 3’ü lise, 10’u da üniversite mezunudur. 

Ortak malların yönetilmesi ve ortakların trajedisi ilişkisini araştıran bu çalışma 

kapsamında gerçekleştirilen mülakat ve gözleme dayalı olarak elde edilen bulgular, 

Alanya’da balık rezervi ve Sinop şehir içi trafik yönetimi başlıkları altında detaylı bir 

biçimde açıklanacaktır. 
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3.1. Alanya’da Balık Rezervi 

 

Alanya’da balıkçılığın geçmişi çok eskilere dayanmaktadır ve bu çalışma 

kapsamında 1960’lı yılların başlarından günümüze kadar olan süreç araştırılmıştır. Bu 

yıllarda avlanma alanlarının verimli bölgelerini Alanya’nın önde gelenleri 

sahiplenmişlerdi. Verimli avlanma sahalarının bu şekilde kontrol altında 

tutulmasından dolayı diğer balıkçıların avladığı balık miktarının iyice azaldığı 

görülmektedir. Bölgede avlanan balıkçılar, bu adaletsizliğe bir çözüm yolu bulmakta 

kararlıydılar. Çünkü bölge balıkçıları ile Alanya’nın önde gelenleri arasında 

gerginlikler yaşanmakta, anlaşmazlıklar ortaya çıkmakta ve bu durum günden güne 

artmaktaydı. 1969 yılına gelindiğinde, bu soruna çözüm bulma amacında olan 

balıkçılar bir araya gelerek S.S. Alanya Su Ürünleri Kooperatifi’ni kurmuşlardır. 

Alanya’nın önde gelenleri ise kooperatife katılmak istememişlerdir. Çünkü 

kooperatifin kuruluş amacı ve kuralları Alanya’nın önde gelenlerinin bölgedeki 

hâkimiyetine son vermek anlamına gelmekteydi. Fakat kooperatifin kurucuları, 

balıkçıların eşit haklara sahip olabilmesi için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına 

başvurmuşlardır. Bu sayede kanun gücüyle Alanya’nın önde gelenlerini de kooperatife 

üye yapmışlardır ve kooperatifin kurallarına uymak zorunda bırakmışlardır. 

Kooperatifin kurulduğu ilk yıllarda bölgede kayıtlı yaklaşık olarak 100 balıkçı 

vardır. Bu balıkçılar yaklaşık olarak 45 tekneyi işletmektedirler. Bu balıkçıların hemen 

hemen yarısı kasabadaki kooperatife bağlıdır. Kooperatife bağlı balıkçılar avladıkları 

balıklarını kooperatife satarlar. Diğer balıkçılar ise ürünlerini, kasabadaki bağımsız 

satıcılara satarlar (Berkes, 1986: 221-222). Kooperatife kayıtlı ve Tarım ve Orman 

Bakanlığından ruhsatlı yaklaşık 100 adet tekne ve avlanma ruhsatına sahip 200 gerçek 

kişi bulunmaktadır. Fakat aktif olarak balıkçılık yapan yaklaşık 50 balıkçı vardır. 

1990’lı yılların başına kadar avlanan balıklar daha çok kooperatife satılırdı. Bu tarihten 

sonra hem kooperatife hem de özel komisyonculara da verilmeye başlandı. Yani, 

kooperatife bölgedeki tüm balıkçıların üye olması gibi bir zorunluluk yoktur. Sadece 

kooperatifin sorumlu olduğu Alanya sınırlarında avlanmak isteyen balıkçılar 

kooperatifin belirlediği kurallara uymak zorundadırlar. 

Her yıl Eylül ayında, göçmen balıkların bölgeden geçmeye başladığı dönemde 

kurallar belirlenir. Kooperatif çatısı altında avlanmak isteyen balıkçılar, kooperatifin 

toplantı salonunda belediye başkanı ve bir tane jandarma eri eşliğinde bir araya gelerek 

kura çekerler. Bu kura, hangi balıkçının hangi bölgede avlanacağına dair gönüllü bir 

anlaşmadır. Yani resmi bir tanım olmamakla birlikte, bu düzenin gönüllü rızaya 

dayanan bir düzen olması şeklinde bir tanımlama yapılabilir (Berkes,1986: 221-222).  

Ustaca hazırlanan bu sisteme göre her eylül ayında yapılan toplantılarda avlanma 

sahası doğu ve batı olarak avlanma dönemi de eylül ayından ocak ayına ocak ayından 

mayıs ayına kadar ikiye ayrılır. Bir balıkçı eylül ayından ocak ayına kadar avlanma 

sahasının doğusunda ise ocak ayından mayıs ayına kadar da avlanma sahasının 

batısında avlanır. Böylece avlanma sahaları tüm balıkçılara adil bir şekilde tahsis 

edilerek fırsat eşitliği sağlanmış olur (Ostrom, 1988: 112). 
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Alanyalı balıkçıların çoğunun geleneksel balıkçı ailelerinden geldikleri ve aynı 

zamanda balıkçılığı bir yaşam biçimi olarak gördükleri kabul edilmektedir (Berkes ve 

Kışlalıoğlu, 1989: 211). Bölgede balıkçılık, daha çok babadan oğula geçen bir meslektir. 

Balıkçılık, balıkçıların ilk işidir ve ek iş olarak (belirli dönemlerde uygulanan “av yasağı 

” sebebiyle) genellikle avlanmanın yasak olduğu yaz aylarında teknelerini turistik gezi 

amaçlı olarak kullanmaktadırlar. 

Bölgede balıkçılık kıyı balıkçılığı şeklindedir.  Bölgede ağ ve parakete, gırgır, trol 

olmak üzere üç avlanma türü vardır. 2005 yılından beri Gazipaşa Feneri ile Side 

Selimiye Burnu arasında “dip trolü avcılığı” yasaklanmıştır. 1980’li yılların başına 

kadar balık avlamada kullanılan teknelerin boyu 6-9 metre ve 6-9 beygir motor 

gücünde iken bu tarihlerden itibaren tekne boyu 13 metreye ve güçleri 56 beygir motor 

gücüne kadar çıkabilmektedir. 

2000’li yılların başından itibaren balıkçılığa olan ilginin azalması kura 

sistemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Fakat kooperatif hâlâ varlığını 

sürdürmektedir. Yıllardır bölgede hâkim olan sistemin sağlamış olduğu düzen bölge 

balıkçılarında yeni bir kültürün oluşmasına sebep olmuştur. Yerleşen bu kültür 

sayesinde herhangi bir kurala bağlı kalma gereği olmaksızın balıkçılığa devam edebilen 

yaklaşık 50 balıkçı, ekonomiye azımsanmayacak bir katkı sağlamanın yanı sıra; hem 

kendi kazançlarını sağlayabilmekte hem de bölgedeki şeffaf balıkçılık kurallarıyla 

birlikte bu düzeni korumaya destek olmaktadırlar. 

Alanya’da gerçekleştirilen mülakatlarda görüşmeciler ortak malların 

yönetilmesi ve ortakların trajedisi ilişkisini ortaya koyan değerli görüşler ifade 

etmişlerdir. Bu konuda bazı görüşmeciler; 

Görüşmeci-B: “…Kooperatif kurulmadan önce isteyen istediği yerde istediği kadar 

avlanabiliyordu. Avlanma sisteminin sıraya koyulması ile aşırı avlanmanın önüne 

geçilmiş oldu…”, 

  

Görüşmeci-D: “…Kooperatif kurulmadan önce balık avlamak tam bir zulümdü. 

Çünkü bölgede söz sahibi kişiler istedikleri yerlerde avlanıyordu ve söz sahibi 

olmayanlar da mağdur oluyordu. Özellikle kooperatif kurulduktan yaklaşık 5 yıl 

sonra sistem tam olarak benimsendi ve balıkçılar arasında fırsat eşitliği sağlanmış 

oldu…”, 

 

Görüşmeci-A: “…Eskiden istediğimiz alanda istediğimiz kadar balık 

avlayabiliyorduk. Teknesi büyük olan, av malzemesi yeterli ve iyi olan ile tecrübeli 

balıkçılar çok fazla balık avlayabiliyordu. Böylece geçim sıkıntısı çeken çoğu kişi 

balıkçılık yapmak istemekteydi ve balıkçılığa rağbet her geçen gün artmaktaydı. 

Hiçbir balıkçı da aşırı avlandığını düşünmezdi. Çünkü her işte olduğu gibi bu işte de 

nihai amaç mümkün olan en iyi kazancı elde etmektir. Fakat kooperatifin 

kurulmasıyla birlikte avlanmak isteyen balıkçılar sıraya girdiler ve avlanma 

sisteminin doğu ve batı olarak ikiye ayrılması ile aşırı avlanmanın önüne geçilmiş 

oldu…”,  
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Görüşmeci-C: “…Avlanmada asıl sorunumuz aşırı avlanmaktan çok bilinçsiz 

avlanmaktır. Sonuçta kâr elde etme amacıyla bu işi yapıyoruz. Tabi ki fazla balık 

avlayıp kârımızı artırmak isteriz. Diğer yandan kabul etmem gerekir ki bu sistemin 

benimsenmesiyle birlikte ortak mal niteliği taşıyan kazanç kaynağımızın aşırı 

kullanmaya bağlı tahribatı önlendi. Bir düzen olarak yerleşen sıraya koyma sistemi 

sayesinde bazen daha az balık avladığımız olsa da avladığımız balığın niteliği ve 

niceliği arttı…”, 

 

Görüşmeci-F: “…Kooperatif başkanı olarak bu mesleği icra eden meslektaşlarımızın 

mutluluğu bizlerin de rahatça çalışmasını sağlamaktadır. 2000’li yılların 

başlarından itibaren katı kurallara ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü oluşturulan sistem 

benimsenmiştir ve eskiden olduğu gibi anlaşmazlıklar ve gerginlikler 

yaşanmamaktadır. Kurulan bu sistemin başarılı olması ve Nobel Ekonomi Ödülü’ne 

layık görülen Elinor Ostrom’un da ilgisini çekmesi bizler için bir gururdur…”,  

 

şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Araştırmacının yaptığı gözlemlerden ve görüşmecilerin ifadelerinden de 

anlaşılacağı üzere Alanyalı balıkçılar 1969 yılına kadar avlanma sahası konusunda 

önemli sorunlar yaşamışlardır. Fakat bu tarihten sonra kooperatifin kurulması ile 

avlanma sahası bölünmüş, avlanma dönemleri ve sırası belirlenmiştir. Böylece hem 

ortak mal olarak balık rezervinin ve sahasının yönetilmesi hem de ortakların trajedisi 

sorunu ortadan kaldırılmıştır. Yapılan gözlemler esnasında balıkçıların bu konuda 

gayet rahat konuştukları, sistemden memnuniyet duydukları ve özellikle ağların ve 

teknelerin tamiratı esnasında imeceye önem verdikleri gözlemlenmiştir. 

 

3.2. Sinop Şehir İçi Trafik Yönetimi 

 

Sinop il merkezinin yarım ada üzerine kurulu olması dolayısıyla şehre giriş ve 

çıkış tek yol üzerinden gerçekleşmektedir. Şehrin giriş-çıkış yolunun her iki yanının da 

denize bakmasından dolayı şehir merkezinde güvenliği sağlamanın diğer birçok şehre 

kıyasla daha kolay olduğu söylenebilir. 

Sinop şehir merkezine ilk trafik sinyalizasyon sistemi; 1989 tarihinde İl Trafik 

Komisyonunca alınan kararla, şehrin merkezinde trafiğin en yoğun olduğu Vilayet 

Kavşağı’na kurulmuştur. İl Trafik Komisyonu’nda alınan kararları yürütme görevi 

belediye trafik birimleri tarafından yerine getirilmektedir. Alınan kararların uygulanıp 

uygulanmaması ise belediyenin inisiyatifindedir. Örneğin 2000 tarihinde Vilayet 

Kavşağı yanında bulunan Kefevi Cami Kavşağı’na trafik sinyalizasyon sistemi 

kurulması kararı alınmasına rağmen belediye trafik birimleri tarafından bu karar 

uygulanmamıştır. 

Şehir merkezindeki tüm sinyalizasyon sistemleri 1998 yılından itibaren 

kaldırılmıştır. Fakat aradan geçen 21 yıllık süreç sonunda nüfus artışı, araç sayısındaki 
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artış, şehre başka şehirlerden gelen araç saysındaki artış gibi nedenlerden dolayı 2019 

yılının son aylarında şehir merkezine yakın bazı kavşaklara 20 adet trafik lambası 

konulmuştur (www.trthaber.com, 20.06.2020). Sinyalizasyon sistemi kaldırıldıktan 

sonra özellikle 2015 yılına kadar şehir merkezinde ölümlü kazalar yılda bir ya da iki kez 

yaşanmaktadır. Bu kazaların sebebi de sinyalizasyon sisteminin yokluğuna alışkın 

olmayan ve şehir dışından gelen sürücülerdir. Son yıllarda şehir merkezine girişte yer 

alan büyük kavşaklarda yaşanan kazalardan dolayı sinyalizasyon sistemine ihtiyaç 

duyulmuş fakat şehrin merkezinde ve özellikle en işlek yeri olan Sakarya Caddesi ile 

hükümet konağı kavşağında hâlâ sinyalizasyon sistemi bulunmamaktadır. 

Sinop’ta gerçekleştirilen mülakatlarda görüşmeciler ortak malların yönetilmesi 

ve ortakların trajedisi ilişkisini ortaya koyan değerli görüşler ifade etmişlerdir. Bu 

konuda bazı görüşmeciler; 

Görüşmeci-O: “…Trafik ışıkları kaldırılmadan önce ışıklarda uzun süre beklediğim 

anlar olurdu. Bu anlarda trafikte uzun kuyruklar oluşurdu. Işıkların kaldırılmasıyla 

bu karmaşa sona erdi…”,  

 

Görüşmeci-N: “…Trafik ışıkları kaldırıldıktan sonra trafiğin akışı daha bir düzene 

girdi ve daha önce sıkça karşılaşılan trafikteki tartışmalar giderek azaldı…”, 

 

Görüşmeci-L: “…Bir polis olarak şehir merkezinde trafik lambalarının olmaması 

bizlerin de işini kolaylaştırmakta… Sürücülerin ve yayaların saygı çerçevesinde bu 

düzene uyum sağlamaları günlük hayatı önemli derece de kolaylaştırmaktadır. En 

mutlu şehirler sıralamasında Sinop ilinin ilk sıralarda olmasında kendimce en büyük 

etken olarak da bunu görüyorum…”, 

 

Görüşmeci-K: “…Sinyalizasyon sisteminin olmayışı şehrin havasını o kadar olumlu 

etkiliyor ki hem insanlar sokağa çıkınca huzurlu hem de başka şehirlerde olduğu gibi 

araçlar çok fazla ışıklarda bekleme yapmadığı için havaya kirli gazların salınımı 

daha az oluyor…”, 

 

Görüşmeci-J: “…Şehir merkezinde sinyalizasyon sistemi olmadığından bu konuda 

devlet yapım, bakım ve onarım gibi maliyetlere katlanmamış oluyor. Bizler de trafik 

lambalarının olmadığı bir düzene alıştığımız için kırmızı ışıkta geçmek gibi bir 

durumla karşılaşmıyoruz. Bir emekli öğretmen olarak şehir merkezinde trafik 

kurallarını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan hiç kimseyi tanımıyorum…” 

 

şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir.     

Araştırmacının yaptığı gözlemlerden ve görüşmecilerin ifadelerinden de 

anlaşılacağı üzere şehir merkezinde sinyalizasyon sisteminin olmayışı zorunluluktan 

gelen bir durumdur. Şehir merkezinde yolların dar ve tek şerit oluşu 1998 yılında 

sinyalizasyon sisteminin kaldırılmasında ki en önemli etkendir. Çünkü özellikle şehir 

http://www.trthaber.com/
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merkezi sinyalizasyon sisteminin varlığını kaldırabilecek alt yapıya ve yerleşim 

düzenine sahip değildir. Sinyalizasyon sisteminin varlığında trafikte oluşan uzun 

kuyruklar trafiğin akışını olumsuz etkilemiştir ve zorunluluktan gelen bu sistem halk 

tarafından başarıyla uygulanmıştır. Şehrin en işlek caddesinde ve hükümet konağı 

kavşağında yapılan gözlemlerde araçların yavaş bir şekilde ilerlediği ve karşıdan 

karşıya geçmek isteyen yayaya yol vermeye büyük özen gösterdikleri gözlemlenmiştir.  

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Ortak malların kullanımında sınırlamanın olmaması ve rekabetin olmasından 

dolayı ortak malların kullanımı çeşitli toplumsal sorunları beraberinde getirmektedir. 

Her birey söz konusu malları sınırsızca kullanma arzusu doğrultusunda hareket 

etmekte ve bireysel yararını ön planda tutmaktadır. Bireylerin, bireysel faydalarını 

maksimum yapma düşüncesiyle hareket etmeleri, toplumsal faydayı göz ardı etmeleri 

sonucunu doğurmaktadır. 

 Ortak malların kullanılmasında bireysel çıkarların göz önünde tutulması ortak 

malların yönetimine müdahale edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu 

durumda devlet ortak malların yönetimine ya bizzat kendisi müdahale edecek ya da 

müdahale yetkisini piyasa aktörlerine bırakacaktır. Ortak malların kullanımına 

müdahale de bulunulmasıyla söz konusu kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi 

toplum yararına olacaktır. Toplum üyelerine bu kaynaklardan daha uzun süre 

yararlanma fırsatı verilecek ve toplumsal yararın artmasıyla daha uzun vadede 

toplumsal refahın daha üst seviyelere çıkması imkânı sunulacaktır. 

Geçmişten günümüze varlığını koruyan ormanlar, göller, okyanuslar, avlanma 

sahaları, balık rezervi gibi daha birçok ortak maldan bahsedilebilir. Ortak malların 

faydasından toplumun tüm üyeleri sınırsız olarak yararlanabilir. Kullanımında 

herhangi bir kısıtlama olmadığından ortak malın aşırı kullanımı söz konusu olmakta 

ve ortakların trajedisine sebep olmaktadır.  

Çalışma kapsamında araştırma bölgesi olarak Alanya ve Sinop seçilmiştir. 

Yapılan araştırmanın tarafları Alanya'da balıkçılar ve Sinop şehir merkezinde trafikle 

bağı olan halktır. Alanya'daki balıkçılık ve Sinop'taki şehir içi trafik düzenlemesi farklı 

iki alandır. Bu iki alanı bir noktada birleştiren ise iki alanın da ortak mal özelliği taşıyor 

olmasıdır. Her iki bölgede de ortak malların yönetilmesi ve ortakların trajedisi ilişkisi 

araştırılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular iki araştırma bölgesinde de ortakların 

trajedisi sorunu, geliştirilen zekice yöntem sayesinde başarıyla ortadan kaldırılmıştır. 

Bu sorunu aşmayı kolektif şekilde hareket etmelerine borçludurlar. Her iki bölgede de 

grup halinde işbirliği yapmaları, yapılan düzenlemeyi başarıya ulaştıran önemli 

etkenlerden birisidir. Ayrıca bu sorunun çözümünde minimum devlet müdahalesi ile 

birlikte büyük pay piyasa ekonomisi aktörlerine aittir. 
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Ortak mallar aşırı zarar görmeleri durumunda yenilenmesi zor olan 

kaynaklardır. Ortak malların aşırı kullanımına bağlı olarak yok olması tehlikesinden 

dolayı yönetimini devlet bizzat kendisi üstlenmekte ve kolay kolay özel sektöre 

bırakmamaktadır. Fakat araştırma bölgeleri olan Alanya ve Sinop’ta bu durumun 

istisnaları görülmektedir. Her iki bölgede de mecburiyetten ortaya çıkan 

düzenlemelerin yönetimini devlet piyasa ekonomisi aktörlerine bırakmış ve piyasa 

ekonomisi aktörleri de bu görevi başarıyla yerine getirmektedir. 

Yapılan araştırmanın bulgularından hareketle her iki bölgedeki düzenlemelerin 

ortak noktalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:  

 Hem Sinop'ta hem de Alanya'da gerçekleştirilen düzenlemede ilgili taraflar bu 

düzenlemeleri başarılı bir şekilde benimsemişler ve uygulamışlardır. 

 Her iki bölgede de yapılan düzenlemeler planlı değil zaruretten doğan 

düzenlemelerdir: Sinop'ta şehrin altyapı sorunları ve şehir merkezinde yolların 

dar olması gibi sorunlar; Alanya'da ise balıkçılar arasında yaşanan 

anlaşmazlıklar gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan mecburi düzenlemeler 

olması. 

 Her iki bölgede de düzenlemeler öncesi bireysel çıkarlar söz konusuyken; 

düzenlemeler sonrasında toplumsal çıkarlar söz konusu olmuş ve bunu da 

başarıyla gerçekleştirmişlerdir.  

 Her iki bölgede de ortaya çıkan sorunun çözümünde minimum devlet 

müdahalesi ile birlikte büyük pay piyasa ekonomisi aktörlerine aittir. 

 

Ortak malların yönetilmesinde ortakların trajedisi sorununu ortadan kaldırma 

noktasında başarılı olan iki bölgedeki örnekler incelenmiş ve araştırılmıştır. Tüm 

ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi ortak malların yönetilmesinde de kamu ekonomisi 

ile piyasa ekonomisinin iyi planlanmış ve araştırılmış bir noktada denge 

sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu noktada devletin, ortak malların yönetimini 

tam olarak piyasa ekonomisine bırakmayıp regülasyon görevini devam ettirerek 

piyasanın daha verimli ve daha etkin hale getirebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca 

bu başarılı uygulamaların devletin yükünü hafiflettiği de söylenebilir. Alanya’da 

balıkçılar arasında ve Sinop’ta şehir içi trafiğinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar başarılı 

olan bu düzenleme sayesinde ortadan kaldırılmıştır. Hem Alanya’da balık rezervi 

(avlanma sahası ve balık rezervi)  hem de Sinop’ta şehir içi trafiğin yönetilmesi 

(karayolu trafiği) piyasa aktörleri tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş ve ortakların 

trajedisi sorunu ortadan kaldırılmıştır.  

Özetle Türkiye’de Ostrom’un önerdiği yaklaşıma uygun iki örnek üzerine vaka 

çalışması yapılan bu çalışmada, her iki uygulama da Türkiye’de ortak malların piyasa 

aktörleri tarafından başarıyla yönetilmesine örnek olarak gösterilebilir. Her iki örnekte 

de bulgular, minimum devlet müdahalesi ile ortak malların ortakların trajedisi 

olmadan başarıyla kullanıldığını göstermektedir. 
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TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA 

TÜRKİYE'DEKİ BANKALARIN KISA VADELİ 

ALACAKLARININ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER 

(VDMK) YOLUYLA MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMESİ 

Ayhan YATBAZ1 

ÖZET 

Menkul kıymetleştirme bir iktisadi varlığın ve bu varlıktan elde edilecek gelirin dayanak varlık olarak 

gösterilmesi suretiyle özel amaçlı kuruluş aracılığıyla ihraç edilen menkul kıymetin halka arz edilmesi 

süreci olarak tanımlanabilir. Menkul kıymetleştirme dünyada ve Türkiye’de işletmelerin önemli bir 

finansman kaynağıdır. Türkiye’de bankalar, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve 

faktöring şirketleri esas faaliyetlerinden doğan alacaklarını menkul kıymetleştirme suretiyle halka arz 

ederek nispeten daha düşük maliyetlerle finansman elde etmektedirler. Menkul kıymetleştirme işlemi 

dayanak varlığın türüne ve varlığın dayanak gösterilme şekline göre farklı türlere ayrılmaktadır. Varlığa 

Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK), İpoteğe Dayalı Menkul 

Kıymetler (İDMK) ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK) bu türden menkul kıymetlerdir. Bu 

çalışmada bankacılık sektörü tarafından ihraç edilen VDMK’ların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 

çerçevesinde muhasebe ve finansal raporlama ilkeleri üzerinde durulmuş ve bir örnek uygulama 

geliştirilerek konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Menkul Kıymetleştirme, Türkiye Muhasebe Standartları, Varlığa Dayalı Menkul 

Kıymet 

JEL Kodları: M41, G21 

SECURITIZATION OF SHORT-TERM RECEIVABLES OF THE BANKS IN 

TURKEY THROUGH ASSET BACKED SECURITIES (ABS) WITHIN THE 

SCOPE OF THE TURKEY ACCOUNTING STANDARDS 

ABSTRACT 

Securitization process can be defined as the public offering of securities issued through a special purpose 

organization by showing an asset and the return on that asset as the underlying asset. Today, 

securitization, both in the world has become an important source of financing of enterprises in Turkey. 

By using securitization method, In Turkey banks, leasing companies, finance companies and factoring 

companies obtain financing at relatively lower costs by offering their receivables arising from their main 

activities. Securitization is divided into different types according to the type of underlying asset and the 

way the asset is shown as an underlying asset. Asset-Backed Securities (ABS), Asset Secured Securities 

(ASS), Mortgage-Backed Securities (MBS) and Mortgage Secured Securities (MSS) are such securities. 

In this study, within the scope of Turkey Accounting Standards (TAS), the accounting and financial 

reporting principles of the ABS’s issued by the banking sector are emphasized and an example 

application is developed and clarified to the subject. 

Keywords: Securitization, Turkey Accounting Standards, Asset-Backed Securities 
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JEL Codes: M41, G21 

1. GİRİŞ

Menkul kıymetleştirme kavramı temel olarak herhangi bir duran varlık veya gelecek 

nakit akışının, yapılandırılmış sözleşmeler vasıtasıyla likit hale getirilmesidir. 1972‘den 

beri Amerika’da kullanılmasına karşın, 1988 Basel sermaye uzlaşısı ile çerçevesi ve 

standartları belirlenmiştir. Varlığa dayalı menkul kıymetleştirmeler menkul 

kıymetleştirme kavramının göreceli olarak az riskli türleridir. Türkiye’de alt yapısı 

1992 ve 1995 yıllarında sermaye piyasası mevzuatı kapsamında düzenlenmiş olsa da 

zaman içerisinde birçok revizyon geçirmiştir. 

Menkul kıymetleştirme ABD piyasalarında 1970’lerden beri kullanılan bir yöntem 

olmasına karşın Türkiye’de ve birçok Avrupa ülkesinde halen başlangıç düzeyinde 

olduğu söylenebilir. 2008 küresel finans krizinin baş sorumlusu olarak kendini öne 

çıkaran bu finansman yöntemine temkinli yaklaşılması ise sistemdeki bazı yapısal 

riskler göz önünde bulundurulduğunda oldukça olağandır. 2008 sonrası dönemde 

Türkiye gibi dünya finans piyasalarını sonradan yakalayan ülkelerin büyük bir 

avantajı, menkul kıymetleştirmenin finans piyasasındaki yerinin küçük oluşudur. 

Enron Vakası ve 2008 krizi ile dersi zor yoldan alan ülkelerin yapısal reformları ise 

erkenden Türkiye’de uygulanmış ve gelecekte doğabilecek potansiyel risklerin önüne 

geçmiştir.  

Varlığa dayalı menkul kıymetleştirme kavramı özellikle Türkiye finansal piyasalarında 

oldukça temkinli yaklaşılan bir konu olmuştur. Mortgage enstrümanının kullanım 

şeklinin Türkiye’deki uygulaması bunun somut bir örneği olabilir. Amerikan 

piyasalarında varlığa dayalı menkul kıymetleştirme yöntemi kullanılan bu sistemde, 

mortgage kredilerinin ilişkili finansal kurumun bilançosunu tamamen terk etmesi söz 

konusudur. Örnek vermek gerekirse, banka kendi sermayesinden hiçbir yükümlülük 

altına girmeden, borsa yatırımcısı ve kredi talep eden kişileri buluşturarak sermaye 

maliyetsiz kar elde etmektedir. Bu senaryoda bankayı yüksek riskli (sub-prime) 

enstrümanlar oluşturup üçüncü kişilere aktarmaktan alıkoyan tek aktör, denetleme 

kuruluşlarıdır. Hem Enron krizi tarzı şirket skandallarında hem de 2008 krizinde 

menkul kıymetleştirilen borç sözleşmelerinin risk değerlendirmesi sürecinde 

görüldüğü üzere ise, bu denetim kurumları tam anlamıyla güvenilir değildir. 

Bu şartlar altında Türk finans piyasalarında düzenleyici kurumlar bu konuya oldukça 

temkinli yaklaşmaktadır. Bankaların kısa vadeli alacaklarının bilançoyu tamamen ter 

etmesi durumunda benzer sorunların önüne geçilmesi veya bu menkul 

kıymetleştirilmiş varlıklara dair yükümlülüklerin devam etmesi gibi uygulamalar bu 

çalışma kapsamında tartışılmaktadır ve UFRS mevzuatı kapsamında öneriler 

sunulmaktadır. 

1.1 Literatür Taraması 

Özellikle bankalara ait kısa vadeli alacakların menkul kıymetleşmesine odaklanan 

hemen hiçbir yerli çalışmaya rastlanmamıştır. Uluslararası literatürde ise çalışmalar, 
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2002 öncesi (Sarbanes Oxley), 2008 öncesi ve 2008 sonrası olmak üzere 3 ayrı 

dönemde belirgin farklılıklar göstermektedir.  

1986 yılındaki bir çalışma menkul kıymetleştirmenin en popüler olduğu dönemde 

ortaya çıkmış olmasına rağmen gelecekte ortaya çıkarabileceği potansiyel tehlikelere 

dikkat çekmiştir (Shleifer ve Vishny 1986). Benzer şekilde bir başka çalışma menkul 

kıymetleştirmenin uzun vadeli fonlama için faydalarına dikkat çekmiş, fakat kısa vadeli 

alacaklar için kullanımına değinmemiştir (Shenker ve Colletta 1990). 2000 öncesi 

gerçekleşen iki çalışma ise ilginç şekilde, menkul kıymetleştirme uygulamasının 

finansal şeffaflık üzerindeki olumsuz etkilerine değinmişler (Thomas 1999) ve yapısal 

düzenlemeler önermişlerdir (Schwarcz 1994). Bu dönemlerdeki çalışmalar genel 

itibarıyla menkul kıymetleştirmenin makul bir finansman sistemi olduğunda 

hemfikirken finansal denetim sistemlerine odaklanılmasını ve daha sıkı denetimler 

gerçekleştirilmesini önermektedirler. Konuyu İslami finans üzerinde ele alan bir 

çalışma, menkul kıymetleştirmenin İslam’a uygun bir modeli üzerine öneriler getirmiş 

ve kendisini takip eden çok sayıda çalışmaya öncülük etmiştir (Jobst 2007). 

Dünyaca ünlü finans ve istatistik uzmanı Fabozzi 2008 yılında yayınladığı ders kitabı 

niteliğindeki yayınında, menkul kıymetleştirmenin uzun vadeli alacaklar üzerindeki 

kullanım örneklerine değinmiştir. Sistemi vade uzadıkça çekici hale geldiğine özellikle 

vurgu yaptığı yayınında, kısa vadeli alacaklara uygulanan düşük faizlerin menkul 

kıymetleştirme için yeterli olmayacağını öngörmüştür (Fabozzi ve Kothari 2008). 

Konuyu muhasebe açısından ele alan bir dizi çalışma, konuya dair yeni denetim 

düzenlemeleri önermiş (Gorton ve Metrick 2013), merkez bankası politikaları ile 

yarattığı uyumsuzlukları öne çıkarmış (Campbell vd. 2011), hatta menkul 

kıymetleştirmeyi bir kar yönetimi aracı olarak ortaya koymaya çalışmışlar (Dechow, 

Myers, ve Shakespeare 2010), diğer taraftan Basel II ve IAS 39 Muhasebe standardı 

kapsamında menkul kıymetleştirmenin Türkiye’de banka ve diğer kaynak şirketlerin 

finansal durum tablosu ve sermaye yeterliliği yükümlülüklerine etkileri bakımından 

incelenmiştir (Doğru, 2007). 

Literatürde özellikle 2012 sonrasında yaygın görünen birçok çalışma ise menkul 

kıymetleştirmenin kısa vadede volatiliteyi azaltma konusunda ve riski minimize etme 

konusunda faydalı olduğuna dair görüş bildirirken, bunların bir kısmı bu etkilerin 

uzun vadede tersine döndüğü yönünde karara varmıştır (Acharya, Schnabl, ve Suarez 

2013; Chen vd. 2017; Gorton ve Metrick 2012; Riachi ve Schwienbacher 2013; Stein 

2010). 

1.2 Kavramsal Çerçeve 

Varlığa dayalı menkul kıymetleri değerlendirirken göz önünde bulundurulması 

gereken önemli bir detay türev enstrüman niteliklerine sahip olmalarıdır. Varlıkların 

ana şirket bilançosundan çıkarak özel amaçlı şirketlere aktarılması gibi durumlar 

faaliyet şeffaflığını olumsuz etkileme riskine sahiptir. Öte yandan varlığa dayalı menkul 

kıymetlerin Forward, Opsiyon ve hatta Future gibi alışılagelmiş türev araçlarına oranla 

daha az riskli olduğu söylenilebilir. Buradaki güven unsuru söz konusu varlığın aynı 
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zamanda teminat olarak kullanılıyor oluşudur. Örneğin varlığa dayalı menkul 

kıymetlerin bir alt kolu olan mortgage kredilerinde, krediye konu olan veya olmayan 

taşınmaz(lar) ipotek altına alınarak özel amaçlı şirketlerin elinde teminat olarak 

tutulabilmektedir. 

Menkul kıymetleştirme mevzuatı uygulandığı ülkeye göre çok büyük farklılıklar 

göstermektedir. Türkiye’de sermaye piyasası mevzuatında menkul kıymetleştirme 

kavramı; ödeme aktarmalı, nakit akımlı, varlığa dayalı olmak üzere üçe ayrılmaktayken 

çalışma kapsamında incelenen türü varlığa dayalı menkul kıymetleştirmedir. Bu 

senaryoda borç veren ve borç alan arasında varlık bir teminat görevi görmektedir. Öte 

yandan taraflar birbirini bireysel olarak tanımazken finansal kurumlar 

yükümlülüklerin sözleşme şartları kapsamında gerçekleştiğini temin eder.  

Varlığa dayalı menkul kıymetleştirmenin en büyük faydası piyasaya likidite 

sağlamasıdır. Atıl durumda bulunan aktiflerin sermaye piyasasına sunularak 

ekonomiye katkı sağlamasına yardımcı olur. Sermaye piyasası yatırımcılarına, 

hâlihazırda çeşitlendirme ile riski optimize edilmiş yatırım enstrümanları sunar.  

Dayanak varlıkların teminat olarak kullanılıyor olması ise risk algısı daha düşük 

yatırımcılara hitap eder. Şeffaflık açısından yarattığı risk, temel olarak Denetimsel 

açıdan konsolide raporlama süreçlerinin izlenmesinde yaşanmaktadır. Zira 2008 

küresel finans krizi aynı zamanda bir denetim krizidir. 

1.3 Türk Bankacılık Sektöründe Kısa Vadeli VDMK’lar ve Temel 

Çekinceler 

Bankaların kısa vadeli alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ise yapısal olarak 

mortgage kredilerinden oldukça farklıdır. Bu sebeple, menkul kıymetleştirmenin kısa 

vadeli enstrümanlar için ne derece uygun olduğu tartışma konusudur. Söz konusu 

dayanak varlıkların ise teminat niteliğine ne kadar uygun olduğu ayrı bir belirsizlik 

faktörüdür. Konu finansal piyasalar açısından ele alındığında ise başka bir kritik faktör 

öne çıkmaktadır. Menkul kıymetleştirmenin en somut faydası, özellikle Türkiye gibi 

ortalama mevduat vadesinin kısa olduğu ülkelerde, uzun vadeli fonlamaya yardımcı 

olmalarıdır. Kısa vadeli VDMK’ların piyasaya çıkışı uzun vadeli fon kaynağı oluşturan 

mortgage benzeri VDMK’ları olumsuz etkileyebilir. VDMK’ların sağlıklı işleyebilmesi 

için gerçekleşmesi gereken operasyonel süreçlerin zaman alması ise yeni bir soru 

işaretidir. 2 haftalık bir operasyonel süreç 10 yıllık bir kredi için önemsiz sayılabilirken, 

3 aylık bir kredi için göreceli olarak uzundur. Bu da enstrümanı talep açısından 

olumsuz etkileyebilecek bir faktördür. 

Halihazırda gerçekleşmiş kısa vadeli kredi sözleşmelerinin menkul kıymetleştirilmesi 

ise, bankaya acil fon sağlama açısından bir alternatif oluşturabilecek gibi gözükse de, 

temel faaliyet konusu faiz gelirleri olan bir kurum için bu durum piyasa tarafından bir 

mali sıkıntı sinyali olarak yorumlanabilir. 
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2. VDMK’LARIN MUHASEBE VE RAPORLAMA KARŞISINDAKİ DURUMU

VDMK’ların muhasebe ve raporlama karşısındaki durumu iki aşamada ele alınıştır. 

Birinci aşamada VDMK’ya dayanak varlık oluşturan bankanın aktifindeki kredi 

alacaklarının bir finansal varlık olması açısından TFRS 9’daki durumu 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada ise VDMK ihracıyla ilgili THP 

kullanılan hesaplar ve işleyişlerine değinilmiştir. 

2.1 VDMK’LARIN Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebe ve 

Raporlama İlkeleri 

Bir işletmenin bilançosundaki alacakların bilanço dışına çıkarılması TFRS 9 Finansal 

Araçlar standardında bazı kurallara bağlanmıştır. Aşağıdaki tabloda bu kurallar 

özetlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1: TFRS 9: Finansal Araçlar Standardına Göre Bir Finansal Varlığı 

Bilanço Dışı Bırakma Şartları 

Bir finansal varlık, yalnızca, aşağıdaki durumlarda finansal tablo dışı bırakılır 

1)Finansal 

varlıktan 

kaynaklanan 

nakit 

akışlarına 

ilişkin 

sözleşmeden 

doğan 

hakların 

süresinin 

dolması 

2)Finansal varlığı devretme şartlarının gerçekleşmesi ve devir işleminin 

finansal tablo dışı bırakma şartlarını sağlaması 

A) Finansal Varlığı Devretme B) Finansal Tablo Dışı Bırakma

a)Finansal varlıktan doğan 

nakit akışları sağlayan 

sözleşmeye bağlı hakların 

devredilmesi 

b)Finansal varlıktan doğan 

nakit akışlarını sağlayan 

sözleşmeye bağlı hakların 

elde tutulması ancak bir 

anlaşma kapsamında nakit 

akışlarının bir ya da birden 

fazla alıcıya ödenmesiyle 

ilgili bir mükellefiyet olması: 

i.Başlangıçtaki varlıktan, 

aynı tutarda tahsilat 

yapılmadıkça işletmenin 

nihai alıcılara ödeme 

yükümlülüğü yoktur. 

ii.Varlığın satılması veya 

rehin edilmesi devir 

sözleşmesi hükümleri 

uyarınca yasaktır. 

iii.İşletmenin, nihai alıcılar 

adına tahsil ettiği her 

türlü nakdi önemli bir 

gecikme olmaksızın 

alıcılara havale etme 

yükümlülüğü bulunur. 

Finansal varlık devredilirken sahiplikten 

doğan risk ve getiriler ne ölçüde elde 

tutulmaya devam edileceği değerlendirilir. 

a)İşletme finansal varlığın sahipliğinden 

kaynaklanan bütün risk ve getirileri 

önemli ölçüde devretmişse, varlık bilanço 

dışı bırakılır ve devir işleminde meydana 

gelen ya da elde tutulan her türlü hak ve 

mükellefiyet ayrıca varlık veya 

yükümlülük olarak bilançoya alınır. 

b)Varlığın sahipliğinden doğan tüm risk ve 

getiriler önemli ölçüde elde tutuluyorsa 

varlık bilançoda bırakılır. 

c)Varlığın sahipliğinden doğan bütün risk 

ve getiriler ne önemli ölçüde devrediliyor 

ne de elde tutuluyorsa, varlığın kontrolü 

elde olup olmadığı değerlendirilir.  

i.İşletmenin kontrolü yoksa, varlık 

bilanço dışı bırakılır ve bu devir 

işleminde meydana gelen ya da elde 

tutulan her türlü hak ve mükellefiyet, 

ayrıca varlık veya yükümlülük olarak 

bilançoya alınır. 

ii.İşletme kontrole sahipse varlığı devam 

eden ilişkisi ölçüsünde bilançoda tutar 

(bk. p.3.2.16) 
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Tablo 1’de görüleceği üzere TFRS 9’a göre işletme bir finansal varlığı yalnızca söz 

konusu finansal varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan 

hakların süresinin dolması ya da finansal varlığı devretme şartlarının gerçekleşmesi ve 

devir işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını sağlaması durumunda finansal 

tablo dışı bırakabilmektedir (paraf. 3.2.3).  

Bir finansal varlığın finansal tablo dışı bırakılması için de öncelikle söz konusu finansal 

varlık devredilirken sahiplikten doğan risk ve getirilerin ne ölçüde elde tutulmaya 

devam edileceği değerlendirilmelidir (paraf.3.2.6). Aşağıdaki Şekilde Tablo 1’deki 

bilgiler ışında bir finansal varlığın bilanço dışı bırakılıp bırakılmayacağının 

değerlendirilmesi farklı bir açıdan sunulmuştur. 

Varlıklardan elde edilecek nakit akışlarına 
ilişkin haklar sona erdi mi? (Paraf.3.2.3-a) 

 Evet  
Varlığı finansal tablo dışı 

bırak 
↓ 

Hayır 
↓ 

İşletme varlıklardan elde edilecek nakit 
akışlarıyla ilgili hakları devretti mi? 

(Paraf.3.2.4-a) 
 Evet  

İşletme bütün risk ve 
getirileri önemli ölçüde 

devretti mi? (Paraf.3.2.6-a) 
↓ 

Hayır 
↓ 

↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 

Evet 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 
↓ 

İşletme şartlara uygun olarak varlıktan elde 
edilen nakit akışlarına ilişkin bir ödemede 

bulunma mükellefiyetini üstlendi mi? 
(Paraf.3.2.4-b) 

↓ 
Evet 
↓ 

İşletme bütün risk ve getirileri önemli ölçüde 
devretti mi? (Paraf.3.2.6-a) 

 Evet  
Varlığı finansal tablo dışı 

bırak 
↓ 

Hayır 
↓ 

İşletme bütün risk ve getirileri önemli ölçüde 
elinde bulunduruyor mu? (Paraf.3.2.6-b) 

 Evet  
Varlığı finansal tabloya 
yansıtmaya devam et 

↓ 
Hayır 
↓ 

İşletme varlığın kontrolünü elinde 
bulunduruyor mu? (Paraf.3.2.6-c) 

 Hayır  
Varlığı finansal tablo dışı 

bırak 
↓ 

Evet 
↓ 

İşletmenin varlık üzerindeki etkisi devam ettiği sürece varlığın finansal tabloya yansıtmaya 
devam edilir. 

Şekil 1: Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması 
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İşletmenin finansal varlığı devretmiş sayılması için (paraf.3.2.4) söz konusu finansal 

varlıktan kaynaklanan nakit akışlarının elde edilmesini sağlayan sözleşmeye bağlı 

hakların devredilmiş olması gerekmektedir. Şayet söz konusu finansal varlıktan 

kaynaklanan nakit akışların elde edilmesini sağlayan sözleşmeye bağlı hakların elde 

tutulması ancak bir anlaşma kapsamında, nakit akışlarının bir ya da birden fazla alıcıya 

ödenmesi konusunda bir mükellefiyetin üstlenilmiş olması halinde üç farklı durum 

ortaya çıkmaktadır (paraf.3.2.5). Birinci durumda, başlangıçtaki varlıktan, aynı 

tutarda tahsilat yapılmadıkça işletmenin nihai alıcılara ödeme yapma yükümlülüğü 

yoktur. Ancak işletme tarafından verilen ve anapara ile piyasa faiz oranları üzerinden 

tahakkuk eden faizinin tamamen geri kazanılmasını öngören kısa vadeli avanslar bu 

şartı ihlal etmemektedir. İkinci durumda varlığın satılması veya rehin edilmesi devir 

sözleşmesi hükümlerince yasaklanmıştır. Ancak nakit akışlarından ödeme yapma 

yükümlülüğü karşılığında başlangıçtaki varlığın nihai alıcılara teminat gösterildiği 

durumlar hariç tutulmuştur. Üçüncü durumda işletmenin, nihai alıcılar adına tahsil 

ettiği her türlü nakdi önemli bir gecikme olmaksızın alıcılara havale etme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu nakdin, tahsil tarihi ile havale tarihi 

arasındaki kısa dönemde, nakit ve nakit benzerlerine (TMS 7’de tanımlanmıştır) 

yapılan yatırımlar dışındaki bir yatırımda kullanılması mümkün değildir. Nakit ve 

nakit benzerlerine yapılan yatırımdan kazanılan faiz ise nihai alıcılara aktarılır. 

2.2 VDMK’ların Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesaplar ve 

Açıklamaları 

Bankacılık sektörüne yönelik olarak 20.09.2017 tarih ve 30186 mükerrer sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve İzahnamesi 

Hakkında Tebliğ’e göre VDMK’ların Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesaplar 

aşağıdaki gibidir: 

118 Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler – T.P. 

11820 Tüketici Kredileri 

Gerçek kişi tüketicilere, mesleki veya ticari faaliyetleriyle ilişkili olmayan amaçlarla, bir 

mal veya hizmet alımına yönelik olarak kullandırılan krediler, ilgili “Tüketici Kredileri” 

hesaplarında izlenir. Bu hesaplarda tüketici kredisi niteliğinde olmayan kredilere yer 

verilmez. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler “Konut 

Kredileri” hesabında, konut teminatı altında kullandırılan tüketici kredileri “Konut 

Teminatlı Tüketici Kredileri” hesabında, taşıt kredileri “Taşıt Kredileri” hesabında, 

gerçek kişilere konut dışındaki gayrimenkullerin alımı için kullandırılan krediler 

“Diğer Gayrimenkul Kredileri” hesabında, dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı 

tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların finansmanı için 

kullandırılan diğer bütün tüketici kredileri “İhtiyaç Kredileri” alt hesabında izlenir. 

Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasından doğan alacak 

tutarları ile müşterilerin menkul değer alımını finanse etmek amacıyla kullandırılan 

krediler bu hesaba kaydedilmez. 
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37602 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

Banka tarafından ihraç edilen ve üçüncü şahıslara satılan tahvillerin, bonoların ve 

varlığa dayalı menkul kıymetlerin kaydına özgü pasif nitelikli bir hesaptır. Bu hesabın 

tasfiye işlemi, söz konusu menkul kıymetlerin bedelleri itfa edildikçe hesaba borç 

verilerek yapılır. Bu hesap genel müdürlük nezdinde hareket görür ve izlenir. 

378 İhraç Edilen Menkul Kıymet İhraç Farkları (-) - T.P. 

37802 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

İskontolu olarak satılan menkul değerlere ilişkin ihraç farkları bu hesapta izlenir. 

Hesap, negatif pasif düzenleyici nitelikli olup, çıkarılan menkul kıymetlerin raporlama 

tarihindeki değerine indirgenmesinde 376 İhraç Edilen Menkul Kıymetler hesabını 

düzenleyici hesap olarak kullanılır. Dönemsel olarak gerçekleşen faiz giderleri, bu 

hesaba alacak, ilgili faiz gideri hesabına borç yazmak kaydıyla dönem giderlerine 

yansıtılır. 

630 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler – T.P. 

Banka tarafından üçüncü kişilere Türk parası üzerinden satılarak ihraç edilen menkul 

kıymetlere verilen Türk parası faizler, bu hesaba kaydedilir. 

3. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VDMK İHRACIYLA İLGİLİ ÖRNEK

UYGULAMA 

A bankasının aktifindeki bazı kredi alacakları ve tutarları aşağıdaki gibidir: 

Kredi Türü Kredi Tutarı Vade 

Tüketici Kredileri 100.000.000 TL 12 ay 

İtfa Tarihi (Anapara Geri Ödeme): 15 Mart 2024 Cuma 

Hesaplama Gün Konvansiyonu: 30/360 

Faiz Türü: Sabit   

Kupon Ödeme Sıklığı: 3 Ayda 1 

VDMK’nın Yıllık Basit Getirisi: 16% 

VDMK’nın Yıllık Bileşik Getirisi: 17.84% 

VDMK Kupon Oranı: 4% 

3.1. Varsayım 1: Varlığın Finansal Tablo Dışı Bırakılması 

Varlığın bilanço dışı bırakılması için alacakların TFRS 9’a uygun olarak Özel Amaçlı 

Kurum’a (SPV) (Türkiye’deki adıyla Varlık Finansmanı Fonu) devredilmesi 

gerekmektedir. SPV bu alacakları devralıp bir yatırım bankası aracılığıyla VDMK 

ihracını ve satışını gerçekleştirmektedir. Banka bu işlemde kaynak kuruluş 

376 İhraç Edilen Menkul Kıymetler – T.P. 

376 İhraç Edilen Menkul Kıymetler – T.P. 
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konumunda olup alacakları belirli bir iskonto karşılığında devredip nakde 

kavuşmaktadır. Varlığın bilanço dışı bırakılmasına ilişkin örnek uygulamanın 

çözümünde örnekteki verilere ilave olarak banka alacaklarının VFF’ye 105.000.000 

TL’ye devredildiği, başka bir ifadeyle satıldığı varsayılmıştır. Bu durumda banka 

aktifindeki kredi alacaklarını Varlık Finansmanı Fonuna (VFF) devrettiği tarihte 

aşağıdaki yevmiye kaydını yapacaktır. 

010 KASA 105.000.000 

118 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER 

KREDİLER–TP 

11820 Tüketici Kredileri 

118201 Taşıt Kredileri 

118202 İhtiyaç Kredileri 

100.000.000 

790 DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER – T.P. 

79005 Aktiflerimizin Satışından 

Elde Edilen Gelirler 

790059 Diğer Aktiflerimizin 

Satışından Elde Edilen Gelirler 

5.000.000 

Tüketici kredisi alacaklarının VFF’ye devri. 

3.2. Varsayım 2: Varlığın Finansal Tablolara Yansıtılmaya Devam 

Edilmesi 

Bankanın bireysel müşterilerin kullandırdığı kredilerin Varlık Finansman Fonuna 

(VFF) teminat olarak gösterilmesiyle ihraç edilen VDMK’lardan dolayı banka 

finansman sağlamaktadır. Bu süreçte öncelikle VFF ve VDMK onayı için SPK’ya 

başvurulmakta, SPK’nın uygun görmesi halinde yapılan başvuru onaylanmakta ve 

böylece VFF kurulmakta ve VDMK ihracı için hazırlıklar başlamaktadır. Daha sonra 

VFF VDMK’ları ihraç ederek BİST’te yatırımcılara yönelik olarak satışa sunmaktadır. 

Satış sonrasında yatırımcılardan toplanan fonların kaynak kuruluş olan bankaya 

aktarımı sağlanır. Son olarak kaynak varlık olan kredi taksitleri tahsil edildikçe VFF’ye 

transfer edilip VDMK’ların kupon ve vade sonunda anapara ödemesi gerçekleştirilir. 
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Nakit Akış Unsuru Tarih Tutar (TL) Gün 

İhraç 15.03.2019 100.000.000 - 

Kupon 15.06.2019 -4.000.000 92 

Kupon 15.09.2019 -4.000.000 184 

Kupon 15.12.2019 -4.000.000 275 

Kupon+İtfa 15.03.2020 -104.000.000 366 

VDMK İhraç Tarihi: 15.03.2019 

İtfa Tarihi (Anapara Geri Ödeme): 15.03.2020 

Hesaplama Gün Konvansiyonu: 30/360 

Faiz Türü: Sabit 

Kupon Ödeme Sıklığı: 3 Ayda 1 

VDMK’nın Yıllık Basit Getirisi: 16% 

VDMK Kupon Oranı: 4% 

VDMK’nın Yıllık Bileşik Getirisi: 17.84% 

Tüketici kredisi alacaklarının dayanak varlık gösterilerek VFF’nin VDMK’ları ihraç 

etmesi ve ihraç tutarının kaynak kuruluş olan bankaya aktarılması. 

15.03.2019 

010 KASA 100.000.000 

376 İHRAÇ EDİLEN MENKUL 

KIYMETLER 

37602 Varlığa Dayalı Menkul 

Kıymetler 

100.000.000 

VDMK ihraç tutarının bankaya aktarılması 

VDMK’nın ilk kupon ödemesinin yapılması 

15.06.2019 

630 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE 

VERİLEN FAİZLER 

4.000.000 

010 KASA 4.000.000 

VDMK kupon faiz ödemesi (100.000.000x%4) 

VDMK İtfa Tablosu 
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VDMK’nın ikinci kupon ödemesinin yapılması 

15.09.2019 

630 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE 

VERİLEN FAİZLER 

4.000.000 

010 KASA 4.000.000 

VDMK kupon faiz ödemesi (100.000.000x%4) 

VDMK’nın üçüncü kupon ödemesinin yapılması 

15.12.2019 

630 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE 

VERİLEN FAİZLER 

4.000.000 

010 KASA 4.000.000 

VDMK kupon faiz ödemesi (100.000.000x%4) 

Bu kayıtla birlikte banka yıl sonu itibarıyla VDMK ihracından dolayı toplamda 12 

milyon TL menkul kıymetlere ödenen faiz ödemesi yapmış olacaktır. Böylelikle 2019 

yılı sonu gelir tablosunda ilave 12 milyon TL tutarında faiz gideri raporlanacaktır. Diğer 

taraftan bankanın 2019 yılı sonu finansal durum tablosunda İhraç Edilen Menkul 

Kıymetler altında 100 milyon TL VDMK anapara borcu görünecektir. 

VDMK’nın dördüncü kupon ödemesinin ve anapara geri ödemesinin yapılması 

15.03.2020 

376 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 

37602 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 

100.000.000 

630 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLERE 

VERİLEN FAİZLER 

4.000.000 

010 KASA 104.000.000 

VDMK kupon faiz ödemesi (100.000.000x%4) 
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Bu kayıtla birlikte VDMK süreci tamamlanmış olacaktır. Dikkate edilecek olursa bu 

kayıtta son kupon ödemesi yapılmıştır. Bundan dolayı bankanın 2020 yılı gelir 

tablosunda ilave 4 milyon TL menkul kıymetlere ödenen faiz gideri yer almış olacaktır. 

Diğer taraftan 2020 finansal durum tablosunda ise VDMK anaparasının 

ödenmesinden dolayı İhraç Edilen Menkul Kıymetler altında yer alacak olan Varlığa 

Dayalı Menkul Kıymet kalemi sıfırlanacaktır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), Varlık Finansmanı Fonunun (VFF) 

devralacağı varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen varlığa dayalı menkul 

kıymetlerdir. Varlıktan kasıt alacak, kredi, hak, teminat ve diğer benzeri finansal 

araçlardır. VFF ise VDMK’lar karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri 

hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği 

olmayan malvarlığıdır. Kaynak kuruluş varlıklarını fon portföyüne devreden tüzel kişi, 

kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. SPK mevzuatın göre sadece bankalar, finansal 

kiralama şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketlerinin alacakları VDMK’ya 

konu olabilmektedir. 

VDMK’lar borçlanma araçlarından biri olup tahvil ve bonolar gibidir. Ancak VDMK’lar 

farklı olarak mutlaka bir varlığa dayalı olarak çıkarılmak zorundadır. VDMK ihraç 

süreci genel olarak finansal kuruluşun faaliyetlerinden doğan alacaklarını VFF’ye 

devretmesi, VFF’nin de bu alacakları dayanak varlık olarak gösterip VDMK ihracı 

gerçekleştirip kurumsal ya da bireysel yatırımcılara satması ve satış işleminden dolayı 

elde ettiği fonu kaynak kuruluşa transfer etmesi şeklinde gerçekleşir. Daha sonrasında 

ise kredi alacakları tahsil edildikçe VDMK yatırımcılarına kupon faiz ödemeleri yapılır 

ve vade sonunda da anapara ödemesi yapılarak süreç sonlandırılır. 

Kaynak kuruluşun alacaklarını VFF’ye devretmesi genel olarak iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Birinci uygulamada kaynak kuruluş (banka) alacaklarını olduğu 

gibi VFF’ye devretmekte, başka bir ifadeyle satmaktadır. Böylelikle banka alacaklarını 

bilanço dışı bırakmış olmaktadır. İkinci uygulamada ise kaynak kuruluş alacakları 

teminat olarak VFF’ye göstermekte, alacakların sahipliği kendisinde kalmaktadır. 

Böylece banka alacaklarını bilanço izlemeye devam etmektedir. 

Çalışmada VDMK ihracı Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) kapsamında kaynak 

kuruluş konumundaki banka açısından el alınmıştır. Kredi alacaklarının VDMK’ya 

konu edilmesi halinde TFRS 9 Finansal Araçlar Standardına göre öncelikle söz konusu 

dayanak varlıkların bilanço dışı bırakılıp bırakılmadığına bakılmaktadır. Bir varlığın 

bilanço dışı bırakılması için iki temel koşul bulunmaktadır. Birinci koşul finansal 

varlıktan kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan hakların süresinin 

dolması, ikinci koşul ise finansal varlığı devretme şartlarının gerçekleşmesi ve devir 

işleminin finansal tablo dışı bırakma şartlarını sağlaması gerekmektedir. Çalışmada bu 

durum göz önüne alınarak her iki uygulamaya yer verilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen 
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örnek uygulamada ilk olarak alacakların bilanço dışı bırakılması sağlanmış, sonrasında 

ise bilanço içi izlenme uygulamasına yer verilmiştir. 
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KÖTÜ LİMONLAR TEORİSİ1: KALİTE BELİRSİZLİĞİ 

VE PİYASA MEKANİZMASI2 

George A. AKERLOF3 

Çev: Ali BALKI4 

1. GİRİŞ

Bu makale kalite ve belirsizliği konu edinmektedir. Malların kalitesindeki farklılık, 

piyasa teorisi açısından ciddi problemlere neden olur. Öte yandan, kalite farklılıkları ve 

belirsizlik arasındaki ilişki sayesinde işgücü piyasasının önemli kurumları açıklanabilir. Ayrıca 

bu çalışmada; az gelişmiş ülkelerde ticari faaliyette bulunmanın zor olması ve bilhassa dürüst 

olmamanın ekonomik maliyetlerinin tespiti üzerine bir model oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Para piyasalarının yapısı, sigortalama, dayanıklı malların paraya çevrilebilmesi ve marka 

ürünler gibi konular da bu teorinin uygulamaları kapsamında dikkate alınmalı ve 

yorumlanmalıdır.  

Alıcılar, satın alacakları malların kalitesi konusunda karar verirken bazı piyasa 

verilerinden ve istatistiklerinden yararlanırlar. Bu durum, satıcıların kalitesiz malları piyasaya 

sürmesine neden olur. Çünkü kalite, esas olarak satıcıdan ziyade piyasa istatistiğinden 

yararlanan tüm alıcıları etkiler. Sonuç olarak, malların ortalama kalitesi düşme 

eğilimindeyken piyasa hacmi de daralma eğilimindedir. Bu piyasalarda, sosyal ve özel getiriler 

farklı olduğundan dolayı devlet müdahalesiyle tüm tarafların refahı artırılabilir veya tüm 

tarafların refah artışından yararlanması için kamu işletmeleri kurulabilir. Ancak rekabetçi bir 

yapıda olmayan bu işletmeler zarar edebilir ve faaliyet alanları değişebilir. 

Bu görüşleri açıklamak için otomobil piyasası örneği kullanılmıştır. Bu piyasanın tercih 

edilmesinin nedeni, önemi veya gerçekçiliği değil somut bir şekilde anlaşılmasının kolay 

olmasıdır. 

2. ÖRNEK OLARAK OTOMOBİL PİYASASI MODELİ

2.1. Otomobil Piyasası 

İkinci el araç örneği, meselenin aslını yansıtmaktadır. Zaman zaman sıfır araçlar ile 

galeriden satılan araçlar arasında şaşırtıcı yüksek fiyat farkından söz edilir. Bu genel sorunun 

1 Çevirenin Notu: Kötü limon, Amerikan İngilizcesinde hasarlı ikinci el malın argoda karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. 
2 Bu çalışma, George A. Akerlof’un The Quarterly Journal of Economics’te (Aug. 1970, Vol.84, No.3, 

pp.488-500) yayımlanan "The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism" 
isimli makalesinin çevirisidir.  
3 Yazar özellikle çok değerli yorumları ve fikirleri için Thomas Rothenberg'e teşekkür etmektedir. Ayrıca

Roy Radner, Albert Fishlow, Bernard Saffran, William D. Nordhaus, Giorgio La Malfa, Charles C. Holt, 
John Leticia ile yardım ve önerileri için hakeme müteşekkirdir. Mali destekleri için Hindistan İstatistik 
Enstitüsü'ne ve Ford Vakfı'na ayrıca teşekkür etmektedir. 
4 Öğr.Grv., alibalki42@hotmail.com, Afyon Kocatepe Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-7130-
2001. 
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nedeni, sırf kişilerin "sıfır" bir araca sahip olmak istemeleridir. Çalışmada konuya farklı bir 

açıklama getirilmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için sadece dört çeşit aracın olduğunu 

varsayalım. Bu araçlar; sıfır ve ikinci el araçlar ile iyi ve kötü araçlar (Amerika'da "kötü 

limonlar" olarak bilinir) olsun. Sıfır bir araç, iyi bir araç veya kötü limon olabilir ve şüphesiz 

bu durum ikinci el araçlar için de geçerlidir. 

Bu piyasadaki bireyler, satın aldıkları aracın iyi ya da kötü limon olduğunu bilmeden 

sıfır bir otomobil satın alsınlar. Üretilen iyi araç oranının (q) ve kötü limon oranının ise (1-q) 

olduğu varsayımı altında; satın alınan aracın (q) olasılığı ile iyi bir araç olduğu ve (1-q) olasılığı 

ile kötü limon olduğu bilinebilir.  

Araç sahibi, bir aracı aldıktan ancak uzun bir süre sonra bu aracın kalitesi hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmaktadır. Dolayısıyla, araç sahibi aracının kötü limon olması 

durumunda yeni bir olasılık belirleyecektir. Bu olasılık tahmini, ilk tahmininden daha 

doğrudur. Yani satıcılar, bir aracın kalitesi hakkında alıcılardan daha fazla bilgiye sahiptirler. 

Bu durum, piyasa bilgilerinde bir asimetrinin olduğunu göstermektedir. Bir alıcının, iyi araç 

ile kötü araç arasındaki farkı anlaması mümkün olmadığından, iyi araçlar ve kötü araçlar aynı 

fiyata satılmaya devam eder. İkinci el bir aracın sıfır bir araçla aynı değere sahip olamayacağı 

açıktır. Aynı değere sahip olsaydı, sıfır araç fiyatına kötü limon almak yerine iyi olma 

olasılığının (q) daha yüksek olduğu sıfır bir araç satın almak daha avantajlı olurdu. Bu nedenle 

iyi bir araca sahip olan kişi, satıcıya bağımlıdır. Çünkü kendi aracının gerçek değerini 

alamadığı gibi sıfır bir aracın bile beklenen değerini bilememektedir. 

Gresham yasası, farklı bir şekilde yeniden ortaya çıkmıştır. Yani, ticareti yapılan çoğu 

araç kötü limon olurken iyi araçların ticareti yapılmayacaktır. Kötü araçlar iyi araçları kovar 

(kötü paranın iyi parayı kovduğu gibi). Ancak Gresham yasasıyla bire bir benzerlik yoktur. 

Çünkü kötü araçlar, iyi araçlarla aynı fiyata satıldığı için iyi araçları kovarken; kötü para, döviz 

kurlarının eşit olmasından dolayı iyi parayı kovar. Bir alıcının iyi ve kötü araç arasındaki farkı 

anlaması mümkün olmadığından, kötü araçlar iyi araçlarla aynı fiyattan satılmaktadır. İyi ve 

kötü araç arasındaki farkı sadece satıcı bilir. Gresham yasasında ise hem alıcı hem de satıcı iyi 

ve kötü para arasındaki farkı bilmektedir. Yani bu benzerlik yol göstericidir fakat birebir bir 

benzerlikten söz edilemez. 

 

2.2. Asimetrik Bilgi 

 

İyi araçların kötü limonlar tarafından piyasadan dışlanacağı anlaşılmıştır. Ancak, farklı 

kalitedeki malların sürekli alınıp satılması durumunda, daha kötü sonuçlar da ortaya çıkabilir. 

Çünkü piyasanın tam oluşmadığı durumda, kötü sürücüler o kadar da kötü olmayan sürücüleri 

dışlarken o kadar da iyi olmayan sürücüler iyi sürücüleri dışlayabilir. 

İkinci el otomobil talebinin, iki değişkene güçlü bir şekilde bağlı olduğu varsayılabilir. 

Bunlar; otomobilin fiyatı (p) ile ticareti yapılan ikinci el araçların ortalama kalitesi (ų)dir. 

[Qd=D(p,ų)]. İkinci el araçların arzı ve ortalama kalitesi (ų), fiyata bağlıdır: ų=ų(p) ve S=S(p). 

Denge durumunda arz, ortalama kalitede belirlenmiş talebe eşit olmalıdır: S(p)=D(p, ų(p)). 

Fiyat düştükçe, normal olarak kalite de düşecektir. Bu durumda hiçbir mal herhangi bir fiyat 

düzeyinde işlem görmeyecektir. 

Fayda teorisinden bu duruma bir örnek verilebilir. Sadece iki grup yatırımcının 

olduğunu varsayalım. Birinci grubun fayda fonksiyonu (U1 = M + ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ); ikinci grubun fayda 
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fonksiyonu ise (U2 = M + ∑ 3/2𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  ) olsun. Fonksiyonda yer alan (M) otomobiller dışındaki 

malların tüketimi, (𝑥𝑖) i. otomobilin kalitesi ve (n) otomobillerin sayısıdır. 

Fayda fonksiyonları hakkında şu açıklamaları yapmak gerekmektedir: (1) Fayda 

fonksiyonu doğrusal olmasaydı (örneğin logaritmik olsaydı) cebirsel zorluklarla 

karşılaşılacaktı. (2) Doğrusal fayda fonksiyonunun kullanılması, asimetrik bilginin etkilerine 

odaklanmayı sağlamıştır. İçbükey bir fayda fonksiyonu kullanılsaydı, asimetrik bilginin 

etkileriyle birlikte belirsizliğin olağan risk-varyans etkileriyle de uğraşılmak zorunda 

kalınacaktı. (3) U1 ve U2 fonksiyonları öyle tuhaf bir özelliğe sahiptir ki modele eklenen her bir 

araç aynı miktarda fayda sağlamaktadır. Belirlenen amaca ulaşmak için gerçek durumdan 

vazgeçilmiştir. 

Devamında; (1) hem birinci hem de ikinci grup tüccarların beklenen faydasının von 

Neumann-Morgenstern maksimizasyonu olduğu; (2) birinci grubun eşit kalitede (x) dağıtılmış 

N adet araca sahip (0 ≤ 𝑥 ≤ 2) olduğu, ikinci grubun ise aracının olmadığı; (3) diğer malların 

fiyatının (M) tek olduğu varsayılmıştır. 

Birinci gruptaki tüm tüccarların geliri (otomobil satışından elde edilenler dahil) Y1 ve 

ikinci gruptaki tüm tüccarların geliri Y2 olarak adlandırılmıştır. İkinci el araçlara olan talep, 

her iki grubun taleplerinin toplamıdır. Bölünmezlikleri ihmal ettiğimizde, birinci gruptaki 

tüccarların otomobil talebi şu şekilde olacaktır:  

D1=Y1/p   ų/p>1 

D1=0    ų/p<1. 

Birinci gruptaki tüccarların araç arzı 

(1) S2=pN/2   𝑝 ≤ 2 

araçların ortalama kalitesi ise 

(2) ų=p/2’dir. 

[(1) ve (2) nolu denklemleri türetmek için otomobil kalitesinin eşit dağılımı 

kullanılmıştır.] 

Benzer şekilde ikinci gruptaki tüccarların talebi 

D2=Y2/p   3ų/2>p 

D2=0    3ų/2<p 

ve  arzı 

S2=0’dır. 

Böylece toplam talep D (p, ų)  

p<ų ise    D(p, ų) = (Y2+Y1)/p 

ų<p<3ų/2 ise                D(p, ų) = Y2 / p 

p>3ų/2 ise    D(p, ų) = 0 olur. 

Ancak, fiyat p iken ortalama kalite p/2'dir. Birinci gruptaki tüccarlar otomobillerini, ikinci 

gruptaki tüccarların ödemeye razı olduğu 0 ile 3 arasındaki bir fiyata satmak istemesine 

rağmen hiçbir fiyat düzeyinde herhangi bir ticaret gerçekleşmez.  
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2.3. Simetrik Bilgi 

 

Önceki bölümde yer alan bilgiler, simetrik bilgi durumuyla çelişmektedir. Tüm 

araçların kalitesinin aynı olduğunu varsayalım, 0 ≤x≤ 2. Bu durumda talep eğrileri ve arz 

eğrileri aşağıdaki gibi yazılabilir: 

Arz eğrisi 

S(p) = N  p>1 

S(p) = 0  p<1, 

Talep eğrisi 

D(p) = (Y2+Y1)/p   p<1  

D(p) = (Y2 / p)  1<p<3/2  

D(p) = 0    p>3/2’dir. 

Denge durumu 

(3) Y2<N ise               p=1  

(4) 2Y2 / 3 < N < Y2 ise  p=Y2 / N 

(5) N < 2Y2 / 3 ise   p = 3/2’dir. 

N < Y2 olduğunda, N / 2 araç asimetrik bilgi içeriyorsa fayda elde edilebilir. (N>Y2 

olduğunda ise, ikinci gruptaki tüccarların geliri tüm otomobilleri (N) satın almak için yeterli 

değilse, Y2 / 2 birim fayda elde edilir.) 

Tüccarların otomobillerin kalitesi hakkındaki olasılık tahminleri, otomobilden 

otomobile değişebilir. Bu örnekte, birinci ve ikinci grup tüccarlarının otomobillerin kalitesi 

hakkında aynı olasılık tahminlerine sahip olması durumunda (3), (4) ve (5) numaralı 

denklemler küçük bir değişiklikle dengeyi gösterir. Bu durumda p, bir birim kalitenin beklenen 

fiyatını gösterir. 

 

3. ÖRNEKLER VE UYGULAMALAR 

 

3.1. Sigorta 

 

65 yaşın üzerindeki insanların sağlık sigortası satın almakta büyük zorluk çektiği 

bilinen bir gerçektir. Bu durumda, doğal olarak şu soru ortaya çıkmaktadır: neden fiyatta, 

riskteki artışa eş değer bir artış olmuyor?  

Bu sorunun cevabı; fiyat seviyesi yükseldikçe, gerçekten sigortaya ihtiyacı olan kişilerin 

sigorta yaptırmasıdır. Ayrıca, hatalı sağlık kontrolleri ve doktorların yaşlı hastalara sempati 

duyması vb. nedenlerle başvuru sahipleri, mevcut riskleri sigorta şirketlerinden daha kolay 

değerlendirecektir. Sonuç olarak, fiyat seviyesi yükseldikçe sigorta başvuru sahiplerinin 
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ortalama sağlık durumu kötüleşir ve herhangi bir fiyattan hiçbir sigorta satışı gerçekleşmez.5 

Bu örnek, fiyat seviyesindeki düşüşle arz edilen ikinci el araçların ortalama kalitesinin düştüğü 

araçlar örneğine kesinlikle benzemektedir. Bu durum, sigorta ders kitaplarındaki 

açıklamalarla bağdaşmaktadır: 

Söz konusu politikalar genellikle altmış beş yaşından büyüklerde geçerli değildir. . . . 

Primler, sağlık durumu çok kötü olan sigortalılar için cazip olamayacak kadar yüksektir. Bu 

nedenle, bu yaşlarda ciddi bir ters seçiş problemi vardır (Dickerson, 1959: 333). 

Piyasa istatistikleri ve veriler bu sonucu desteklemektedir. Kişilerin yaşı ilerledikçe 

sağlık sigortası talepleri de artmaktadır. 1956’da 2.809 aile ve 8.898 kişi ile yapılan bir 

araştırmaya göre; 45-54 yaş arasındaki kişilerde %63 olan sağlık sigortasının kapsamı, 65 yaş 

üstü kişilerde %31'e düşmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, araştırmaya göre 55-64 yaş arası 

erkeklerin ortalama sağlık masrafı 88 dolar iken, 65 yaş üstü erkeklerin ortalama sağlık 

masrafı 77 dolardır (Anderson ve Feldman, 1956). Sigortalı olmayan bu yaş gruplarındaki 

kişilerin harcamaları 66 dolardan 80 dolara yükselirken, sigortalıların harcamaları 105 

dolardan 70 dolara düşmektedir. Bu sonuç, özellikle yaşlılara sağlık sigortası yaparken, sigorta 

şirketlerini daha dikkatli olmaya sevk etmektedir. 

"Ters seçiş" ilkesi potansiyel olarak tüm sigorta türlerinde geçerlidir. Wharton 

School'daki bir sigorta ders kitabında şu ifadelere yer verilmiştir: 

Süreli sağlık sigorta poliçesi sahiplerinin yaşlandıkça ve sigorta primleri yükseldikçe 

sigortalarını sona erdirmeleri potansiyel bir ters seçiştir. Bu eylem, sigorta şirketini aşırı 

oranda risk altında bırakabilir. Hatta söz konusu riskler, beklenenden daha yüksek olabilir. 

Ters seçiş "sigortalı kişi veya grupların poliçe satın alma ya da almama, sigorta kapsamlarını 

ya da planlarını seçme ve sigortalı olarak devam etme ya da etmeme özgürlüğüne sahip 

olduklarında ortaya çıkmaktadır." (Denenberg vd., 1964: 446). 

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortasının en yaygın biçimi olan grup sigortası 

ile sağlıklı bireyler sigortalı olmaktadır. Çünkü sağlıklı olmak genellikle istihdam için bir ön 

koşuldur. Sigorta şirketleri kendi "ters seçiş"lerini yaptıkları için bu durum, aynı zamanda 

sağlık sigortasına en çok ihtiyacı olan bireylerin sağlık sigortasını en az kullanabildiği anlamına 

da gelmektedir. 

Bu durum, devletin yaptığı sağlık sigortası lehine büyük bir delil teşkil eder.6 Fayda-

maliyet prensibine göre bireyler sağlık sigortasını öderler: çünkü piyasadaki her birey, kendi 

sağlık sigortasının beklenen maliyetini ödemeye ve sigorta poliçesi satın almaya isteklidir. 

Ancak sigorta şirketleri, herhangi bir piyasa fiyatında çok fazla "kötü limon"la (sağlık durumu 

kötü olan kişiyle) muhatap olacakları için poliçe yapmayı göze alamazlar. Refah iktisadına göre 

devletin yaptığı sağlık sigortası, kamu harcamaları içerisinde yer almaktadır. 

                                                      
5 Arrow'un "Uncertainty and Medical Care" başlıklı güzel makalesi (American Economic Review, Cilt 53, 
1963) bu hususu tam olarak açıklamaz. "Ters seçiş" yerine "ahlaki tehlike" üzerinde durur. Kabaca, 
"ahlaki tehlike"nin varlığı hem kamu hem de özel programlar için eşit derecede dezavantajlıdır; "ters 
seçiş"i içeren daha geniş anlamıyla "ahlaki tehlike" kamunun sigorta programlarına şüphesiz bir avantaj 
sağlar. 
6 Yine bir sigorta ders kitabından alınan aşağıdaki alıntı, tıbbi sigorta piyasasının tam rekabetten ne 
kadar uzak olduğunu göstermektedir: 
". . . sigorta şirketleri başvuru sahiplerini incelemelidir. Doğal olarak, birçok insanın kendi isteğiyle 
kendine yeterli olacak sigortayı araştıracağı gerçektir. Ancak, kaza ve sağlık sigortası gibi sigorta 
türlerinde, şirketlerin bir acentenin yanına başvurmadan kendi isteğiyle sigorta araştıran kişilere ikinci 
kez güvenmeleri muhtemeldir. " (Angell, 1957: 8-9). 
Bu, sigortanın serbest piyasada satılan bir mal olmadığını gösterir. 
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3.2.  Azınlıkların İstihdamı 

 

Kötü limon prensibi, azınlıkların istihdamına da ışık tutmaktadır. İşverenler, belirli 

meslek gruplarında azınlık gruplarının üyelerini işe almayabilir. İşverenlerin bu kararı, 

önyargıyla alınmış irrarsyonel bir karar değil kar maksimizasyonu amacıyla verilmiş bir 

karardır. Çünkü başvuru sahibinin ait olduğu grup işverenler açısından, eğitim seviyesinin ve 

genel iş becerilerinin bir göstergesidir. 

Bu göstergenin yerine eğitimin kullanılması daha faydalı olacaktır. Çünkü öğrenciye 

not veren eğitim sistemi, diğer yüzeysel özelliklerden daha iyi bir kalite ölçütüdür. T.W. 

Schultz'un da dediği gibi, "Eğitim kurumu potansiyel yetenekleri keşfeder ve geliştirir. 

Çocukların ve yetişkin öğrencilerin yetenekleri, bulunana ve geliştirilene kadar asla bilinemez." 

(Schultz, 1964: 42). Eğitim almamış bir çalışan doğuştan yetenekli olabilir. Ancak bir şirketin 

bu yetenekleri dikkate alması için yeteneklerin "eğitim kurumu" tarafından onaylanması 

gerekir. Bununla birlikte, onaylayan kuruluş da güvenilir olmalıdır. Merkezden uzaktaki 

(kenar mahalle) okulların güvenilir olmaması, buradan mezun öğrencilerin ekonomik 

olanaklarını azaltmaktadır. 

Bu eksiklik bilhassa, zaten dezavantajlı olan azınlık grubu üyeleri için dezavantaj 

olabilir. Kalifiye işgücünü vasıfsız işgücünden ayırt etmek zor olduğundan, işveren bu 

grupların herhangi bir üyesini sorumlu pozisyonlarda çalıştırmama gibi rasyonel bir karar 

verebilir. Bu tür bir karar, George Stigler'in kaleme aldığı "cehalet rejiminde Enrico Fermi bir 

bahçıvan, Von Neumann bir eczanede kasa görevlisi olurdu" ifadesini hatırlatmaktadır 

(Stigler, 1962: 104). 

Sonuç olarak, merkezden uzak okullarda eğitim görmek, bireyden ziyade tüm grubu 

etkileyerek ortalama kaliteyi yükseltme eğilimindedir. Kişinin ait olduğu gruba ek olarak 

yalnızca bilgi düzeyi kullanıldığı sürece, eğitim için herhangi bir neden söz konusu 

olmayacaktır. 

Bir diğer sorun, Amerikan Ekonomik Fırsat Ofisi'nin program değerlendirmelerinde 

fayda-maliyet analizini kullanmasıdır. Çünkü birçok fayda dışsal olabilir. Azınlık grupların 

eğitiminde, kişilerin birseysel kalitesi yükseldikçe grubun da ortalama kalitesi yükselecektir. 

Benzer şekilde, eğitimin getirisi bireyden ziyade tüm gruba yayılacaktır. 

 

3.3. Dürüst Olmamanın Maliyeti 

 

Kötü limonlar modeli, dürüst olmamanın maliyeti hakkında bazı yorumlar yapmak için 

kullanılabilir. Bir piyasada, malların satılırken dürüst davranıldığını ya da dürüst 

davranılmadığını varsayılım. Bu durumda malın kalitesi doğru ya da yanlış gösterilebilir. 

Alıcının sorunu şüphesiz malın kalitesini bilebilmesidir. Düşük kalitedeki malları arz etmek 

isteyen insanların piyasada bulunması, "kötü limonlar" örneğinde olduğu gibi bunların 

piyasayı ele geçirme eğiliminde olduğunu gösterir. Dürüst olmayan alışverişlerin dürüst 

alışverişleri piyasadan dışlama eğiliminde olması, dürüst olmamanın başlıca maliyetini 

göstermektedir. Potansiyel olarak kaliteli ürün almak isteyen alıcılar ile kaliteli ürünleri uygun 

fiyat aralığında arz eden satıcılar olacaktır. Bunun yanı sıra kaliteli mallara karşı kalitesiz 

malları kullanmak isteyen insanların olması dürüst alışverişleri dışlama eğilimindedir. Bu 
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nedenle, dürüst olmamanın maliyeti sadece alıcının uğradığı zararı değil; aynı zamanda dürüst 

satıcıların piyasadan dışlanmasından doğacak zararı da içermelidir. 

Ticarette dürüst olmama, az gelişmiş ülkelerde ciddi bir sorundur. Oluşturulan model, 

bu açıklamaya makul bir temel oluşturmakta ve ilgili "dışsal" ekonomilerin yapısını 

açıklamaktadır. Oluşturulan ekonomik modelde, özellikle dürüst olmama ya da otomobillerin 

kalitesinin yanlış gösterilmesinin maliyeti, otomobil başına 1/2 birimdir. Ayrıca bu durum, 

ikinci el araç piyasasının büyüklüğünü N'den 0'a düşürür. Sonuçta, en azından teorik olarak 

dürüst olmamanın maliyeti doğrudan ölçülebilmektedir. 

Kalite çeşitliliğinin, gelişmiş bölgelere göre azgelişmiş bölgelerde daha fazla olduğuna 

dair önemli bulgular vardır. Hindistan Kamu Dış Ticaret Şirketlerinin ve gerçekleştirilen 

ihracatın kalite kontrol ihtiyacı, bu durumun bir göstergesidir. Örneğin, İhracat Kalite Kontrol 

ve Denetim Yasası (1963) uyarınca, "Hindistan’da ihracatın yaklaşık % 85'i bir veya birden 

fazla kalite kontrol denetimine tabidir." (The Times of India, 1967: 1) Hintli ev hanımları, 

kasıtlı olarak pirince katılan aynı renk ve şekildeki taşları ayırt etmek için semt pazarındaki 

pirince dikkat etmelidirler. Semt pazarındaki kalitenin heterojenliği ile Amerikan 

süpermarketindeki kutulanmış ürünlerin kalitesi karşılaştırıldığında, kalite çeşitliliğinin 

Batı'ya göre Doğu'da daha büyük bir sorun oluşturduğunu göstermektedir. 

Geleneksel bir kalkınma modelinde, sanayi öncesi neslin tüccarları bir sonraki neslin 

ilk girişimcilerine dönüşür. Bu duruma en iyi örnek Japonya'dır (See ve Levy, 1955). Bunun 

yanı sıra İngiltere ve Amerika da bu duruma örnek olabilir (Kindleberger, 1958: 86). 

Oluşturulan modelde tüccarın en önemli yeteneği, malın kalitesini belirleyebilmesidir. Bu 

örnekte, ikinci el araçların kalitesini bilen ve bu kaliteyi garanti eden tüccarlar, ikinci gruptaki 

tüccarın alış fiyatı ile birinci gruptaki tüccarın satış fiyatı arasındaki fark kadar kar elde 

edeceklerdir. Bu insanlar tüccardırlar. Çünkü hem üretimde kullanılan girdilerin kalitesini 

bilirler hem de üretilen ürünün kalitesini garanti ederler. Bu durum, tüccarların ilk girişimciler 

olmalarının makul (ilave) bir nedenidir. 

Buradaki sorun, elbette girişimciliğin kıt bir kaynak olmasıdır. Bu nedenle, hiçbir 

kalkınma planında girişimcilik belirsiz bırakılmaz. Bazılarına göre esas sorun budur (Lewis, 

1955: 196). Girişimciliğin kıt bir kaynak olduğu düşünüldüğünde, ürün çeşitliliği iki şekilde 

kalkınmaya engel olmaktadır. İlk olarak, girişimcilerin ticaretten aldığı pay yüksek olduğu için 

girişimciler üretime yönelmezler. İkincisi ise birim çıktı başına girişimcinin harcadığı zaman 

miktarı arttıkça, kalite çeşitliliği daha çok artacaktır. 

 

3.4. Azgelişmiş Ülkelerde Kredi Piyasaları 

 

(1) Azgelişmiş ülkelerdeki kredi piyasaları, Kötü Limon Prensibi’nin işleyişini güçlü bir 

şekilde yansıtır. Hindistan'daki sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı, yönetim ajansları 

tarafından kontrol edilmektedir (yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bu "yönetim 

ajansları" kamu şirketlerinin % 65,7'si ile toplam varlıkların % 66'sını kontrol etmektedir) 

(Government of India, 1964: 44). Bir tarihçi "yönetim ajansı sisteminin" işlevini ve oluşumunu 

şu şekilde anlatmaktadır: 

Güney Asya ticaret yönetimi, tüccar birliklerinin işlevini sürdürmüş ve Yönetim Ajansı 

olarak bilinen Güney Asya'ya özgü bir organizasyon türü olarak kalmıştır. Yeni bir girişim 

ortaya çıktığında (üretim tesisi, tarımsal faaliyet veya ticari girişim gibi), bu girişimi 
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gerçekleştirenler resmi bir yönetim ajansına başvuracaklardır. Girişimciler, Hintli veya İngiliz 

olabilirler. Ayrıca bu girişimciler, çeşitli teknik ve finansal kaynaklara sahip olabilirler ya da 

girişim için ellerinde sadece işletme ruhsatı olabilir. Dolayısıyla girişimciler her durumda, 

yatırımlarını gerçekleştirebilmek ve güveni sağlayabilmek için saygın bir kurum olan ajansa 

yöneleceklerdir (Tinker, 1966: 134). 

Hint sanayisinin ikinci büyük özelliği ise bu yönetim ajanslarının sosyal ya da toplumsal 

grupların egemenliğinde olmasıdır. Bu nedenle firmalar genellikle toplumsal kökenine göre 

sınıflandırılırlar.7 Bu ortamda yabancı yatırımcılar, yükümlülüklerini yerine getirmezler. 

Bununla birlikte firmalar "dürüst" işlemlerinden dolayı itibar kazanırlar ve sınırlı hizmet 

arzıyla tekel rantı elde ederler. Ayrıca finansman kaynakları, yerel toplumsal gruplarla 

sınırlıdır. Toplumsal ve ailevi ilişkiler, firmaları toplum içinde dürüst iş yapamaya teşvik 

etmektedir. Hindistan ekonomi tarihinde zengin gayrimenkul sahipleri, tasarruflarıyla sanayi 

sektörüne yaptıkları yatırımlarda başarısız olmuşlardır. Bunun sebepleri; (1) diğer toplumsal 

sınıfların hakimiyetinde olan girişimlere yatırım yapmaktan çekinmeleri, (2) şişirilmiş tüketim 

eğilimi, (3) getiri oranlarının düşük olmasıdır.8 Bununla birlikte, İngilizlerin sahip olduğu 

yönetim ajanslarının, Hintlilerin yönetim ajanslarına göre en azından daha adil olduğu açıktır. 

Çünkü İngilizlerin kontrolündeki ajansların portföyünde hem Hintli hem de İngiliz 

yatırımcılar bulunmaktadır. 

(2) Kötü Limon Prensibine ikinci bir örnek, yerelde borç veren kişinin müşterilerinden 

yüksek faiz talep etmesidir. Hindistan'daki söz konusu yüksek faiz oranları parasal kaynağa 

ulaşmanın önündeki en önemli engeldi. "Birlikte Devinim" olarak adlandırılan akım, bankaları 

yerelde borç veren kişilerle rekabet edecek durumua getirerek bu büyüyen parasal kaynağa 

ulaşma sorununa karşı koymayı amaçlamıştır.9 Şehir merkezlerindeki büyük bankaların faiz 

                                                      
7 Aşağıdaki tablonun varlığı (ve ayrıca karma kontrol altındaki firmaların küçük bir yüzdesi) firmaların 
kontrolünün toplumsallaştığını göstermektedir (Mehta, 1955: 314).  
 

Sanayinin Toplumsal Kontrole Göre Dağılımı 
 1911 1931 1951 

                                                (firmaların sayısı) 
 

İngilizler 281 416 382 
Parsiler 15 25 19 
Gujaratiler 3 11 17 
Yahudiler 5 9 3 
Müslümanlar - 10 3 
Bengalliler 8 5 20 
Marwariler - 6 96 
Karma kontrol 28 28 79 
Toplam 341 510 619 

Ayrıca, pamuk endüstrisi için bkz. Fukuzawa (1965). 
8 Endüstriyel karların karışık geçmişi için bkz. Buchanan (1966). 
9 Bu konuda önde gelen otorite Sir Malcolm Darling’dir. Bkz. Punjabi Peasant in Prosperity and Debt. 
Aşağıdaki tablo da öğretici olabilir: 

  
Teminatlı krediler 

(%) 

Teminatsız krediler 
için en yaygın oranlar 

(%) 

 
Tarım kredileri 

(%) 
Punjab 6 - 12 12 - 24  

(en yaygın oran 18 ¾) 
25 

United Provinces 9 - 12 24 - 37 ½  
 

25 
(Oudh’da 50) 

Bihar  18 ¾ 50 
Orissa 12 - 18 ¾ 25 25 
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oranları % 6-8-10 iken yerelde borç veren kişi % 15, % 25 ve hatta % 50 faizle borç vermektedir. 

Paradoks olarak görünen bu durumun iki açıklaması vardır. İlk olarak borç veren kişi, krediyi 

sadece kendi sözleşmesini kolayca uygulayabileceği kişilere verir. İkincisi ise krediyi, borç 

verdiği kimsenin kişisel bilgilerine sahip olduğu durumlarda vermesidir. Borç veren kişinin 

faiz oranı ile merkez bankasının faiz oranı arasında arbitraj yapmaya çalışan aracı, tüm "kötü 

limonları" kendine çekmeye ve böylece zarar etmeye eğilimlidir. 

Bu yorum, Sir Malcolm Darling'in "köy tefecisinin gücü" hakkındaki yorumunda da 

görülebilir: 

Hint köyünde borç veren kişilerin, genellikle savurgan insanlar arasında yer alan 

tutumlu kişiler olduğu düşünülebilir. Borç veren kişinin, bugünkü koşullarda cesaret 

edilemeyen çalışma yöntemi, köylünün rahat yaşam tarzına uymaktadır. Borç veren kişiler; 

formalitelere takılmayan, rahatsız edici sorular sormayan, çok çabuk karar veren ve her zaman 

erişilebilir durumda olan kişilerdir. Ayrıca bu kişiler, borcun faizi ödendiği takdirde 

anaparanın geri ödenmesi için baskı yapmazlar. Müşterilerinin iyi ve kötü günlerinde 

yanlarında olarak onların mutluluklarını ya da üzüntülerini paylaşırlar. Borç verecekleri 

kişilerin tam bilgisine sahip olarak ciddi risklere girmeden, hiç kredi alamayacak durumda 

olanları bile finanse edebilirler (Darling, 1932: 204). 

Barbara Ward'ın açıklaması ise şu şekildedir: 

Hong Kong balıkçı köyündeki küçük bir esnaf bana şunları söyledi: "Koyumuzda 

düzenli olarak demir atan herkese kredi veriyorum. Ancak iyi tanımadığım biri hakkında tam 

bilgiye ulaşamıyorsam iki kere düşünürüm." (Ward, 1960; 1967: 142).10 

İran'da pamuk çırçırında ek kazanç sağlamanın yolu, gelecek sezon için ödünç para 

vermektir. Çünkü çırçır şirketleri genellikle Tahran bankalarından piyasa faiz oranında bir 

kredi limitine sahiptir. Ancak iç piyasadaki yetersiz bilgiden dolayı, ödünç para verme 

işleminin ilk yıllarında çırçır şirketleri, ödenemeyen borçlardan büyük kayıplara uğrarlar.11 

 

4. ÖNLEYİCİ KURUMLAR 

 

Kalite belirsizliğinin etkilerine karşı çok sayıda kurum ortaya çıkmıştır. Bu 

kurumlardan biri de garantilerdir. Dayanıklı tüketim mallarının çoğu, alıcının beklediği 

                                                      
Bengal 8 -12 9 - 18 "saygın 

müşteriler" için 
18 ¾ - 37 ½ (ikinci 

oran çiftçiler ile ortak) 

 
 
 

Central Provinces 6 - 12 15 adi şirketler için 
24 kiracılar için 

37 ½ transfer hakkı 
olmayan Hintli çiftçiler 

için 

25 

Bombay 9 - 12 12 - 25 (en yaygın 
oran) 

 

Sind  36  
Madras 12 15 - 18 (güvensiz 

bölgelerde sıklıkla 24) 
20 to 50 

Kaynak: Darling, 1932: 190. 
10 Bu konuda ayrıca bkz. Skinner (1967), Mintz (1967). 
11 Fabrika müdürü ile kişisel görüşme, Nisan 1968. 
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normal kaliteyi garanti eder. Oluşturulan modelin doğal bir sonucu, riskin alıcıdan ziyade 

satıcı tarafından karşılanmasıdır. 

Kalite belirsizliğinin etkilerine karşı geliştirilen bir diğer kurum, marka ürünlerdir. Bir 

ürünün markası sadece ürünün kalitesini göstermez. Aynı zamanda ürünün kalitesi 

beklentileri karşılamıyorsa, tüketiciye yasal yollara müracaat etme hakkı verir ve bu yüzden 

tüketici, gelecekte bu malın tüketimi azaltır. Piyasaya yeni çıkan ürünlerin genellikle eski 

markalarla ilişkili olması, tüketiciye ürün kalitesi konusunda güven vermektedir. 

Otel veya restoran zincirleri, marka ürünlere benzer. Zincir restoran, oluşturulan 

modele uygun bir örnektir. Bu restoranlar, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde 

çoğunlukla şehirlerarası otoyollarda görülür. Restoranın müşterileri nadiren yerel halktır. 

Bunun nedeni, ünlü restoran zincirlerinin ortalama yerel restorandan daha iyi bir hamburger 

hizmeti sunmasıdır. Aynı zamanda, bölgesini iyi bilen yerel müşteri genellikle tercih ettiği bir 

restoranı seçebilir. 

Lisans uygulamaları da kalite belirsizliğini azaltır. Doktorlara, avukatlara ve berberlere 

verilen lisanslar, bu duruma örnek teşkil eder. Vasıflı işgücünün çoğu, belirli yeterlilik 

seviyelerine ulaşıldığını gösteren sertifikalara sahiptir. Lise diploması, lisans derecesi, doktora 

hatta Nobel Ödülü bile bir dereceye kadar bu sertifikasyon işlevine hizmet eder. Eğitim sektörü 

ve işgücü piyasasının da kendine özgü "markaları" vardır. 

 

5. SONUÇ 

 

Bu çalışmada "güven"in önemli olduğu ekonomik modeller tartışılmıştır. Resmi ve 

yazılı olmayan garantiler, ticaretin ve üretimin önkoşuludur. Bu garantilerin belirsiz olduğu 

yerlerde ticaret, Gresham yasasının da öngördüğü gibi zarar görecektir. Belirsizliğin bu yönü, 

mahkûmun açmazında olduğu gibi oyun teorisyenleri tarafından araştırılmıştır. Ancak 

belirsizliğin bu yönüne, daha geleneksel yaklaşım olan Arrow-Debreu yaklaşımında genellikle 

yer verilmemiştir (Radner, 1967). Dolayısıyla kaliteli malları diğerlerinden ayırt etmenin 

zorluğu, ticaretin doğasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, birçok ekonomik kurumu 

açıklarken, aslında belirsizliğin daha önemli bir yönünü ortaya koymaktadır. 
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