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PREFACE 

 

Dear participant, 

We are pleased to hold the sixth International Congress on Political, Economic and 

Social Studies (ICPESS 2022) in Sakarya, TÜRKİYE. The aim of this congress is to bring the 

researchers of different disciplines together and disseminate the knowledge in a 

multidisciplinary setting. Hundreds of the papers will be presented and their authors and the 

participants will exchange ideas and search for possible collaborations. 

We would like to thank all the members of ICPESS organizing committee and scientific 

committee for their hard work. Special thanks goes to the Sakarya University for their support 

and hospitality. 

Enjoy your time here in Sakarya. Please do follow us on our official websites 

www.pesa.org.tr and www.icpess.org for upcoming ICPESS events. 

Yours sincerely, 

ICPESS 2022 Sakarya/TÜRKİYE 

Organizing Committee 
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VUCA ve Metaverse Dünyasının Örgütlere Yansımaları 

Doç. Dr. Özlem BALABAN
1
 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Samet BÖLÜKBAŞ
2
 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Beril Sude GÜR
3
 

Özet 

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler hem bireylerin hem de örgütlerin ayakta kalabilmelerini her geçen 
gün zorlaştırmaktadır. Hızına ayak uydurmakta zorlandığımız bu gelişmeler, örgütlerin söz konusu 

değişimlere ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. Günümüz iş dünyası, VUCA olarak isimlendirilen 

değişken dünyanın ortaya çıkarttığı değişimlere ayak uydurabilmeli, var olan yetkinlik ve stratejilerini 

gözden geçirerek, yen dünya düzenine göre yol haritaları oluşturmalıdırlar.  

VUCA dünyasının bir bileşeni olan Metaverse kavramı ise, milyonlarca insanın ve dijital ikizlerin 

gerçek zamanlı etkileşime gireceği devasa bir sanal dünyayı ifade etmektedir. Bu dünya sanal ortamda 

kişileri ve örgütleri bir araya getirerek, birbirleriyle ve çevreyle etkileşime girebilecekleri, iş kurup 
alışveriş yapabilecekleri ve fiziksel dünyayı belirli değişikliklerle çoğaltabilecekleri üç boyutlu bir sanal 

alanı barındırmaktadır. Böyle bir oluşumun kurumlar ve bireyler açısından birçok yansıması ve 

sonuçları bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, bireyler ve örgütler için belirsiz ve kaotik durumları ifade eden VUCA kavramının 

özellikleri ve bileşenlerine yer verilmiş, 2020 yılı teknoloji dünyasının en ilgi çeken kavramlarından biri 

olan Metaverse kavramı ve özellikleri tüm yönleri ile ele alınarak, söz konusu kavramların iş hayatı ve 

örgütlere yansımaları araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: VUCA Dünyası, Metaverse, Örgütler 

Reflections Of The World Of Vuca And Metaverse On Organizations 

Abstract 

Digitalization and technological developments make it difficult for both individuals and organizations 

to survive. These developments, which we have difficulty in keeping up with, require organizations to 
keep up with these changes. Today's business world should be able to keep up with the changes brought 

about by the changing world called VUCA, review their existing competencies and strategies and create 

road maps according to the new world order. 

The concept of Metaverse, which is a component of the VUCA world, refers to a huge virtual world 
where millions of people and digital twins will interact in real time. This world contains a three-

dimensional virtual space where individuals and organizations can interact with each other and the 

environment, establish business and shop, and reproduce the physical world with certain changes, by 
bringing individuals and organizations together in the virtual environment. Such a formation has many 

reflections and consequences for institutions and individuals. 

In this study, the features and components of the concept of VUCA, which expresses uncertain and 

chaotic situations for individuals and organizations, are included, the concept of Metaverse, which is 

                                                   

1 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, adiguzel@sakarya.edu.tr, ORCID-ID:0000-0001-6830-

5052, Sakarya/Türkiye 
2 Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon, bolukbasamet@yandex.com, ORCID-

ID:0000-0001-5316-6213, Sakarya/Türkiyevu 
3 Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon, İşletme ABD, y219004017@sakarya.edu.tr, 
ORCID-ID:0000-0001- 7057-0058, Sakarya/Türkiye 
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one of the most interesting concepts of the technology world in 2020, and its features are handled with 

all its aspects, and the reflections of these concepts on business life and organizations are investigated. 

Keywords: VUCA Word, Metaverse, Organizations. 
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Giriş 

Günümüzde, üzerinde birçok araştırma yapılan iki önemli kavram VUCA ve Metaverse 

kavramıdır. Bu iki kavramın dünyada birçok etkisi vardır. Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler 

özellikle bu iki kavrama alt yapı hazırlamıştır. Günlük hayattaki bireysel yaşamın yanı sıra bu 

kavramların var oluşundan itibaren işletmeler oldukça etkilenmiştir. Birçok işletme var olan ya 

da yeni kurulan fark etmeksizin yatırımlarını ve ekonomik gelişimlerini sanal dünya üzerinde 

kurmaya başlamıştır.  

VUCA ve Metaverse kavramları dijitalleşen dünyayı ifade eder. VUCA ya da VUCA çağı 

kavramı, ilk olarak 1987 de ortaya çıkmıştır ve Warren Bennis ve Burt Nanus’un liderlik 

teorilerine dayanan bir kökü vardır. Değişkenlik, belirsizlik ve karmaşıklık anlamına gelir. 

VUCA kavramı işletmelerde ya da iş dünyasının genelinde oldukça etkili bir kavramdır. 

Günümüzde gelişen dünyada ve iş hayatında yeni müşteri ihtiyaçları ve var olan iş sistemlerinin 

yetersiz kalmasının VUCA kavramı kurtarıcısı olmuştur. VUCA kavramı büyüklüğü fark 

etmeksizin her işletmenin karşı karşıya kaldığı konular ve etkenleri etkiler ve bunları 

iyileştirebilir ve sürdürülebilir yapmayı hedefler. VUCA kavramının asıl amacı dijitalleşen bu 

dünyada ve işletmelerde gelecekte oluşacak olan liderlik profillerini geliştirmek ve 

sürdürülebilir yapmaktır (Akdemir, Günaydın, İnal, 2021). 

Metaverse kavramı, gelişen dünyada iletişim teknolojik gelişmelerin sürekli sürdüğü ve önem 

kazandığı dünyada tüm bu kurulan sistemlerin işletmeler için ve insanlar için sanal 3 boyutlu 

bir evrende kurulmasını hedeflemiştir. (Figan, 2021). Dijitalleşmenin alt yapısını oluşturduğu 

Metaverse kavramı sanal dünyada insanların figürleriyle kurulan sanal bir yaşamı ifade eder. 

Metaverse kavramı günlük hayatta bireysel olarak insanları çok fazla etkilemekle birlikte iş 

hayatında da büyük etkileri olmuştur. Fiziki olarak bulunan işletmeler tüm yatırımlarını sanal 

alana yönlendirmişlerdir. Müşteri bulma, satış yapma ve hatta ofis ortamını bile sanal ve 

sürdürülebilir bir sistem üzerinde kurmaya başlamışlardır. Sanal ortamda alışveriş, sanal 

ortamda ofis, sanal ortam iş hayatı hepsi Metaverse kavramının dijital bir alt yapı ile gelişmesi 

sayesinde oluşmaya başlamıştır. 

1. Vuca Kavramı 

VUCA akronim kelimesi ilk olarak 1987 yılında Warren Bennis ve Burt Nanus’un liderlik 

teorisinden yararlanılarak ABD ordusu tarafından soğuk savaş dönemini sonrasını tasfir etmek 

için kullanılmıştır. Ortaya çıkış amacı ise oluşan belirsiz, muğlak, öngörülemez, hesaplanamaz, 

dünyayı tanımlamaktır. VUCA kelimesinin bileşenleri ise; Volatility (Değişkenlik), 

Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık) ve Ambiguity (Muğlaklık)’dır. Ortaya 

atıldığı ilk yıllarda askeri çevrede önem kazansa da yıllar içinde üzerine yapılan çalışmalar ve 

dünyada ortaya çıkan planlanamaz-hesaplanamaz olaylarla birlikte iş dünyasında adını 

duyurmaya başlamıştır (https://www.vuca-world.org). 

2. Vuca Bileşenleri 



 

4 
(ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings  

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

Volatility (Değişkenlik): Değişimin hızını ve beklenmedik doğasını ifade etmektedir. Tahmin 

edilemeyen, gelecek planlarına etki eden bir bileşendir. Her gün daha istikrarsız dünyayı 

açıklamaktadır. 

Uncertainty (Belirsizlik):  Deneyimlerin günden güne etkisinin yitirilmesini ve gelecekle ilgili 

olayların belirsizliğini korumasını açıklamaktadır. Gelecekteki olayların öngörülemez olması, 

bunun neticesinde oluşan bu belirsizlik ortamını açıklamaya çalışmaktadır. 

Complexity (Karmaşıklık): Kafa karışıklığını ve karmaşıklığı açıklamaktadır. Oluşan değişken 

ve belirsiz koşulların ortaya çıkardığı karar verememe, seçim yapamama, anlaşılması zor 

dünyayı betimlemektedir. 

Ambiguity (Muğlaklık): Bulanık, öngörülemez durumu açıklamaktadır. Bu durumun 

oluşturduğu karmaşıklık, yanlış yorumlamalara sebep olmaktadır. Seçimlerin yanlışlığı, 

sonrasında oluşan hataları ve strateji yoksunluğunu göstermektedir (Yurdasever ve Fidan, 

2020). 

3. Vuca Dünyası 

VUCA daha sonrasında stratejik iş liderleri tarafından “yeni normal” haline gelen kaotik, 

çalkantılı ve hızla değişen iş ortamını tanımlamak için benimsenmiştir. Ordu içinde ortaya 

çıkmasına karşın 2000’li yıllardan sonra farklı disiplinlerde adını duyurmaya başlamıştır. 2008 

ekonomik krizi sonrası teknolojinin de hızla değiştiği bir dönemde, örgütlerin karar alma 

mekanizmalarında ve stratejilerindeki istikrarsızlıkların ardından profesyonel hayatta 

kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde ise Covid-19 ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi kitlesel 

sorunlar içinde yaşadığımız VUCA dünyasını tanımlar niteliktedir. Bu durum günümüze kadar 

geçici olarak algılansa da görmekteyiz ki artık VUCA da yeni normallerimizden biri olmuştur. 

Aleyhine karşın savaşılan bir olay olmasının yanında artık kabullenilmiş ve onunla yaşanması 

gereken bir kavramdır. Kabullenilen bu yeni dünya ile uyumlu yaşanması ve bileşenlerin 

yönetilebilir hale gelmesi gerekmektedir. Bununla ilgili Bob Johanson’ın VUCA PRIME 

yaklaşımı büyük kabul görmektedir (O’Shea, 2017). 

4. Vuca Prıme 

Kavramı öne süren kişi Bob Johanson’dur. 2007 yılında yazdığı “Get There Early: Sensing the 

Future to Compete in the Present” adlı kitabında VUCA’nın temel olarak ne olduğundan, bunun 

kalıcı bir süreç olduğundan ve bunun bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak algılanması 

gerektiğinden bahsetmiştir. Bob Johanson’ın ortaya attığı VUCA PRIME görüşü, VUCA 

akronimini açıklayan her bir bileşene karşın ortaya koyulması gereken bileşenleri açıklayan bir 

davranışsal liderlik modelidir (Lawrance, 2013). 

Volatility (Değişkenlik) karşı Vision(Vizyon): Koşullar ön görülemez şekillerde değiştiğinde, 

liderlerin istenen yerlere ulaşmakta hedefledikleri vizyona odaklanmaya devam etmeleri 

gerekmektedir. 

Uncertainty (Belirsizlik) karşı Understanding(Anlamak): Özellikle çalışanların ve genelinde 

tüm ilgililerin olaylara bakış açılarını değiştirmek ve sürecin daha fazla içinde bulunmalarını 

sağlayarak onlarda ve çevrede oluşan belirsizlik hakimiyetini anlayarak ortadan kaldırılması 

gerektiğini savunmaktadır. 
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Complexity (Karmaşıklık) karşı Clarity (Açıklık): Sürecin içerisinde katma değeri olmayan 

işlemleri ortadan kaldırarak, sorumlulukları daha net bir şekilde ortaya koyarak daha basit ve 

odaklı davranılarak, daha açık ve net olunmasının karmaşıklığı ortadan kaldıracağını 

savunmaktadır. 

Ambiguity (Muğlaklık) karşı Agility (Çeviklik): Muğlaklığın hakim olduğu süreçlerde, tahmin 

edilemeyen ihtimallere de hazırlıklı olunması gerektiğini savunmaktadır. Bunun çok yönlü ve 

dinamik bir yapı ile gerçekleşebileceğini söylemektedir ( https://www.axelos.com). 

5. Örgütlere Yansımaları 

Bilindiği üzere geçtiğimiz son 10 yıl içinde dünya öngöremediği, tahmin edemediği kitlesel 

sorunlarla karşılaşmış ve halen yüzleşmektedir. Aslında VUCA kavramı tam olarak bunu 

betimlemektedir. Bu kitlesel sorunlar elbette ki örgütlerce plansız kalmamıştır. Örgütleri de 

yaşayan organizmalar olarak gördüğümüz için, bu yeni dünyada faaliyetlerine devam 

edebilmek adına bu yeni düzene adapte olmak zorunda kalmışlardır. Bunların en büyüklerinden 

bir örnek olarak örgütlerin organizasyon yapılarında gittiği radikal değişimleri örnek 

verebiliriz.  

Son dönemlerde öğrenilmiş sistem ve süreçler yerini daha açık, dinamik ve esnek süreçlere 

bırakmıştır. Bunun neticesinde de örgütler yönetim ayağını, hiyerarşik düzenini ve çalışan 

vizyonunu değiştirmek durumunda kalmıştır. Yöneticilerin yerini liderlere, liderlerin yerlerini 

yeni yönetim sistemlerinden biri olan koçluk sisteme bırakmaya başlaması ve bu sistemle 

birlikte yatay hiyerarşik düzenlerin ve personel güçlendirmenin artması örnek 

verilebilmektedir. VUCA dünyasının örgütlere kazandırdığı en önemli şeylerden bazıları; 

geleceği öngörme, dinamik olma ve modern çözüm önerileri bulmadaki becerilerinin 

gelişmesidir (https://blog.workana.com). 

Bir diğer günümüz gerçeği yeni dijital dünyaya ayak uydurmaya, günü kurtarmaya odaklı değil, 

daha vizyon sahibi ve stratejik bakış açılarına sahip olmaya başlamışlardır. Bunun örnekleri 

olarak sanal yapıların artmasını ve işletmelerin faaliyetlerinin çoğunu sanal ortamlarda 

sürdürmesini örnek olarak verebilmekteyiz. 

6. Metaverse Kavramı 

Metaverse kelimesinin tam anlamı fiziksel bir dünyanın ötesinde bulunan evren anlamına gelir. 

Bir başka deyiş ile sanal evren olarak tanımlanabilir. Fakat bu evren tam olarak ruhsal bir evren 

değildir. Metaverse bütünü yansıtan dijital 3 boyutlu bir ortamı ifade eder. Günlük hayatta da 

çok fazla insandan duyulan Metaverse kavramı bir dünya içinde yeni ve farklı birçok dünya 

kurmak gibidir. Genel bir bakış açısı olarak Metaverse kavramı iş, bilgi ve iletişim araçlarını 

teknoloji ve dijitalleşme ile harmanlanmış bir kavramdır. Metaverse fiziksel bir dünyada 

kullanıcıların kendi figürlerini oluşturarak kendilerine benzeyen figürler ile iletişime geçip 

sanal bir ortamda hayat, iş ve iletişim alanı oluşturmaktır (Fiğan, M, 2021). 

Metaverse bir amaç olarak görülmek yerine dijital dünya kapılarını açabilmek ve tüm günlük 

hayatı, iş hayatı ve yaşamı yavaş yavaş dijital ortama taşımak için kullanılan bir araçtır. Sürekli 
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gelişmeyi ve gelecekte teknolojinin ve dijital dünyanın daha iyi kullanılmasını hedeflemiştir 

(Hollensen, Kotler, Oprensik, 2022). 

Metaverse çalışmalarında önemsene bir diğer önemli durum ise sürdürülebilirliktir. Metaverse 

bir amaç değil araçtır evet fakat sürdürülebilirlik Metaverse kavramı içinde bulunan en önemli 

amaçlardan biridir. 

Metaverse kavramının son yıllarda daha fazla ortaya çıkması daha fazla geliştirilmeye 

çalışılmasında son dönemlerde yaşanan pandemi sürecinin etkisi büyüktür. Pandemi sürecinden 

öncede metaverse ile ilgili birçok araştırma ve çalışma yapılıyordu fakat pandemi sürecinde 

insanlar dijitalleşmenin önemi gördüler ve bu Metaverse dünyasındaki araştırmaları ve 

gelişmeleri daha çok arttırdı. 

Yukarıdaki pandemi örneğini destekleyecek birçok sebep bulunabilir. Örneğin bazı firmalar 

online market alışverişi sistemlerini geliştirdiler. Fakat bu sistemler normal bir katalogdan 

seçilen sistemler değildi. Kişi normal bir markete gittiğinde hangi eylemleri gerçekleştiriyorsa 

fiziksel olarak sanal markette de aynı işlemleri fiziksel olarak ordaymış gibi gerçekleştiriyor. 

Örneğin, bir market arabasını alıp ürünleri tek tek alıp inceleyebiliyor ve sepetine koyabiliyor. 

Reyonların arasında dolaşabiliyor ve bunların hepsini sanal bir dünyada kendini temsil eden bir 

figüran ile evinde, işinde ya da herhangi bir yerden yapabiliyor. Elbette ki bu sanal dünyanın 

pozitif ve negatif yönleri olduğu tartışılıyor. Örneğin bir grup insan bu sanal dünyaların 

insanları gerçek dünyadan gerçek ilişkilerden kopardığına inanıyor diğer bir yandan ise bazı 

kişiler bu sanal dünyanın insanlara büyük katkı sağladığına özellikle en çokta zaman ve 

sürdürülebilirlik açısında faydası olduğunu savunuyor  (Rehm, Goel, Crespi, 2015). 

7. Örgütlere Yansımaları 

Elbette ki Metaverse kişileri sadece bireysel etkilemekle beraber en çok etkiyi işletmeler 

üzerinde göstermiştir.  

İşletmeler üzerinde çeşitli etkileri vardır. Özellikle dijital işletmelerden ziyade fiziksel bir 

şekilde var olan işletmelerde etkisi daha büyüktür. Dijital işletmeler zaten dijitalleşme ve sanal 

olma dünyasında kurulmuş ve kendin orda yükseltmeye hazırlamış işletmelerdir. Fakat fiziki 

bir şekilde var olan işletmeler için Metaverse kavramına ayak uydurma süreci biraz daha 

farklıdır.  

Fiziki şekilde var olan işletmeler Metaverse ile birlikte öncelikle genç nesili hedef almışlardır. 

Çeşitli oyunlar ve programlarla sanal ortamda kendilerine ait bir dünya yaratma üzerine kurulu 

oyunlar tasarlanmıştır. Sadece sanal ortamda bir dünya yaratmakla kalmayıp bu oyunlarda 

iletişim ağı kurulmuş dünyanın her bir yanında insanlarla istenilen anda online bir dünya 

üzerinde görüşülebilmiştir. Bunun yanı sıra, bu oyunlar daha da geliştirilmiştir ve oyunlar 

içinde belli bir birikim yaparak bu birikimlerle mal sahibi olunabiliyor ve bu malları takas etme 

imkanı sunuluyor. Bu oyunların bazıları sadece sanal ortamda kalıyor bazıları ise belli bir 

seviyeden sonra oynayan kişiye para kazandırıyor (Lee, 2021). 

Yapılan araştırmalarda 2030 yılına kadar Metaverse kavramının şu an olduğundan daha fazla 

hayatımızda olacağına inanılıyor. Bu sadece bireysel bir durum değil. Özellikle bireysel 

yaşamdan çok işletmeler bundan çok daha fazla etkileniyor. İşletmeler artık finansal 



 

 

 

 (ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings 
7 

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

yatırımlarını fiziki yapmamayı tercih ediyorlar. Sanal dünyadaki yatırımlar fiziksel dünyadaki 

yatırımların önüne geçmeye başlıyor. Şu an çoğu işletme özellikle pandemi döneminde uzaktan 

çalışma sistemine geçiş yaptı. Evet belki uzaktan çalışma sistemi tam anlamıyla Metaverse 

tanıtımı değil fakat bu aslında fiziki olarak insanların bir işi yapabilmeleri için orada 

bulunmalarına gerek olmadığını ve sanal bir dünya üzerinden de saniyeler içinde işlerini 

yapabileceğinin kanıtıydı. Bu durum çoğu işletme ve çalışan için bir avantaja bile dönüştü. 

İşletmeler evden çalışan personele daha az masraf yaptılar. Evden çalışan personel ise hayatını 

kısıtlamadan bir yandan günlük hayatına devam ederken bir yandan da işini yaparak para 

kazanabildi. (www.marketingturkiye.com.tr). 

İşletmeler bunun dışında işe alım süreçlerini dahi sanal ortama taşıdılar. Bu sadece cv 

göndermek ya da online bir toplantı değil artık insanlar görüşmelere katılmıyor. Sadece akıllı 

bir sistem üzerinden başvuran kişinin yetkinlikleri değerlendirilerek karar veriliyor. Metaverse 

kavramı hayatımızda ve işletmelerde daha çok yer edindikçe insanlar iş başvurularını sanal 

alem üzerine yapacaklar. Fiziksel olarak bir işe girmeyecekler fakat sanal alemde yaptıkları 

başvurular ile sanal alemdeki figüranlarını çalıştırarak yatırımlarını bu yönde yaparak 

işletmelerde çalışacak ve para kazanacaklar. Haliyle işletmelerde tüm birikimini ve emeğini 

sanal dünyaya taşıyacaklar. Bu sadece bilgisayar başında işlerin halledildiği ya da belirli bir 

sistemi olan işletmeler için geçerli olmayacak  (www.innova.com.tr) Özellikle hizmet 

sektöründe var olan işletmeler sanal dünyada tam zamanlı çalışanlara sahip olacak gerçek 

dünyada nasıl hizmet veriliyor ise sanal dünyada da aynı hizmetler verilecek. İnsanları 

karşılayan, gezdiren bilgilendiren ve insanlara hizmet sunan tam zamanlı çalışanlar olacak. 

Özellikle turizm sektöründe var olan işletmeler tüm birikimlerini sanal gerçekliğe yatıracaklar. 

Çünkü insanlar artık bir otel seçmek isterken ya da bir yer görmek isterken VR ile sanal bir 

ziyaret gerçekleştirerek talep ettikleri amaca ulaşacaklar. Diğer bir yandan Metaverse evreninin 

etkileyeceği ve etkilemeye başladığı en önemli işletmeler mağazalardır. İnsanlar şu anda bile 

bir ürünü alırken yorumlara ya da fotoğraflı yorumlara bakarak karar veriyorlar. Metaverse 

evreninde ise insanlar sanal ortamda beğendiği ürünleri deneyebilecekler ve bu şekilde alışveriş 

yapabilecekler. Yine orada sanal çalışanlar ve onlara hizmet veren insanlar bulunacak.  

8. Metaverse Evreninde Yer Alan Önemli Örgütler 

Çalışmanın bu kısmında Metaverse evreninde yer alan ve öncülük eden örgütlere yer 

verilecektir.  

GOOGLE: Google Ceo’su Sundar Pichai Metaverse kavramını şu şekilde tanımlamıştır 

“Artırılmış gerçeklikle sürükleyici bir şekilde gelişen bir bilgisayar” . 2021 yılında Google 

Google Labs adı altında VR, AR departmanlarını, holografik video konferans aracını düzenledi. 

2022 yılından itibaren ise fiziksel dünyayı ve sanal dünyayı birleştiren avatarlar üzerinde 

çalışmalar yapıyor. 

FACEBOOK: Facebook adını Meta olarak değiştirerek Instagram ve Oculus VR’ı markasının 

adı altına aldı. Facebook bunun dışında birçok Metaverse uygulaması geliştirdi. VR 

mesajlaşma, Cambria Projesi, Horizon Marketplace gibi uygulamalar. Peki bu uygulamalar ne 

işe yarıyor? VR mesajlaşmanın asıl amacı, kullanıcaları sürükleyici bir şekilde birbirine 

http://www.marketingturkiye.com.tr/
http://www.innova.com.tr/
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bağlamayı amaçlar. Cambria Projesi, bir VR başlığı projesidir. Horizon Marketplace ise, dijital 

ürünlerin takas edildiği sanal bir platformdur (www.mobilfest.net.tr). 

MICROSOFT: 2022 yılında Mesh for Teams yazılımı öne sürülmüştür. Mesh for Teams 

yazılımı pandemi ile birlikte evden çalışma sisteminin doğurduğu bir yazılımdır. Yazılımın asıl 

amacı sanal bir iş ortamı oluşturarak yine VR gözlükler yardımı ile ofis hayatını sanal hayata 

taşımaktır. 

BINANCE: Binance Metaverse evreninde yeni finansal sistemlerini oluşmasını amaçlamıştır. 

Kripto para ve blok zinciri ile alıcılar birden fazla blok zinciri kullanarak NFT’lerini alıp 

satabilirler. Aynı zamanda Binance Exchange likit pazarları kullanarak finansal gelişimler 

sağlar. 

EPIC GAMES: Fortnite adlı oyun başlarda sadece bir oyundu fakat daha sonra ardından bu 

oyun geliştikçe 3 boyutlu sanal bir dünya yaratıldı. Başlarda bu dünyada iletişim kurulmaya 

başlandı daha sonra insanlar iletişim kurdukça kendi oyun karakterli üzerinde hareket ederek 

takas yapmaya başladılar. Ardından bu 3 boyutlu sanal evrenden paralar kazanmaya başladılar.  

TENCENT: Tencent firması şu anda dünyada en çok kullanılan uygulamalardan olan WeChat 

ve TencentQQ ‘nun sahibidir. TencentQQ sanal ortamda e-ticaret, müzik, eğlence gibi çeşitli 

sohbet ortamlarının bulunduğu sanal bir ortamdır. WeChat ise, sosyal medya platformlarında 

hem iletişimi hem de mobil ödemeyi sağlar. 

Tartışma ve Sonuç 

Kriz ortamlarına hazırlıklı olan, güçlü organizasyonların daha da güçlendiği, hazırlıksız kalan 

organizasyonların ise yaşamlarına son vermek zorunda kaldığı, kutuplaşmanın, büyüme ve 

küçülme ivmelerinin arasının açıldığı, müşteri odaklı, dinamik ve esnek örgütlerin var 

olabildiği bir dünyada yaşamaktayız. Bu yenidünyada VUCA bir tehdit olarak görülmemelidir. 

Örgütler, VUCA’nın varlığını kabul edip bunu fırsata çevirmeleri gerekmektedir. Bununla başa 

çıkmanın en etkili yollarından birisi ise teknolojiyi kullanmaktır. Dijital alt yapılarını 

güçlendirmek, nesnelerin internetini ve sanal dünyayı iş süreçlerine entegre ederek, 

oluşabilecek değişimlere daha hızlı ayak uydurabilmeli, gelişim ve değişime ise açık hale 

gelmeleri gerekmektedir.  

Metaverse evreni ise profesyonel hayat için yeni bir kavramdır. Ortaya çıktığı ilk zamanlarda 

sosyal ortamlar için ön planda çıksa da günümüzde örgütlerin strateji geliştirdiği ve hedeflediği 

bir alan olmuştur. Günümüz örgütlerinin daha önce de bahsedildiği gibi büyük dijital 

dönüşümlere gittiği bu çağda Metaverse odak noktaları haline gelmiştir. Bu kavram örgütlere 

geniş anlamda yeni oluşumlar sergilemeleri için bir kapı olmuştur. Bünyelerinde finansal olarak 

bütçe ayırmaya, yeni departmanlar ve odak gruplar oluşturmaya ve işe alımlarını bu yeni pazara 

göre yapmaları örgütlerde değişimlerin en belirgin özelliklerinin olduğunu söyleyebiliriz.  

Müşteriler için bakıldığında, örgütlerin yeni VUCA dünyasında ayakta kalabilmeleri için 

dinamik ve müşteri odaklı davranışlar sergilemeleri gerektiğinde bahsetmiştik. Bu noktada yeni 

Pazar ve yeni müşteri kitlesi ile yeni beklentiler de oluşmuştur. Bu değişimlerden ise örgütlerin 

İnsan Kaynakları departmanından Pazarlama departmanına, Teknoloji departmanından Tedarik 

zinciri departmanına kadar, örgütteki her birim etkilenmiştir. Hedef kitlelerin de çoğalmasıyla 

http://www.mobilfest.net.tr/
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birlikte büyük atılımlar ve inovasyonlar da sergilenmiştir. Örnek olarak hizmet pazarlamasının 

Metaverse evrenine hızlı bir şekilde adapte olmasını verebiliriz. Gerçekte soyut, taşınamaz ve 

sadece deneyimlenebilir olan bu sektör, yeni dijital evrende tabiri caizse kendisine bir vücut 

bulmuştur.  Bu uygulama ve gelişmelerin ilerleyen dönemlerde birçok örgütü başta yapılanma 

olmak üzere, pazarlama, üretim, finans, ar-ge gibi alanlarda etkileyeceğini söylemek 

mümkündür.  
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Yeni Dünya Düzeninde İstihdam Edilebilirlik Kapsamında Örgütsel 

Sosyalizasyon ve Önemi 
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Özet 

Birey ve iş dünyası açısından sürdürülebilir iş, nitelikli işgücü ve istihdam edilebilirlik kavramları 

ülkemizi ve dünyayı ekonomik, psikolojik ve pek çok açıdan sarsan Covid-19 salgını ile bir kez daha 

anlaşılmıştır. Yaşanılan bu dönem beraberinde başta teknolojik olmak üzere, ekonomik ve toplumsal 
alanda birçok etki yaratmış, aynı zamanda işgücü piyasasında belirsizlik, istihdam güvensizliği, işsizlik 

gibi bir takım dramatik sonuçlara da yol açmıştır.  

Bireyin arzuladığı işe girme, ya da çalışmakta olduğu halihazırdaki işinde çalışmaya devam edebilme 
yeteneği olarak ifade edilen istihdam edilebilirlik kavramı, işsizliğin her geçen gün arttığı iş dünyasında 

birey açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bu noktada istihdam edilebilirliği sağlama ve arttırmada 

kurumları bir takım roller düşmektedir.  

Günümüz iş dünyasında örgütler, nitelikli çalışanları örgüte çekme, geliştirme ve elde tutma sayesinde 
rekabet avantajı elde edebilmektedirler. Bu nedenle, işe alınan kişilerin örgüte uyum ve istihdam 

edilebilirliği konusu giderek önem kazanmaktadır. Bu noktada karşımıza örgütsel sosyalizasyon 

kavramı çıkmaktadır.  Örgütsel sosyalizasyon; örgüte yeni giren bireyi örgütün amaçlarına, kurallarına, 
örgüt kültürün ve yapması gereken davranışlara yöneltme süreci olarak ifade edilmektedir.  Bu 

çalışmada, Covid-19 salgını sonrasındaki dönemde yaşanan ve gittikçe artan işsizlik kavramına ilişkin, 

bireylerin istihdam edilebilirlik bağlamında örgütsel sosyalizasyon kavramı ve uygulamaları ele 

alınmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam edilebilirlik, Örgütsel Sosyalizasyon. 

Organızatıonal Socıalızatıon And Its Importance Wıthın The Scope Of 

Employabılıty In The New World Order 

Abstract 

The concepts of sustainable business, qualified workforce and employability in terms of the individual 

and the business world have been understood once again with the Covid-19 epidemic, which shook our 

country and the world economically, psychologically and in many ways. This period has created many 
effects in the economic and social areas, especially in the technological field, but also led to some 

dramatic results such as uncertainty in the labor market, employment insecurity and unemployment. 

The concept of employability, which is expressed as the ability of an individual to get the job they desire 
or to continue working in their current job, is a very important concept for the individual in the business 
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world where unemployment is increasing day by day. At this point, institutions have a number of roles 

in providing and increasing employability. 

In today's business world, organizations can gain competitive advantage by attracting, developing and 
retaining qualified employees. For this reason, the issue of adaptability and employability of hired 

people to the organization is becoming increasingly important. At this point, the concept of 

organizational socialization emerges. Organizational socialization; It is expressed as the process of 

directing the new entrants to the organization's goals, rules, organizational culture and behaviors. In this 
study, the concept of organizational socialization and its applications in the context of employability of 

individuals, related to the concept of unemployment, which is experienced and increasing in the period 

after the Covid-19 epidemic, is discussed. 

Keywords: Employability, Organizational Socialization 
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Giriş 

2019 sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, 510 milyondan fazla insanın enfekte 

olmasına, 6,5 milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine (worldometer, 2022) neden olan 

COVID-19 küresel sağlık krizi, dünyanın hemen hemen tamamında, yakın geçmişte 

görülmemiş şekilde ekonomi ve işgücü piyasalarında büyük aksaklıklara sebep olmuştur (Koca, 

2020). “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söyleminin tüm çevrelerce 

dillendirildiği bu yeni dönemde akıllardaki en önemli sorulardan biri “Bundan sonra yeni düzen 

nasıl kurgulanacak ve yaşanacak” sorusu olacaktır (Tuncer, 2020). Çalışma hayatının bu denli 

derinden sarsıldığı bu yeni düzende örgütler, nitelikli çalışanlarını elde tutabilmek diğer bir 

ifadeyle istihdam edilebilirliği sağlayabilmek için çalışanları örgüte bağlayacak çalışmalar 

yapmak durumunda kalacaklardır. Örgütsel uyum olarak ifade edilen bu süreç, bireyin, çalıştığı 

örgütle özdeşleşmesi, ortak hedef ve değerleri içselleştirmesi ve örgüt adına belli bir gayret 

ortaya koyma yönünde istekli olması şekline açıklanabilir (Çalık, 2003). Yaşanan bu sağlık 

krizi sonrası ekonomilerin alt üst olması, işgörenlerin çalıştıkları örgütlerde birçok sıkıntıyla 

karşı karşıya kalmasına, işten çıkarmalararın yaşanmasına neden olacağından örgütler daha çok 

fayda üretecek çalışanlarını elde tutma gayretinde olacak, bireyler de işlerini kaybetmemek için 

örgüte bağlılıklarını artıracak ve kendilerini örgütün önemli bir iş göreni konumuna getirmek 

için daha fazla gayret gösterecektir. 

1. Covid-19 Sonrası Yeni Dünya Düzeni 

Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin-in Vuhan eyaletinde aralık ayının sonlarına 

doğru ortaya çıkmış, buradan da diğer eyaletlere ve dünyanın diğer ülkelerine yayılmıştır. Virüs 

damlaçıkların solunmasıyla kolay bir şekilde insandan insana buluşa bilmektedir. 

(sağlık.gov.tr). Dünyanın tamamını etkisi altına alan ve pandemi olarak ilan edilen bu hastalık 

nedeniyle ülkeler derhal sıkı önlemler almaya başlamış, karantina ilan etmiştir. Sonuç itibariyle 

kişiler arası iletişim, iş ve eğitim hayatı tamamen dijital ortama geçmiştir. Buradanda 

görüleceği üzere virüs sadece sağlık alanını değil, aynı zamanda diğer tüm sektörlerde de yaşam 

biçimlerini değiştirmiştir. Böylelikle hastalık dünya çapında bir krize neden olmuştur. 

Ilıcak, krizin bir dönüşüm ve başkalaşım noktası olduğuna değinmiş ve onun bir tarafdan 

gerilemeyi, küçülmeyi ve yıkımı içinde barındırdığını belirterek aynı zamanda gelişim, 

yükselme ve büyüme fırsatlarına da neden olabileceğini söylemiştir ( Ilıcak, 2020). 

Covid-19 krizi, yalnızca içinde bulunduğumuz yılları değiştirecek ve etkileyecek sonuçlara yol 

açmamış, genel anlamda küresel sisteme etki etmiş, onun gelecekteki oluşumuna ve değişimine 

yeni bir olanak getirmiştir. Bu süreçte en büyük etkiye, değişim ve gelişime maruz kalan 

alanlardan biri  de “iletişim” alanıdır. İnsanların iletişim konusundaki çoğu alışkanlığı ve yaşam 

şartları değişime maruz kalmıştır. Bu da yeni bir dünya düzeninin oluşumuna sebep olmuştur. 

Genel olarak dünyanın aynı zamanda örgütlerin dijitalleşmesi açısından Covid-19 hastalığının 

büyük bir etkisi olmuştur. 

Covid-19, halka ilişkiler alanında tekniklerin, marka iletişiminin, reklam ve onunla ilgili 

uygulamaların ve genellikle halka ilişkilerin yönetim şeklinin değişimine sebep omuştur ( Sucu, 

2020). Hastalık dönemince halkla ilişkilerde olduğu gibi İnsan Kaynakları yönetimi de dijital 

ortama taşınmıştır. Sürekli çalışanlar ve onların zor dönemdeki faaliyetleri ile ilgilenmek 
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durumunda olan İK departmanlar, özellikle karantina zamanlarında çok yoğun çalışma zorunda 

kalmışlardır. Bu dönemde krizin getirmiş olduğu ekonomik problemlerden dolayı işten 

çıkarmalar, işgücü ve istihdamda meydana gelen değişimler öne çıkan hususlardan bir diğeri 

olmaktaydı. Uluslarasası Çalışma Örgütünün (International Labor Organization [ILO], 2021) 

verilerine göre, 2020 yılında çalışma saatleri %8.8-lik bir azalmaya maruz kalmıştır. Bu rakam 

2008-2009 yıllarındaki ekonomik ve finansal kriz zamanı yaşanan iş kayıplarının dört katına 

denk gelmektedir (Cengiz, 2021). Yine UÇÖ`nün verilerine göre küresel işsizlik %1.1 artarak 

%6.5 olmuştur ki, bu da işsiz sayısının 33 milyon artdığı anlamına gelmektedir. İşten 

çıkarmalarla birlikte işe alım faaliyetleri başta olmak üzere diğer İK faaliyetleri de tamamen 

dijitalleşmiştir. Bu anlamda pandemiden önce az konuşulan bir terim olan “Dijital İnsan 

Kaynakları Yönetimi”, pandeminin gelmesiyle tam manada gelişim yaşamış oldu. Bunun 

pandemi sonrası yeni dünya düzeninde karşılaşacak bir olgu olduğu ve olacağı 

öngörülmektedir. Pandemi dijital çalışanların daha fazla arzu edilir kişiler olduğu ortaya 

çıkarmıştır (Ting ve diğerleri, 2020). 

Covid-19 salgınının dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına almasından dolayı insanların alışveriş 

şekilleri de değişime maruz kalmıştır. (Alankuş, 2021). Son 20 yıldaki teknolojik gelişim 

sonucunda Online pazarlar, Dijital pazarlama, E-ticaret vs. gibi kavramlar ortaya çıkmış ve 

gelişim sağlamıştı. Covid-19 pandemisi sonucunda offline pazarlara gelen kısıtlamalar, 

insanların karantinaya alınması gibi durumlar online pazarlama adına büyük bir sıçrayış 

olmuştur.  

ABD de kurulan e-ticaret sitesi Amazon`un verilerine göre, 2019 yılındaki kar miktarı 11.6 

milyar ABD dolarıyken, 2020 yılında bu rakam 22 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Daha 

detaylı bakacak olursak, Covid-19`un henüz pandemi ilan edilmediği ve virüsün daha Çin 

sınırlarını aşmadığı veya yeni aşmaya başladığı bir dönemde yani 2020 yılının 1.çeyreğinde kar 

miktarı 2.1 milyar ABD doları, salgının pandemi olarak duyurulduğu ve dünya çapında 

karantinaların ilan edildiği dönemde yani 2020 yılının 2.çeyreğinde kar miktarı 5.2 milyar ABD 

doları, 3.çeyrekte 6.3 milyar ABD doları ve son olarak 4.çeyrekte 8.4 milyar (tahmin) ABD 

doları kar elde etmiştir. Ciro olarak baktığımız zaman, 2019 yılı toplamında 280.5 milyar ABD 

doları ciro yapan Amazon, 2020 yılı sonunda 381.5 milyar ABD dolarına ulaştırmıştır. 

(Clement, 2020). 

İnsanların e-ticarete olan yoğun ilgisi pandeminin en sert olduğu zamanlardan sonraki 

dönemlerde de devam etmektedir. E-ticaret sitesi olan Alibaba`nın 2020 yılındaki yıllık geliri, 

2019 yılına kıyasla %28.20 oranında artış göstermiştir. 2021 yılındaki yıllık gelir ise 2020 yılına 

kıyasla %52.09 oranında artış göstermiştir (Macrotrends.com, 2022). 

Burada yola çıktığığımız zaman E-ticaretin ve Dijital pazarların, özellikle Covid-19 sonrası 

dönemde Yeni dünya düzeninin büyük bir parçası olacağı kanaatına varılmaktadır.  

Covid-19 pandemisinin insanların yaşam faaliyetlerine etki etmesi Eğitim ve öğrenimi de 

büyük ölçekte değişiklere maruz bırakmıştır. Salgının yayılmasıyla neredeyse tüm ülkelerde 

ilan edilen karantinalar ve eve kapanmalar neticesinde eğitime bir süreliğine ara verilmesine 

neden olmuştur. Araştırmalara göre, Covid-19 pandemisi dünya genelinde 1.5 milyardan fazla 
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öğrenci ve 63 milyondan fazla öğretmene olumsuz etki etmiştir (EBR, 2020). Bu durumda 

ülkeler eğitime farklı şekilde devam edebilmenin yollarını aramış ve bizim “Uzaktan eğitim” 

dediğimiz şey bir anda ülkeler için kurtarıcı rolünü üstlenmiştir. Önceden kısmi şekilde yapılan 

ve insanların pekte sıcak bakmadığı Uzaktan eğitim artık dünyanın bir çok yerinde 

uygulanmaya başlamıştı. Sonuç itibariyle, Online eğitim sektörü çok hızlı bir şekilde gelişim 

sağladı. Pandeminin etkisinin hafiflediği, yüzyüze eğitime başlamak için şartların uygun olduğu 

dönemlerde bile birçok eğitim kurumu uzaktan eğitime devam etmek kararı almıştır. Aynı 

zamanda bu dönemlerde hibrit öğrenim modeli de oldukça yaygınlaşmaya başlamıştı.  

Uzaktan Eğitimin işletmeler ve kurumlar için mali kazanclar sağlaması veya mali tasarruf 

yapmalarına neden olması eğitimin bu şekilde devam edilmesine sebep olmuştur. Şirketler 

dünyanın farklı noktalarında olan görüşmelerini dijital platformlar aracılığıyla yaparak sonuç 

itibariyle seyahet, otel vs. gibi masraflardan kurtulmuş oluyorlar. Uluslararası İş Makineleri 

şirketi olan İBM (International Business Machines), uzaktan eğitime geçmekle 200 milyon 

dolar kadar mali tasarruf etmiştir. (shiftelearning.com, 2021). Dünya çapında yapılan 

araştırmalara göre uzaktan eğitim pazarının 2025 yılına gelindiğinde 325 milyar dolar 

değerinde olması beklenmektedir.  

Uzaktan eğitimin pandemi sonrası dönemde de hızlı bir şekilde gelişimi göz önüne alındığında, 

onun dünyanın geleceği için ne kadar önemli bir yerde konumlanacağını tahmin etmek zor 

değildir.  

Covid-19 pandemisi insanların dijital ortama geçişini büyük ölçekte hızlandırmıştır. Bu 

dönemde insanların en yakınlarından bile uzakta kalması, sosyal ortamlarının ve düzenlerinin 

değişmesi dijital ortamlara geçişle hafiflemekteydi. 

Gerçek dünyaya paralel olarak yaratılan ve çevrimiçi bir alan sağlayarak “Second Life” 

konseptini kendinde barındıran “Metaverse” özellikle pandemi döneminde oldukça popüler 

hale gelmiş oldu. Sanal bir dünya olan Metaverse`nin amacı, bireylerin kişisel avatarlarını 

yaratarak gerçekçi bir alanda sosyalleşme, iş ve alışveriş yapma gibi fırsatları sağmaktan 

ibaretdir. Covid-19 döneminde insanların en fazla ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de tam da 

buydu (Binson, 2020). 

Meta dünyada gerçek dünyada olduğu gibi yaşam ve yerleşim alanları, iş ve pazar mekanlarının 

olacaktır. Metaverse sanatsal etkinliklerin ve eğitimlerin kolaylıkla organize edilebileceği bir 

ortam kurulmasını planlamaktadır. Aynı zamanda sanat eserlerinin sergileneceği bir ortamın 

kurulacağı bu dünya, sanatla ilgili etkinlikler için kesinlikle ek bir kanal olacaktır. Tüm bu 

faaliyetlerde bulunmak için sanal para birimleri kullanılacaktır (Binson, 2020). 

Buradaki esas hedef Meta dünyanın pandemi sonrası dönemde de gelişim sağlaması ve ileriye 

dönük olmasıdır. İnsanların özel kulaklıklar, attırılmış gerçeklik, akıllı saat ve akıllı gözlükler 

kullanarak katılım sağlayabileceği sanal dünya, internetin geleceği olarak görülmektedir. 

2. İstihdam Edilebilirlik 

COVİD-19 süreciyle birlikte dünyada birçok değişim yaşanmış, yaşanan süreç sağlıktan 

ekonomiye, üretimden tedariğe ve lojistiğe, istihdamdan iş gücü piyasasına kadar kendisini 

derinden hissettirmiş, bununla beraber bu süreçte istihdam ve istihdam edilebilirlik kavramları 
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da önemini artırmıştır. Burada şunu ifade etmemiz gerekir ki istihdam-edilebilirlik 

(employability) ile istihdam (employment) kavramları aynı anlama gelmez (Ünal, 2003). 

İstihdam, bir kişinin iş sahibi olması, bir işte çalışması anlamına gelirken; itihdam edilebilirlik, 

çalışılan işte devamlılık, gelişim ve kariyer için sahip olunması gereken özellikleri ifade 

etmektedir (Bhaerman & Spill, 1988). İlk çalışmaların 1950 yıllarında başladığı ve 1990’lı 

yıllardan itibaren işgücü piyasası ile ilgili bir kavram olarak değerlendirilen (Gerçek & Atay, 

2017) istihdam edilebilirlik kavramını çok farklı şekillerde tanımlayanlar vardır. İstihdam 

edilebilirliği, çalışanların kariyer olanaklarının farkına varması ve işe adaptasyon yeteneği 

(Fugate, Kinicki, & Ashforth, 2004) olarak tanımlayanlar olduğu gibi kişinin istediği işe girme 

ve girdiği işte devam edebilme yeteneği (Rothwell & Arnold, 2007) olarak tanımlayanlar da 

vardır. Daha bütüncül bir ifadeyle; kişisel özelliklere, kişisel özeliklerin çalışma hayatına 

aktarılma biçimi ile ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlere bağlı olan istihdam edilebilirlik; 

kişilerin istihdam sürecinde olmasını veya istihdam içinde yer almasını, istihdamda 

devamlılığını ve kişisel kariyerini ileri noktalara taşımasını sağlayan etkenlerin toplamıdır 

(Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, 2022). 

Burada dikkati çeken nokta istihdam edilebilir olmak için çalışıyor olmanın şart olmamasıdır. 

İstihdam edilebilirlik, yanlızca bir işi olmayanları ilgilendiren bir kavram olmayıp çalışma 

hayatının içerisinde olanları da yakından ilgilendirmektedir Gerçek & Atay (2017), istihdam 

edilebilirliği, kariyer olanaklarının ortaya çıkarılması olarak da ifade etmektedirler.  

İşgücü piyasasının dinamik olması, iş sayısındaki niceliksel artışlar, teknolojik gelişmelerle 

beraber nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç, çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin niteliklerini 

geliştirmelerini, yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Buradan hareketle istihdam edilebilirlik, 

kişilerin bir iş elde etmesi, var olan işini değiştirme ve kariyer olanaklarından faydalanabilme 

birikimine sahip olması anlamında da kullanılmaktadır (Erdem, Kılınç, & Demirci, 2016). Her 

ne kadar istihdam ve istihdam edilebilirlik kavramları birbirlerinden farklı kavramlar olsalar da 

bu kavramlar birbirleriyle ilintili kavramlardır. Yine bu kavramlarla çok yakından ilişkili olan 

bir kavram da işsizlik kavramıdır. İşgücünün, farklı biçimlerde istihdama dahil olamaması 

nedeniyle ortaya çıkan insan gücü kaybı (Yıldız, 2014) şeklinde tanımlanabilen işsizlik, Covid-

19 döneminin en çok üzerinde durulan kavramlarından bir tanesi olmuştur. 

Çünkü istihdam edilenlerle işsiz kalma potansiyeli olanlar veya henüz bir işi bulunmayan 

kişilerin istihdam edilebilirlik kapasitelerinin artırılması da işsizliği önleyici bir faktör 

olmaktadır (Bayrakdar, 2019). Covid-19 döneminin başlarında yani 2020 nin ilk çeyreğinde 

birçok sektörün kısmen veya tamamen kapanmayla karşı karşıya kaldığı, ekonomik 

faaliyetlerin durma noktasına geldiği ve işsisliğin yoğun olarak yaşandığı (Bulut & Pınar, 2020) 

göz önüne alındığında istihdam edilebilirlik kavramının önemi daha net anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan Covid-19 pandemi sürecinin getirdiği yeni düzen çok farklı sektörleri ön plana 

çıkarmış özellikle online işlemlerde veya uzaktan eğitim platformlarında insan kaynağına 

büyük ihtiyaç ortaya çıkarmıştır. Tam bu noktada bir tanımı da gelişim ve kariyer olan 

(Bhaerman & Spill, 1988) istihdam edilebilirlik, kişilerin yeni sektörlere uyum sağlamasını 

kolaylaştıracak bir araca dönüşmektedir.  
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İstihdam edilebilirlik kapasitelerini artırmak isteyen ülkeler, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin 

kalitesini artırmak, hayat boyu öğrenme süreçlerine yatırım yapmak, iş hareketliliğini teşvik 

etmek, özellikle dezavantajlı grupların ve kadınların iş gücü piyasasına girmesini 

kolaylaştırmak, yeteneklerini geliştirmek ve halihazırda çalışanların verimliliklerini daha üst 

düzeye çıkarmak için birçok program uygulamaktadır (Özen, 2015). 

3. Örgütsel Sosyalizasyon Kavramı ve Önemi 

İşletme içerisindeki çalışanların işletme içerisinde uygulanan kurallar, normlar, değerler, 

kaygılar ile ilgili işletme kültürüne uyum sağlamalarına örgütsel sosyalizasyon denilmektedir 

(Aytaç, 2004: 196). Genel olarak örgütsel sosyalizasyon, bir işgörenin işletme içerisinde işi ile 

alakalı sosyal bilgi ve becerileri edindiği bir süreçtir (Van Maanen ve Schein, 1979: 211). 

Örgütsel sosyalizasyon, örgütsel bilgi, becerilere sahip olmanın dinamik bir sürecidir; bundan 

dolayı iş görenlerin bir işletme içinde çalışması için gereken normları ve görevleri öğrendikleri 

bir süreçtir. Nitekim örgütlerin içindeki sosyalizasyon, devamlı bir öğrenme süreci, bilginin 

deneyim dönüşümü yoluyla oluşturulduğu yansımalar ve eylemler ile ilgili devamlı yenilenen 

bir süreci anlatmaktadır (Njegovan ve Kostic, 2014: 35). 

Sosyalizasyon, yabancı birini alarak örgütün temel değerlerini ile inançlarını öğrenmeye teşvik 

ederek ve bu değerler ile güçlendirerek bu kişiyi içeriden bir çalışan haline getirmeye 

çalışmaktadır. (Hellriegel vd, 2010: 499). Örgüt içindeki süreçlerin önemli bir parçası olan iş 

gören, örgütle alakalı gerekli bilgileri öğrenerek ve yeni dahil olduğu iş çevresini tanıyarak 

sosyalizasyon sürecini tamamlamaktadır (Haski-Leventhal ve Bargal, 2008: 68). 

Örgüt üyelerinin örgüt ile bütünleşmesini sağlamak için örgüt kültürü kazanımının sağlanması, 

adaptasyonun oluşturulması ve işletme devamlılığı “örgütsel sosyalizasyon (sosyalleşme)” 

kavramında kendisini göstermektedir (Fırat, 2010:55). Örgütsel sosyalizasyonda çalışanların 

işletme içerisindeki uyumları en önemli unsur olup bu uyumun sağlanması için işletmenin 

verdiği sosyalizasyon sürecinde çalışanlarının tutum, kurum kültürü, davranış, bilgi ve 

becerilerini geliştirmesi beklenmektedir (Gruman, J. A. vd., 2006: 91). 

Normal sosyalizasyonda bireylerin nasıl içlerinde yaşadıkları topluma uyum sağlayan bir 

öğrenme aşaması olduğu gibi, örgütsel sosyalizasyonda da iş görenlerin daha önce çalıştıkları 

işyerlerinin kültür, değer ve normlarını yeni işyerine uyarlama sürecidir (Thomas-Cooper ve 

Anderson, 2005: 116). Bu süreç, çalışanın işe başlaması ile başlamakta iş hayatındaki kariyeri 

boyunca sürmektedir. Bu sebeple kariyer kavramı uzun süre devam eden sosyalizasyon süreci 

olarak adlandırılmaktadır  (Chow, 2002: 721). 

Örgütsel sosyalizasyonun uzun bir aşama olmasının en önemli nedeni, sadece işletmelerde 

işlerin yapılış şeklini öğrenmek değil işletme için en uygun davranışı benimseyip 

uygulanmasıdır (Taomina, 2004: 77) . Bu yüzden örgütsel sosyalizasyon sadece yeni işe 

başlayan çalışanlar için değil, işletmede çalışmakta olan iş gören için de değerleme ölçütüdür. 

Bu sebeple örgütsel sosyalizasyon iş görenin işletmeye kendi rolünü kabul ettirmesine 

çalışmasıyla beraber diğer çalışanları da etkileme çabasını içeren iki aşamalı bir uygulamadır 

(Chow, 2002: 721).  

Örgütsel sosyalizasyon bir işyerinde işe başlayan personellerin, işe başladıkları işyerinin 

verdiği görevleri ve işyerinin istediği çalışma düzeni ve şeklini eksiksiz yapabilmeleri için 
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gerekli olan kabiliyetleri ve yetenekleri öğrendikleri aşamadır (Çalık, 2003: 2). Örgütsel 

sosyalizasyon; işletme dışından gelip işletmeye yeni dahil olan personelleri işletmeye 

kazandıran ve personelleri işletmenin bir personeli yapan aşamadır (Feldman,1981: 309). 

İnsanlar toplumda nasıl sosyalleşip toplumsal kurallara, düzene uyum sağlıyorsa bir işletmeye 

dahil olduklarında aynı aşamalara dahil olup işletmede sosyalleşip o işletmeyi benimseyerek 

uyum sağlamalıdır (Demirbilek,2009: 354). 

Örgütsel sosyalizasyon, işletme ve çalışan için önemli bir kavram iken Covid-19 pandemi 

sürecinde daha fazla bir öneme sahip olmuştur. Covid-19 pandemi sürecinde ve sonrasında 

işletmelerde esnek ve uzaktan çalışma ile birlikte yeni işe başlayan bireylerin orgütsel 

sosyalizasyonu daha da önem kazanmıştır. Bundan dolayı işletmeye yeni dahil olan çalışanın 

işletmeye, işe ve işletmedeki diğer çalışanlara uyum sağlayarak etkili ve verimli bir örgütsel 

sosyalizasyon sağlaması çalışan ve örgüt için çok önem arz etmektedir. (Güngörmez, 2016: 11). 

Fakat iş gören sosyalizasyon aşamasında işletme ile alakalı olumsuz durumlar ile karşılaşırsa iş 

görende işinden ayrılma düşüncesi meydana gelebilir  (Balcı, 2003: 12). Ancak sosyalizasyon 

sürecini olumlu geçiren personelin iş performansında artış, motivasyon seviyesinde artış, örgüte 

bağlılık düzeyinde artış ve örgütteki diğer çalışanlar ile iletişim seviyesinde bir artış oluşur 

(Zonana,2011). 

Çalışanların etkili bir sosyalizasyon süreci geçirmesi, nitelikleri ile yaptıkları işler arasında 

uyuşma oluşturması, işe ve işyerine kolaylıkla adapte olmaları, üretken olmaları, doyum 

sağlayıcı ve sağlıklı bir kariyere sahip olmaları ve işyerinde mutlu olmaları açısından oldukça 

önemlidir (Pelit ve Kahyaoğlu, 2015:100). Ayrıca örgütsel sosyalizasyon çalışanların tutum, 

davranışları üzerinde kalıcı bir etki bıraktığı için örgüt kültürünün dışa aktarılması ve 

devamlılığı için önemli değere sahiptir (Saks ve Gruman, 2011:14-15). 

Bir örgütte olumlu bir örgütsel sosyalizasyon süreci sonucu; örgüte bağlılık seviyesinde artış, 

işi benimseyerek ve severek yapma, örgütün kültürünü anlama ve içselleştirme, misafir ve diğer 

personelle olumlu bir iletişim, örgütü ve işini benimseme, örgütü sahiplenme ve motivasyon 

seviyesinde artış ile yüksek seviyede iş doyumu gibi olumlu sonuçlar elde edilir (Aliyev, 2014). 

Sonuç ve Tartışma 

“Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” yaklaşımının hakim olduğu Covid-19 sonrası yeni 

dönem, örgütlerin birçok problemi yönetmesi, birçok tehditle baş etmesi gereken, aynı zamanda 

da tehditleri fırsata çevirerek rakip örgütlerle farklılaşabileceği bir süreç halini almıştır. 

Pandemi öncesi birçok koşulun “eski” olarak algılandığı bu “yeni” dönem, dijitalleşmenin 

arttığı, yeni çalışma biçimlerinin ortaya çıktığı veya var olan biçimlerin dönüştüğü, her şeye 

rağmen nitelikli insan gücüne ihtiyacın asla kaybolmayacağı bir ortam yaratmıştır. Bu yeni 

ortamda örgütler, nitelikli insan gücüne ulaşma, var olanı elde tutma; istihdamın içinde olanlar, 

işlerini kaybetmeme; istihdama dahil olacak olanlar ise kendilerini örgütlere kabul ettirme 

gayreti içerisinde olacaklardır. Bu bağlamda hem istihdama dahil olmak isteyenler hem de 

istihdam içerisinde bulunanlar için önemli bir hal alan “istihdam edilebilirlik” kavramı ile örgüt 

içerisinde bulunanları yakından ilgilendiren ve kısaca çalışanların örgüte uyum sürecini ifade 

eden “örgütsel sosyalizasyon” kavramını yeni düzlemde incelediğimiz bu çalışmamızı ampirik 
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verilerle destekleyerek kavramların birbirleri ile etkileşimine daha yakından bakmak mümkün 

olacaktır. 

Sonuç olarak baktığımız zaman dünyayı tamamen etkisi altına alan Covid-19 pandemisi normal 

yaşam şartlarını değişime zorlamıştır. Bu rüzgâr başta sağlık alanı olmakla sosyal, ekonomik, 

politik alanlara da hızla etki etmiştir. İnsanların günlük yaşamına baktığımız zaman iletişim, 

eğitim ve sosyal yaşam gibi değişimler görülmektedir. Örgütler açısından baktığımız zaman ise 

değişimin daha büyük olduğunu görmekteyiz. Örgülterdeki Halkla ilişkiler, İnsan kaynakları, 

Pazarlama, Satış Eğitim gibi öncül sektörler pandeminin etkisiyle tamamen değişmiş ve dijital 

ortamlara taşınmıştır. Pandemi öncesi belirli bir ilerlemeye sahip olan Dijitalleşme, Pandemi 

döneminde çok büyük bir gelişim ve sıçrama yaşamış oldu. Örgütlerin ve insanların yaşamına 

etki ede bilecek bir diğer husus olan “Metaverse`nin” ortaya çıkışını, popülerlik kazanmasını 

elbette hatırlamakta fayda vardır. Covid-19 sonrası içerisinde yaşamış olacağımız Yeni Dünya 

Düzeninin farklılıklarını gelecek dönemlerde daha net göre bileceğiz. 

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 pandemisi neredeyse dünyanın her 

yerinde insanların hayatını tüm yönüyle etkilemiştir. Bu süreçte çalışma hayatında çalışma 

şekillerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Bu süreçte uzaktan ve esnek çalışma daha aktif 

bir şekilde iş hayatında uygulanmaya başlanmış olup bu süreçlere uyum sağlamayan 

işletmelerde işten çıkarma ve kapanmalar meydana gelmiştir. Bu nedenle işsizlik oranında artış 

meydana gelmesiyle istihdam edilebilirlik kavramının önemi artmıştır. Çalışma hayatında olan 

ve henüz çalışma hayatına dahil olmayan bireylerin istihdam edilebilirlik seviyelerinin 

artırılması işsizlik oranlarının düşmesini sağlayabilir. Diğer taraftan işletmeler de uygulanan 

Pandemi tedbirleri ile uzaktan, dönüşümlü ve mesafeli çalışma uygulamaları yüzünden 

işletmeye yeni dahil olan iş görenlerin örgütsel sosyalizasyonu önem kazanmaktadır. İşe yeni 

giren çalışanların amirleri ve iş arkadaşlarıyla bir arada çalışamadıkları süreçte işe ve iş 

çevresine uyumları daha zor bir hale gelmektedir. Bu süreci olumlu bir şekilde geçiren 

çalışanların motivasyonu ve veriminde artış olacağı düşünülmektedir. 
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Natıve And Non-Natıve Teachers Through The Eyes Of Students’ And 

Teachers’ 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Buse YAŞAR
1
 

Abstract 

With the extending number of people who wants to learn English and consequently growing 

number of non-native teachers around the world, greater attention has been driven to the 

perception of nativism and non-nativism in the EFL context (Pokrivcakova, 2021).  Since there 

is a controversy in the literature regarding the advantages and disadvantages of Native English 

Speaker Teachers (NESTs) and Non-Native English Speaker Teachers (NNESTs), this study 

reviewed the literature on that issue.  Approximately twenty studies regarding the perceptions 

of both teachers and learners were reviewed and their findings were compared. The findings 

showed that not only the NESTs but also the NNESTs have advantages and disadvantages in 

the learning and teaching context. Accordingly, it was suggested that a cooperation between 

NESTs and NNESTs would be more beneficial. Furthermore, it was implicated that schools 

should be in tendency to enhance their language teaching opportunities instead of insisting on 

hiring NESTs.  

Keywords: Native English Teacher, Non-native English Teacher, English Teaching 

Öğretmen ve Öğrencilerin Gözünden Yerli ve Yabancı İngilizce 

Öğretmenleri 

Özet  

İngilizce öğrenmek isteyen insan sayısının artması ve buna bağlı olarak dünya çapında ana dili 

İngilizce olmayan öğretmenlerin sayısının artmasıyla birlikte, İngilizce’nin Yabancı Dil olarak 

öğretilmesi bağlamında yerlicilik ve yerlici olmama algısına daha fazla dikkat çekildi 

(Pokrivcakova, 2021). Anadili İngilizce olan Öğretmenlerin ve Anadili İngilizce Olmayan 

Öğretmenlerin avantajları ve dezavantajları konusunda literatürde bir tartışma olduğundan, bu 

çalışma bu konudaki literatürü gözden geçirmiştir. Hem öğretmenlerin hem de öğrenenlerin 

algılarına ilişkin yaklaşık yirmi araştırma incelenmiş ve bulguları karşılaştırılmıştır. Bulgular, 

sadece Anadili İngilizce olan Öğretmenlerin değil, aynı zamanda Anadili İngilizce Olmayan 

Öğretmenlerin de öğrenme ve öğretme bağlamında avantaj ve dezavantajları olduğunu 

göstermiştir. Buna göre, Anadili İngilizce olan Öğretmenler ile Anadili İngilizce Olmayan 

Öğretmenlerin arasında bir işbirliğinin daha faydalı olacağı önerilmiştir. Ayrıca, okulların 

Anadili İngilizce Olmayan Öğretmenleri işe almakta ısrar etmek yerine dil öğretim fırsatlarını 

geliştirme eğiliminde olmaları gerektiği ima edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yerli İngilizce Öğretmeni, Yabancı İngilizce Öğretmeni, İngilizce Öğretimi 
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Introduction 

Along with the recent term ‘Globalization’ and with the help of  ‘World Englishes’ concept of 

Kachru (1996) the need and interest to English has been increasing drastically. As Seidlhofer 

(2001) stated in his study that in the previous two decades, the world has been becoming a 

‘global village’ and English has been becoming ‘lingua franca’.  In order to survive in that 

global village English has become a compulsory tool to interact, to be employed, even to 

maintain the living conditions. Moreover, for the last few decades there is an emphasize on 

communicative language teaching methods across the world which makes the real 

communication and interaction crucial in foreign language classrooms (Demir, 2017).  As a 

result, Native English Speaking Teachers (NESTs) are becoming more appealing than the Non-

Native English Speaking Teachers (NNESTs) as foreign language supplying agents.  Even 

though, learners using English as lingua franca are mostly among non-native speakers around 

the world (Jenkins, 2005), the native speaker teacher model is still accepted by the foreign 

language teaching policies all over the world (Philipson, 1992). “Expanding circle countries, 

such as Japan, Korea, China and Taiwan have designed official programs in line with this idea” 

(Coşkun, 2013). In Turkish EFL context, with the Foreign Language Teaching Improvement 

Project of the Ministry of National Education (MoNE) in 2011, nearly 40,000 NESTs who have 

been employed especially by private institutions in order to increase the opportunities of 

students to practice their productive skills and improve their enrollment (Selvi, 2014; Aslan & 

Thompson, 2016). However, the project received complaints from non-native pre-service 

English teachers and from major educational institutions regarding the pedagogical 

inadequencies of NESTs and the unemployment threats for NNESTs because of the NESTs’ 

being preferred more (Coşkun, 2013).  Additionally, Bayraktaroğlu (2011) claims that a number 

of private schools hire the NESTs for financial purposes and it will not improve the foreign 

language policy’s conditions in Turkey.  

Regarding the term ‘native speaker’ as been idealized by most of the people in foreign language 

context, it should be realized that it is a controversial concept (Davies, 2001). In our global 

village, the meaning of the term ‘native speaker’ is vague: what do you mean by native speaker 

“An English speaker from New York, USA? London, England? South Africa?” (Aslan 

&Thomson, 2016). Lee, 2015 defines ‘native speaker’ as  "the individual acquired the language 

in early childhood and maintains the use of the language, the individual has intuitive knowledge 

of the language, the individual is able to produce fluent, spontaneous discourse, the individual 

is communicatively competent and able to communicate within different social settings, the 

individual identifies with or is identified by a language community, and the individual does not 

have a foreign accent." (2005:p.8).  

Suárez (2000) defines English language teachers as L1 English teachers for whose mother 

tongue is English and L2 English teachers for whose mother tongue is different from English.  

Cook (1999) uses "L2 users" for non-native speakers of English. Regarding the foreign 

language teaching and learning contexts, the choice of NESTs or NNESTs issue has become 

controversial. In order to shed light on the perceptions of not only EFL students but also EFL 

teachers, relevant studies will be reviewed in this paper.    

1. Literature Review 
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1.1. NEST’s Advantages 

Having better language proficiency, NESTs have been favored by most over the NNESTs in 

foreign language contexts. As mentioned in Wardak’s (2014) study, NESTs are believed to be 

linguistically ideal, and as a result preferred by most of the learners, as well. In Çelik (2006)’s 

study, he concluded that on the speaking skills base the NESTs are obviously superior than 

NNESTs. Parallel with Çelik’s (2006) study, Coşkun (2013) claimed in his study that students 

preferred NESTs more because they thought that the NESTs might be more beneficial for 

improving their speaking skills and to increase their cultural awareness of target language. In 

his case study in Taiwan, Peng (2003) concluded that it was mostly acknowledged that the 

NESTs might supply a more real-like atmosphere and introduce various cultures more 

effectively to the students. In his study with Korean students and teachers Chun (2014) stated 

that regarding teacher preparation and teaching methods, it was more agreed that NETs use a 

wider variety of teaching methods in foreign language classrooms than Korean English teachers 

(NNETs).  As can be seen abovementioned studies, because of their higher proficiency levels 

of English NETs are favored more by the students and institutions mostly. On the emotional 

base, in her study with EFL learners at a Turkish state university Üstünlüoğlu (2007), the 

NESTs were found more “communicative, cheerful, easygoing, energetic, respectful, tolerant 

and consistent” and it was concluded that NESTs try to motivate learners to like the English 

language via being friendly, energetic, easygoing and cheerful in their lessons. 

1.2. NESTs Disadvantages 

Mostly, as not sharing the same cultural context with their learners, NESTs have some 

challenges in their foreign language classrooms. In his case study taking place with a Turkish 

state University’s preparatory class EFL learners, Demir (2017) concluded that some of the 

most basic challenges of NESTs are their classroom management problem and their teaching 

pfoficiency problems. Similarly, in Rao and Yuan’s (2016) study, it was stated that the NESTs 

facing three major types of problems regarding them: insensitivity to learners‘ linguistic 

challenges, inconsistencies with teaching and learning styles, and unfamiliarity with learners’  

cultural and educational backgrounds. The NESTs’ not being aware of the cultural backgrounds 

of their learners they are able to realize neither the likes or dislikes nor the preferences and 

needs of them. It cause challenges for both NESTs and their learners. Parallel with these 

findings Gan‘s (2013) research findings, also revealed that NESTs experience failures to 

manage their classes and it may also be related with their lack of knowledge of their learners’ 

cultural backgrounds. Wardak (2014) stated in his study that NESTs will never be able to have 

the experience of learning the English language, in spite of the fact they may have experienced 

learning a different foreign language.  

1.3. NNESTs’ Advantages 

In Wardak’s (2014) study it was claimed that non-native teachers should increase their 

confidence by believing in themselves because they still preferred by a considerable percentage 

of English language students who showed their preference for teachers who can understand 

their learners’ language problems and who can be aware of the cultural backgrounds of them.  
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Furthermore, Liashuk (2021) states that NNESTs models their learners how to be successful in 

L2 with the enthusiasm and their own culture. In Bayyurt’s (2007) study it was seen that 

learners showed more motivation to learn a foreign language once they had a competent non-

native speaker model as idol. As a result, it can be concluded that a ‘competent nonnative 

speaker model’ of a foreign language could motivate the learners to overcome not only the 

linguistic but also cultural blockades in their language learning process. It was in line with the 

idea of Thomas, 1999 that NNETs represent a model language learner for their students. In 

Çelik’s (2006) study also, it was stated that being of the same culture, the NNETs often have a 

better understanding of the students’ needs and they could predict language problems which 

contributes to a more positive teaching and learning atmosphere. Moreover they could 

emphasize with their learners more easily. 

In Javid’s (2016) study it was concluded that the participants believed that NNETs effectively 

contribute to the teaching process with the help of their own experiences as English language 

learners, as well. The findings also revealed that NNETs apply innovative techniques and 

explain subjects more clearly to make their students learn better. With the help of their personal 

experiences as language learners themselves, they could understand their students’ questions 

and language challenges in a better manner which enhances learning process. Similarly, it is 

stated in Gürkan and Yüksel’s (2012)’s study that NNESTs could display grammatical 

knowledge more explicitly.  

1.4. NNESTs’ Disadvantages 

 In Demir’s (2017) study it was shown that, while the NESTs did not hold a completely 

restrictive view of students‘ L1 use, the NNESTs were often in a position that strongly 

disapproving of the students‘ L1 use in the class. That may affect the motivations of the learners 

and blocks the learning process. In Wardak’s (2014) study it was stated that a small number of 

the learners were less satisfied with NNESTs’ emphasizes of the English language teaching in 

various social contexts and they were seen as the secondary speaker agents of the target 

language. Another negative attitude to NNESTs is mentioned in Çelik’s (2006) study by stating 

that the NNESTs were found overdependent of English textbooks in their lessons and it was 

seen as a result of the fact that they are much more concerned with grammar, as Hutchinson 

and Torres (1994) claimed , “textbooks... are the most convenient means of providing structure” 

(p. 317). Finally, parallel with the studies of Makarova and Ryan (1997) and Ryan and Durham 

(1992) in her study, Üstünlüoğlu (2007) stated that NNESTs were perceived serious while 

NESTs were found more relaxed and cheerful, moreover the NNESTs were found more 

authoritarian in the teaching contexts.  

1.5. Students’ Attitudes towards NESTs and NNESTs  

In several studies, having different pros and cons, both NESTs and NNESTs were examined by 

means of the students’ perceptions in a few decades. The findings of the researches are mainly 

parallel with the various efficacies of both NESTs and NNESTs. In Wardak’s (2014) study the 

students stated their native teachers’ advantages as their teaching ability, their competence of 

using the standard English language accent, and their capability to manage spontaneous 

reactions in the language context. NNESTs’, on the other hand, were seen as role models, with 
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their better culturally awareness and capability of giving clearer instructions. In Alseweed’s 

(2012) study with Saudi EFL learners, it was stated that the higher level learners favored 

NESTs’, however some participants showed moderately positive attitudes towards NNESTs 

who supplied more serious learning atmosphere. Even though, Saudi students showed positive 

attitudes towards both NESTs and NNESTs because they believed that NESTs were 

contributing to the field more with their various teaching strategies. Nonetheless, they were 

aware of the challenges of their NNESTs who were more aware of their needs and language 

difficulties. In his study with Korean EFL learners, Chun (2014) concluded that Korean English 

Teachers (KETs) were seen more effective in supporting students with psychological aspects 

of language learning process and having more sensitivity to students’ needs coming from their 

common L1 and experiences as language learners. Additionally, In his study with Taiwanese 

university students, Liaw (2014) claimed that NNESTs were found to be better at different 

facets of learning process, especially at testing and evaluation part. Finally, in their study 

Gürkan and Yüksel (2012) concluded that the participants indicated that NESTs were more 

efficient in teaching methods, superior with regard to teaching pronunciation, culture and 

motivate them to learn the target language. The study showed similar findings with Andrews`s 

(2007) study stating that NESTs were better representatives of the target culture, while NNESTs 

showed explicit grammatical knowledge in a better way. 

Conclusion 

As can be seen abovementioned studies regarding the perceptions of NESTs and NNESTs’ in 

English language teaching and learning context there is not ‘better’ language provider agent 

between them. Not only from the perspective of students but also from the teachers’ there are 

some advantages and disadvantages of both, which means that there is not a need for selecting 

a ‘better agent for language teaching’ but a ‘ together agent for language teaching’. Moreover, 

instead of classifying NESTs and NNESTs in the language contexts where NESTs are generally 

seen as the supplier of a “language model” while the NNESTs function as a “learner model,” 

we could adopt “multilingual model” that provides that “the competent multilingual user of 

English not only supplies a role model for students, but also provides the LINGUISTIC model” 

(Kirkpatrick, 2011, p. 221) In several studies (e.g. Lasabagaster & Sierra, 2005; Çelik, 2006; 

Yüksel & Demir, 2012; Coşkun, 2013; Javid, 2016) the collaboration between the NEST and 

the NNEST was seen as a need to be successful given that the learners need both of them for 

various reasons. Moreover Boyle (1997) suggests that the budget allocated for native speaker 

teacher projects are so costly, and the countries need more urgent policies to improve their 

foreign language standards via increasing their school libraries with suitable materials for 

extensive reading; supply more audiovisual materials, equip the schools technological enough, 

improve the conditions of the English teachers and provide in-service trainings for both NESTs 

and NNESTs.  
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Abstract 

This study empirically investigates the effect of the official statistics regarding the number of infected 

people with COVID-19, on the energy and stock markets volatility in Turkey. We investigate the 
sanitary crisis’ impact on the volatility of stock price index (VIX), Borsa Istanbul index (BIST-100), 

and Brent oil price (BRENT) during the pandemic period in March 11, 2020 and April 12, 2021. Our 

findings are robust to the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) and the results show an 

increase in stock market uncertainty in the long run as coronavirus number of infected cases increase. 
Moreover, a negative effect on BRENT was investigated in the long run. On the other hand, a short run 

indirect effect on BIST-100 index was detected as COVID-19 numbers increase. Our findings suggest 

that the prolongation of the coronavirus pandemic is an important source of financial volatility in long 
and short run periods, challenging the risk management activity regarding the economic situation of 

Turkey. 

Keywords: COVID-19; coronavirus pandemic; VIX volatility; BIST-100; Brent; ARDL 

COVID-19 Krizinin Türkiye Hisse Senedi ve Enerji Piyasaları Üzerindeki 

Kısa ve Uzun Vadeli Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Özet 

Bu çalışmada, COVİD-19 ile enfekte olmuş insanların resmi rakamlarının Türkiye enerji ve hisse senedi 
piyasalarının volatilitesi üzerinde ki etkilerini ampirik olarak incelemektedir. Sağlık krizinin 11 Mart 

2020 ve 12 Nisan 2021 arası pandemi döneminde hisse senedi fiyat endeksi (VIX), Borsa İstanbul 

endeksi (BİST-100) ve Brent petrol fiyatının (BRENT) volatiliteleri üzerindeki etkisini araştırıyoruz. 

Bulgularımız Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (ARDL) için robasttır ve sonuçlar, korona virüs 
bulaşmış vaka sayısı arttıkça uzun vadede borsa belirsizliğinde bir artış olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

uzun vadede BRENT üzerinde olumsuz bir etki araştırılmıştır. Öte yandan, COVID-19 sayıları arttıkça 

BİST-100 endeksi üzerinde kısa vadeli dolaylı bir etki tespit edilmiştir. Bulgularımız, korona virüs 
pandemisinin uzaması durumunda, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin risk yönetimi faaliyetini 

zorlayıcı, uzun ve kısa vadede önemli bir finansal volatilite kaynağı olacağını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Korona virus salgını; VIX volatilitesi; BIST-100; Brent; ARDL 
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Introduction 

Covid-19 has had an unprecedented effect on nations and economies since 2020. This pandemic 

leads to a growing perception of risk and uncertainty in financial markets. As a result, 

spontaneous decision-making is becoming less precise in determining the duration and depth 

of the economic impacts of the health crisis. The new coronavirus crisis (COVID-19) breaks 

out in the Chinese city of Wuhan (Hubei area) and quickly spreads throughout the world. On 

March 11, 2020, the virus had infected over 100,000 persons in over 100 nations, killing 

thousands of people. The World Health Organization (WHO) declared the new coronavirus 

pandemic based on those findings. The first infected case in Turkey was announced on March 

11, 2020. In  this period, the government poised a curfew on the whole country which affected 

the real economy, with a negative impact on trade, tourism, agriculture, manufacturing and 

transport industry, generating local food deficits and over loading hospitals. In addition, 

beginning in February 2020, the crude oil and stock markets saw multiple shock waves, and 

financial volatility in BIST-100 stock exchange continued to rise in the context of COVID-19 

uncertainty. 

The present study aims to examine how cases of COVID-19 crisis influence the stock and 

energy markets in Turkey. Here, in order to represent the stock market, BIST-100 and VIX will 

be used and for the energy market we will use the price of Brent Crude oil. In this study, the 

specification of Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) which allows investigating if 

the relationship among oil price, VIX, BIST-100, and COVID-19 converges towards a long-

term balance will be used. The study concentrated on these indexes as they are the most affected 

during the pandemic period. A tremendous decrease in crude oil prices with low demand as of 

the curfew restrictions applied in Turkey, lead not only to depreciation in Turkish lira, but also 

to a downturn in all economic sectors. Moreover, the pandemic leads to high uncertainty in 

economic activities which affected investors and traders’ financial and economic expectations. 

On the other hand, the study examines the effects of COVID-19 daily infected cases on stock 

and energy markets indexes, for that reason the study chose only these variables as they are 

available in daily basis, as most variables are most afforded in monthly or quarterly basis. 

Based on the extensive literature review done for this study, we did not come across another 

article investigating a similar relationship for the same time period between Covid-19 crisis and 

stock and energy markets. As a result, this paper is going to be the first article investigating the 

relationship between Covid-19 crisis and stock and energy markets in Turkey between March 

2020 and April 2021, in the literature. As a result, we expand on Albulescu (2020) and broaden 

his approach in a number of ways. Firstly, the study uses daily data for COVID-19 infection 

cases and other dependent variables to look at the short and long run relationship during the 

pandemic between March 11, 2020 and April 12, 2021. Moreover, we consider the new 

infection case statistics reported at Turkey level and we used the VIX volatility and BIST-100 

as a proxy for Turkey financial markets’ volatility, and BRENT fluctuations as a proxy for 

energy market prices swings. 

Based on our findings, it's critical to examine COVID-19’s impact on a country’s public health 

and well-being as well as its economics. Because following these economic shocks country’s 

public health systems fail and result in the death of many citizens. According to McKibbin and 
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Fernando (2020), if illnesses are caused by population growth in poor nations, poor public 

health may kill individuals from any socioeconomic category in any community. Nevertheless, 

politicians continue to disregard the need for public health and development investment, as well 

as the scientific evidence supporting the importance of public health in increasing quality of 

life and as a driver of economic growth. Moreover, the influence of COVID-19 outbreak on the 

BIST-100 returns is investigated by Karaca (2020) who showed that the majority of sectors 

have realized negative returns where sports, tourism, and transportation sectors losing the most. 

McKibbin & Fernando (2020) gave some early estimations of the cost of the COVID-19 

epidemic in terms of economic impacts of coronavirus transmission. Central banks and treasury 

departments must ensure that disrupted economies continue to function in the near term while 

the illness outbreak persists. Longer-term reactions are much more crucial. 

The next section consists of the literature review of the previous studies conducted in the same 

area of the study and brief description of major epidemics in history. The third section is a 

detailed descriptive analysis of the data and the methodology which analyzes the data of 

targeted variables statistically. At the end, section 4 will address the results and conclusions of 

our study. 

1. Literature Review 

Throughout history, the humanity has struggled with global pandemics many times. There are 

around twenty recorded major pandemics that each resulted in the death of more than 1 million 

people. The deadliest of all was the Black Death (Caused by Bubonic Plague) occurred in the 

mid-14th century, mostly affected the European population and killed between 50 and 200 

million people around the world. Black Death was followed by Spanish Flu, which occurred 

between 1918 and 1920 and killed 50 million people.  Between the 19th and the 20th centuries, 

there were seven outbreaks of Cholera epidemic. They claimed between 50 and 100 million 

lives. In the late 1950s and 1960s, two influenza pandemics, Asia Flu & Hong Kong Flu, 

resulted in the death of 1 to 4 million people around the world (Gonzalez & Martin, 2021) 1. 

Finally, there are two prevailing global pandemics, HIV/AIDS and Covid-19. HIV/AIDS have 

claimed more than 36 million lives since 1981 and Covid-19 claimed between 5 to 10 million. 

According to Gonzalez & Martin, (2021), most of these pandemics spread through commercial 

routes. In other words, global commercialization was the main cause of the spread of these 

diseases. For additional causes of the spread of these pandemics, see Saker, et al. (2004). During 

their effective periods it has been noted that the tax revenues fell significantly, labor became 

relatively inefficient and crops decreased. In major cities curfew was forced.  Although there 

were many pandemics, which resulted in more death than the Covid-19, none of them had 

affected the global economy as bad as the Covid-19. Because of their socioeconomic and 

political consequences, these viruses were labeled as worldwide pandemics at the time. Closed 

borders, curfews in major cities, shut down supply lines, and cancelled or postponed historically 

important events throughout the world are not among humanity's experiences in the previous 

                                                   

1 For a detailed historical review of global pandemics, see Gonzalez & Martin, 2021. 
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century. An invisible and tiny insect nearly shuts down the world's economies and puts a stop 

to human activity and civilization. 

The tremendous effect of coronavirus pandemic on stock, energy, manufacturing, real estate, 

and many other markets revealed an urgent need to study and review previous related researches 

at global and Turkey level to explain the effect of this crisis on energy and stock markets, 

specifically. There are few studies in the literature which have investigated the economic impact 

of COVID-19 crisis. The cited articles in the table below are the most referenced papers in the 

literature and their findings are reported in Table 1. The literature about the relationship 

between COVID-19 crisis and oil price, financial volatility, and BIST-100 between March and 

July/2020 is well documented. Within this framework, a positive correlation between COVID-

19 death numbers and crude oil prices shocks was proved within the long run by using ARDL 

model (Albulescu, 2020). Moreover, Aydin and Ari (2020) found a direct dependence between 

COVID-19 and GDP suggesting that falling oil prices will lead to a decrease in tourism, travel 

and transport revenues in the long run. On the other hand, McKibbin and Fernando (2020) 

investigated the effects of COVID-19 on the economy of 20 countries including Turkey and 

found that the total loss of GDP among these countries to be between USD 283 and USD 917 

billion and  the price of crude oil to fall in the short run. These findings converged with the 

Mzoughi, et al (2020) and Sercan, S., et al. (2020)’s findings. Indeed, the authors pointed out 

the hedging property of oil prices and VIX, for emerging markets’ stock prices and investigated 

a positive relationship between COVID-19 and VIX index in the short run. Recent working 

papers from Kartal et al (2020) and Kayral et al (2020) examined how new COVID-19 

infections affect VIX index estimating GARCH model and vector machine algorithms, 

respectively. The results showed that COVID-19 daily reported cases of new infections have a 

marginal positive impact on the financial volatility in the short run. 

The impact of Coronavirus on the Turkish stock market was investigated by Özkan (2020), 

Öztürk et al. (2020), and Kayral et al. (2020). The results showed that BIST-100 index was 

negatively affected by COVID-19 crisis with a temporary impact. On the other hand, KILIC 

(2020) illustrated that while the outbreak has had a largely negative impact on BIST-100, the 

pandemic has had a positive impact on some markets such as trade industry. In a recent paper 

by Yan, C. (2020), Yan looked at how Chinese financial markets respond to COVID-19 

outbreaks. The findings suggest that the coronavirus causes large price swings in stocks with 

Wuhan's quarantine. 

Table 1: Overview of Comparable Scientific Literature Studies of COVID-19 Outbreak 

Researcher Observation State Model Results 

Albulescu 

(2020) 

Jan21/2020–

March9/2020 
USA ARDL ↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ in long run 

Aydın, Ari 

(2020) 

Jan/2020–

March/2020 
Turkey  CGE 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓→ 𝐺𝐷𝑃 ↑ 

McKibbin, 
Fernando 

(2020) 

Jan/2020–

March/2020 

Global 

(20 
countries 

including 

Turkey) 

CGE ↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝐺𝐷𝑃 ↓ 

Mzoughi, et al 

(2020) 

Jan/22-

Mar/30/2020 
Global VAR 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ in short run 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19 → 𝐶𝑂2 ↓ 
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↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19 → 𝑉𝐼𝑋 ↑ 

Sercan, S., et 

al. (2020) 

22/Jan-

20/Apr/2020 
Global ARDL 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 − 19 → 𝑉𝐼𝑋 ↑ 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ in short run 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

Özkan (2020) 
June 2019 -July 

2020 
Turkey GARCH ↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝐵𝐼𝑆𝑇 ↓ in short run 

Kartal et al 
(2020) 

01.02.2020 -
05.15.2020 

Turkey 
vector 
machine 

algorithms 
↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑉𝐼𝑋 ↑ 

Yan, C. 

(2020) 

January 20, 

2020- April 7, 

2020 

China VAR ↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

Öztürk et al. 
(2020) 

January  - 
April/2020 

Turkey 

Europe 
Global 

Fixed effect 
model 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝐵𝐼𝑆𝑇 ↓ 
-Industry, sport, banking sectors are the most 

infected. 

-The least infected sectors where food and 

real state. 

Kayral et al. 

(2020) 
2015- 2020 Turkey GARCH 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝐵𝐼𝑆𝑇100 ↓ 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓in short run 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑉𝐼𝑋 ↑ 

Song et al. 

(2020) 

Sep 21, 2010-

Aug 28, 2020 
Global TVP-VAR 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ↑ 

→ 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑒 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 𝑖𝑛 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑟𝑢𝑛 

Jareno et al. 
(2020) 

Nov 20, 2018-
June 30, 2020 

Global NARDL 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠 ↑ 

→  𝑐𝑟𝑒𝑝𝑡𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠
↑ 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔 − 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑟𝑢𝑛 

Thai-Ha Le et 

al. (2020) 

17 Jan - 14 Sep, 

2020 
Global ARDL ↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑉𝐼𝑋 ↑→ 𝑊𝑇𝐼 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

Jia et al. 

(2020) 

March/April 

2020 
China CGE 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓→ 𝐺𝐷𝑃 ↑ 

Abuzayed et 

al. (2020) 

Jan 2017-May 

2020 
GCC 

DCC- 

GARCH 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 ↑→ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↑
→ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 ↓ 

Ruchuan Ma 

et al. (2020) 

10 March-9 

April 2020 
Global 

Event study 

method 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑊𝑇𝐼 
 

Bourghelle et 

al. (2020) 

2 Jan 2014 - 

1April 2020 
Global VAR 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 ↑→ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑊𝑇𝐼 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↑ 

Oil demand ↓  𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑙𝑦 ↑ 

Zhang et al. 
(2020) 

4 Jan 2006-31 
Aug 2020 

US-

Japan-
Germany 

VAR 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ short run 

↑ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 → 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ short run 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 ↑→ 𝑣𝑜𝑙. 𝑜𝑓 𝑜𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
↑ 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑛 

Xu (2020) 
Jan 2018-April 

30 2020 
Canada 

Time 

varying 

RE-

GARCH 

Before 20 March  

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 ↑→ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↑ 

After 20 March 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 ↑→ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↓ 

 

Atri et al. 
(2020) 

Jan 23 -June 23 
2020 

Global ARDL 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 𝑛𝑒𝑤𝑠 ↑→ 𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↑ 
𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 𝑛𝑒𝑤𝑠 ↑→ 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
↓ 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 𝑛𝑒𝑤𝑠 ↑
→ 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑙𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 ↑ 

John (2020) Feb -April 2020 Global 
Equilibrium 

Model 
𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 𝑛𝑒𝑤𝑠 ↑→ 𝑉𝐼𝑋 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ↑ 

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19 𝑛𝑒𝑤𝑠 ↑→ 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ↑ 

Song et al. (2020) found that COVID-19 has positive effects on stock index and negative effects 

on oil price in the short run. However, Zhang et al. (2020) investigated the opposite relationship 

between stock price and covid-19 in short run period. Another study done by Jareno et al. (2020) 
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showed that the effects of the pandemic on oil price shocks have important impacts on 

increasing crypto currency returns in short and long run periods. Thai-Ha Le et al. (2020) and 

Ruchuan Ma et al. (2020) examined WTI (West Texas Intermediate) oil prices and found out 

that they were affected negatively by COVID-19. Abuzayed et al. (2020), Bourghelle et al. 

(2020), Zhang et al. (2020), and Xu (2020) examined the volatility of oil and stock prices in the 

short and long run period. The results showed high volatility in oil prices while low volatility 

in stock market for all studies except Zhang et al. (2020) who investigate a high volatility of 

both oil and stock markets in the long run. Moreover, COVID-19 news and information 

influence gold prices positively and oil price negatively (Arti et al., 2020). John (2020) explored 

the pandemic news effect on VIX index and option market index and found them to be 

positively correlated.  

There are other types of literatures (i.e. Buheji and Ahmed, 2020) which point out the 

opportunities that the pandemic can offer to have better economies in the future. This paper 

creates new directions towards more inspiring economies that would fix the key elements in the 

journey of the global economic growth by suggesting a method for taking advantage of the 

possibilities of such a dynamic crisis while mitigating its risks.  

2. Data and Methodology  

This paper approaches the effect of COVID-19 on BRENT, BIST-100, and VIX in Turkey by 

estimating an ARDL model for the period between March 2020 and April 2021. 

2.1. Data  

The data will cover the period from the first infected case in Turkey on March 11th 2020 until 

the beginning of vaccination on April 12th 2021 to catch the long-run dynamics. Since data for 

certain factors, such as BIST-100, VIX, and BRENT, could not be accessed for weekends, only 

weekday data is used. As a result, the weekend and official holidays are not included in the 

study. The data for COVID-19 number of infected cases were collected from World Health 

Organization (WHO), and other data were collected from the Federal Reserve Bank of St. 

Louis, Bloomberg.com, and Investing.com. Table 2 shows the descriptive statistics of the series 

used in this study. It is obvious that COVID-19 new infection cases are very volatile. 

Table 2: Descriptive Summary Statistics (11 March 2020 - 12 April 2021) 

 Brentii Covid-19i VIX Index Bist-100 Index 

MIN 9.12 0 16.69 842.46 

MAX 69.95 55941 82.69 1570.42 

MEAN 43.84 7836.97 29.15 1222.02 

ST. DEV 13.26 11476.77 10.99 205.49 

Notes: (i) COVID-19 refers to the daily cases reported at Turkey level; (ii) Brent refers to oil prices. 

Figure 1, displays that series were moving in the opposite direction until April 2020. After April 

2020, prevalence of COVID-19 cases remained steady while BRENT almost quadrupled in 2 

months and then remained steady until November 2020. However, there was a peak in the 

number of COVID-19 daily infected new cases in November 2020 with an upward trend in 

energy market prices to reach its average (60$ per barrel) before the pandemic. 

Figure 1: Fluctuation of BRENT and Number of Infected Cases 
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Source: WHO and Federal Reserve Bank of St. Louis, 2021. 

Figure 2 shows how the major stock exchange index (BIST-100), which comprised of 100 

industry leading companies in Turkey, react to the variations in the number of coronavirus cases 

in Turkey. The analysis of the effect of the number of infected cases on BIST-100 shows a 

negative relationship between the two variables in the short run. When the effects of the 

pandemic period on Turkish economy are reviewed, it can be seen that in the beginning of the 

complete lockdown, the economic activities decreased sharply due to the pandemic. Moreover, 

many people became unemployed because of the closing of many companies, factories, and 

many other sectors. For these reasons, many unemployed people, traders, and investors started 

to consider investing their savings and assets on online working that cannot be affected by 

curfew and government restrictions to limit the spread of COVID-19 virus. 

 The most important consequence of the research findings for stock traders and investors is that 

they should consider the progression of COVID-19 in Turkey when allocating their portfolio 

assets among potential instruments, taking into account the impact of the pandemic on these 

opportunities. Since Covid-19 may impact markets differently, they should always keep an eye 

on financial market developments. 

Figure 2: Fluctuation of BIST-100 with COVID-19 Number of Infected Cases 
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Source: WHO and Investing, 2021 

In figure 3, VIX index and coronavirus number of infected cases are moving together in the 

first period until April 2020, and then negatively flatting until November 2020. However, there 

was a peak in the number of cases in November 2020 with a downward trend in the uncertainty 

of the stock market, to reach its average before the pandemic period. 

Figure 3: Fluctuation of VIX Index with COVID-19 Number of Infected Cases 

 

Source: WHO and Bloomberg Websites, 2021 

VIX Index is a variable to address how fear or anxieties about the markets influence the sectors 

operating in Turkey on each specific day. Stock market fluctuations have a pronounced positive 

relationship with COVID-19 in the long run (Albulescu et al., 2020). One possible theory is 

that as economic activity improves, demand for investment rises, and investor’s preferences are 

boosted by economic activity, which leads to a reduction in stock market uncertainty. The 

positive association between COVID-19 infection and the volatility index at the beginning of 

the pandemic in March and April 2020, on the other hand, suggests that as the number of daily 

cases rises, more countries will begin to restrict both travelling and economic activity 

(Albulescu et al., 2020). As a result of reduced economic activity, consumer interest will be lost 

as the world economy becomes more volatile due to lockdown regulations, resulting in greater 

instability in the stock market. However, in Turkey as can be seen from the figure the VIX goes 

down suggesting that the uncertainty reduced and investors became more relaxed. The news of 

economic relief policies seem to have raised asset markets by reducing investors' risk tolerance 

and improving long-term growth forecasts, resulting in a decline in stock market uncertainty 

following the effect of COVID-19 pandemic shocks. 

2.2. Model Specifications and Results 

The research examines the short and long term link among COVID-19, BRENT, VIX, and 

BIST-100 using daily data. Our series is integrated of order one I (1), which advises the use of 

the theory of the ARDL approach proposed by Pesaran et al. (2001). The ARDL Model for 

long-run and short-run relationship used in this study is based on the ARDL Model of Albulescu 

et al. (2020), who were the first contributors to COVID-19 effects on stock and energy market 

literatures. However, neither of these studies addresses the current predicament created by 
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COVID-19 dilemma after July 2020. As a result, this study fills this gap by examining the 

effects of coronavirus numbers on BRENT, VIX, and BIST-100 by taking a long period of 284 

daily observations, which consist of some events such as curfew, lockdown, vaccinations, social 

distancing restrictions and regulations with periods of normal life and economic activities. 

Following series are integrated of order one I (1), according to the Augmented Dickey Fuller 

and Phillips-Perron unit root tests. BRENT, VIX, COVID-19, and BIST-100 are all significant 

at 5% significant level at the first difference. We can see the tests results in Table 3. 

Table 3: Unit Root Tests of BRENT/VIX/BIST-100/COVID-19 

 BRENT Covid-19 VIX Index Bist-100 Index 

ADF level -2.6859 -1.5406 -3.1046 -1.6416 

ADF first I(1) -8.3685 -4.5897 -5.8196 -7.2358 

Phillips-Perron level  -2.382087 -0.757342 -3.968922 -2.098817 

Phillips-Perron I(1) -18.28814 -14.15927 -23.30355 -17.43453 

Note: ADF is significant at 5% and Phillips is significant at 1%. 

2.2.1. Autoregressive Distributed Lag Model Estimation Procedure 

2.2.1.1. Lag Selection of ARDL Model 

In the first step, the ARDL Model order is determined. As in table 4, the model with the 

minimum value of both information criteria AIC and SIC is chosen. The following table gives 

the values of the two criteria for the different three models at p = 2, 4, and 6 lags. ARDL models 

are devoid of residual correlation, according to Pesaran et al. (2001). As a result, there are no 

endogeneity difficulties with proper lag selection. As it can be seen in table 4, the all three 

models are of lag 4. 

Table 4: Lag Structure Criteria Selection of ARDL Model 

Number of lags 
Model 1: 

BRENT 

Model 2: 

VIX Index 

Model 3: 

BIST-100 Index 

 AIC Schwartz AIC Schwartz AIC Schwartz 

P = 6 3.584484 3.950811 5.232386 5.598713 8.756333 9.122660 

P = 4 3.538118* 3.79842 5.193960* 5.454262 8.714908* 8.975210 

P = 2 3.566290 3.721665 5.248638 5.430850 8.735304 9.047666 

Note: (*) the optimal lag selection is based on AIC information criterion; all ARDL models are consist of 4 

lags 

We employ the ARDL model established by Pesaran et al. (2001) to estimate the link BRENT, 

COVID-19, VIX, and BIST-100 Indexes. This model is consistent with both I (0) and I (1) 

series. Our model is based on Pesaran et al (2001)'s theory, which employs a linear 

transformation to incorporate short-run changes into the long-run equilibrium, and perhaps an 

Error Correction Modulation.  
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These are the three ARDL Models: 

i. Brent Oil Price ARDL Model: 

∆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡 = 𝑐 + 𝑝1 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑝2 𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑19𝑡−1+ 𝑝3 𝐵𝑖𝑠𝑡100𝑡−1+ 𝑝4 𝑣𝑖𝑥𝑡−1

+ ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑19𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝐵𝑖𝑠𝑡100𝑡−𝑖

+ ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝑣𝑖𝑥𝑡−𝑖+θ𝐸𝐶𝑇𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  

(1) 

 

ii. VIX Index ARDL Model: 

∆𝑉𝐼𝑋𝑡 = 𝑐 + 𝑝1 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑝2 𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑19𝑡−1+ 𝑝3 𝐵𝑖𝑠𝑡100𝑡−1+ 𝑝4 𝑣𝑖𝑥𝑡−1

+ ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑19𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝐵𝑖𝑠𝑡100𝑡−𝑖

+ ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝑣𝑖𝑥𝑡−𝑖+θ𝐸𝐶𝑇𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  

(2) 

    

iii. BIST-100 Index ARDL Model 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡 = 𝑐 + 𝑝1 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−1 + 𝑝2 𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑19𝑡−1+ 𝑝3 𝐵𝑖𝑠𝑡100𝑡−1+ 𝑝4 𝑣𝑖𝑥𝑡−1

+ ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝑐𝑜𝑣𝑖𝑑19𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝐵𝑖𝑠𝑡100𝑡−𝑖

+ ∑ 𝜆𝑖

4

𝑖=1

∆𝑣𝑖𝑥𝑡−𝑖+θ𝐸𝐶𝑇𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  

(3) 

 

Where:  

i. c and ε are the intercept and the error term respectively 

ii. short-run terms are denoted by ∆, whereas the long-run terms are indicated with p-terms 

iii. i is the maximum number of lags (in our case p = 4)  

iv. The error correction term is denoted by ECT which is the adjustment speed parameter 

(θ should be negative and significant in order to validate the long-run relationship). ECT 

is the residual that should be extracted from the long run model. 

F-statistic of Wald and Bound tests are used to confirm the presence of a long-run correlation. 

To assess residual serial correlation, a set of post-estimation tests are conducted (Breusch-

Godfrey LM test). Moreover, to test the stability of the models, CUSUM test is used. 

3. Testing for Cointegration Relationship 

The Wald test assumes that the null hypothesis is p1= p2 = p3 = p4 = 0; therefore, the first step in 

estimating the best ARDL model is to check for the presence of a long-run connection. 

Furthermore, bound tests were utilized, which assumed a lower bound for I (0) series and an 
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upper bound for I (1) series, with critical values determined from Narayan (2005). In table 5, 

the first test to indicate a long run relationship is Wald test. The results showed a cointegration 

for model 1: Brent and model 2: VIX index with COVID-19 and other variables with 0.0037, 

0.0003 probabilities at 5% significant level, respectively. However, no long run relationship 

appeared for BIST-100 index with a probability of 0.1347 at 5% significant level. Moreover, 

long run form and bound test are used to reach cointegration between the targeted parameters. 

The bound test assumes that if the values are higher than the upper bound's critical value, the 

F-statistic suggests a cointegration connection. A long-run association among BRENT, 

COVID-19, VIX, and BIST-100 in the first two models with Brent and VIX was detected. 

However, there is no cointegration when BIST-100 Index is the dependent variable in the third 

model, and these results are consistent with Wald test results. The existence of a cointegration 

(long-run correlation) is only proven at a 10% significance level, according to the bound tests. 

Table 5: Robustness Analysis for Long-Run relationship 

Wald test 

Model specification F-statistic Probability Conclusion 

Brent  FBRENT=3.981369 0.0037 cointegration 

VIX Index FVIX= 5.419569 0.0003 cointegration 

Bist100 Index FBIST100=1.772855 0.1347 No cointegration 

Bound test 

Model 

specification 
F-statistic Critical values Conclusion 

  
Lower bound 

I(0) 

Upper bound 

I(1) 
 

Brent FBRENT=3.123709 2.72 3.77 
Cointegration at 10% 

significance 

VIX Index FVIX= 3.467316 2.72 3.77 
Cointegration at 10% 

significance 

Bist100 Index FBIST100=0.744198 2.72 3.77 No cointegration 

Notes: (i) Probability at 5% significance level. 

4. Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) Estimation 

The three ARDL models are estimated in the third stage (Table 6). Nevertheless, COVID-19 

has a rather negative impact on crude oil price in the long run, whereas the effect is insignificant 

in the short run. At the beginning of the pandemic on 11 March 2020 there was a huge decrease 

in BRENT and it fell down to $34, 5 and decreased more as the number of infected cases 

increased, and Saudi Arabia overwhelmed the market with crude oil supply, as a result, 

worldwide oil prices dropped by more than 20% until the middle of April to reach a minimum 

of $14.19. After these two periods, the price took an upward trend during the summer season 

when the global and Turkish governments reduced the restrictions and eliminated the lockdown. 

For that reason, an upward trend in crude oil prices is observed. Moreover, Turkey as an oil 

importing country has benefited from the reduction in oil prices. In this way, the inventory of 

crude oil could increase, preparing for more investment and economic activities in summer 

periods, before the Turkish government imposed the second partial lockdown at the end of 

October. Overall, the downward trend can be seen at the time of lockdown and an upward trend 
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can be seen in time with no curfew for Turkey and the entire world. One possible theory is that 

as economic activity improves, demand for crude oil rises, causing oil prices to rise, which is 

about $62.4 in April 2021. This can explain the significant relationship between oil prices and 

the daily infected cases in the long run. 

4.1. Empirical Results 

Overall, a negative long-run correlation among BRENT, COVİD-19, VIX index and BIST-100 

index was observed in Model 1, which can be estimated by an ECM for a level equilibrium 

relationship. However, it is important to notice that, while the direct negative impact of COVID-

19 on BRENT is limited, the indirect influence exhibited through VIX and BIST-100 cannot be 

overlooked. In Model 1, the long run relationship can be approved by looking at the lag of the 

error correction term (ECT) probability 0.0006 at 5% significant level with a negative sign. 

However, for the joint significance of the short run lagged variables, all F statistics were lower 

than 1.96 and were jointly insignificant. ECM Model for Brent is: 

∆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡𝑡 = −𝟎. 𝟎𝟔𝟔𝟏𝟎𝟎𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀𝑡 (4) 

Where, ECT is the adjusted speed for long run equilibrium, which means that the deviations of 

Brent oil prices need 6.61% speed towards long run equilibrium. 

Moreover, from the coefficient of the lagged error correction term of the second model of VIX 

index, a probability of 0.0007 suggests that the coefficient is significant at 5% level with a 

negative sign, which indicates a positive granger causality long run relationship among VIX, 

COVID-19, BRENT, and BIST-100. For short run coefficients in Model 2, Wald test results 

illustrate that, the F statistics = 2.54 and 14.03 > 1.96 for BIST-100 and VIX indexes, 

respectively, which indicated that there is a negative ceteris paribus impact (other things being 

equal) from BIST-100 to VIX in the short run. The ECM for VIX Index is: 

∆𝑉𝐼𝑋𝑡 = 0.00617∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡−1 + 0.0142∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡−2 + 0.0084∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡−3

− 0.0264∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡−4

− 0.268∆𝑣𝑖𝑥𝑡−1+0.2118∆𝑣𝑖𝑥𝑡−2 + 0.2204∆𝑣𝑖𝑥𝑡−3

− 0.04251∆𝑣𝑖𝑥𝑡−4 − 𝟎. 𝟎𝟗𝟔𝟖𝟖𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏 + 𝜀𝑡  

(5) 

Where:  

i. ECT (Error Correction Term) is the adjusted speed for long run equilibrium, which 

means that the deviations of VIX Index need 9.96% speed towards long run equilibrium.  

ii. The coefficients of the lagged variables donated by Δ are the short run dynamic 

coefficients of the model’s adjustment in the long run equilibrium. 

Table 6 reports that when BIST-100 index is the dependent variable in Model 3, there is a 

negative short run correlation between BIST-100 and COVID-19. Besides, the short run ARDL 

Model concludes a direct significant correlation between BIST-100 and BRENT. To this extent, 

this relationship can be approved by looking at the joint significance F statistic of the short run 

coefficients. This result was tested by Wald test for joint significance and shows F statistic 

values of 2.75, 2.55 > 1.96 for Brent and COVID-19, respectively. However, the statistic results 

show that BIST-100 and VIX index are jointly insignificant. The negative and insignificant 
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ECT with a probability of 0.302 > 5% at significant level indicates a no cointegration of the 

estimated model in the long run. The short-run ARDL Model for BIST-100 Index is: 

∆𝐵𝐼𝑆𝑇100𝑡 = 0.987135∆𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇𝑡−1 − 0.247846∆𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇𝑡−2

+ 2.308225∆𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇𝑡−3 + 0.777118∆𝐵𝑅𝐸𝑁𝑇𝑡−4

− 0.0010035∆𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19𝑡−1−0.00098859∆𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19𝑡−2

+ 0.00039∆𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19𝑡−3 − 0.00044226∆𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷19𝑡−4 + 𝜀𝑡  

(6) 

Where, the coefficients of the lagged variables are the short run dynamic coefficients. 

Table 6: Estimation of the ARDL Specification 

 Model 1:  

Brent Oil Price 

Model 2:  

VIX Index 

Model 3:  

BIST-100 Index 

Long-Run Equation         

 Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

VIX(-1) -0.026197 0.0085 -0.056405 0.0135 0.238965 0.0713 

BRENT(-1) -0.070191 0.0004 -0.074820 0.0969 0.130454 0.6178 

BIST100(-1) 0.003314 0.0003 0.004204 0.0443 -0.009757 0.4207 

COVID19(-1) -4.56E-06 0.6451 -3.09E-05 0.1730 0.000141 0.2855 

Short-Run Equation 

 ECM Model(long-run) ECM Model(long-run) ARDL Model(short-run) 

DBRENT(-1) - - -0.250093 0.0612 0.987135 0.2124* 

DBRENT(-2) - - -0.192299 0.1543 -0.247846 0.7570* 

DBRENT(-3) - - -0.053056 0.6913 2.308226 0.0039* 

DBRENT(-4) -0.012481 0.8339 0.045202 0.7367 0.777118 0.3308* 

DCOVID(-1) -1.61E-05 0.6878 1.57E-05 0.8610 -0.001004 0.0617* 

DCOVID(-2) 2.36E-05 0.5647 -1.95E-05 0.8328 -0.000989 0.0731* 

DCOVID(-3) 5.49E-06 0.8938 2.57E-05 0.7811 0.000391 0.4786* 

DCOVID(-4) 3.72E-05 0.3609 6.41E-05 0.4845 -0.000442 0.4181* 

DBIST100(-1) -0.002064 0.6559 -0.006180 0.5543* 0.006470 0.9178 

DBIST100(-2) 0.005376 0.2271 0.014230 0.1601* 0.027935 0.6447 

DBIST100(-3) -0.006369 0.1521 0.008418 0.4035* -0.015097 0.8022 

DBIST100(-4) -0.004624 0.2795 -0.026419 0.0065* 0.020457 0.7242 

DVIX(-1) 0.007025 0.7881 -0.269000 0.0000* 0.050234 0.8859 

DVIX(-2) 0.040404 0.1372 0.211854 0.0008* 0.611660 0.0943 

DVIX(-3) 0.041058 0.1275 0.220447 0.0004* -0.074141 0.8348 

DVIX(-4) 0.002223 0.9306 -0.042512 0.4670* 0.002856 0.9933 

ECT(-1) -0.066100 0.0006** -0.096882 0.0007** -0.014948 0.3020 

Test  

Serial correlation NO NO NO 

Stability YES YES YES 

Notes: (i) * Wald test for joint significance of the variable lags in the short-run relationship; (ii) ** means 

significance of the error correction term at 5% in the long-run relationship;  (iii) Breusch-Godfrey LM test for 

serial correlation is used; (iv) CUSUM tests are used to check the stability; (v) long-run equations are to extract 

the residuals to create the ECT. 

Conclusion 

We have tested the impact of COVID-19 official announcements on the financial volatility 

index (VIX), Borsa Istanbul Index (BIST-100), and Brent oil price (BRENT) with a focus on 

the pandemic phase of the crisis in 2020 and 2021. To this end, we have used VIX and BIST-

100 indexes fluctuations as a proxy for Turkey financial markets’ volatility. The outcomes of 

our empirical investigation underline the fact that: (i) the new infection cases reported at Turkey 
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level amplify the financial volatility in the long run, in contrast, Kartal et al (2020) found the 

same results in the short run, (ii) an increase in the number of COVID-19 infections has a 

negative impact on crude oil market in the long run. In this way the negative results for previous 

literatures, such as Albulescu, 2020, who studied the cases at the first period of the pandemic, 

can be explained. One the other hand, Aydın, Ari (2020), McKibbin, Fernando (2020), 

Mzoughi, et al (2020), Sercan, S., et al. (2020), and others investigated a negative short run 

relationship between oil prices and COVID-19 cases, (iii) the new COVID-19 condition seems 

to have had a greater effect on stock market uncertainty compared to  BRENT, (iv) The Turkish 

stock market's declining VIX index in the long run has a strong and important relationship with 

other sectors. This maybe because the foreign market's growing uncertainty draws foreign 

investors to the Turkish market as it is considered as more stable economy and high level of 

tourism in summer periods, (v) the increase in the number of infected cases and the temporary 

reduction in BIST-100, can be explained by the short run ARDL model, matching results with 

Özkan (2020). 

To conclude, our robust results highlight that the persistence of COVID-19 crisis, and its related 

uncertainty, amplifies Turkey financial markets’ volatility. Investors' sentiments are likely to 

shift as more information about the number of infections, vaccinations, and treatment for the 

virus become more reachable in Turkey. As a result, this study tries to cover a large period of 

time to get data on the issue that is needed including fresh information to give strong policy 

implications for policymakers as well as information for investors and companies in their 

decision-making process. The pandemic caused Turkey's government to implement both urgent 

short-term loan possibilities and long-term alternatives for direct income support, tax deferrals, 

and interest rate modifications in response to the crisis. 
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Reklamda Sloganın Önemi: Korku Öğesinin Kullanıldığı Reklamlar 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Tuğba ÖZKAN
1
 

Özet 

Günümüzde işletmeler hızla gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurabilmek için ve her geçen gün 
artmakta olan rakipleriyle başa çıkabilmek adına farklı stratejilerden yararlanmaktadır. Reklamlar bu 

rekabet ortamından kaynaklı olarak sık sık tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Reklamın tercih edilme 

nedenleri; tüketicinin bilgilendirilebilmesi, tüketiciye kolaylıkla ulaşılabilmesi, tüketicinin satın alma 

karar sürecini etkilemesi ve ikna edebilme kolaylığıdır. Eğer reklam doğru yerde, doğru zamanda 
kullanılırsa geniş kitlelere ulaşır ve işletmeler için avantaj sağlar. Reklamlar ile tüketicilerin dikkatini 

çekmek isteyen işletmeler sloganlardan yararlanılmaktadır. Reklam slogan sayesinde kısa bilgiyle 

tüketicinin zihninde yer edinebilmektir. Tüketiciyle ürün arasında bir bağ kurulması beklendiği için 
sloganları belirlerken işletmeler son derece dikkatli olmalıdırlar. Sloganlar markayla özdeşleşerek 

reklamlarla tüketiciye sunulmaktadır. Slogan markanın kişiliğini ortaya çıkarmaktadır ve marka imajını 

desteklemektedir. Sloganlarda dikkat çekmek için farklı öğelere başvurulmaktadır. Reklamda ünlü 
kullanmak, korku öğesinden yararlanmak, zıtlıklara yer vermek bunlardan birkaçıdır.  Bu öğeler 

arasında işletmeler dikkat çekmek ve ürünün tüketici tarafından satın alınmasını sağlamak için korku 

öğesinden de yararlanmaktadırlar. Çalışmada son yıllardaki reklam sloganları incelenmiş ve reklam 

sloganlarında korku öğesinin nasıl kullanıldığı ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Slogan, Korku 

The Importance of the Slogan in Advertising: Ads Using the Element of 

Fear 

Abstract 

Today, businesses benefit from different strategies to keep up with the rapidly developing technology 

and to cope with their increasing competitors. Advertisements frequently encounter consumers due to 

this competitive environment. The reasons for preference of advertisement are that it can inform the 
consumer, it can reach him/her easily, it affects the process of consumer’s purchasing decision and it 

can persuade them easily.  If the advertisement is used in the right place and at the right time, it reaches 

large masses and provides advantages for businesses. Businesses which want to attract the attention of 
consumers with advertisements benefit from slogans. Advertisement, thanks to the slogan, can be 

imprinted on the consumer’s mind with short information. For it is expected to establish a connection 

between the consumer and the product, businesses should be extremely careful while determining the 

slogans. Slogans are presented to the consumer through advertisements by being identified with the 
brand. The slogan reveals the personality of the brand and supports the brand image. Different elements 

are used in slogans to attract attention. Using celebrities in advertisements, making use of fear, and 

including contradictions are some of them. Among these elements, businesses also make use of the fear 
element to attract attention and ensure that the product is purchased by the consumer. In this study, 

advertising slogans in recent years were investigated and how the fear element was used in them was 

presented. 

Keywords: Advertisement, Slogan, Fear 
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Giriş 

Reklamlar tüketici ve ürün arasında duygusal bir bağ kurma görevini üstlenmektedir. Bu bağ 

ise merak ve ilgiyle kurulmaktadır. Reklamlar günümüz şartlarına ayak uydurma kolaylığı 

sağlamaktadır. Bu sebeple tüketiciler reklamlara her an her yerde ulaşabilmektedir. 

Reklamların karşımıza bu kadar sık çıkma nedenlerinden biri ise hızla değişmekte ve 

gelişmekte olan dünyaya uyum sağlama çabalarından kaynaklanmaktadır. Reklamlarda her 

türlü bilgi ve öneriler alınmaktadır. Reklamlar, tüketicinin ilgisini ve merakını uyandıracak 

şekilde tasarlanarak sunulmaktadır. Bunun nedeni ise tüketicinin bilinçaltında kalmak ve 

ürünleri merak edip satın alınmasını sağlamaktır. Tüketicilerde merak duygusu oluştuğu içinse 

ürünleri denemektedirler. Reklamlar bu durumdan kaynaklı tüketiciler ve işletmeler için 

oldukça önem arz etmektedir. 

Hızla gelişmekte ve büyümekte olan dünya için reklamlar tek başına yeterli gelmemektedir. 

Sloganlar, kısa öz kelimelerle bilinçaltında yer almayı sağlamaktadır. Reklamların, tüketici 

kitlesinin daha fazla aklında kalabilmesi ve ilgilerini çekebilmesi için sloganlardan 

yararlanılmıştır. Reklam sloganları görsellerle desteklenerek kısa kelimelerle birleştirilir. Bu 

sloganlar sayesinde reklamlar tüketicinin bilinçaltında kalmayı sağlayarak o ürüne sempati 

duyulmasını da sağlamaktadır. Reklam sloganlarında farklı öğeler kullanılmaktadır. Sloganlar, 

tüketicinin karşısına farklı olaylar tasarlanarak çıkarılmaktadır. Bunun sebebi tüketicinin 

odağına girip onun aklında yer edinmektir. İşletmeler reklamda korku çekiciliğini oldukça fazla 

tercih etmektedir. Amaçları ise tüketicileri endişelendirip bilinçaltlarına uyarı göndererek 

onlara ürünü kullanmalarının gerekliliğini anlatmaya çalışırlar.  

Araştırmada reklamın ne olduğuna, sloganın neden kullanıldığına ve reklam sloganlarının hangi 

öğelerden yararlanıldığı konu edinilmiştir. Reklamda korku çekiciliğinin neden kullanıldığına 

dair açıklamalara yer verilmiştir. Korku öğesinin reklamdaki yerine aynı zamanda tüketiciye 

olan etkileri anlatılmıştır. Birinci bölümde reklam konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde slogan 

konusu ele alınmıştır. Üçüncü bölümde korku çekiciliğine değinilmiştir. Dördüncü ve son 

bölümde ise reklamda korkunun kullanımı ele anmıştır. 

1. Reklam 

Reklam küreselleşen dünyaya ayak uydurmak ve aynı zamanda tüketicilere erişebilmek için 

oldukça önemli bir irtibat aracıdır(Aydoğan, 2019: 24). Tüketicin hayat tarzları ve tüketim 

alışkanlıklarına yön veren önemli kavramlardan biride reklamdır(Mengü, 2006: 110). Reklam 

tüketiciyi ürün hakkında bilgilendirmek ve aynı zamanda tüketicinin ürünü alması konusunda 

aklını çelmek için kullanılmaktadır(Bal, Nuhoğlu, Erkan, Doğan ve Öner, 2020: 169). 

Reklamlar zorunlu ihtiyaçlar haricinde ihtiyacı dışı ürünleri de alması için tüketiciyi 

güdülemektedir. Ürünler reklamlara ilgi çekici bir şekilde tasarlanarak tüketici grubuna hitap 

edecek şekilde sunulmaktadır(Becan, 2013: 38). Tüketicilerde reklamla birlikte tüketim 

alışkanlıkları da değiştirilmeye çalışılmaktadır. Tüketicilerin mal ve hizmetlerde tercih 

değişikliği pazar ortamında diğer işletmeler için tehdit oluşturmaktadır(Ceran ve Karaçor, 

2013: 10). Şirketler mal ve hizmetlerinin satılıp iyi bir kazanç elde edilmesini amaçlamaktadır. 
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Bu amaçlarını da reklam sayesinde belli bir kitleye ulaşarak onlarla mübadele sürecine girilerek 

sağlanmaktadır. Reklamın en önemli amaçlarından biride belli tüketici grubuna mal ve hizmeti 

sunmaktır. Aynı zamanda tüketici grubunun işletmeye pozitif bakmasını amaçlamaktır(Yılmaz 

ve Mazlum, 2019: 61). Eğer mal ve hizmete karşı alıcıda negatif bir his varsa reklam 

çalışmalarında işletmeler farklı yöntemlere başvurmalıdır. Hedef kitlenin duygu ve 

düşüncelerini pozitif yöne çekmek için yeni çalışmalar yapılmalıdır(Özel ve Amcaoğlu, 2018: 

30). Reklamların tüketici grubuna neye çağrışım yaptığı, tüketiciyi ikna edip etmediği oldukça 

önemli sayılmaktadır. Kullanılan mal ve hizmetler tüketicinin sosyal statüsünü belirlemektedir. 

Bundan kaynaklı tüketicinin satın aldığı ürün ve hizmetler çevresini de etkilemektedir(Baydaş 

ve Yaşar, 2020: 182). Tüketici grubuna beklemediği anda her türlü aracıyla reklamlar 

gösterilmektedir. Reklamlara örnek olarak gazete, dergi televizyon, Afiş, pankart, billboardlar, 

web  siteleri verilebilmektedir(Çalışkan ve Baytimur, 2019: 31). Gelişmekte olan dünyada rakip 

işletmelerin hem birbirleriyle olan çekişmeye yetişebilmek hem de gelişmeye ayak 

uydurabilmeleri için reklam önemli bir unsurdur. Reklamla tüketici gruplarına yoğunlaşmak 

ürüne yoğunlaşmaktan daha mühimdir. Çünkü tüketici grubuna göre yapılan çalışmalarda 

işletmeler istedikleri sonucu alabilmektedir. Reklamlar tasarlanırken tüketicilere göre 

oluşturulmaktadır. Aynı zamanda tüketiciyi nasıl bir tutumla güdüleyecekleri de reklamda yer 

almaktadır. Reklamda tüketicinin kendisini mal ve hizmette bulabilmesi için belli niteliklerin 

eklenmesi önemli rol almaktadır. Tüketicinin kendi düşüncelerini ve hislerini mal ve hizmette 

bulmasıyla birlikte tüketicide olumlu bir duygu oluşacak ve işletmenin markası için avantaj 

sağlamaktadır. Bu gibi güdülemeler sayesinde mübadele sürecine de olumlu dönüş 

sağlanmaktadır(Çakır ve Bazarcı, 2019: 219). İşletmeler tüketici kitlesinin ilgi odağına girmek 

için farklı yollara başvurmaktadır. Reklamların önemli olmasının altında oldukça zahmet 

istemesi de yatmaktadır. Bu uğraşıcı çalışma sonrasında reklam tüketicilerde olumlu ya da 

olumsuz düşünce ve davranış oluşmaktadır(Toker ve Sulak, 2021: 63). Reklam, işletme ve 

tüketici arasında bir ileti kanalıdır. Reklamlar geniş tüketici grubuna ne kadar sık gösterilir ve 

iletilirse tüketicinin bilinçaltında o kadar uzun kalabilmektedir. İşletme ne kadar duyulmuş ve 

bilinir olsa da mal ve hizmetler reklam aracılığıyla sık sık hatırlatılmalıdır. Benzer işletmelere 

rekabet için reklamlara sık sık başvurmak önem arz etmektedir(Taşkıran ve Bolat, 2013: 51). 

İşletmeleri tüketicilere ulaştıran reklam, rakip firmaları tüketicisiyle buluşturma görevini 

üstlenmektedir. Tüketicilere mal ve hizmetleri tanıtarak onlara faydası olabileceğine inandırır 

ve alma teşviki vermektedir. Reklam, alıcıların odağına girebilmelidir, alıcının merakını 

çekmelidir, mal ve hizmetten yararlanmak için güdü oluşturmalıdır ve mal ve hizmetten satın 

almasını planlayabilmelidir. Bu aşamalar ise AIDA ile gerçekleştirilmektedir. Sürekli 

gelişmekte olan dünyada AIDA’ nın da geri planda kaldığı görülmüştür ve farklılıklara 

gidilerek NAIDAS geliştirilmiştir. Tüketicilere bakılarak talebe göre mal ve hizmet 

geliştirilmelidir. Tüketiciye mal ve hizmetlere gereksinim duyulması sağlanmalıdır. Mal ve 

hizmeti tüketiciye yararı olduğuna inandırıp tatmin olması sağlanmalıdır(Ertike, 2010: 21,22). 

Reklamların tüketiciler üzerindeki etkisinin büyüklüğü oldukça belirgindir. İşletmeler 

markalarını tüketicilerin önüne sürekli olarak reklam aracılığıyla çıkarmaktadır. Tüketicinin 

sürekli karşılaşması diğer markalar arasından bilinçaltında kalan markayı seçmeye eğilim 

gösterecektir. Bu durumda anlık değil daha önceden tüketicinin aklına girmeyi ve satın alması 
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beklenmektedir. Tüketici her ne kadar kendi düşüncesi zannetse de aslında işletmeler reklam 

ile tüketicin kararını etkilemiştir(Aydın, 2018: 45). 

2. Slogan 

Slogan, işletmelerin mal ve hizmetlerini tüketicilerin akıllarında kalıp hem de ürün hakkında 

bilgi vermeyi amaçlayan reklamın önemli bir unsurudur(Dalyan, 2010: 8). Sloganlar 

işletmelerin markaları için alıcılarına hitap edebilmek için duygusal bir şekilde karşısına 

çıkabilmeyi sağlamaktadır. Markaya karşı alıcıların duygularını kontrol 

edebilmektedirler(Gökalp, 2009: 28). Reklamda sloganlar uzun olmayacak şekilde ve net 

ifadelerle pazarlama görevini üstlenmektedir ve oldukça önem arz etmektedir. Yeryüzündeki 

her bir bölgede ise güdüleyici etkisi farklılaşmaktadır. Alıcıların algısına hitap edebilmesi ve 

ilgisini çekebilmesi önemli bir etkendir. Markaların sloganlarında kısa cümleler olmasına 

dikkat edilmelidir ve bilinçaltında kalabilmelidir. İşletmelerde ürünlere göre sloganlar 

oluşturulması ürüne hitap edebilmelidir(Özünlü, 2020: 33). İşletmelere göre sloganlar, 

markalarının akılda kalıcı, ilgi çekici ve bilinçaltında kalıcı olabilecek kısa kelimelerle 

oluşturulabilmelidir. Markalar için oldukça önemli olan slogan, tüketicilere sürekli gösterilerek 

bilinçaltında kalmaya ve satın almaya teşvik görevini üstlenmektedir(Efe ve Kahraman, 2021: 

201). Slogan işletmenin ismini tüketicinin bilinçaltında kalabilmeli tüketiciyi satın almaya 

teşvik edebilmeli ve yıllar sonra bile tüketicinin aklında bir anda belirebilmelidir. İşletmenin 

markasının konumunun belirlenmesinde oldukça etkilidir(Efe, 2020: 38). Dil, slogan 

belirlerken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir. Sosyal ve ekonomik gibi durumlardan 

farklılık oluşmaktadır. Bu farklılıklardan kaynaklı ise slogan belirlenirken her duruma bakılıp 

her bölgeye hitap edecek şekilde oluşturulmalıdır(Arslan, 2014: 60). Sloganın etkilerinin 

başarısız olup olmadığı marka sloganı ilişkilendirmesi olumlu veya olumsuz, markanın gücüne 

bağlı olabilir(Dahlen and Rosengren, 2004: 152). Marka/slogan uyuşmazlığı ışığında bu tür 

yatırımlar şüpheli görünmektedir. Karmaşık medya ortamı ve çoğu markanın karşılaştığı yoğun 

rekabet göz önüne alındığında, uyumsuzluğun neden oluştuğunu ve etkilerinin neler 

olabileceğini daha iyi anlamak pazarlamacılar için önemli olmalıdır(Rosengren and Dahlen, 

2006: 264). Sloganlar, işletmenin markasının farklılaşmasına yardımcı olmak, müşterilere satın 

alma nedeni sağlamak veya ayırt edici bir yetkinlik belirtmek gibi çeşitli nedenlerle 

kullanılmaktadır. Bu etkileri elde etmek için, sloganların önce sevilebilir olması önemlidir. 

Araştırmalar, net ve yaratıcı sloganların özellikle tüketiciler tarafından tercih edildiğini 

göstermektedir. Ancak reklamcılar, bir sloganın etkililiğinin en önemli göstergesinin hatırlama 

olduğunu belirtmektedir(Briggs and Janakiraman, 2017: 98). Sloganlar tipik olarak oldukça 

görünürdür, genellikle web sitelerinde ve reklamlarda yer almaktadır. Birçok pazarlama 

stratejisinin ön saflarında da yer almaktadır. Sloganlar tipik olarak müşterilerle iletişim kurmak 

için geliştirilse de, bir şirketin değerleri ve değer önermeleri hakkında bilgi sundukları için 

çalışanlara ilham verme ve motive etmede de önemli bir rol oynamaktadır(Lee, Hannah and 

Mccarthy, 2020: 200). Sloganlar, farkındalığı artırma ve markanın amaçlanan kimliğini ve 

konumlandırmasını oluşturma veya güçlendirme üzerindeki olası olumlu etkileri nedeniyle 

pazarlama ve markalaşmada önemli bir unsurdur(Bogas, Galvao and Silveira, 2018: 4). 

Sloganlar sıklıkla siyasi ve dini söylemleri güçlendirmek için kullanılır ve reklamcılıkta 

neredeyse vazgeçilmez bir araçtır(Lim and Loi, 2015: 285). 
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3. Reklam Sloganlarında Korku Ögesinin Kullanımı 

Reklamlarda çekiciliklere sıklıkla yer verilmektedir. Bu çekiciliklerden özellikle korku öğesine 

başvurulmaktadır. Çünkü tüketicilerin en hassas noktası korkularıdır. İşletmeler bunu pazar 

ortamlarında kullanmaktan çekinmemişlerdir. Reklamda tüketicilere gösterilen mal ve 

hizmetlerin yokluğu durumunda başlarına gelebilecek durumlardan kaynaklı ürünü satın almayı 

düşünmektedir. O ürünleri alırken bilinçaltlarındaki korkudan dolayı tüketiciler satın almak 

zorunda hissetmektedirler(Özdemir ve Yaman, 2015: 209). Reklamlarda korku çekicilikleri iki 

farklı durumda kullanılmaktadır. Birinci kullanımda eğer gösterilen ürünü tüketiciler kullanırsa 

kötü bir durumla sonuçlanabileceğidir. Alkol kullanımında karaciğer gibi önemli organların 

zarar göreceği ve kötü hastalığa yakalanabilecekleri gösterilmektedir. İkinci kullanımda ise mal 

ve hizmet kullanılmadığı durumda X marka şampuanı kullanılmadığında saçlarının zarar 

görebileceği gösterilmektedir(Aydın, 2021: 280). İnsanlar kendilerinin ve çevresindekilerin 

güvenliği için reklamlarda gösterilen ürünleri alma zorunluluğu hissetmektedirler. Tüketiciler 

de bu tür reklamlar korku, kaygı ve gerginlik yaratmaktadır. Bu tehditten nasıl 

kurtulabilecekleri düşüncesine girmektedirler. Bundan dolayı işletmeler tüketicinin dikkatini 

çekebilmek için korku öğesini kullanmaktadır. Korku çekiciliği kullanılan reklamlarda, mal ve 

hizmet tanıtımı, sosyal etkinliklerde ve siyasal çıkarı desteklemek için kullanılmaktadır(Burç, 

Başakçı ve Koçer, 2021: 671). Şiddet, sigara bağımlılığı, su ve çevre kirliliği, emniyet kemeri 

kullanımı gibi reklamlar sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu tür reklamlarda özellikle korku öğesi 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni insanlara korku hissettirilerek doğruyu yapmaya sevk etmektir. 

Trafik kazalarında emniyet kemeri kullanılmazsa ölüm ve sakatlık olabileceğine, sigara 

kullanımında etrafındakilere zararının olduğu ve akciğer kaybına sebep olduğu gibi reklamlara 

yansıtılmaktadır(Aydoğan, 2018: 211). Korku çekiciliği, mal ve hizmetten yararlanılması 

durumunda tüketiciler açısından problemlerin ve tehlikenin ortadan kalkacağına inanması için 

kullanılmaktadır. Üretici firmalar korku çekiciliğini kullanırken tüketicilere kaygı 

verebilmelidir ve ona göre düzenleme yapılmalıdır(Derendeli, 2020: 59). Korku öğesini 

kullanırken yeterli düzeyde kullanılmalıdır. Tüketiciyi çok fazla korkutarak değil dikkatini 

çekecek kadar ve bilinçaltına girecek kadar kullanılmalıdır(Kılıç ve Derendeli, 2020: 1226). 
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4. Uygulama 

Örnek 1:“Yeni Domestos Mikropları Öldürür, Kireci Üç Kata Kadar Daha Uzun Süre Önler” 

 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=sadece+87+kalori+slogan&tbm=isch&ved=2ahUKEwiNv9Oi6_32
AhWOq6QKHfA7CWwQ2cCegQIABAA&oq=sadece+87+kalori+slogan&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7w

MQJ1DvB1jDE2CAF2gAcAB4AIABxwGIAYoIkgEDMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scli

ent=img&ei=xbBMYs3IK47XkgXw96TgBg#imgrc=SoeR97pNkc_x8M 

Örnek 2: “Sarı Lekelere Karşı Rexona kullan” 

 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=sar%C4%B1+lekelere+kar%C5%9F%C4%B1+rexona+kullan+slog

&tbm=isch&ved=2ahUKEwix4u2t-P32AhVUCBAIHW6GDZIQ2-

cCegQIABAA&oq=sar%C4%B1+lekelere+kar%C5%9F%C4%B1+rexona+kullan+slog&gs_lcp=CgNpbWcQA

zIHCCMQ7wMQJ1DpB1ilC2DpDWgAcAB4AIABlwGIAZ0CkgEDMC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pb

WfAAQE&sclient=img&ei=fr5MYrGrNdSQwPAP7oy2kAk&bih=657&biw=1349&hl=tr#imgrc=9SE8wGSo5I

JIyM 
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Örnek 3: ‘’Febreze'in Özel Teknolojisi ile Kötü Kokuları Güvenle Yok Edin!’’ 

 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=febreze+reklam%C4%B1&sxsrf=ALiCzsbF41-
4VXrMEuQnNW9yW3-

0dr4vgw:1653401863239&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSsOr1qfj3AhVxgf0HHee8AdAQ_

AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=3Xh2ECDSyD1ChM&imgdii=ErwNp4D2Xx3B8M 

 

Örnek 4)"Sigara Dumanının Olduğu Yerde Çocuklar Güvende Değil’’ 

 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=sigara+duman%C4%B1n%C4%B1n+oldu%C4%9Fu+yerde+hi%C

3%A7bir&sxsrf=ALiCzsY-VjSGe-

xCaYP0CKEaVSLCA0al7g:1653402094155&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjbjfjjqvj3AhUbi

v0HHT2RAAQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600&dpr=1#imgrc=5KJeNSceTA3QhM 
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Örnek 5: Kapatalım Muslukları Suyun Sonu Gelmesin” 

 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=Kapatal%C4%B1m+Musluklar%C4%B1+Suyun+Sonu+Gelmesin

%E2%80%9D&sxsrf=APq-

WBuGNx0rL0y3Nsflg8XGAxGE6lel6Q:1649202503358&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL9

v-Kjv72AhXHilwKHfvlBQEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=HNHvSgifIb3buM 

 

Örnek 6)’’Geleceğimiz İçin Sen De Boşa Harcama!’’ 

 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=zorlu+yemek+kirlerinde&sxsrf=ALiCzsb0CqIDSUDZihvlV3aN-

83TKPZ1ZA:1653401940072&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwivhbyaqvj3AhWYgf0HHYZGC

eYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=vjpcX83op32J8M 

 

Sonuç ve Öneriler 

Günümüzde reklamlar sık sık tüketicilerin karşısına çıkarılmakta olduğu bilinmektedir. Bunun 

sebebi ürün hakkında bilgi vermek ve satın alma davranışında bulunmaları içindir. Aynı 
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zamanda işletmelerin markalarını tanıtabilmesi, tüketicinin beğenisini kazanabilmesi ve rakip 

markaların önüne geçebilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Reklamlar, tüketiciler ile işletmeler 

arasında reklamlar bir iletişim kanalı görevini de üstlenmektedir. Reklamlarda slogan 

kullanılmasında, tüketicilerin bilincinde yer edinerek o ürüne yakınlık duyup satın almasını 

sağlamaya çalışmak için kullanılmaktadır. Reklam sloganları kullanılması tüketicilerde güveni 

ve hatırlanmayı sağlamaktadır. Çalışmada reklamın tüketiciler ve üretici firmalar için önemli 

olduğu görülmektedir. Radyo, televizyon ve afişler gibi birçok mecrada reklamlar yer 

almaktadır. Bunların en etkilisi olan televizyonlarda, tüketiciler gün içerisinde birçok reklamla 

karşı karşıya kalmaktadır. Televizyonlarla birlikte sadece alıcı kitlesine değil tüm tüketici 

kitlesine ulaşılmaktadır. Dünyanın her bölgesine ulaşabildiğinden dolayı işletmeler için ayrıca 

önem arz etmektedir. Reklamlarda slogan kullanımı kısa ve dikkat çektiği için sıklıkla 

başvurulmaktadır. Korku çekiciliği sayesinde ise tüketicilerde satın alma psikolojisi 

oluşmaktadır. Reklamlarda slogan kullanımı bu sebeple önem arz etmektedir. Araştırmada 

reklamlarda kullanılan korku çekiciliğinden bahsedilmiştir. Tüketiciye duygusal anlamda hitap 

edebilmesinden ve aynı zamanda tüketicilerde ürün hakkında duygusal bir çağrışım yaptığı da 

anlaşılmıştır. Korku çekiciliğinin günümüzde işletmeler tarafından sıklıkla kullanılmasının 

sebebi ikna ediciliğinden kaynaklanmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu tür reklamlarda tüketicileri 

korkutarak onlara dolaylı yoldan mal ve hizmetten yararlanmalarının zorunlu olduğunu 

anlatmaya çalışılmaktadır. Reklam sloganlarında korku öğesi farklı şekillerde kullanılmaktadır. 

İlk kullanımda ürünü tüketicilerin kullandığında kötü bir durumla karşılaşabileceklerinden 

bahsedilmektedir. Diğer kullanımda ise ürün kullanılmadığı durumda olumsuz durumlarla 

karşılaşabileceklerinden bahsedilmektedir. Çalışmada tüketicilere korku çekiciliğinin 

gösteriminde bakıldığında tüketicilerin yakınlarına zarar gelebileceği konuları ya da sağlık 

problemlerine sebep olabileceği gibi konuların işlendiği anlaşılmaktadır. Tüketiciler 

reklamlarda gösterilen durumları yaşayabilmekten kaynaklı ürünlerin olmaması onlarda kaygı 

yaşatmakta olduğu görülmüştür. Tüketiciler için hassas bir konu olduğundan işletmeler bunu 

kendisine avantaj olarak kullanmaktadır. Tüketiciler reklamlarda gösterilen bu durumları 

yaşamaktan endişe duyduğu için korku çekiciliği kullanılan reklamlarda tüketicinin kolaylıkla 

ikna olduğu da anlaşılmıştır. Çalışmadaki örneklerden de anlaşılacağı üzere tüketiciler 

çevresindekilerin tehlike altına girebileceklerinden endişe duyabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Domestos kullanılmadığı durumda mikropların çevremizi ele geçireceği, rexona 

kullanılmadığında insanlar tarafından dışlanabileceğimiz, sigara kullanımının emniyet kemeri 

kadar önemli olduğu, febreze kullanılmadığında evimizin kötü kokacağı ve misafirlerimize 

karşı mahcubiyet yaşama korkusu, finish kullanımında ön yıkamaya gerek olmadığına ve su 

tasarrufu yapılabileceği ve fairy kullanımında aynı şekilde ön yıkamasız bulaşık 

yıkanabileceğine ve su tasarrufu yapılabileceği gösterilmiştir. Tüketicilere reklamlardaki 

sloganlarla birlikte bilinçaltına yerleşip satın alması için bir dürtü verildiği anlaşılmaktadır. 

Gelecek çalışmalarda reklam sloganlarındaki diğer çekicilikler incelenebilir. Aynı zamanda bu 

çalışma ilerleyen zamanlarda yeni reklamlar olabileceğinden tekrar çalışılması sağlıklı 

olacaktır. 
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Strategic Approach of Kuşadası Marine Tourism Sector1 

Arş. Gör. Gökçe TUĞDEMİR KÖK2 

Dr. Öğr. Üyesi, Serim PAKER3 

Abstract

Marine tourism, an essential part of tourism and shipping, is a sector that contributes to the region's and 
country's economies and includes a wide range of business lines. SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats) analysis is used in this study to evaluate the potential of marine tourism in 

the Kuşadası region. The Kuşadası region hosts all aspects of marine tourism. There is a cruise terminal, 

a marina, 32 water sports centers, seven underwater sports centers, 35 daily excursion tour operators, 
and secondary service providers within the region to support those primary service providers. Central 

administration and local authority, non-governmental organizations, and information-producing 

institutions are among the stakeholders who contribute to the region's marine tourism's presence and 
sustainability. Face-to-face interviews with 32 actors from various marine tourism stakeholders are 

conducted in this context between the 15th of December 2021 and the 20th of January 2022. As a result 

of the analysis, the sector's general strengths, weaknesses, opportunities, and threats are evaluated first, 
followed by separate discussions of cruise tourism, yacht tourism, water sports, and day trip boating. 

Using the TOWS matrix, short and long-term strategies for the Kusadasi marine tourism sector are 

proposed following the SWOT analysis.

Keywords: Marine Tourism, SWOT, TOWS Matrix, Strategy, Kuşadası

Kuşadası Deniz Turizmi Sektörünün Stratejik Yaklaşımı

Özet

Turizm ve denizciliğin önemli bir parçası olan deniz turizmi, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan 

ve çok çeşitli iş kollarını içinde bulunduran bir sektördür. Bu çalışmada, Kuşadası bölgesinin Deniz 

Turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla GZFT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) 

analizi yapılmıştır. Kuşadası bölgesi deniz turizminin tüm bileşenlerine ev sahipliği yapmaktadır. 
Bölgede bir kruvaziyer terminali, bir marina, 32 su üstü spor merkezi, yedi su altı spor merkezi, 35 

günübirlik gezi teknesi işletmesi ve bu ana hizmet sağlayıcılara hizmet veren ikincil hizmet sağlayıcılar 

bulunmaktadır. Merkezi ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bilgi üreten kurumlar da 
bölgede deniz turizminin mevcudiyeti ve devamlılığı için hizmet veren paydaşlardandır. Bu bağlamda, 

farklı deniz turizmi paydaşlarından oluşan 32 aktör ile 15 Aralık 2021 - 20 Ocak 2022 tarihleri arasında 

yüz-yüze görüşmeler yapılmıştır. Analizler sonucunda öncelikle sektörün güçlü yönleri, zayıf yönleri, 

fırsatlar ve tehditler genel olarak değerlendirilmiş, sonrasında kruvaziyer turizmi, yat turizmi, su sporları 
ve günübirlik gezi tekneciliği ayrı ayrı ele alınmıştır. GZFT analizi sonrasında ise TOWS matrisi ile 

Kuşadası deniz turizmi sektörü için kısa ve uzun vadeli stratejiler önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deniz Turizmi, GZFT, TOWS Matrisi, Strateji, Kuşadası
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Introduction 

Throughout history, coastal areas have been considered as the most desired economic and 

cultural places, contributing to society's economic and social development and benefitting 

country development (Sesli et al., 2003: 770). Marine tourism encompasses the entire process 

of people traveling from their homes to sea-oriented regions and partaking in leisure activities 

in these regions, all within the framework of sea-related aspects (; Çakmak and İstanbullu 

Dinçer, 2016). Marine tourism include tourist-related vocational activities as well as other 

professional activities that directly support it (Chamber of Shipping, 2016). 

Marine tourism is one of the developing and high value added tourism types. Especially 

yachting and cruise tourism is highly appreciated by the destinations with coast and port 

potential because it appeals to tourists with high income levels (Eraslan et al., 2010). Turkey, 

as a peninsula at the junction of the Black Sea, Mediterranean, and Aegean Seas, is a sea tourist 

paradise with its natural texture and distinctively gorgeous coasts, has 28 out of 81 sea coasts 

and shines out in sea tourism activities (Chamber of Shipping, 2013: 212). 

The purpose of this research is to analyze at the marine tourism potential of Kuşadası, which is 

a popular tourist destination in the Aegean region. Kuşadası region have one cruise terminal 

frequented by the most cruise ships and passengers, one marina with a high yacht mooring 

capacity, 34 surface water sports area, underwater sports area, recreational fishing, yacht 

manufacturing enterprises, food and beverage businesses, travel agencies and tour operators, 

entertainment businesses, transportation businesses and small industrial sites. This region 

possess all components of marine tourism. In this context, Kuşadası region is chosen research 

sample area. In order to achieve this purpose SWOT analysis and TOWS matrix, which is 

qualitative research method, has applied.  

The TOWS matrix is used in SWOT analysis and strategy formulation to identify strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats. Businesses and industries must deal with a variety of 

internal and external issues in order to achieve their objectives or stay in business. Internal 

elements under the control of the business, such as production, finance, and marketing; external 

factors beyond the control of the enterprise, such as politics, economics, technology, and 

competition, all have an impact on the functioning of businesses at the same time (Lee and Lo, 

2003). As a result, organizations develop strategies by conducting analyses based on their 

internal environment's strengths and weaknesses, as well as their external environment's 

possibilities and threats. As a result, it is clear that SWOT analysis serves two goals. The first 

of these is to identify the organization's internal strengths and weaknesses, as well as the 

possibilities and risks posed by the environment (Dyson, 2004). Using the TOWS matrix, short 

and long-term strategies for the Kuşadası marine tourism sector are proposed following the 

SWOT analysis. TOWS matrix is the essential completing tool. It enhances deploying strategies 

considering the relations between Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats as in SWOT 

analysis. An adaptation of the SWOT Analysis is Weihrich (1982)’s TOWS Matrix. The TOWS 

matrix helps to identify systematically relationships between threats, opportunities, weaknesses 

and strengths, and offers a structure for generating strategies on the basis of these relationships. 
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1. Marine Tourism 

Sea is one of the most appealing natural resources in tourism. Marine tourism refers to people's 

transitory and short-term sea-based mobility away from their own habitats and activities 

(Basiron, 1997). “Marine tourism includes recreational activities that involve travel away from 

one’s place of residence and which have as their host or focus the marine environment (where 

the marine environment is defined as those waters which are saline and tide-affected” (Orams, 

1999).  

By broadening the meaning of tourism, Abdul Rahman et al. (1995) defined marine tourism as 

the temporary and short-term journey of individuals beyond the regions where they live 

permanently, by employing sea transportation, in order to rest and have pleasure. Marine 

tourism, according to him, encompasses sea and coastal transportation, hotels and restaurants, 

islands and seaside resorts, water sports and leisure activities. McKegg et al. (1998) described 

marine tourism as commercial activities that involve travel to natural areas for purposes such 

as diving, fishing, seeing marine mammals and birds, and excursions. 

As shown in Table 1, marine tourism studies cover a wide range of marine tourist activities. 

Fishing, wildlife watching, marine museums, cruise tourism, beach activities, pole and grace 

tourism, windsurfing, scuba diving and snorkeling, yacht tourism, sailing, and other activities 

are examples of these. (Orams, 1999; Kozan et al., 2014:116) According to Jeong (2014:299-

300), marine tourist activities include visiting a fishing port, sea village, or island; swimming 

in the water; enjoying sea views and sunsets in marine places; marine sports and usage; marine 

health activities, and marine ecotourism. Marine tourism also includes coastal tourism activities 

and facilities such as restaurants, lodging, the food industry, marinas, retail establishments, and 

different water activity providers (Miller, 1993). According to Zell (2003), marine tourism 

includes activities such as nature and cultural excursions. In the literature, there are numerous 

classifications of marine tourism activities. Table 2 lists a few of these. Previous research 

conducted numerous classifications of marine tourism activities, some of which are listed in 

Table  

Table 1: Components of Marine Tourism  

Authors Components of Marine Tourism 

Gladston

e et Al., 

2013 

Coastal Based Activities 

Sunbath Swimmin

g 

Offshore 

Snorkeling 

and Scuba 

Diving 

Coastal/Island 

Camping  

Off-road Driving Wildlife 

Watching 

Sea-Based Activities 

Swimmin

g 

Water 

Sports 

Overboard 

Snorkeling 

And Scuba 

Diving 

Yachting/Boat

/ 

Cruising Trip 

Fishing Wildlife 

Watching 

Onboard and 

Diving 

Ginty, 

2010 

Paid Marine Tourism Activities 

Water Sports Recreational Boating Maritime 

Museum 

and 

Aquariu
m 

Visiting 

Sailing, Kayaking, 

Canoeing 

Fishing 
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Wildlife Watching Scuba Diving Water 

Skiing 

Cruise And 

Passenger Boat 

Boat Trips to 

the Island 

Free Marine Tourism Activities 

Swimming Coastal Bird 

Watching 

Recreational Trips to 

the Seaside 

Walking/Climbing/Runni

ng on Coastal and Inland 

Waterway 

Lukovic, 

2012 

Main Services 

Port Services (Marinas, Mooring, 

Dry Dock) 

Chartering Services (Skippered and Bareboat  

Yacht/Sailboat Chartering 

Cruise Services (Major Cruise Terminals, Ports For Local Traditional Watercrafts 

Secondary Services 

Scuba 

Diving 

Surfing Rafting Paddle Sports Fishin

g 

Island 

Tourism 

Lighthouse 

Tourism 

Additional Services 

Yacht 

Building 

Maritime 

Schools 
 

Boat 

Buildin
g 

Captainship 

Services 

Equipment 

Production/Sales 

Other Services 

Chamber 

of 

Shipping

, 2019 

Marine Tourism Vehicles 

Private and 

Commercial 

Yachts 

Cruise Ships Daily 

Excursion 

Boats 

Underwater and 

Surface Water Sports 

Floating 

Facilities 

Other 

Vehicle

s 

Marine Tourism Facilities 

Marina Cruise Ports Mooring 

Places 

Piers Other 

Facilities 

Yacht tourism, cruise tourism, water sports tourism (underwater and surface water sports), blue 

voyage, daily excursion tours, coastal tourism, island tourism, pole and glacier tours, and 

marine wildlife observation tours are all components of marine tourism (compiled from Orams, 

1999; Offical gazette, 2009; Muslu, 2015; Çakmak and İstanbullu Dinçer, 2016; Kan, 2019). 

The marine tourism components in the sample are briefly explained below in this context. 

Yacht tourism is defined as a type of tourism in which a group of people have the opportunity 

to jointly decide on and arrange a sea navigation (journey) program, where they stay for 

recreation and entertainment in chartered or own sea transportation vehicles, and use this 

vehicle for transportation (Diakomihalis, 2007: 436-437). Yacht tourism is a sea cruise 

undertaken by individuals on their own or chartered yachts/boats for the purpose of sports, 

pleasure, entertainment, and leisure time. This process encompasses all activities related to 

marina operations, yacht operations, yacht/boat maintenance and repair, and other support 

services (Atlay Işık, 2010: 7). 

Cruise tourism is defined as the purchase of tickets for a sea voyage, the main purpose of 

which is to visit destinations in order to spend time, instead of commuting on a determined 

route, based on the accommodation of these passengers on the ship, instead of providing the 

passengers on the ship to reach a place. (Wild and Dearing, 2000: 319). The main purpose of 

cruise tourism is to host its guests and for this purpose, sea travels with large ships with all 

kinds of services form the basis of the product (KUTO, 2010: 4).  

Water Sports Tourism is a collection of activities for both enjoyment and sports, utilizing 

various materials and the impacts of nature in the sea, pool, streams, and outdoors (Megep, 

2007). Underwater sports and surface water sports are the two categories of water sports. 
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Daily Boat Tours are defined as "daily excursion trips" done for the purpose of sightseeing, 

sports, tourism, and amusement by renting a private boat by persons who know each other, or 

by coming together with passengers who do not know each other on boats with a large passenger 

capacity. These boats complete the trips by returning guests to the port where they were picked 

up on the same day. These trips, which typically feature a passenger profile of strangers, are 

run by following a regular itinerary plan (Atlay Işık et al. 2013; 429). Daily excursion boating 

is a marine tourism service that does not require accommodation on the boat, allows access to 

bays that are not accessible by road, offers basic requirements such as food and beverage 

throughout the day on the boat, and is more economically accessible (Paker et al., 2019). 

Blue Voyage is “visited by boat along Turkey’s Aegean coastline to (re)discover the ancient 

sites that were then unknown to many of them and to establish links with ancient civilizations 

that they saw as their ancestors” (Albachten, 2012). A blue voyage is a yacht charter for a 

certain period (usually 1 or 2 weeks) with the captain and cabin crew. The yacht charter service 

provides consumers with an intense encounter with voyagers they have never met before, while 

also giving them no ability to discontinue the service promptly if they are bored, uncomfortable, 

or dissatisfied with the service (Paker and Gök, 2021). 

2. Methodology of the Study 

The aim of this study is to evaluate the potential of marine tourism in the Kuşadası region where 

hosts all aspects of marine tourism. In order to achieve this purpose SWOT analysis and TOWS 

matrix, which is qualitative research method, has applied. 

The Kuşadası marine tourism sector's general strengths, weaknesses, opportunities, and threats 

are evaluated first, followed by cruise tourism, yacht tourism, water sports, and daily excursion 

tours. SWOT is an abbreviation of the words “Strengths”, “Weaknesses”, “Opportunities” and 

“Threats” (Alcan et al., 2018). A SWOT analysis evaluates the internal strengths and 

weaknesses, and the external opportunities and threats in an organization’s environment. The 

objective of a SWOT analysis is to use the knowledge an organization has about its internal and 

external environments and to formulate its strategy accordingly (Aktan, 2008; Sammut-Bonnici 

and Galea, 2014). 

Using the TOWS matrix, short and long-term strategies for the Kuşadası marine tourism sector 

are proposed following the SWOT analysis. TOWS matrix is the essential completing tool. It 

enhances deploying strategies considering the relations between Strengths, Weakness, 

Opportunities, and Threats as in SWOT analysis. An adaptation of the SWOT Analysis is 

Weihrich (1982)’s TOWS Matrix. The TOWS matrix helps to identify systematically 

relationships between threats, opportunities, weaknesses and strengths, and offers a structure 

for generating strategies on the basis of these relationships (Weihrich 1982). 

 The WO strategy in the first quadrant attempts to maximize opportunities arising from 

the external environment and eliminating the organization’s internal weaknesses that 

hinder its growth.  

 The SO strategy in the second quadrant is an ideal situation where an organization can 

maximize on both strengths and opportunities 
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 The ST strategy uses the organization’s internal strengths that can counteract threats 

from competitors, the industry, and the greater environment 

 The WT strategy in the fourth quadrant is the worst-case scenario when an organization 

has to minimize both its weaknesses and its threats (Sammut-Bonnici and Galea, 2014). 

2.1. Sampling and Data Collection Process 

The sample of the research is composed of experts of marine tourism stakeholders in Kuşadası 

region. Face-to-face interviews with 32 actors from various marine tourism stakeholders 

are conducted in this context between the 15th of December 2021 and the 20th of January 2022. 

The interview atendees are classified as service providers, central administration and local 

authority, non-governmental organizations, and information-producing institutions based on 

Tuğdemir Kök and Paker (2021)’s study. It is attempted to reach all actors associated with 

central administration, local government, and non-governmental groups in the sample. The 

industry stakeholders to be interviewed for service providers are identified using the snowball 

sampling approach. The study is discontinued after the interviews reached a level of repetition 

and saturation. For SWOT analysis and TOWS matrix, six main service provider experts, 15 

secondary service provider experts, four central and local government authorized, four non-

governmental organization authorized and three information knowledge institution experts are 

interviewed.  

Two water sports centers, two daily excursion tour operators, a marina and a cruise port 

specialists are interviewed as the main service provider. Three yacht agencies, three cruise 

agencies, two transportation companies and various businesses are interviewed as secondary 

service providers. Table 2 contains detailed demographic information on the interviews. It is 

observed that the majority of the participants are working with the position of entrepreneur 

(nine participants) and manager (five participants) in the service provider category.   

Senior executives, as well as professional and specialized business owners, are typically 

interviewed. The average age of the attendees interviewed is 44. Given their graduation status, 

it is clear that the vast majority of participants (40%) are high school graduates. Ten 

undergraduates, four doctorates, three postgraduates, one associate degree graduate, and one 

primary school graduate are interviewed. The average experience period of the participants is 

25 years, and when the experience period in the sector is considered, it is 21 years. Participants 

are often seasoned professionals who began their careers in the marine tourism sector. The 

participants in the same institution work for an average of 14 years. 

3. Findings 

In the first stage, questions about internal and macro - micro external environment are asked to 

the participants in order to analyze the current situation of Kuşadası marine tourism. The 

answers given are coded using the MAXQDA 2022 software. 

3.1. SWOT Analysis 
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In Table 3, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Kuşadası marine tourism in 

general and in subcategories of marine tourism are indicated. 

3.1.1. Strengths  

Kuşadası marine tourism is a long-standing tourist attraction. In this regard, specialized 

businesses are at the forefront of the industry. The Kuşadası region has elements of marine 

tourism. In the region, there is cruise tourism, yacht tourism, daily excursion boat businesses, 

water sports centers, and businesses that serve them. Tourism is the region's main source of 

income. Marine tourist awareness has grown in the region, and there are educational institutions 

that can help the industry grow. The sector benefits from a strong physical infrastructure as 

well.  

Cruise tourism has a large share in the economic contribution of the Kuşadası region to marine 

tourism. The cruise port in the region is strategically significant. Ege Port, a port chosen by 

many lines and featured in cruise line planning, is used as a seat port. Global Ports Company, 

a corporate holding, operates Ege Port Kuşadası. In terms of incoming ships and people, it is 

one of Turkey's top three cruise ports. 

Water Sports There is an airplane wreck, which has a strategic importance in terms of diving 

tourism and water sports. The plane was sunk with the help of the municipal government and 

the private sector. Water sports centers with extensive experience service the region. 

Professional firms direct the sector in the region that provides high-quality technical services. 

Daily Excursion Tours There are cooperatives in two distinct districts that direct daily trip 

boating in the region (Güvercinada and Güzelçaml). There are companies with high service 

quality in terms of technical service that provide service to the region's daily boats. 

Yacht Tourism Setur Marinas, a Koç group firm, operates a marina in the area. The marina, 

which has a location advantage, is a marina that is entwined with the city and includes a 

shopping area, technical services, and restaurants. It is also a marina that is geographically 

adjacent to relevant ministry entities. It has a significant cost advantage and pricing advantage. 

3.1.2. Weaknesses 

Seasonality, which is accepted as one of the structural features of tourism activities for a 

touristic destination and the resulting tourism supply and demand, is perceived as an 

impediment to overcome due to the negative consequences it creates in terms of the country's 

economy, tourism sector, businesses in the sector, and sector employees (Günel, 2009). The 

seasonality issue also affects the marine tourism sector negatively in Kuşadası.  

There are push and pull elements that attract people to tourism places, according to the notion 

of push and pull forces (Kocabulut, 2016). Dann (1981) proposed that attraction visitors are 

subjected to a variety of internal stimuli as a result of their visit to the attraction. Among these 

stimuli, those that encourage people to travel are known as push factors, while attractions that 

cater to tourists' wants and requirements are known as pull factors (Baloğlu & McCleary, 1999). 

Attractions, which are one of the appealing elements in the Kuşadası region, are insufficient. 

This has an impact on the number of tourists who visit the area. The lack of fresh investment in 

the region also has a detrimental impact on the sector's economic output. 
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Table 2: Sample of the Study 

Position of Atendee Business Line Age 
Educational 

Background 

Service Providers 

Main Service Providers 

Port manager Cruise port 45 Undergraduate 

Marina manager Marina 54 Postgraduate 

Instructor Water Sports Center 24 Undergraduate 

Entrepreneur Water Sports Center 51 High-School 

Entrepreneur Daily Excursion Tours 62 High-School 

Entrepreneur Daily Excursion Tours 51 High-School 

Secondary Service Providers 

Operation Executive Cruise Agency 43 High-School 

Accounting Executive Cruise Agency 51 High-School 

Manager Cruise Agency 52 Undergraduate 

Entrepreneur Yacht Agency 55 High-School 

Entrepreneur Yacht Agency 61 Primary School 

Operation Executive Yacht Agency 42 Undergraduate 

Manager Yacht Management Company 41 High-School 

Entrepreneur Yacht Sales Company 38 Undergraduate 

Entrepreneur 
Yacht Maintenance and Repair 

Enterprise 
57 Associate degree 

Production Engineer Yacht Manufacturing Enterprise 24 Undergraduate 

Sales Assistant Transportation Enterprise 36 Undergraduate 

Entrepreneur Transportation Enterprise 45 High-School 

Accounting Manager Carpet Shop 32 High-School 

Entrepreneur Souvenir Shop 23 Undergraduate 

Chef Restaurant 47 High-School 

Central and Local Government 

Chairman of Marine Department Metropolitan Municipality 44 Undergraduate 

Tourism Researcher Ministry 36 Undergraduate 

Coast Guard Commander Ministry 37 Postgraduate 

Port Chairman Ministry 42 Doctorate 

Non-Governmental Organizations 

Chairman of Cooperative Daily Excursion Tours Cooperative 51 High-School 

Secretary-general Chamber of Commerce 45 Postgraduate 

Kuşadası Executive Chamber of Shipping 40 High-School 

Chairman of Association Water Sports Association 51 High-School 

Information Knowledge Institutions 

Deputy Dean Adnan Menderes University 59 Doctorate 

Associate Professor Dokuz Eylül University 48 Doctorate 

Expert Development Agency 37 Doctorate 

The region's marine tourism actors' cooperation is insufficient. The lack of clustering activity 

in the region has a detrimental impact on regional development. One of the region's weaknesses 

in terms of marine tourism is that the supply chain has not been fully developed due to a lack 

of clustering. 

The tourist industry has a large number of "employee-consumer" relationships. This link is also 

a significant aspect in the establishment of consumers' positive or negative attitudes about 

tourism products and services (Angelo and Vladimir, 2001: 381). Because human resources 

(labor force) are critical in the tourism industry (Günel, 2009). One of the major drawbacks is 

the region's marine tourist enterprises' lack of an employment policy and a lack of employees. 
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Yacht Tourism and Daily Excursion Tour: One of the most serious issues is a lack of shelter 

for pleasure boats and yachts. Simultaneously, the lack of binding areas has a detrimental 

impact on the business line. Within the scope of the TR Ministry of Environment and 

Urbanization's Regulation on "Waste Collection from Ships and Waste Control" published in 

2011 in Turkey's maritime jurisdiction areas and the Environmental Law No. Blue Card 

Implementation Circular has been published in order to provide waste reception service, to 

establish the Blue Card System in order to monitor this service, and to determine the institutions 

and organizations responsible for the implementation Recreational boats and yachts must pay 

exorbitant fees to comply with the blue card application. They must enter the marina in order 

to dispose of their waste. The daily mooring and garbage delivery costs for this operation have 

a significant impact on the daily boat enterprises. The absence of pricing parity across boat 

companies also has a negative impact on the industry. The marina in the area is largely used for 

accommodation. This has a negative impact on mooring times and the quantity of yachts 

entering and exiting the season. The marina's lack of investment has a detrimental impact as 

well. 

Table 3: SWOT Analysis of Kuşadası Marine Tourism Sector 

STRENGTHS WEAKNESSES 

S1- A former tourism destination 

S2- The diversity of marine tourism 

S3- Professional service provider 

S4- Awareness of marine tourism 

S5- Presence of institutions providing training on Marine 
Tourism 

S6- Strong physical infrastructure in terms of Marine 

Tourism 

S7 - Cruise tourism 

Playing an active role in cruise tourism 

The port being a strategic facility 

Using it as a seat port 

Being one of the first 3 cruise ports in Turkey 

Having a corporate port 

S8- Water sports 

Sunken plane 

Experienced water sports centers 
Professional businesses 

Technical service quality 

S9- Daily Tour Excursions 

Technical service quality 

The existence of the cooperative 

S10- Yacht Tourism 

Presence of a corporate marina 

Location advantage 

Cost advantage (pricing policy) 

W1- Seasonality 

W2- Lack of attraction 

W3- Insufficient cooperation between actors 

W4- The supply chain is not fully established. 

W5- Non employment policy 
W6- Lack of qualified workforce 

W7- Lack of branding and promotion 

W8 - Lack of new investment space 

W9- Daily Tour Excursions 

Lack of shelter for boats 

Lack of anchorage 

Blue card problem 

Lack of price balance 

W10- Water sports 

Being a costly activity for domestic tourists 

Adequate price practices 

Scarcity of reef (diving) areas 

W11- Cruise tourism 

Tourists not getting off the ship for safety 

reasons 

W12 - Yacht Tourism 

Lack of accommodation for yachts 

Lack of anchorage 

More use as a wintering port 

Blue card problem 

Lack of investment for the marina 

OPPORTUNITIES THREATS 

O1- A town that lives 24 hours 

O2- Alternative tourism diversity 

O3- Variety of local gastronomy 
O4- Proximity to touristic areas 

O5- Ephesus-Mary 

O6- Having important ruins – Strong ancient cities – 

historical-cultural heritage 

O7- Exchange rate (increase in the number of inbound 

tourists) 

T1- Economic embargo 

T2- Exchange rate (cost) 

T3- Political issues 
T4- Pandemic 

T5- Natural disasters (earthquake/flood) 

T6- Oil prices 

T7- Insufficient nature 

T8- Meteorological conditions - sea conditions 

T9- Imitation brand sales 
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O8- Long coastline 

O9- Climate and vegetation 

O10- Variety of agricultural products 

O11- Proximity to airport and highway 

O12- Geographical location (Cruise tourism) 

 

T10- Lack of architectural texture of the city 

T11- Non-planned urbanization 

T12- Insufficient infrastructure - Parking shortage 

- Urban transportation 

T13- Legislation problems 

T14- Problems with public institutions 

T15- Lack of bays (Daily Tour Excursions, Yacht 
Tourism) 

T16- Geographical location (Daily Tour 

Excursions, Water Sports) 

 

Cruise Tourism: Domestic events (terrorist acts, etc.) in our country have had a negative 

impact on cruise travel in recent years. Tourists arriving by ship do not disembark for safety 

reasons, resulting in a negative impact in terms of economic contribution. 

Water sports are expensive for domestic tourists. The prices are given in US dollars based on 

the current exchange rate. It is not recommended for domestic travelers due to the exchange 

rate difference. As a result, it mostly attracts to foreign tourists. The use of adequate pay also 

has a deleterious impact on aquatic sports. The term “adequate pay” refers to the monetary 

assessment of the benefit acquired or perceived to have been obtained through the use of a good. 

If an immovable is occupied without establishing the rental price, the rent of similar properties 

can be regarded adequate pay (rent equivalent) based on its features, location, and usage type 

(Söyler, 2005). The Kuşadası region has very few reef areas. This has a negative impact on 

diving tourism. 

3.1.3. Opportunities 

Incoming tourists will benefit from the exchange rate. Kuşadası has generated a significant 

geographical opportunity for marine tourism. It has become a popular stop for cruise lines. Its 

proximity to the airport and the motorway also provides excellent opportunities for marine 

tourism. At the same time, Kuşadası is convenient to other tourist attractions. 

One of the most important chances in the region is the presence of historical monuments such 

as Ephesus and the Virgin Mary. Foreign tourists come to visit Ephesus and the Virgin Mary to 

fulfill their religious duties. There are numerous archaeological sites in the area. Numerous 

ancient cities represent a significant chance for historical and cultural legacy. 

In addition to marine tourism, other types of tourism such as sea-sand-sun (SSS) tourism and 

health tourism are popular in the region. The native food of Kuşadası, which is open 24 hours 

a day, is also fairly varied. The region's lengthy coastline, climate, and diversity of plant and 

agricultural goods are all valuable assets.  

3.1.4. Threats 

Nature's inadequacy and natural disasters (such as earthquakes and floods) are hazards to the 

region. One of the most serious concerns is the weather (sea conditions). The fact that the sea 

is highly wavy in the afternoon has a detrimental impact on all aspects of marine tourism. 
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Economic embargoes, political upheavals, and internal strife in the country all have a negative 

impact on all aspects of marine tourism. While the exchange rate benefits overseas tourists, it 

disadvantages domestic tourists. Oil prices also have a negative impact on marine tourism 

actors. 

Among the issues threatening marine tourism are the city's lack of architectural texture, 

uncontrolled construction, poor infrastructure, parking shortages, and urban transportation. 

Emission trademarks are sold in Kuşadası in violation of trademark patent legislation. This is 

one of the flaws that must be avoided. One of the sector's problems is a lack of branding and 

advertising. 

Legislative issues are one of the sector's shortcomings. The legislation concerning marine 

tourism does not cover all components of the sector. Simultaneously, various ministries have a 

say in marine tourism. This either delays or produces conflicts in the solving of the sector's 

challenges. 

The region's lack of bays drives vacationers to other areas. The region's geographical location 

poses a hazard to daily excursion boats and water activities. 

3.2. TOWS Matrix 

Using the TOWS matrix, short and long-term strategies for the Kuşadası marine tourism sector 

are proposed following the SWOT analysis (Table 4). 

Table 4: TOWS Matrix for Kuşadası Marine Tourism Sector 

INTERNAL FACTORS 

E
X

T
E

R
N

A
L

 F
A

C
T

O
R

S
 

 Strengths (S) Weaknesses (W) 

Opportunities (O) 

Strengths/Opportunities (SO) 
Weaknesses/Opportunities 

(WO) 

Contributing to regional 

development by incorporating 

diverse marine tourism and 
alternative tourism kinds (S1, S2, 

O2) 

Introducing international tourists 
to the richness of marine tourism 

(S2, O7) 

To conduct out promotional and 
marketing operations for 

archaeological sites (S3, O11, O7, 

O5, O6, O4) 

Increasing understanding of the 
region's diversity through 

educational institutions (S4, S5, 

O1, O2, O3) 
Increasing the number of 

domestic and international visitors 

(S6, O11, O12) 
Increasing the region's 

attractiveness for all aspects of 

marine tourism (S7, S8, S9, S10, 

O8, O9, O10) 

Tourism spread out across a 

year (W1, W2, W7, O5, O6, 
O9) 

Using marketing operations to 

transform mighty ancient 

towns and ruins into tourist 
destinations (W7, W2, O6) 

Fixing the mooring issue by 

building artificial piers (W8, 
W9, W12, O8) Training 

qualified English-speaking 

workers (W5, W6, O7). 
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Threats (T) 

Strengths/Threats (ST) Weaknesses/Threats (WT) 

Marketing the region's diverse 

marine tourism and solid physical 

infrastructure (S1, S2, S3, S6, T5, 
T7, T8) 

to conduct informative pandemic 

research (S5, S4, T4) 
carrying out scholarly research 

and hosting scientific gatherings 

(S5, T1, T2, T3) 

To prohibit the sale of 
counterfeit brands and to 

promote the sale of genuine 

brands (W7, T9) 

To stimulate the clustering of 
maritime tourism (W3,T13, 

T14) 

Creating artificial bays (W9, 
W10, W12, T15) 

Increasing the number of 

waste collection centers by 
assuring the blue card system's 

applicability (W9, W12, T13) 

Maintaining tourist confidence 

through a constant pricing 
policy (W9, T3) 

3.2.1. Strengths – Opportunities (SO) 

In Kuşadası, an old tourism destination, it is possible to contribute to regional development by 

integrating the diversity of Marine Tourism (cruise tourism, yacht tourism, daily excursion 

boating) and alternative tourism types such as sea-sand-sun, health tourism, and ensuring that 

incoming tourists stay in the region for a longer period of time. 

In the region, there are several sorts of marine tourism. This variety in marine tourism should 

be presented to foreign tourists, increasing foreign exchange inflows. 

Professional marine tourism enterprises might demonstrate promotional and marketing 

operations to attract tourists to major historical places in the area. 

The uniqueness of the region can be highlighted in Kuşadası, a district that lives 24 hours a day, 

through boosting awareness with marine tourism education institutions. 

By taking use of Kuşadası's proximity to the airport and highway, more local and foreign 

tourists can be drawn to MARİNE tourism, which has a strong physical infrastructure. 

Increasing the region's appeal for all marine tourism components by capitalizing on the region's 

extensive coastline, climate, and diversity of plant and agricultural goods. 

3.2.2. Weaknesses/Opportunities (WO) 

To extend the tourism season and create an attraction center, historical and cultural heritage 

sites' branding and promotion operations might be spread out throughout a year. 

Making strong historic cities and ruins a center of attraction through marketing operations can 

boost the region's desirability. 

The anchorage problem can be eliminated by erecting artificial piers along the region's lengthy 

coastline in order to alleviate the problem of shelter and anchorage for daily boats and yachts 

and to develop a new investment area. 
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To enhance marine tourism, qualified English-speaking personnel should be educated. 

3.2.3. Strengths/Threats (ST) 

Professional enterprises, marine tourist diversity, and strong physical infrastructure can be used 

to generate marketing activities that will help the region overcome its natural and 

meteorological issues. 

It should be targeted at informing people about the epidemic and increasing the region's appeal 

with the help of educational institutions. 

Academic studies on economic difficulties, political events, and oil prices should be conducted 

to raise awareness and organize scientific efforts. 

3.2.4. Weaknesses/Threats (WT) 

Marine tourism should be clustered in order to tackle challenges linked to legislation and 

governmental institutions and to promote cooperation among actors. Clustering the sector for 

regional development will be extremely beneficial. 

It should attempt to prohibit the sale of counterfeit brands while also conducting marketing and 

promotional operations to encourage the sale of the legitimate brand. 

Artificial bays can be built to solve the problem of a lack of shelters and mooring spaces. 

The number of waste collection centers should be raised by addressing the logistical and 

financial issues associated with the deployment of the blue card system. 

Conclusion 

"Marine tourism," a sort of tourism produced by the tourism and maritime sectors, is becoming 

increasingly popular. If marine tourism is adequately organized, it can contribute significantly 

to a country's tourism revenue. To strategically manage the sector, it is required to identify the 

sector's strengths and weaknesses, threats and opportunities, and establish the best strategy. The 

goal of this study is to identify short and long-term strategies by conducting a current condition 

analysis of the Kuşadası marine tourism sector. In this context, the existing situation is disclosed 

through face-to-face interviews with Kuşadası marine tourism stakeholders using the SWOT 

analysis approach, and short and long-term strategies are established using the TOWS Matrix 

method. The interview attendees are classified as service providers, central administration and 

local authority, non-governmental organizations, and information-producing institutions 

One of the most appealing characteristics of Kuşadası marine tourism is the inclusion of marine 

tourist components and diversity. The region offers cruise tourism, yacht tourism, water sports 

tourist, and daily boating activities. The region's former tourism destination status, awareness 

of marine tourism, presence of educational institutions, experienced service providers, and 

physical infrastructure are all significant assets. Ege Port appears as an essential strategic 

facility in terms of cruise tourism. It is the most important component of water sports that 

professional businesses direct the field. The existence of corporate firms in the sector, such as 

Ege Port and Setur Marina, strengthens the region's marine tourism power. 
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One of the weaker features of the Kuşadası marine tourism sector is seasonality, which is a 

major issue for all sorts of tourism. Companies' employment policies and human resource 

approaches, as well as a shortage of competent workers, have a negative impact on the sector. 

One of the sector's problems is a lack of proper promotion and marketing, as well as a lack of 

coordination among actors. The lack of adequate sheltering coves and anchorages has a severe 

impact on the region's daily boat companies as well as yachts visiting the region. 

In terms of faith and cultural tourism, Kuşadası has an important historical, archaeological, and 

cultural legacy. This is one of the region's most major marine tourism opportunities. The 

presence of various tourism kinds, the richness of local gastronomy, and the fact that Kuşadası 

is a 24-hour area provide significant prospects for marine tourism. 

One of the most serious dangers is a lack of bays in the region. It leads to tourists preferring 

competitive destinations. Exchange rates, pandemics, a drop in trust in the country, and political 

events all have a significant impact on the sector. 

The TOWS matrix, built using SWOT analysis, allows players in the marine tourism sector to 

analyze existing and future strategies by assessing the region's strengths and weaknesses, as 

well as opportunities and threats. It is hoped that through adopting six maxi-maxi plans, the 

region's assets and potential will be maximized. The four mini-maxi techniques established aim 

to overcome internal shortcomings that impede sector growth by maximizing opportunities 

arising from the external environment. Three maxi-mini strategies have been established by 

leveraging the industry's strengths to fight present threats. Five plans were devised within the 

scope of the mini-mini strategy, known as the worst case scenario, with the goal of minimizing 

both the sector's weaknesses and threats. As a result, the problems will be addressed, and they 

will be able to fully utilize the tourism potential. By competing with competitor destinations, it 

will make a significant contribution to the local and national economies. 

The academic contribution of this study is to fill the gap in the literature by analyzing of current 

situation and strategy development for Kuşadası Marine Tourism Sector. The goal of this study 

is to shed light on the sector's stakeholders and thus contribute to implementation through the 

strategies established as a consequence of the present situation analysis. 

Limitations and Recommendations of the Study 

The research has been carried out only Kuşadası Marine Tourism Sector. In future research, the 

SWOT analysis of the region can be assessed according to their weights using frequency 

analysis, and the developed strategies can be evaluated by sector authorities using the Delphi 

technique. 
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Özet 

Vergi, devlet açısından en önemli kamu gelirlerinden biridir. Mükellefler bakımından ise kendi 

kazançlarının bir kısmını devlete verdikleri psikolojik ve sosyal boyutları olan bir ödevdir. Vergilemede 

başarılı olmak için vergi uyumunu sağlamak amacıyla mükelleflerin vergiye bakışını olumlu etkileyecek 
ve vergi ödevlerini gerçekleştirmelerini kolaylaştıracak düzenlemelerin devlet tarafından yapılması 

gereklidir. Vergileme sürecinin şeffaflığı, vergi oranlarının ekonomik konjonktüre uygunluğu, vergi 

sisteminin karmaşık olmaması gibi çeşitli faktörler vergiye uyumu kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada 

Türkiye’deki vergi mükelleflerinin vergiye uyumu ekonometrik analizler yardımıyla araştırılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Vergi, Ekonomik Büyüme 

The Effect Of Tax Complıance On Economıc Growth: The Case Of Turkey 

Abstract 

Tax is one of the most important public revenues for the state. In terms of taxpayers, on the other hand, 

it is a duty with psychological and social dimensions that they give some of their earnings to the state. 
In order to be successful in taxation, in order to ensure tax compliance, regulations that will positively 

affect the taxpayer's view of tax and make it easier for them to fulfill their tax duties should be made by 

the state. Various factors such as the transparency of the taxation process, the compatibility of tax rates 
with the economic conjuncture, and the complexity of the tax system facilitate tax compliance. In this 

study, tax compliance of taxpayers in Turkey is investigated with the help of econometric analysis. 
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Giriş 

Vergiyle ilgili ödevlerin vergi mükellefleri tarafından vergi kanunlarına uygun şekilde doğru 

ve zamanında gerçekleştirilmesi vergi uyumunun tanımını oluşturmaktadır. Vergi 

mükelleflerinin vergiyle ilgili yasalara uyma dereceleri vergi uyumunun göstergesidir (Cullis 

ve Lewis, 1997: 310). Vergiye uyumu sağlamaktaki asıl amaç vergi ödeme işleminin herhangi 

bir kayıp olmadan gerçekleştirilmesidir. Vergi uyumunun ekonomik olarak araştırdığı temel 

problem “İnsanlar neden vergi öder?” sorusuna cevap bulmaktır (Feld ve Frey, 2007: 102).   

Vergileme sürecinde bulunan süreçler çeşitlidir. İktisadi, sosyal, kültürel ve mali yönlere sahip 

olan vergileme sürecinde belirleyici taraflar iki kesimdir. Bunlardan biri; amacı kamusal 

harcamaların finansmanını sağlamak olan devlet yetkilileri iken, diğeri kişisel vergi yükünü 

hafifletme çabasında olan vergi mükellefleridir. Bu iki belirleyici kesim vergileme sürecinin 

nasıl olacağını ortaya koyar ve vergi uyumuna doğrudan etki ederler (Kogler vd. 2013: 169-

170). Verginin ortaya konulmasından toplanmasına kadar geçen süreçte, bir bütün olarak vergi 

mükelleflerinin vergiyle ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun davranarak üzerlerine düşen 

kanuni ödevlerini doğru ve zamanında yerine getirmeleri durumunda vergi uyumu sağlanmış 

olur (Saruç, 2015: 23). 

Vergi mükellefleri her zaman vergiye uyum sağlamayabilir. Vergi mükellefleri vergiye uyum 

sağlamaması durumunda vergi ödememek için çeşitli tepkiler ortaya koyarlar. Vergi kaçırma 

ve vergiden kaçınma biçiminde ortaya çıkabilecek vergi uyumsuzluğu durumunda kamu kesimi 

zarara uğramaktadır. Bu tür tepkilerin maddi olduğu kadar ahlaki olarak da olumsuz yönleri 

vardır. En önemli etkilerden biri de vergi adaletinin bozularak toplumsal dengenin zarar 

görmesi ve bununla birlikte gelir politikaları ve harcama stratejilerinin bozulmasıdır. Vergi 

uyumsuzluğu sonucu mükelleflerin vergi yükümlülükleri ve devletin elde ettiği vergi hasılatı 

arasındaki fark (vergi boşluğu) artış gösterir ve kamu politikalarının güncellenme ihtiyacı 

doğar, toplumsal refah hedeflerinden sapılır (Weber, Fooken ve Herman 2014: 6).   

Vergiler, devletin sunmuş olduğu kamusal mal ve hizmetlerin finansmanını gerçekleştirmek 

üzere vatandaşlar tarafından yapılan cebri katkılar olarak değerlendirilebilir (Canbay, 2009: 4). 

Vergiler her ne kadar bir ödev olarak değerlendirilse de mükelleflerin kullanılabilir gelir, servet 

ve harcamalarına etki etmesi niteliğiyle mükellefler bakımından negatif bir takım etkilere sahip 

olan bir uygulamadır. Mükellefler vergiyi bir ödev olarak değil de bir yük olarak gördüklerinde 

ise bu yüklerini hafifletmek için yasal (vergiden kaçınma) ve yasal olmayan (vergi kaçırma) bir 

takım tepkiler gösterebilmektedirler (Karaaslan ve Sandalcı, 2015: 38). Mükelleflerin vergi 

boşluklarından faydalanarak vergi ödemeyecekleri alanlara yönelerek vergiden kaçınmaları 

durumu teoride her ne kadar vergi uyumsuzluğu olarak kabul edilmiyor olsa da tartışmaya açık 

bir durumdur (Benk ve Budak, 2015: 167). 

Bu çalışmada Türkiye’de 2001-2020 yıllarında GSMH, ekonomik büyüme ve KDV Faal 

Mükellef sayıları arasındaki ilişkiler Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Nedensellik 

testleriyle analiz edilmektedir. Son olarak GSMH ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

eşbütünleşme analizini gerçekleştirmek için Engle-Granger testi uygulanmaktadır. 
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1. Vergi Uyumu ve Katma Değer Vergisi 

İktisadi, sosyal, kültürel ve mali yönlere sahip olan vergileme süreci çok boyutlu bir süreçtir. 

Mükellefin vergiye uyum göstermesindeki en önemli etkenlerden biri de mükellefin vergiyi 

algılayış biçimidir. Mükellefin vergiyi olumlu veya olumsuz olarak algılaması birtakım 

etkenlere bağlıdır. Bireyin içerisinde bulunduğu toplumsal koşullar ve kültürel yapı, 

uygulanmakta olan vergi sistemine yönelik düşünceler, vergi kanunlarının şeffaf olması, açık 

olması ve anlaşılabilir olması gibi durumlar mükelleflerin vergiye uyumunu etkileyerek pozitif 

anlamda kamu gelirlerinde bir artış sağlayabileceği gibi negatif anlamda vergi kaçırma veya 

vergiden kaçırma gibi faaliyetlerin oluşumuna da sebebiyet verebilecektir. Vergi uyumunu 

oluşturan bileşenler arasında vergi oranlarının büyüklüğü, vergi kanunlarının uygulanışı, vergi 

mükelleflerinin tutumları, vergi denetmenlerinin davranışları, vergi cezalarının büyüklüğü, 

vergi ahlakının olup olmaması, sosyal normların etkinliği ve adalet sayılabilmektedir (Feld ve 

Frey, 2007, s. 115-116). 

Vergi uyumunu Katma Değer Vergisine uyum özelinde değerlendirecek olursak çalışmaların 

daha çok vergilerin ekonomik ve mali etkileri üzerinde odaklandıkları görülmektedir. KDV’ye 

uyum sağlamak isteyen bireylerin ekonomik karar alma davranışları etkilenmektedir. Özellikle 

1990’lı yıllardan itibaren vergi mükellefi bireylerin vergi bilinci, vergi ahlakı ve vergi baskısı 

gibi durumları sosyal ve psikolojik etkiler bakımından irdelenerek araştırılmaya başlanmıştır 

(Gürdal & Yavuz, 2017, s. 54). 

Vergiye uyum göstermeyen bireyler bunu iki şekilde gerçekleştirmektedirler. Birincisi, vergi 

mükellefi birey vergi ödevinin sorumluluklarının farkındadır ancak bu ödevini gerçekleştirmek 

için gerekli iradeye sahip değildir. Bu tür mükellefler vergiye uyum sağlamak yerine vergi 

kanunlarına karşı çıkarak kanunsuz yollara girişebilmektedirler. Bu durum literatürde karşımıza 

“vergi kaçırma” olarak çıkmaktadır. Vergi kaçırma niyetinde olan bir mükellef bilerek ve 

isteyerek vergiyle ilgili yasalara karşı çıkar ve devleti gelir kaybına uğratır. Vergiye uyum 

göstermeyen bazı bireyler ise bunu art niyetle gerçekleştirmeyen ikinci bir grubu 

oluşturmaktadır. Buna göre vergi ödevini gerçekleştirmek isteyen ve bunun için gerekli iradeye 

sahip olmasına karşın mükellef, vergi kanunlarını anlamayabilir veya yanlış yorumlayabilir. Bu 

durumda mükellef bilmeyerek ve istemeyerek de olsa vergiye uyum göstermeyebilir. Genel 

anlamda vergi uyumsuzluğunda olduğu gibi KDV’ye karşı uyumsuzlukta bireysel 

davranışlardan kaynaklanmaktadır. Vergi mükellefleri iradi veya gayri iradi olarak vergiye 

uyum göstermeyebilirler. Burada önemli olan gayri iradi olarak gerçekleşen vergi 

uyumsuzluğunu en aza indirebilmektir. İradi olarak gerçekleşen ve kanunlara karşı çıkarak 

gerçekleştirilen aktiviteler cezalandırılırlar ve bu kesim mükellefler kötü niyetlidirler. Ancak 

iyi niyetli olmalarına rağmen yanlış anlama, dalgınlık veya vergi kanunları hakkında tam bir 

bilgi sahibi olmamalarından dolayı vergiye uyum sağlayamayan mükelleflerin tekrar vergi 

sistemine dahil edilebilmesi kamu gelirlerini pozitif olarak etkileyecektir (Biberoğlu, 2006, 29-

30). 

Vergi uyumuna ilişkin yapılan çalışmalardaki bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır 

(Alm ve Mckee, 1998: 270):   
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 Vergi denetimlerinin sık yapılması vergiye uyumu özendirmektedir. 

 Vergi denetimlerinin rastgele zamanlarda yapılmasından ziyade düzenli olarak 

gerçekleştirilmesi vergi uyumu arttırmada daha fazla etkilidir. 

 Marjinal olarak vergiye uyumu arttıran etkenlerden biri de vergi ceza oranlarında 

meydana gelen artıştır. 

 Marjinal vergi oranlarında meydana gelen artış vergiye uyumu olumsuz olarak 

etkilemektedir. 

 Vergiye olan uyum arttıkça iş gücü arzı genişler. 

 Vergiye uyumu arttıran önemli bir etken de reel gelirde meydana gelen artışlardır.  

 Mükelleflerin ödedikleri vergi karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinden memnun 

olma dereceleri yükseldikçe daha fazla vergiye uyum göstermeye meyilli olurlar. 

 Teşvik edici bir unsur olarak vergiye uyum ödüllendirilebilir. 

 Mükellefler kendilerine adaletsiz davranıldığını hissettiği sürece vergiye uyum 

göstermemektedir. 

 Vergi afları sonrasında vergi suçlarına ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanmazsa 

mükelleflerin vergiye uyumu olumsuz olarak etkilenmektedir ve bir sonraki vergi affı 

döneminde bu durum ortaya çıkmaktadır. 

 Vergiye uyumu etkileyen en önemli etkenlerin başında sosyal kurallar, bireysel 

davranışlar ve hükümetlerce uygulanan politikalar gelmektedir. 

Resmi kayıtlara dahil edilmeyen, kanuni olarak belgeleri olmayan, yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarınca belirli kurallar dahilinde denetlenip kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplarına 

dahil edilemeyen ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamı kayıt dışı ekonomiyi oluşturmaktadır 

(Sarılı, 2002: 32). Vergilerin mükellefler üzerindeki ağırlığının fazla olması durumunda kayıt 

dışı ekonominin varlığından söz edilebilir. Her bir mükellefin çektiği vergi yüküne karşı 

gösterdiği tepki farklı olmaktadır. İktisadi teoriye göre vergilendirme düzeyi yükseldikçe 

mükelleflerin gösterdiği tepki de büyüyecektir. Buna göre vergi oranlarının yüksek olması 

mükelleflerin vergi kaçırma davranışını gerçekleştirmeye teşvik edecektir. Dolayısıyla vergi 

oranları, kaçırılan vergi miktarı ve kayıt dışı ekonominin oluşmasında sebep-sonuç ilişkisine 

dayanan bir bağ söz konusudur (Erkuş & Karagöz, 2009, s. 128). 

2. Literatür İncelemesi 

Demir ve Kaya (2017) çalışmalarında bireylerin vergi ödevlerini eksiksiz ve zamanında 

kendiliğinden yerine getirmelerinin önemine vurgu yaparak bu durumun vergi uyumu olarak 

ifade edildiğini, bunu etkileyen en önemli faktörlerden birinin de vergi algısı olduğunu 

belirtmiştir. Vergi kaynaklarından birisi olan tarım sektörünün GSYH’nin %6-7 gibi oranını 

oluşturduğundan bahseden çalışmada tarım sektöründe genelde gerçek usulde vergilendirme 

olmadığından dolayı kayıt dışılığın fazla olduğu üzerinde durulmuştur. Çalışmada Antalya ili 

özelinde çiftçilerin vergi algıları, vergi uyum düzeyleri ve vergi sistemi hakkındaki düşünceleri 

araştırılmıştır. Sonuç olarak her ne kadar reelde diğer mükelleflere kıyasla vergi yükleri düşük 

olsa da, ankete katılan çiftçilerin büyük bir çoğunluğu vergi oranlarını ve vergi yüklerinin 
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yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Vergi bilinç düzeyi konusunda diğer mükelleflerden pek bir 

fark göstermeyen çiftçi mükellefler; vergi algısı bakımından değerlendirildiğinde tarımsal 

desteklerden yararlanan çiftçilerin vergi algılarının tarımsal desteklerden yararlanmayan 

çiftçilere göre daha pozitif olduğu gözlemlenmiştir. 

Tekin ve Gürçam (2019) çalışmalarında bireylerin tutum ve davranışlarını belirlemede her 

zaman rasyonel davranışların etkili olmadığı, bireylerin o dönemde içinde bulundukları 

psikolojik durumlarının da tutum ve davranışlarını etkilediğini belirterek davranışsal iktisadın 

önemine vurgu yapmışlardır. Davranışsal iktisat ve vergi uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bu çalışmada ilk olarak davranışsal iktisadın teorik çerçevesi tanımlanmış daha sonra vergi 

uyumuyla ilişkilendirilerek gönüllü uyum/gönüllü uyumsuzluk temaları altında vergi uyumu ile 

davranışsal iktisadın ilişkisi açıklanmıştır. 

İpek ve Kaynar (2009) çalışmalarında vergi sisteminin verimli olması için vergi uyum 

düzeyinin yüksek olması gerektiği üzerinde durarak vergi uyumuna etki eden çeşitli faktörler 

arasında demografik faktörlere dikkat çekmektedirler. Vergi uyumuna etki eden yaş, medeni 

durum, cinsiyet, aile yapısı ve eğitim durumu gibi demografik faktörlerin anket yöntemiyle 

incelendiği çalışmada mükelleflerin vergiye yaklaşımında demografik farklılıklarının ne 

derecede önemli olduğunu araştırmışlardır. Çalışma sonucuna göre vergiye uyumun 

benimsenmesinde demografik faktörlerle birlikte vergi ödeme gücü, vergi bilinci ve ahlakı, 

siyasal iktidarı kabullenme, devlete güven gibi faktörlerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Serim (2015) çalışmasında vergiye uyumun sağlanması ve arttırılması için kamu otoritesinin 

düzenleyici olarak sistemde olması ve mükellefin çevresinin önemine vurgu yapmıştır. 

Mükelleflerin genel anlamda toplanan vergilerin nerelere harcandığı üzerinde bilgi sahibi 

olmak istediklerini belirten çalışmada 336 vergi mükellefi alan araştırması yoluyla 

incelenmiştir. Mükelleflerin çevrelerinin de vergiye uyuma olumlu veya olumsuz bir etki 

yaptığının ortaya çıkarıldığı çalışmada vergi mükelleflerinin verdikleri vergilerin hangi 

alanlarda harcandığını bilmesi durumunda vergiye gösterdikleri uyumun arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Didinmez ve Seçilmiş (2018) çalışmalarında vergi idaresinin mükelleflerin vergi uyumunu 

nasıl arttırabileceği üzerinde durmuşlardır. Teorik anlamda vergi uyumunun gelişim süreci 

incelendikten sonra vergi idaresinin mükelleflerle arasındaki güç ve güven dengesini tartışmak 

amacıyla vergi iklimi, kaygan zemin ve psikolojik vergi sözleşmesi gibi yaklaşımlar üzerinden 

inceleme yapılmıştır. 

Yücedoğru ve Ören (2017) çalışmalarında hem vergi mükellefi sayısı bakımından hem de 

devletin elde ettiği toplam vergi gelirleri içerisinde ilk sırada yer alan ve ilk olarak 1985 yılında 

uygulanmaya başlayan Katma Değer Vergisi’ni (KDV) incelemişlerdir. KDV’ye olan uyumun 

artması durumunda kayıt dışı ekonominin azalmasıyla beraber vergi gelirlerinde kayda değer 

bir artış olacağını belirten çalışmada mükelleflerin KDV uyumları ile perakende satış fişi veya 

fatura alma alışkanlıkları literatür üzerinden incelenmiştir. 
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Bergman ve Nevarez (2006) çalışmalarında Arjantin ve Şili özelinde KDV vergi beyannamesi 

bilgileri ve uygulama verilerini analiz ederek vergi mükelleflerinin vergiye uyumunu 

araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre Arjantin ve Şili’deki vergi kaçakçılığının devletin 

uyguladığı bir takım yaptırımlar nedeniyle artışa geçtiği ve bunun da ekonomi üzerinde 

olumsuz sonuçlara neden olduğu ortaya konulmuştur. 

Durkaya ve Ceylan (2006) çalışmalarında Türkiye’de veri gelirleri ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Uzun dönemli ilişkiyi tespit edebilmek amacıyla Engle-

Granger testi kullanılırken kısa dönemli ilişki Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. 

Sonuçlara göre ekonomik büyüme ile dolaysız vergiler arsında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın dolaylı vergiler ve ekonomik büyüme arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 

3. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada analiz edilmek üzere kullanılan veriler KDV Faal Mükellef Sayısı (KDV Faal), 

ekonomik büyüme oranları (growth) ve 2010 bazlı Amerikan Doları cinsinden Gayri Safi Milli 

Hasıla (GSMH) (gdp) miktarlarından oluşmaktadır. GSMH miktarları ve ekonomik büyüme 

oranları World Development Indicators (WDI) üzerinden elde edilmiştir. KDV Faal Mükellef 

Sayısına ise Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ulaşılmıştır. 2001-2020 yıllarını kapsayan 

çalışmada Türkiye için GSMH, ekonomik büyüme ve KDV Faal Mükellef sayıları arasındaki 

nedensellik ilişkileri Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Nedensellik testleriyle analiz 

edilmiştir. Son olarak GSMH ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin eşbütünleşme analizini 

gerçekleştirmek için Engle-Granger testi uygulanmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Birim Kök Testleri 

Türkiye’de 2001-2020 dönemi için KDV Faal Mükellef Sayısı, ekonomik büyüme oranları ve 

GSMH miktarlarından oluşan değişkenlerle yapılacak nedensellik ve eşbütünleşme testlerine 

geçmeden önce bu değişkenlerin durağanlığı birim kök testleriyle sınanmalıdır. Serilerin 

durağan olması durumunda gerçekleştirilecek analizlerin de güvenirliliği artmaktadır. 

Dolayısıyla ilk aşama olarak serilerin durağanlığı Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-

Perron birim kök testleri ile değerlendirilecektir. 

Hata terimleri arasında bir korelasyonun olmadığını varsayan Dickey-Fuller birim kök testi tüm 

aşamalar için bu önermenin geçerli olduğunu varsayarak işlemleri gerçekleştirir. Bu nedenle 

Dickey-Fuller testinin geçerliliğine hata terimlerinin otokorelasyona sahip olduğu durumlarda 

şüpheyle bakılmaktadır ve sonuçların güvenirliliği tartışılmaktadır. Bu sorunu giderebilmek 

amacıyla bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri modele bağımsız değişken olarak 

yerleştirilmiş ve ortaya çıkarılan bu yeni yönteme Genişletilmiş Dickey-Fuller testi 

(Augmented Dickey Fuller, ADF) adı verilmiştir. Bu testle birlikte değişkenlerden birinin sahip 

olduğu gecikmeli değerler analize dahil edilerek otokorelasyon probleminin oluşmasının 

engellenmesi amaçlanmıştır. ADF testi için oluşturulan ekonometrik denklem aşağıdaki gibidir 

(Dickey ve Fuller, 1981: 1057-1072): 
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Phillips-Perron (PP) birim kök testinde ise hata terimlerinde var olan şartlı heteroskedastisiti ile 

birlikte otokorelasyonun belirli olmayan şekillerinin de analize dahil edilmesiyle birlikte 

parametrik bir özellik göstermeyen düzeltme yapılmaktadır. Her iki birim kök testi için de t 

istatistik değeri saha önce belirlenen sabit kritik değerlerden yüksek olması durumunda H0 

hipotezi reddedilmektedir (Mucuk ve Alptekin, 2008: 164). 

Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları 

Augmented Dickey Fuller(ADF) Test Sonuçları 

 Sabitli ve Trendli Model 

Değişkenler t-İstatistiği 
%1 Seviyesi Kritik 

Değeri 

Maksimum 

Gecikme 

Uzunluğu 

Bilgi Kriteri 
Olasılık 

Değeri 

GSMH -2.393874 -4.532598 4 Schwarz  0.3704 

GSMH (birinci 

fark) 
-4.586589 -4.616209 4 Schwarz 0.0106** 

Ekonomik 

Büyüme 
-4.271727 -4.532598 4 Schwarz 0.0165** 

KDV Faal 

Mükellef Sayısı  
 1.690844 -4.667883 4 Schwarz  0.9999 

 KDV Faal 

Mükellef Sayısı  

(birinci fark) 

-6.036754 -4.571559 4 Schwarz 0.0007*** 

Phillips-Perron(PP) Test Sonuçları 

 Sabitli ve Trendli Model 

Değişkenler t-İstatistiği 
%1 Seviyesi Kritik 

Değeri 

Tahmin 

Metodu 

Bant 

Genişliği 

Olasılık 

Değeri 

GSMH  -2.283446 -4.532598 
Barlett 
Kernel 

Newey-West 0.4220 

GSMH (birinci 

fark) 
-6.579332 -4.571559 

Barlett 

Kernel 
Newey-West 0.0003*** 

Ekonomik 

Büyüme 
-4.278452 -4.532598 

Barlett 

Kernel 
Newey-West 0.0163** 

KDV Faal 

Mükellef Sayısı  
-2.696363 -4.532598 

Barlett 

Kernel 
Newey-West  0.2483 

KDV Faal 

Mükellef Sayısı  

(birinci fark) 

-5.823002 -4.571559 
Barlett 

Kernel 
Newey-West  0.0010*** 

*** %1 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

** %5 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

* %10 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tüm değişkenleri %1 anlamlılık düzeyine göre analiz edildiği birim kök testlerinde Tablo 1’de 

görüldüğü üzere GSMH değişkeni ADF ve PP testlerinde düzey seviyesinde birim kök içerdiği 

için farkı alınmış ve durağanlaştırılarak olasılık değeri ADF için 0.0106 ve PP için 0.0003 

olarak belirlenmiştir. Ekonomik büyüme değişkeni ise her iki birim kök testi için düzeyde 

durağan olup ADF için 0.0165 ve PP için 0.0163 olasılık değerlerine sahiptir. Son olarak KDV 

Faal Mükellef Sayısı da düzey seviyesinde birim kök içerdiğinden dolayı fark alma işlemine 
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gidilerek durağanlaştırılmış, ADF için 0.0007 olasılık değerine sahip olurken PP için  0.0010 

olasılık değeri saptanmıştır. 

4.2. Nedensellik Testleri 

İki farklı değişkenin yıllar, aylar veya günler vb. itibariyle zamana yayılacak biçimde sahip 

oldukları değerleri göz önüne alınarak, değişkenlerin birinin geçmiş değerlerinin analiz 

edilmesiyle diğer değişkenin geleceğe yönelik alabileceği değerlerin etkilenmesi durumuna 

genel anlamda nedensellik denilmektedir. Bir başka deyişle, X ve Y değişkenlerinin olduğu bir 

analizde X değişkeninin geçmişte sahip olduğu değerlerin Y değişkeninin gelecekte elde 

edeceği değerlere etkide bulunması durumuna Granger nedensellik denilmektedir. Granger 

Nedensellik analizin ekonometrik gösterimi aşağıdaki gibidir (Takım, 2010: 12): 

1

1 1

n n

t i t i j t j t

i j

X Y X u  

 

   
 

(2) 

2

1 1

n n

t i t i j t j t

i j

Y Y X u  

 

   
 

(3) 

Nedensellik ilişkisi yapısı gereği önkoşul olarak durağan değişkenler istemektedir. 

Eşbütünleşme ve durağanlık gibi önkoşullarının olması Granger Nedenselliğin uygulanma 

alanını daraltmaktadır. Bu testin daha geniş alanlarda uygulanması, aşağıda ekonometrik 

gösterimi belirtilen,  Toda-Yamamoto Nedensellik testinin geliştirilmesi ile mümkün hale 

gelmiştir (Yardımcıoğlu ve Beşel, 2013: 2205). 
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(5) 

Tablo 2: Nedensellik Testi Sonuçları 

Granger Nedensellik Ki-Kare Değeri Olasılık 

KDV Faal Mükellef Sayısı 

↛ GSMH 

6.44E-05 0.9936 

GSMH ↛ KDV Faal 

Mükellef Sayısı 

 0.007948 0.9290 

Ekonomik Büyüme ↛ KDV 

Faal Mükellef Sayısı 

 0.242427 0.6225 

KDV Faal Mükellef Sayısı 

↛ Ekonomik Büyüme 

 1.868144  0.1717 

Toda-Yamamoto 

Nedensellik 

Ki-Kare Değeri Olasılık 

KDV Faal Mükellef Sayısı 

↛ Ekonomik Büyüme 

3.145983 0.0761 

Ekonomik Büyüme ↛  

KDV Faal Mükellef Sayısı 

1.201924 0.2729 

GSMH → KDV Faal 

Mükellef Sayısı 

9.480321 0.0087*** 
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KDV Faal Mükellef Sayısı 

↛ GSMH 

 1.170203 0.5570 

*** %1 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

** %5 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 
* %10 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

İlgili değişkenler için yapılan nedensellik testlerine göre genel anlamda nedensellik 

saptanamamıştır. Tablo 2’de görüldüğü üzere KDV Faal Mükellef Sayısı ve ekonomik büyüme 

arasında karşılıklı olarak hem Granger hem de Toda-Yamamoto nedenselliği tespit 

edilememiştir. KDV Faal Mükellef Sayısı ve GSMH arasında ise herhangi bir Granger 

nedensellik olmamasına karşın; GSMH’den KDV Faal Mükellef Sayısına doğru bir Toda-

Yamamoto nedenselliğine rastlanmıştır.  

4.3. Eşbütünleşme Testi 

İki aşamadan oluşan Engle Granger eşbütünleşme testinin ilk aşamasında hata teriminin tahmin 

edilebilmesi için en küçük kareler yönteminden yararlanılır, daha sonraki aşamada ise hata 

terimi test edilerek birim kökün varlığı sınanır ve durağanlık elde edildiği takdirde değişkenler 

eşbütünleşiktir kanısına varılır. Bununla beraber değişkenlerin düzey seviyelerinde de birim 

kök içermedikleri ve durağan oldukları varsayımı altında bu serilerin de eşbütünleşik olduğu 

kabul edilmekle birlikte uzun dönemli regresyon analizlerinin yapılmasına uygun olmaktadırlar 

(Yücel ve Yanar, 2005: 490). 

Tablo 3: Engle-Granger Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Dependent Tau-Statistic Prob. Z.Statistic Prob. 

GSMH -4.843392  0.0066*** -53.13934  0.0000*** 

KDV Faal 

Mükellef Sayısı 

-7.010738  0.0001*** -13.36514  0.0878* 

*** %1 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

** %5 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

* %10 anlamlılık düzeyinde istatiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Engle-Granger eşbütünleşme testi sonucuna göre Türkiye’de 2001-2020 dönemi için Gayri Safi 

Milli Hasıla ve KDV Faal Mükellef Sayısı serilerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Tablo 3’de görüldüğü üzere olasılık değerleri %5 düzeyinde değerlendirildiğinde 

GSMH ve KDV Faal Mükellef Sayısı değişkenlerinin birlikte hareket ettikleri 

gözlemlenmektedir. 

Sonuç 

Mükellefler açısından vergiye uyum göstermelerini etkileyen çeşitli faktörler mevcuttur. 

Mükelleflerin vergiye uyum sağlamalarını ve gönüllü olarak vergi ödemelerini sağlayan en 

önemli faktörlerden biri vergi bilincine sahip olmalarıdır. Mükelleflere karşı uygulanan vergi 

denetimleri ve para cezaları gibi uygulamalar mükellefler üzerinde farklı sonuçlar 

doğurabilmektedir. Bir kesim mükellefler bu tür uygulamalara pozitif tepki göstererek vergiye 

olan uyumlarını arttırırken; diğer kesim mükellefler bu tür uygulamalara negatif tepki 

göstererek vergiye uyum sağlamamaktadırlar. Vergisini düzgün bir biçimde ödeyen mükellefler 

olduğu gibi vergi ödemekten kaçınan ve hatta vergi kaçırma yoluna giden farklı mükellef 



 

90 
(ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings  

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

çeşitleri de mevcuttur. Mükelleflerin vergiye uyumuna etki eden bir başka önemli faktör de 

mükellefleri bir vergi ahlakına sahip olmalarıdır. Vergi ahlakına sahip olan mükellefler vergiyi 

bir ödev olarak görüp kamu kesiminin gerçekleştireceği hizmetlere bir katkı olarak vergilerini 

verirler. Bununla birlikte mükelleflerin içerisinde bulunduğu sosyal ortam ve etraflarında 

süregelen vergi kültürü de mükelleflerin vergiye uyum derecelerini etkileyen önemli bir 

faktördür. 

Bu çalışmada Türkiye’de 2001-2020 dönemi için GSMH, ekonomik büyüme ve KDV Faal 

Mükellef sayıları arasındaki ilişkiler Granger Nedensellik ve Toda-Yamamoto Nedensellik 

testleriyle analiz edilmiştir. İlgili değişkenler arasında herhangi bir Granger Nedensellik tespit 

edilememiştir. Toda-Yamamoto Nedensellik testi sonucunda ise GSMH’den KDV Faal 

Mükellef Sayısına doğru bir nedensellik bulunmuştur. Buna göre KDV Faal Mükellef 

Sayısındaki değişmelerin GSMH’nin Toda-Yamamoto nedeni olduğu söylenebilir. İlgili dönem 

için Engle-Granger eşbütünleşme testi gerçekleştirildiğinde ise Türkiye’de Gayri Safi Milli 

Hasıla ve KDV Faal Mükellef Sayısı serilerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

sonuçla beraber vergi mükelleflerinin vergiye uyum sağlamaları veya vergiye karşı vergiden 

kaçınma/vergi kaçırma gibi tepkiler geliştirmeleri durumunda GSMH’nin olumlu/olumsuz 

etkileneceği ortaya konulmuştur. 
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Türkiye’de Tasarruf Yetersizliği ve Borçlanma İlişkisinin 

Değerlendirilmesi 

YÖK 100/2000 Doktora Öğrencisi, Yeşim ÇAM
1
  

Arş. Gör. Merve BEYDEMİR
2
  

Özet 

Gelirlerin tüketimden arta kalan kısmı olarak tanımlanan tasarruflar, yatırımların yapılması ve 

dolayısıyla sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

Ancak pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yatırımları karşılayabilecek seviyede 

gerçekleşmemektedir. Kişi başına düşen milli gelirin düşüklüğü ve katma değer yaratmayan yatırımların 
gerçekleştirilmesi tasarruf eğilimini olumsuz etkilemektedir. Bu şekilde yatırımların iç tasarruflarla 

karşılanamadığı durumda dış kaynaklara başvurma yoluna gidilmektedir. Tasarruf açıkları ve 

dolayısıyla başvurulan borçlanma, ülke ekonomilerini pek çok yönden olumsuz etkilemektedir. 
Çalışmada Türkiye’de kamu ve özel sektör tasarruf oranlarının ne seviyede gerçekleştiği ve tasarrufların 

yatırımları karşılama düzeyi incelenmektedir. Tasarrufların yetersiz olduğu durumda başvurulan iç ve 

dış borç kaynaklarının kamu ve özel sektör oranları, kamu kesiminin borçlanma gereğinin tutarı ve 

tasarruf ile borçlanma ilişkisinin ülke ekonomisine etkileri değerlendirilmektedir. Türkiye’de 
tasarrufları arttıracak düzenlemeler yapılmış olsa da kalkınma amacını gerçekleştirecek yönde gelişme 

sağlanamamıştır.  Oluşan tasarruf açıklarını gidermek için de daha çok borçlanma yoluna başvurulmuş 

ve faiz-borç sarmalı oluşmuştur. Bu kapsamda borçlanma gereksinimini azaltacak şekilde tasarruf 
seviyenin sağlanabilmesi için ülkenin yapısal durumu göz önüne alınarak politikaların gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Borçlanma, Yatırım, Milli Gelir 

Evaluation of the Relationship Between Insufficient Savings and Borrowing 

in Turkey 

Abstract 

Savings, defined as the remainder of income from consumption, are of great importance for making 
investments and thus realizing sustainable growth and development. However, as in many developing 

countries, it is not realized at a level that can meet the investments in Turkey. The low per capita income 

and the realization of investments that do not create added value negatively affect the saving tendency. 

In this way, in cases where investments cannot be met by domestic savings, external resources are 
resorted to. Savings deficits, and therefore borrowing, have a negative impact on national economies in 

many ways. In the study, the level of public and private sector savings rates in Turkey and the level of 

savings to meet investments are examined. The public and private sector ratios of domestic and foreign 
debt resources applied in case of insufficient savings, the amount of public sector borrowing requirement 

and the effects of the relationship between savings and borrowing on the country's economy are 

evaluated. Although arrangements have been made to increase savings in Turkey, no progress has been 
made to achieve the development goal. In order to eliminate the savings deficits, more borrowing 

methods were used and an interest-debt spiral was formed. In this context, it is necessary to implement 
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policies by taking into account the structural situation of the country in order to achieve the level of 

savings that will reduce the borrowing requirement. 

Keywords: Saving, Borrowing, Investment, National Income 
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Giriş 

Tasarruflar sürdürülebilir bir ekonominin sağlanabilmesi yolunda önemli etkenlerden biridir. 

Gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarruf, bireyler kadar ülke ekonomileri için de büyük önem 

taşımaktadır. Yurt içi tasarruflardaki artışın ülke ekonomisine olumlu yönde etki etmesi, 

uygulanan tasarruf ve yatırım politikalarının verimliliği ve kalitesine bağlıdır. Tasarrufların bu 

şekilde üretken alanlarda kullanılmasıyla milli gelirde artış yaşanacak ve sürdürülebilir bir 

büyüme gerçekleşecektir. Ancak yurt içi tasarrufların yetersizliği, ülkelerin sürdürülebilir 

ekonomik büyüme ve finansal istikrar sağlayabilmesinin önünde büyük bir engel 

oluşturmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin gündemini, ulusal tasarrufları arttırma 

yönündeki ekonomi politikaları önemli ölçüde meşgul etmektedir (Akın, 2018: 1). 

Tasarruf yetersizliği gibi ekonomik faktörler dolayısıyla kamu giderleri olağan kamu gelirlerini 

sürekli olarak aşmaktadır. Bu şekilde oluşan kamu açığının, vergi gelirlerinin artırılarak ve 

harcamaların kısılarak kapatılması kısa vadede gerçekleşmeyebilir. Bu kapsamda farklı 

finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Seçilecek finansman kaynakları da ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi koşullara göre tercih edilmektedir. Böylece kamu 

kesimi açıklarının finansmanında kullanılacak yöntemlerden biri de iç ve dış borçlanmadır 

(Türkal, 2020: 152). Bu şekilde kamu kesimine finansman sağlanmakta ancak ülke 

ekonomilerine çeşitli olumsuz etkileri de söz konusu olmaktadır. İç borçlanma yoluyla finanse 

edilmesi dışlama etkisi oluşturarak ekonomik büyümeyi ve gelir dağılımını olumsuz 

etkilemektedir. Dış borçlanma ise döviz krizine yol açmaktadır (Şen vd., 2007: 2).  

Ülkelerin büyüme ve kalkınma hedeflerinde tasarrufların gerekliliği ve tasarruf yetersizliği 

durumunda başvurulan borçlanmanın yarattığı olumsuz etkilerin önemine ithafen bu çalışmada, 

Türkiye’de tasarruf seviyesi ve yatırımlar kamu ve özel kesim açısından değerlendirilmekte, 

tasarrufların yetersiz olduğu durumda başvurulan yöntemlerden biri olan borçlanmanın, özel 

kesim ve kamu kesiminde nasıl kullanıldığı ve tasarruflar ile olan ilişkisi incelenmekte ve 

çözüm önerileri sunulmaktadır. 

1. Tasarruf Yetersizliği Kavramı ve Türkiye’de Tasarruflar  

Tasarruf, kullanılabilir gelirin tüketimden arta kalan kısmı biçiminde tanımlanmaktadır.  

Tasarruflar, ihtiyati tedbir ve yaşam boyu gelir olarak iki farklı amaç ile gerçekleştirilmektedir. 

Geleceğin gelir belirsizliği ve bireylerin risk altında olması gelirlerinin tamamını tüketmekten 

kaçınırlar, tasarrufa yönelirler. İkinci olarak bireyler emekli olduklarında harcamalarını finanse 

edebilmek için çalışırken kazançlarından tasarruf etmeleri gerekmektedir (Weale 2009: 4). 

Tasarrufun amacı, iyi dönemde gelirden birikim yapıp kötü dönemde tüketim imkânı 

oluşturacak şekilde tüketimi zamana yaymaktır. Daha da önemlisi, yatırımların finansmanı 

tasarruflar ile sağlandığından ekonomik kalkınma açısından bakıldığında tasarruf düzeyi büyük 

önem arz etmektedir. Tasarruf, ulusal ve yabancı tasarruf şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ulusal 

tasarruf, özel sektör tasarrufu ve kamu sektörü tasarrufundan oluşmaktadır. Ulusal tasarrufların 

düzeyi ekonominin yeni sermaye oluşturma kapasitesini belirlemekte, bu nedenle de önemli bir 

makroekonomik ölçüt olarak değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle, bir ekonominin sağlıklı 
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büyümesinde hayati öneme sahip olan yatırımların gelişimi, ulusal tasarruflara bağlıdır. Bu 

kapsamda söz konusu tasarruflar yetersiz olduğunda ise yatırımlardan vazgeçmek veya dış 

tasarruflara başvurmak gerekecektir. Dış tasarruf ise yabancı sermayeyi kısa veya uzun vadeli 

olarak ülkeye çekmek ya da borçlanma yapmak yoluyla gerçekleşmektedir (Karagöl ve Özcan, 

2014: 9).  

Türkiye’de yurt içi tasarruflar kamu kesimi tasarrufları ve hane halkı ile şirketlerin tasarruflarını 

içeren özel kesim tasarruflarından oluşmaktadır. Kamu tasarrufları, kamu kesiminin 

kullanılabilir geliri ile gideri arasındaki farktan oluşmakta ve kamunun ekonomideki payına 

bağlı olarak değişmektedir. Özel sektör tasarruflarında bir değişiklik söz konusu olmadığında 

kamu tasarruflarındaki azalma toplam tasarrufları azaltmaktadır (Sinan, 2015: 61). Kamu 

tasarrufunun oluşabilmesi için ise kamu gelirlerinin, kamu giderlerinden fazla olması 

gerekmektedir. Ancak kamu tasarruflarının da her zaman pozitif değerde olması olası değildir. 

Çoğu gelişmekte olan ülkede olduğu gibi kamu harcamalarının kamu gelirlerini aştığı 

durumlarda kamu tasarrufları eksi değerde olmaktadır. Bu durumda ülke ya kamu gelirlerini 

artırmalı ya da kamu harcamalarını kısmalıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir 

düşüklüğünden dolayı vergileri artırarak kamu gelirlerini artırmak zordur. Yine bu ülkelerde 

devlete yüklenen pek çok görevden dolayı harcamaların azaltılması da kolay değildir. Bu 

yüzden devlet tasarruf açığını kapatmak için vergi gibi zorunlu tasarruflara ya da yurt dışı 

tasarrufa başvurmaktadır (Barış ve Uzay, 2015: 16). Özel tasarruflar ise hane halkı gelirlerinin 

tüketimden geriye kalan harcanmayan kısmı olarak tanımlanmaktadır. Özel kesim 

tasarruflarının içerisinde sadece hane halkı tasarrufu bulunmamaktadır. Nitekim kamu kesimi 

dışındaki firma veya kurumların tasarrufları da bu kapsama girmektedir. Yani ekonomideki 

devlet dışındaki diğer aktörlerin gönüllü veya zorunlu yapmış olduğu tasarrufların toplamı, özel 

kesim tasarrufları olarak ifade edilmektedir (Şengür ve Taban, 2016: 32). Hane halkının tasarruf 

davranışları üzerine yapılan çalışmalarda, bireylerin tasarruf davranışını etkileyen birçok faktör 

belirlenmiştir. Bunlar; bireyin geliri, faiz oranı, enflasyon gibi makro değişkenler ile yaş, 

cinsiyet, eğitim ve iş durumu, şehirleşme oranı, yaşam beklentisi gibi demografik değişkenler 

olarak sıralanabilir (Barış ve Uzay, 2015: 17). 



 

 

 

 (ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings 
97 

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

 

Grafik 1: Türkiye'de Tasarrufların Görünümü (1998-2020) 

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2022. 

Grafik 1’de 1998-2020 döneminde Türkiye’de yurt içi tasarruflar, özel ve kamu tasarrufu olarak 

gösterilmektedir. Toplam yurt içi tasarruflara bakıldığında en düşük oran 2011 yılında % 19 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Daha sonra artan bir seyir izlerken 2008 küresel kriz etkisiyle 

tekrar düşüş yaşanmıştır. Ekonomik krizlerle mücadelede uygulanan politikalar kapsamında 

artış göstererek 2020 yılında % 26,9 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca toplam yurt içi 

tasarrufların içerisinde özel tasarrufların payının yüksek olması dikkat çekmektedir. 2001 

yılından günümüze kadar olan dönemde toplam tasarrufların kamu ve özel sektör arasındaki 

dağılımında oldukça sert bir değişim yaşanmıştır. 2001 yılında % 7 oranında açık veren kamu 

kesimi tasarrufları, bu tarihten itibaren artarak 2005 yılında kamu tasarruf fazlasına 

dönüşmüştür (Oktayer ve Susam, 2007: 29-30).  2009 yılında küresel krizin ve 2020 yılında 

yaşanan Covid-19 salgınının etkileriyle negatif değerler almıştır. 2001 yılından itibaren özel 

kesim tasarruflarında ise önemli ölçüde azalma görülmüştür. Özel kesim tasarruflarının oranı 

2001 yılında % 27 düzeyinde iken bu oran 2010 yılı itibarıyla % 19 seviyesine gerilemiştir. Bu 

tarihten itibaren artarak 2020 yılında % 27,8 seviyesine ulaşmıştır.  

Tablo 1: Ekonominin Genel Dengesi (GSYH’ye oranla)(1998-2020) 

Yıllar Kamu 

Tasarrufu 

Kamu 

Yatırımı  

Kamu Tasarruf 

Yatırım Farkı  

Özel 

Tasarruf 

Özel 

Yatırım  

Özel Tasarruf 

Yatırım Farkı  
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1999 -4,8 4,8 -9,7 26,4 16,4 1,0 

2000 -3,3 5,0 -8,3 24,2 18,7 5,4 

2001 -7,0 4,0 -11,0 27,7 14,1 13,6 

2002 -4,7 4,7 -9,4 26,4 16,4 10,0 

2003 -4,0 3,5 -7,5 23,9 18,9 5,0 

2004 -0,9 3,2 -4,1 22,4 22,1 0,3 

2005 2,7 3,8 -1,1 20,1 23,2 -3,1 

2006 4,0 3,5 0,5 20,0 26,0 -6,0 

2007 2,3 3,7 -1,4 21,0 25,0 -4,0 

2008 1,6 4,0 -2,4 22,3 24,8 -2,5 

2009 -0,8 4,2 -5,0 22,2 18,8 3,4 

2010 1,5 3,8 -2,3 19,8 23,1 -3,3 

2011 3,4 3,8 -0,4 19,0 27,4 -8,4 

2012 2,6 3,9 -1,3 20,1 24,3 -4,1 

2013 2,9 4,2 -1,3 20,2 25,4 -5,2 

2014 2,6 3,7 -1,1 21,8 25,2 -3,4 

2015 3,6 4,0 -0,4 20,9 24,1 -3,2 

2016 2,7 4,0 -1,3 21,7 24,1 -2,4 

2017 2,4 4,2 -1,8 23,0 26,7 -3,7 

2018 1,7 4,4 -2,7 24,4 25,1 -0,7 

2019 0,0 3,5 -3,5 26,0 21,3 4,7 

2020 -1,0 -3,1 -4,1 27,8 28,7 -0,9 

Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2022. 

Tablo 1’de 1998-2020 yıllarına ait yurt içi tasarrufların ve sabit sermaye yatırımlarının GSYH 

içindeki payı yer almaktadır. Kamu kesimine bakıldığında tasarruf oranı 2001 krizi, 2008 krizi 

ve Covid-19 salgını nedenleriyle negatif değerler almıştır. Kamu yatırımları ortalama bir 

seviyede gerçekleşirken 2020 yılında % -3,1 oranında gerçekleşmiştir. Kamu tasarruf yatırım 

açığında ise 2006 yılı haricinde genel olarak negatif değerler almış, kriz dönemlerinde fark 

giderek açılmıştır. Özel kesime bakıldığında tasarruf ve yatırımlarda artış ve azalışlar 

görülmüştür. Özel tasarruf yatırım açığı ise 2004 yılına kadar pozitif değerler alırken bu tarihten 

itibaren negatif değer almaya başlamıştır.  

Özellikle 2001 yılından sonra özel tasarrufların gerilemeye başladığı, buna karşılık olarak kamu 

tasarruf oranının yükseldiği görülmektedir. Bu dönemde özel sektörde tasarruf açığının ortaya 

çıkmasının sebebi, yatırım harcamalarının hızla genişlemesi ve kamu tasarruflarındaki artışın 

özel sektörü dışlama etkisi yaratmadığı söylenebilir. Buna karşılık kamu tasarruflarında 

meydana gelen artış, kamu harcamalarındaki azalmadan çok kamu gelirindeki artıştan 

kaynaklanmıştır. Kamunun uyguladığı maliye politikalarına bağlı olarak, özel kesimin 

harcanabilir gelir içindeki payı azalırken kamu kesiminin payı artmıştır. Ancak 2001 sonrasında 

özel tasarruflardaki azalmaya karşılık kamu tasarruflarındaki artış eğilimine rağmen toplam 

tasarruflar sürekli azalmıştır. Dolayısıyla 2001 öncesinde kamu tasarruf açığının finansmanı 

için başvurulan yabancı tasarruflardaki artış eğilimi 2001 sonrasında özel kesim tasarruf 

açığının finansmanı için yapılır hale gelmiştir. Bu nedenle dış kaynak kullanımı azalmayıp 

artmış ancak sadece dış kaynağı kullanan kesimde değişiklik yaşanmıştır. Bu da Türkiye 

ekonomisinin dış finansmana bağımlılığını arttırmış ve spekülatif sermaye hareketlerinin 

olumsuz etkileri nedeniyle kırılgan bir ülke konumuna geçmesine yol açmıştır (Bedir vd., 2017: 

269). 
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2. Borçlanma Kavramı ve Türkiye’de Borçlanma  

Klasik iktisat anlayışı çerçevesinde borçlanma yoluna sadece olağanüstü durumlarda 

başvurulurken günümüzde ülkeler ekonomik refaha ulaşmak, işsizlik sorununa çözüm 

bulabilmek, istikrarlı bir yapıya kavuşmak ve milli gelirlerini artırmak amacıyla 

borçlanmaktadır (Şeker, 2005: 34). Borçlar kaynaklarına göre iç ve dış borç olarak 

ayrılmaktadır. Finansman ihtiyacının yurt içi kaynaklardan borçlanarak giderilmesi iç 

borçlanma olarak tanımlanmaktadır. İç borçlanma kaynakları kişiler, özel kurumlar, bankalar, 

merkez bankası, sosyal güvenlik kurumları ve sigorta şirketleri olarak sıralanmaktadır (Yıldız, 

2019: 195). Dış borçlanma ise bir ülkenin belli bir süre sonunda anapara ve faizini geri ödemek 

şartıyla yabancı ülkelerden sağladığı kaynaklara denir. Devlet, tahvilini yabancı sermaye 

piyasasına ihraç edip karşılığında yabancı para alıyorsa dış borçlanma olarak kabul edilir. Dış 

borçlanmanın kaynakları devletlerarası yardım, ticari banka kredileri, çok uluslu şirketlerin 

verdikleri borçlar ve özel yabancı sermaye yatırımları olarak sıralanabilir (Kalenderoğlu, 2012: 

293). 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, çeşitli nedenlerden dolayı kaynak ihtiyacı 

doğabilmektedir. Kaynak ve tasarruf açığı, dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı, bütçe 

açıklarının giderilmesi, büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi ve vadesi gelmiş borçlara 

finansman sağlanması gibi nedenlerle borçlanma yoluna gidilmektedir. Devletin, söz konusu 

nedenlerden dolayı doğan kaynak ihtiyacının giderilmesi için yeterli gelire sahip olması veya 

bu kaynağı iç piyasadan sağlaması gerekmektedir. Ancak devletin gereksinim duyduğu gelir 

ihtiyacının iç kaynakları aşması veya iç kaynaklardan borçlanıldığında bazı ekonomik 

dengesizliklerin oluşması halinde, dış borçlanma yoluna gidilerek gerekli olan finansmanın 

sağlanması zorunluluğu doğmaktadır (Adıyaman, 2006: 22-23). 

Borçlanma yoluyla sağlanan kaynağın etkin bir şekilde kullanılması halinde ülke ekonomisine 

etkisi olumlu yönde olacaktır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkeler aldıkları dış borçları 

doğru yatırımlara yönlendiremedikleri için olumlu etkilerinden yararlanamamaktadır. Söz 

konusu ülkelerde alınan borçlara rağmen ekonomik sorunların devam etmesi ve artması sonucu 

borcu borç ile ödemek zorunda kalınmaktadır (Şeker, 2005: 34). Borçların etkin olarak 

değerlendirilememesi durumunda borçların ödeme zamanı geldiğinde döviz stokunda azalma, 

ödemeler bilançosu açığı ortaya çıkar,  bu da ekonomide durgunluğa neden olur. Tüm bunların 

sonucunda ulusal para değer kaybedip milli gelir seviyesi düşebilir (Bilici ve Bilici, 2011: 62). 

Tablo 2: Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin GSYH’ye Oranı
1
 

Yıllar Kamu Kesimi 

Borçlanma 

Gereği/ GSYH 

Kamu faiz dışı 

borçlanma 

gereği/GSYH 

Yıllar Kamu Kesimi 

Borçlanma 

Gereği/ GSYH 

Kamu faiz dışı 

borçlanma 

gereği/GSYH 

2000 8,63 -4,16 2011 0,12 -3,02 

2001 11,71 -5,80 2012 0,87 -2,30 

2002 9,66 -5,33 2013 0,39 -2,45 

2003 7,05 -5,89 2014 0,52 -2,00 

                                                   

1   (-) işareti fazlayı göstermektedir. 
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2004 3,48 -6,53 2015 0,03 -2,31 

2005 -0,06 -6,97 2016 1,05 -0,97 

2006 -1,74 -7,66 2017 1,79 -0,16 

2007 0,07 -5,60 2018 2,44 0,28 

2008 1,53 -3,70 2019 3,24 0,65 

2009 4,77 -0,72 2020 6,11 3,02 

2010 2,22 -2,08    

Kaynak: Merkez Bankası, 2022. 

Tablo 2, 2000 ve 2020 yılları arasında kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYH’ye oranını 

göstermektedir. 2000’li yıllarda ekonomide yaşanan olumsuzların etkileriyle 2001 yılında 

borçlanma gereği % 11,8 olarak en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında 

negatif değer almışken diğer yıllarda borçlanma gerekliliği sürekli var olmuştur. 2015 yılından 

itibaren artarak 2020 yılında % 6 oranında gerçekleşmiştir. 2000’li yıllardan itibaren faiz dışı 

borçlanma gereği bulunmazken 2018 yılından itibaren artık faiz ödemeleri dışında da kamu 

giderlerini karşılamak için borçlanmaya gerek duyulmuştur. 

 

Grafik 2: Toplam İç ve Dış Borçların GSYH'ye Oranı (2001-2020) 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022a. 

Grafik 2, 2001-2020 yılları arasında brüt iç ve dış borçların GSYH’ye oranını göstermektedir. 

2000’li yıllarda yaşanan ekonomik krizin etkisiyle borçlar en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Daha 

sonra Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının uygulanması ve mali disiplini sağlamaya yönelik 

düzenlemelerin yapılmasıyla olumlu etkiler görülmeye başlanmış ve borç oranında azalma 

görülmüştür. 2008 küresel krizi sonrasında bir sıçrama göstermiş ve daha sonra uygulanan 

politikalarla 2018 yılına kadar azalış gösterirken bu tarihten itibaren artmaya başlamıştır. 

Ayrıca dış borç stoku, iç borç stokundan az olmakla birlikte yaşanan süreçler de benzer bir seyir 

izlemiştir. 2020 yılında brüt dış borç % 15 iken brüt iç borç % 23 olarak gerçekleşmiştir.  

50.8

42.9 42.8
40.3

38.1

33.6
30.7

29.4

34.4
31.5

27.5
25.7

23.5
21.4

20 19.4 18.8 17.7
19.6

23
25.6

28.1

20.2

16.8

13.4 12.2
9.2

11.1 11.7 10.9 11.3
9.8 10.6 10.1 10.5 11.6 11.4

13.4 14
15.8

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

brüt iç borç stoku brüt dış borç stoku



 

 

 

 (ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings 
101 

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

 

Grafik 3: Türkiye’de Brüt ve Net Dış Borç Stoku/GSYH (2002-2020) 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022a. 

Grafik 3’te 2002-2020 yılları arası brüt ve net borç stokunun kesimlere göre dağılımı yer 

almaktadır. 2005 yılından itibaren dış borç stokunun yıllara göre artış hızı değişse de sürekli 

artan bir seyir izlemektedir. Bankacılık sektörü hariç dış borç stokundan parasal sektör net dış 

varlıklar çıkarıldığında net dış borç stokuna ulaşılmaktadır. Böylece 2020 yılında brüt dış borç 

stoku % 60 iken net dış borç stoku % 34’tür. Dış borcun kesimlere göre ayrımında özel kesimin 

payı fazladır. 2005 yılına kadar kamu kesimi borcu özel kesim borcundan daha fazla iken bu 

yıldan itibaren durum tam tersine dönmüştür. 2020 yılında dış borç stoku özel kesim % 34, 

kamu kesimi % 24 ve TCMB % 3 olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yılından sonra dış borçlanmadaki dikkat çekici değişim özel kesim borçluluğunda 

yaşanmıştır. Özel kesim borç seviyesi 2004 yılındaki yükselişinin ardından 2005 yılında kamu 

borçluluk düzeyine ulaşmıştır. Bu gelişmede finansal serbestliğin, iç ve dış para ve sermaye 

piyasalarının entegrasyonunun etkisi olduğu düşünülebilir. Çünkü 2000 sonrası dönemde iç ve 

dış borç piyasalarının birbirinden ayrıştırılması uluslararası sermayenin serbestçe hareket 

edebilmesi, ikincil veya türev piyasaların işlerlik kazanmasıyla giderek güçleşmiştir (İpek ve 

Esener, 2014: 74). Özel sektör dış borçlarının artışında dünya piyasalarındaki faiz oranlarının 

iç piyasadaki faizlerden çok daha düşük olmasının önemli etkisi vardır. Özel sektörün dış 

borçlarındaki bu artış, kurlardaki artış karşısında özel sektörün çok büyük sıkıntı yaşama 

potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (Ulusoy, 2009: 166). 

Türkiye’de dış borç gereksinimi oluşturan temel makro dengeler; yatırım-tasarruf açıkları, cari 

işlemler açıkları ve kamu kesimi finansman açıklarıdır. 2001 krizi sonrası yatırım-tasarruf 

açıkları artma eğilimine girerken, mevcut tasarruflar büyük oranda özel kesim tarafından 

sağlanmıştır. Genel olarak ekonominin dış dünya ile döviz cinsinden ilişkilerini gösteren 
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ödemeler bilançosunda yer alan cari işlem açıkları ise finansal serbestleşme sürecinde kriz 

yılları hariç devamlı açık vermiştir. Kamu kesimi finansman açıkları ise 2000’li yıllarda 

nispeten kontrol altına alınsa da, mevcut dış borcu konsolide etmek veya vadesi gelen borçların 

ödenebilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kamu kesiminin dış finansman ihtiyacı devam 

etmiştir (Olcar, 2013: 133). 

 

Grafik 4: İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı % (2011-2022) 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022b. 

Grafik 4’te iç borç stokunu elinde bulunduranlara göre dağılımı yer almaktadır. Süreç itibariyle 

kamu ile özel bankalar ve yurt dışı yerleşik borçlar birbirine yakın oranlarda gerçekleşirken 

2018 yılından itibaren büyük bir değişikliğe uğramıştır. Özellikle kamu bankalarının borç oranı 

hızla artarak 2022 yılında % 39 seviyesine ulaşmıştır. Yurt dışı yerleşiklerin borçlarında büyük 

bir azalma söz konusu olmuştur. Özel bankalar ise artış ve azalışlarla ortalama bir seyirde 

devam etmiştir. Hazine’nin borçlanmak için çeşitli nedenlerle kamu bankalarına yüklendiği 

görülmektedir. Bu kapsamda TL cinsi tahvillere yabancı ilgisinin azalması, TCMB’nin Açık 

Piyasa İşlemleri (APİ) portföyünü küçültmesi, pandemi desteklerinin tekrar uzatılması ve özel 

bankaların piyasa yapıcılığı yükümlülüğü haricinde alımlara istekli olmaması gibi nedenlerle 

kamu bankalarından borçlanılmaktadır (Bürümcekçi, 2021). 

Tablo 3: Merkezi Yönetim İç ve Dış Borç Ödeme Projeksiyonları 

Yıllar İç Borç  (Milyon TL) Dış borç (Milyon ABD Doları) 

Anapara Faiz Anapara Faiz 

2015 358.167 214.595 23.949 22.932 

2016 322.187 218.160 33.566 23.158 

2017 330.785 226.462 47.687 25.123 

2018 441.934 288.301 34.945 26.143 

2019 562.229 414.422 39.509 28.281 

2020 1.255.927 511.040 39.572 29.143 

2021 1.714.660 666.664 43.631 30.544 
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Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022a. 

Tablo 3’te merkezi yönetim iç ve dış borç ödeme projeksiyonları yer almaktadır. İç ve dış 

borçlarda anapara ve faiz ödemeleri yıllar itibariyle sürekli artış göstermiştir. Aslında 

Türkiye’nin borç stoku diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek rakamlarda değildir. 

Ancak burada temel sorun borçlara çok yüksek oranda faiz ödemesinin gerçekleştirilmesidir. 

Anaparalara yakın miktarlarda faiz ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de CDS priminin 

yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırmakta ve dolayısıyla bu da ödenecek faiz miktarını 

etkilemektedir. Ayrıca değişken faizli ve TÜFE ile dövize endeksli borçlanma senetlerine 

ağırlık verilmesi faiz yükünü daha da arttırmaktadır.  

 

Grafik 5: Kamu Brüt Borç Stoku ve Yurt İçi Tasarrufların GSYH’ye Oranı (2002-2020) 

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022a, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2022, TÜİK 2022. 

Grafik 5’te 2002-2020 yılları arasında kamu brüt borç stoku ve yurt içi tasarrufların GSYH’ye 

oranı yer almaktadır. Tasarruf oranlarında büyük değişimler yaşanmaması rağmen borçlanmada 

yıllar itibarıyla önemli artış ve azalışlar görülmektedir. 2002 yılından 2007 yılına kadar büyük 

ölçüde azalış gösterirken 2008 küresel krizi etkisiyle bir sıçrama yaşanmıştır. Daha sonra 2015 

yılına kadar azalırken bu tarihten itibaren artmaya başlamıştır. 2020 yılında tasarruflar % 26 

iken borçlar % 38 olarak gerçekleşmiştir.   

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde üretim düzeyi düşük ve nüfus artış oranı yüksek olduğu 

için kişi başına gelir düşük kalmaktadır. Kişi başına gelirin düşük olması tasarruf oranının 

düşük olmasına, buna bağlı olarak da yatırımların yetersiz seviyede kalmasına neden 

olmaktadır. Yeterli sermaye birikiminin oluşmaması bir sonraki dönemde milli gelir seviyesinin 

yine düşük kalmasına ve söz konusu ülkelerin bu kısır döngüyü kırmalarını sağlayacak büyüme 

hızını tutturamamalarına yol açmaktadır. Türkiye’de 2001 yılından sonra tasarruf açığı, yabancı 

sermaye ve dış borçlanma ile karşılaşmıştır. Artan cari açıklarda, ülkeye teknoloji getirerek 
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verimliliği artıran ve istihdam yaratan uzun vadeli doğrudan yabancı yatırım sermayesi yerine 

daha çok kısa vadeli sıcak para, dış borçlanma ve özelleştirme nedeniyle ülkeye gelen sermaye 

ile finanse edilmiştir (Susam ve Bakkal, 2008: 81). 

3. Türkiye’de Tasarruf Yetersizliği ve Artan Borç Yükü İçin Çözüm Önerileri 

Türkiye’de tasarruf açıklarının giderilmesi için makro ve mikro düzeyde çeşitli tedbirler 

alınmasına rağmen ülke tüketim alışkanlıklarından bir türlü vazgeçememiştir. Öyle ki Türkiye 

2009-2016 yılları arasında da ağırlık olarak tüketim harcamaları ile büyüme göstermiş, net 

ihracat artışı beklenen ve hedeflenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Net ihracatın yani ulusal 

katma değerin artması için öncelikle maliyetler azaltılmalıdır. İthalat bağımlılığının bu kadar 

yüksek olması ve kurlardaki yükseliş yönlü eğilim, maliyetleri yükseltmekte ve bu durum net 

ihracatın, ihracat artış oranı ile aynı oranda artmamasına sebep olmaktadır. Bu durumda üretim 

ve ihracat yapısı katma değeri ve teknoloji potansiyeli yüksek ürünler ile artırılması 

gerekmektedir (Akın, 2018: 92). Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmek için bölgesel teşvik 

politikaları uygulanmaya başlanmışsa da bunun verimli işleyip işlemediğini denetim 

mekanizmalarıyla iyi incelemek gereklidir. Kamu tasarruflarının artırılması için kamunun 

verimsiz yerlere yaptığı harcamalar kısılmalı ve ekonominin kayıt dışı alanları kayıt altına 

alınmalıdır. GSYH’nin istikrarlı büyümesi ve dışa bağımlılığın azaltılması bu amaçlarla birlikte 

olursa, Türkiye’de gelecek günlerin daha net olmasının önündeki engeller önemli ölçüde 

kaldırılacaktır (Tıraş, 2013: 25-26).  

Türkiye’de düşük gelirli kesimler zaten elde ettikleri gelirler ile ancak geçimlerini sağlamakta 

ve tasarrufa pay ayıramamaktadır. Yüksek gelirli kesimler ise gösteriş amaçlı tüketim çılgınlığı 

modasıyla tasarruf yerine tüketime yönelmektedir. Ayrıca ülkemizde tasarrufların bir kısmı 

yatırım amaçlı olarak konut sektörüne aktarılmıştır. Bu da tüketimin artmasına, konut 

sektörünün çıkmaza girmesine ve belirli kesimlerin rant sağlayarak gelir dağılımında adaleti 

olumsuz etkilemektedir. Tasarruf oranlarının artırılması için uygulanan politikaların başında 

tüm adaletsizliğine rağmen tüketimin daha fazla oranda vergilendirilmesi gelmektedir. 

Bilindiği gibi yoksul bireylerin marjinal tüketim eğilimi yüksek iken zenginlerin düşüktür. Bu 

durumda aynı mal ve hizmetin satın alınması durumunda yoksul bireyler gelirlerine oranla daha 

fazla vergi öderken zenginler daha az vergi ödemektedir. Ancak tasarruf artışının özendirilmesi 

için uygulanan bu tür bir vergi sistemi pek çok gelişmekte olan ülke ekonomisinde zorunlu 

olarak başvurulan bir yöntemdir. Öyle ki ülkede tüketimi cezalandırıcı ve tasarrufu özendirici 

bir vergi politikası uygulanırsa ekonomideki tasarruf miktarının artması sağlanır. Sonuç olarak 

ekonomide tasarruf artışını teşvik eden bu tür bir vergi politikası iktisadi büyümenin 

gerçekleşmesi için gerekli olan sermaye birikiminin oluşumuna da hizmet etmektedir (Karaca, 

2016: 217).  

Borçlanma konusunda temel sorun borcun borç ile ödenmesidir. Bu sorunun giderilmesi için 

etkin bir borç yönetimi yapılarak borç ödemenin haricinde de artı bir gelir yaratacak 

yatırımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda risk ve belirsizlikleri ortadan 

kaldırarak yatırımlar için güvenli bir ortam oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Kaynakların 

verimli alanlarda kullanılması, bütçede faiz dışı fazlanın verilmesi ve kayıt dışılığın azaltılarak 

vergi gelirlerinde sağlanacak artışlar yine borç yükünü azaltmaya olanak sağlayacaktır. Ayrıca 
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tasarrufları arttırmaya yönelik uygulamalar borç yükünü azaltacak tedbirleri de içinde 

barındıracaktır (Eken, 2022).  

Sonuç  

Bireysel tasarruflar, bireylerin belli bir yaşam standardını koruyabilmelerini sağlarken ulusal 

tasarruflar ülke ekonomileri için büyük önem arz etmektedir. Ülke ekonomisi açısından üretken 

yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması istikrarlı bir ekonomik 

büyüme için oldukça önemlidir. Yurt içi tasarrufların yüksek olması, borçlanmaya olan 

ihtiyacın azalması ve ekonomik dalgalanmalara karşı ülkenin direncinin artması bakımından 

gerekli görülmektedir. Ancak pek çok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi Türkiye’de de iç 

tasarrufların yetersizliği temel problemlerden biridir. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik 

büyüme için gerekli olan iç tasarruf oranına sahip olamamaktadır. 1980’li yıllardan itibaren 

finansal serbestliğin benimsenmesiyle tasarrufları arttırarak büyüme sağlanması 

hedeflenmekteydi. Ancak yapılan düzenlemeler ile finansal serbestlik sağlanmasına rağmen 

tasarruf yatırım dengesinde etkinlik oluşturulamamış ve sabit yatırımlara yönelik kaynaklar 

elde edilememiştir. Yurt içi kaynakların da reel ekonomi yerine yüksek getirileri nedeniyle 

finansal piyasalara kayması reel ekonomiye katkı sağlayamamıştır. Finansal serbestliğin 

oluşmasıyla yabancı sermayenin ani giriş çıkış sağlaması ülke ekonomisinin daha fazla kırılgan 

hale gelmesine neden olmuştur. 

Türkiye’de ekonomik kalkınmanın sağlanması için iç ve dış borç kaynaklarına oldukça fazla 

başvurulmuştur. Ancak alınan borçlar verimli, milli geliri artırıcı yatırımlarda kullanılmamış ve 

dolayısıyla alınan borç ve faizlerinin ödenmesi için kaynak üretilememiştir. Böylece borç ve 

faiz ödemelerini gerçekleştirmek için yine borçlanma yoluna başvurulmuştur. Bu da borcun 

borçla kapatılarak kısır bir döngüye girilmesine yol açmıştır. Bu döngüden kurtulmak için 

doğrudan yatırımlar aracılığıyla ülkeye yabancı sermayenin çekilmesi veya başvurulan 

kaynakların üretken alanlarda kullanılması sağlanmalıdır. İstikrarlı bir sanayileşme politikası 

izlenerek uluslararası piyasalarda rekabet gücüne sahip sanayi malları üreten yatırımları 

gerçekleştirmek gerekmektedir. 

Borç yükünün azaltılabilmesi için bütçede faiz dışı fazlanın verilmesi gerekmektedir. Bu ise 

kamu giderlerinde savurgan harcamaların yapılmaması ve gelir artırıcı politikaların 

uygulanması ile mümkündür. Kamu giderlerinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve 

gerekli denetimlerin yapılması gerekmektedir. Kamu gelirlerinde ise kayıt dışı ekonomi ile 

mücadele ederek vergi kayıp ve kaçakçılığının önüne geçilmesi ile gelir artışı sağlanmalıdır. 

Bu şekilde etkin bir bütçe yönetimi yanında etkin bir borç yönetiminin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Borçlanma maliyetleri en aza indirilmeye çalışılmalı ve ekonomik konjonktüre 

uygun borçlanma araçları tercih edilmelidir. Böylece ekonominin her alanından 

gerçekleştirilecek politikalar ile borç yükünü azaltmak ve olumsuz etkilerinden kurtulmak 

mümkün olacaktır.  



 

106 
(ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings  

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

Kaynakça 

ADIYAMAN, A., T., (2006). Dış Borçlarımız ve Ekonomik Etkileri. Sayıştay Dergisi, 62, 21-

45. 

AKIN, T., (2018). Tasarrufların Makroekonomik Performansa Etkileri: Kuram ve Türkiye 

Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İktisat Anabilim Dalı. 

Doktora Tezi. 

BARIŞ, S., ve UZAY, N., (2015). Yurt içi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 

Teori ve Türkiye Örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi (46), 119-15. 

BEDIR, S., ÖZDEMIR, D., ve BOZKURT, E, (2017). Özel, Kamu ve Yabancı Tasarruf İlişkisi: 

Türkiye Örneği, Ege Akademik Bakış, 17(2), 265-280. 

BILICI, Nurettin ve BILICI, Adem (2011). Kamu Maliyesi, 1. Baskı Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

BÜRÜMCEKÇI, H., (2021). Ekonomik Popülizm Artık Bir Erken Seçim Sinyali Değil, 

https://gazeteoksijen.com/yazarlar/haluk-burumcekci/ekonomik-populizm-artik-bir-

erken-secim-sinyali-degil-36609, (02.05.2022) 

EKEN, M., H, (2022). Türkiye Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, 

http://www.temar.org/2021/03/26/turkiye-ekonomisinin-sorunlari-ve-cozum-onerileri/, 

(03.05.2022) 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022a). İstatistikler, https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-

istatistikleri, (05.05.2022). 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022b). Kamu Borç Yönetimi Raporu, 

https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-raporlari, (05.05.2022). 

İPEK, E., ve ESENER, S. Ç., (2014). Borçlanmayı Savunmak: Dış Borcun Bir Belirleyicisi 

Olarak Savunma Harcamaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(39), 

69-94. 

KALENDEROĞLU, M., (2012). Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma.13. Baskı Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

KARACA, C., (2016). Türkiye'nin Güncel Ekonomik - Mali Sorunları ve Politikaları. Bursa: 

Ekin Yayınevi. 

KARAGÖL, E., T., ve ÖZCAN, B., (2014). Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarruf. Siyaset, 

Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Yayınları, 92. 

OKTAYER, N., ve SUSAM, N., (2007). Tasarruf-Yatırım-Sermaye Hareketleri İlişkisinin 

Türkiye Örneğinde Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

9(2), 19-54. 

OLCAR, A., (2013). Türkiye’nin Dış Borç Sorunu ve Kriz Etkileri. Çorum Hitit Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. İktisat Ana Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Çorum. 



 

 

 

 (ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings 
107 

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

SINAN, O., B., (2015). Türkiye’de Toplam Tasarruflar Üzerinde Mali Sistemin Rolü. İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora Tezi. 

SUSAM, N., ve BAKKAL, U., (2008). Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe 

Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Maliye Dergisi, 155, 72-88. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2022). Orta Vadeli Programlar, https://www.sbb.gov.tr/orta-

vadeli-programlar/, (07.05.2022). 

ŞEKER, M., (2005). Dış Borçlanma, Borç Krizleri ve Türkiye. İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilinler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 

ŞEN, H., KAR, M., ve YARDIMCIOĞLU, M., (2007). Türkiye'de İç Borçların Gelişimi ve 

Yönetimi. Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ed. Ahmet 

Ay, Çizgi Yayınları: Konya, 227-268. 

ŞENGÜR, M., ve TABAN, S., (2016). Türkiye’de Hane halkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki 

Belirleyiciler. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 29-53. 

TCMB (2022), EVDS, https://evds2.tcmb.gov.tr/, (10.05.2022). 

TIRAŞ, A., (2013). Tasarruf Problemi ve Çözüm Yolları: Türkiye Örneği. Ekonomik Yorumlar 

Dergisi, 50(585), 21-26. 

TÜİK (2022), Ulusal Hesaplar, https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ulusal-

hesaplar-113&dil=1, (09.05.2022). 

TÜRKAL, H., (2020). Borç Yönetimi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Akademik Araştırmalar 

ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 151-163. 

ULUSOY, A., (2009).  Devlet Borçlanması. 4.Baskı Trabzon: Aksakal Kitabevi. 

WEALE, M., (2009). Saving and the National Economy. National Institute of Economic and 

Social Research NIESR Discussion Paper 340. 

YILDIZ, F., (2019). Türkiye’de 2002-2016 Döneminde Bütçe Açıkları ve Kamu Borçlarının 

Seyri. Güncel Gelişmeler Perspektifinden – Kamu Maliyesinde Seçme Konular. Ankara: 

Savaş Yayınevi, 191-223. 

 



 

108 
(ICPESS), 13-15 May 2022, Sakarya-TÜRKİYE, Procedings  

(İCPES), 13-15 Mayıs 2022, Sakarya- TÜRKİYE, Bildiriler Kitabı 
 

Witnessed İncivility and Job Satisfaction: Mediating Role of Perceived 

Organisational Support İn Workgroups

 Dr. Furkan METİN
1

Abstract

In business life, we can sometimes witness or be directly exposed to uncivil behaviour of our colleagues. 
Incivility remains as an existing reality of daily business life and leads many negative outcomes such as 

lowering job satisfaction, trust, work effort, quality of services rendered and violating social norms. 

Therefore, incivility issues in workplace is as significant now as ever. Nevertheless, fewer researches 
have been conducted regarding to witnessed incivility in workgroups in public organisations. In this 

paper, it is argued that even though witnessed workgroup incivility may decrease job satisfaction of 

employees, this decline may be limited if perceived organizational support is satisfying. Overall, the 

main hypothesis of this paper is that perceived organizational support mediates the relationship between 
witnessed workgroup incivility and job satisfaction. The hypothesized model is contained three scales, 

including workgroup incivility scale, perceived organizational support scale and job satisfaction scale. 

Keywords: Workgroup incivility, witnessed incivility, perceived organisational support, job 

satisfaction, public sector.

Tanık Kabalık ve İş Tatmini: Çalışma Gruplarında Algılanan Örgütsel 

Desteğin Aracı Rolü

Özet

İş hayatında bazen çalışma arkadaşlarımızın medeni olmayan davranışlarına bizzat şahit olabiliyor veya 

doğrudan maruz kalabiliyoruz. Kabalık, günlük iş hayatının mevcut bir gerçeği olarak kalmaya devam 
ediyor ve iş tatminini, güveni, çalışma çabasını, verilen hizmet kalitesini düşürme ve sosyal normları 

ihlal etme gibi birçok olumsuz sonuca yol açıyor. Bu nedenle, işyerinde kabalık sorunları örgütler ve 

çalışanlar açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, kamu kuruluşlarında çalışma gruplarında 

tanık olunan nezaketsizliğe ilişkin sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada, tanık olunan grup 
nezaketsizliğinin çalışanların iş tatminini azaltabileceği, ancak algılanan örgütsel desteğin tatmin edici 

olması durumunda bu düşüşün sınırlı olabileceği tartışılmaktadır. Genel olarak, bu makalenin ana 

hipotezi, algılanan örgütsel desteğin, tanık olunan çalışma grubu kabalığı ile iş tatmini arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiğidir. Öngörülen model, çalışma grubu kabalık ölçeği, algılanan örgütsel destek 

ölçeği ve iş tatmini ölçeği olmak üzere üç ölçek içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Grup nezaketsizliği, tanık kabalık, algılanan örgütsel destek, iş tatmini, kamu 

sektörü
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Introduction 

One of the most well-known descriptions of incivility define it as “low-intensity deviant 

behaviour with ambiguous intent to harm the target, in violation of workplace norms for mutual 

respect” (Andersson & Pearson, 1999, p.457). Hershcovis (2011) argued that behaviours such 

as putting a colleague down in a condescending way, paying little attention to the colleague’s 

statements, ignoring the person, or making derogatory remarks about him or her could be 

considered incivility. 

Pearson, Andersson, and Porath, (2000) underline the importance of observing basic rules of 

civil behaviour in both our daily life and work life. They discuss that, civility, as a social skill, 

is essential for us to act with social intelligence, which in turn enables us to live in the society 

and achieving harmony within the workplace. Nevertheless, incivility remains as an existing 

reality of our daily work life (Neuman & Baron, 1998) and harms people who are in the target 

or witness positions (Cortina, 2008). According to Cortina (2008) even minor forms of uncivil 

behaviours of members of an organisation may lead serious problems for their organisation in 

course of time.  

Although workplace incivility research is receiving considerable research attention due to its 

significant negative outcomes such as leading intense aggressive behaviours (Andersson & 

Pearson, 1999), violating social norms and creating greater psychological distress (Cortina, 

Magley, Williams, & Langhout, 2001), causing physical and mental health problems, 

unfavourable attitudes toward an organization, and absence and counterproductive work 

behaviours  (Duffy, Ganster, & Pagon, 2002), also related to less organizational trust, (Miner‐

Rubino & Reed, 2010), dissatisfaction (Robinson & O'Leary-Kelly, 1998), low job satisfaction 

(Holm, Torkelson, & Bäckström, 2019), reductions in work effort (Sakurai & Jex, 2012), 

marital dissatisfaction and family-to-work conflicts (Ferguson, 2011), negative mediatory role 

of emotional exhaustion (Jamal & Siddiqui, 2020), fewer researches have been conducted 

regarding witnessed incivility in workgroups (Cortina et al., 2001; Holm, Torkelson, & 

Bäckström, 2019; Jamal & Siddiqui, 2020; Sakurai & Jex, 2012). 

Apart from that, private sector organizations have largely been the primary focus in workplace 

incivility studies, hence there have been a limited number of incivility researches in public 

sector (Cortina et al., 2001; Duffy et al., 2002; Smith, Hassan, Hatmaker, DeHart-Davis, & 

Humphrey, 2020). Additionally, workplace incivility among public employees may spill over 

and negatively influence their interactions with the public and the quality of services rendered 

(Smith, et al.,2020).  

In fact, incivility has also a potential to harm employees who are not directly being targeted but 

witness an uncivil behaviour of their colleagues. As a result, employees who witness workplace 

incivility among their co-workers may experience declines in their job satisfaction. 

Nevertheless, as it will be argued in this paper, if these employees who witness workplace 

incivility feel that they are valued and supported enough by their organizations, the decrease in 

their job satisfaction may be limited. In this regard, the purposes of this study is to examine the 
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mediating role of perceived organisational support between the relationship witnessed 

workgroup incivility and job satisfaction of public employees. 

1. Literature Review 

1.1. Incivility and Other Forms of Mistreatments in Workplace  

Workplace incivility is similar to other forms of deviant behaviours such as workplace violence, 

bullying, emotional abuse, aggression and sexual harassment, but its concept is different from 

the others. Workplace incivility study by Andersson and Pearson (1999) fill the gap in the 

literature until a certain level. Workplace incivility is described as a specific form of incivility, 

which includes discourteous, rude, and mild behaviours at workplace. The authors claimed that 

incivility basically violates norms, which are based on consideration, mutual respect and 

politeness. In case of violation of those norms, unfairness perception of victim rises, whereby 

the victim may think that he or she was unfairly subjected to embarrassment or humiliation. 

A broader conceptualisation of workplace incivility made by Pearson, Andersson, and Wegner 

(2001). The authors identified three dimensions that conceptualised workplace incivility, which 

are norm violation, ambiguous intent, and low intensity. Norm violation that is the first 

dimension of workplace incivility could be defined as a voluntary behaviour that contains a 

damaging influence on the norms of an organisation, such as norms of respect. The mutual 

respect among co-workers is, in fact, a key tool, which improves a shared moral understanding 

among those people, which in turn strengthen cooperation (Lim et al., 2008).  

The second dimension of workplace incivility is ambiguous intent which means instigator may 

not clearly have an intention to harm a colleague. The ambiguous intent also distinguishes 

workplace incivility from workplace aggression. Neuman and Baron (1998) defined workplace 

aggression as a general term by which the instigator attempts to harm a colleague or their 

organisation deliberately. Penney and Spector (2005) pointed out that harm-doing behaviour 

clear and deliberately hostile in workplace aggression, however in incivility there is even no 

necessity of existence of intention to harm. Apart from those, incivility in the workplace may 

also occur from several different reasons, such as ignorance of the instigator, oversight, or 

personality. Additionally, even though the results of uncivil behaviour may be harmful, the act, 

which ended up with that harm may be accidental (Andersson & Pearson, 1999). Meanwhile, 

Cortina et al., (2001) argued that some instigators intentionally may hide their intention to harm 

and act with that sort of hidden intention to avoid sanctions (Lim et al., 2008).  

The third dimension of workplace incivility is low intensity. Uncivil behaviours usually involve 

less intensive physical and psychological transmissions sent by instigator, compared to 

workplace aggression. Moreover, Hershcovis (2011) stated that incivility differs from bullying 

owing to its low intensity compared to bullying whose persistence and frequency is high. Even 

though, incivility has a low intensity, this lower intensity has a potential to foster aggression in 

a case of continuousness or several other environmental conditions such as personality or 

emotional condition of the target. This potential can spawn a spiral of increasingly aggressive 

events. Andersson and Pearson (1999) named this spiral effect as ‘incivility spiral’.  

Human actors in organisations are said to be the creators of spirals due to lack of empathy or 

even limited empathy or inability to alter their behaviours (Andersson & Pearson, 1999). A 
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spiral could be defined as a pattern of consecutive, which increases or decreases according to 

the intensity of that consecutive. Masuch (1985) examined the escalation of workplace incivility 

into a spiral of conflict and found that, uncivil behaviour of an instigator (the first instigator) 

has a potential to make the other party (the first target) an instigator against the first party, 

eventually escalating to coercive and violent employee behaviour (cited in Andersson & 

Pearson, 1999).  

Thus, minor forms of interpersonal mistreatment, starting with even minor uncivil behaviours, 

have a potential to create major organisational conflicts over time (Cortina et al., 2001). Poor 

interpersonal treatment received at work, such as inconsiderate, discourteous, or aggressive 

conduct violates personal dignity, regardless of the fact that whether or not such behaviours 

occur during the execution of organisational duties. (Penney & Spector, 2005). Therefore, long-

term effects of workplace incivility may be devastating. Nevertheless, incivility at workplace 

is still devoid of legal regulations in most of the countries (Işıkay & Taslak, 2021). Even though 

incivility experiences in workplace has a significant spill over potential through transmission 

of stress among employees (Ferguson, 2011), this negative potential of incivility commonly 

overlooked by organisations due to its indirect, ambiguous and low-intensity characteristics 

particularly in workgroups (Jamal & Siddiqui, 2020).  

1.2. Witnessed Incivility in Workgroups 

A workgroup is composed of employees who are employed in the same specific, clearly 

delineated work unit. Employees who are members of a workgroup will be named as co-

workers throughout this study. Co-workers generally meet each other more often compared to 

other members of an organisation. Robinson and O'Leary-Kelly (1998) also study antisocial 

behaviour of co-workers as considering it a group-related activity and they particularly focus 

on which antisocial actions of individuals are shaped by their workgroup. Their study 

demonstrates that workgroup environment has a significant influence over behaviours of the 

individuals, such as behaving in antisocial ways. 

Robinson and O'Leary-Kelly, (1998) and Lim et al. (2008) also adopt social learning theory for 

studying incivility. It is stated that people tend to become more aggressive themselves when 

exposed to aggression. Thus, people unavoidably may become target or/and source of incivility 

at the same time, through being a member of a workgroup in which direct and indirect 

interactions exists among all members. Thus, the spill over effect of incivility can be much 

more among co-workers. 

Andersson and Pearson (1999) in their study mentioned the fostering effect of incivility, 

‘incivility spiral’, and the negative outcomes of the spiral through permeating the characteristics 

of the work environment. The result is generally a stressful context in which both targets and 

the rest of the workgroup share that disrespectful treatment experience (Lim et al., 2008). 

Therefore, not only does incivility spiral negatively affect the involved parties (the first target 

and the first instigator and) but also the other co-workers work in the same workgroup. 

Eventually, other co-workers are affected from the spiral as well since they work in the same 

workgroup regardless of whether they are directly targeted by the instigator or not. Social 
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learning theory can be used to frame the arguments mentioned in the previous lines, and it 

provides a suitable base for incivility studies focusing on the group. The theory states that 

people learn within a social context through modelling and observations. Therefore, employees 

who witness incivility among their co-workers may model such antisocial behaviours when 

determining their own behaviour in the workplace. 

The negative consequences of incivility on the workgroup level could be explained with the 

following metaphor; smoking in closed public places not only unavoidably harms people who 

smoke but also rest of the people who breathe the same air, in other words those who are passive 

smokers, (here is witnesses) in those places. Additionally, smokers in the close public places 

(here is instigated) may be a negative role model for the others, and hence even some of the 

passive smokers could start smoking. Indeed, smokers and non-smokers unavoidably influence 

each other, "catching effect", since they are all in the same place. Briefly, incivility has several 

similar features like smoking such as catching effect, and harming not only those who are 

involved in smoking, but also witnesses.  

Furthermore, targets or witnesses may not be able to avoid or confront of discourteous 

behaviour of instigator. Moreover, in the case of continuousness of incivility, targets or 

witnesses could question the reasons which lay behind the occurrence of such negative 

behaviours. Consequently, they may think that other group members are insensitive to prevent 

such behaviours; hence they may distrust other group members (Miner-Rubino & Reed, 2010). 

1.3. Workgroup Incivility and Job Satisfaction 

Incivility may disrupt relationship of co-workers and renders cooperation, hence damage social 

atmosphere of the workgroup. Cortina, Magley, Williams, and Langhout (2001) argued that 

stress caused by incivility has a potential that may affects employees which may end up with 

several negative outcomes such as decreasing job satisfaction and increasing turnover intention 

of employees. Additionally, the authors also claimed that, uncivil workplace experiences lead 

to higher psychological distress for employees.  

Affective events theory (AET) supports the proposition mentioned in the previous paragraph. 

According to AET, attitude and behaviours of individuals are significantly influenced by their 

affective reactions to specific daily events in the workplace. Work environment features such 

as positions, job structures, influence emotions and evaluative judgement directly through a 

cognitive route or indirectly by an affective route. Experiencing such daily positive and negative 

affective reactions over time lead to affect driven behaviours and work attitudes (Glasø, Vie, 

Holmdal, & Einarsen, 2011). While, affect is a sort of mood and emotion of workers, attitude 

refers to evaluative, cognitive judgement based on affect. In accordance with AET, job 

satisfaction is considered as an attitude, which is derived from employees’ affective state or 

mood (Carlson et al., 2011). 

A very recent study of Holm, Torkelson and Bäckström (2019) explored that witnessed 

workgroup incivility from colleagues and supervisors are related to low level of job satisfaction. 

Cortina (2008) also argued that being the target of uncivil behaviour of co-workers is related to 

a host of negative outcomes such as decreasing job satisfaction. Andersson and Pearson (1999) 
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in their study found that 46% of targets of incivility considered quitting, and 12% actually did 

quit. Overall, the following hypothesis is therefore proposed: 

Hypothesis 1: Incivility at workplace leads to lower level of job satisfaction of witnesses. 

1.4. Perceived Organisational Support 

Negative potential outcomes of incivility commonly overlooked by both countries and 

organisations due to its indirect, ambiguous and low-intensity characteristics particularly in 

workgroups (Jamal & Siddiqui, 2020). In fact, incivility at workplace is still devoid of legal 

regulations in most of the countries (Işıkay & Taslak, 2021). Nevertheless, the steps taken or 

not taken by the organisation to prevent workplace incivility will affect the job satisfaction of 

witnesses, since these kind of organisational efforts are considered as perceived organisational 

support. 

Eisenberger, Huntington, Hutchison, and Sowa (1986) define the concept of perceived 

organizational support as the feeling that the efforts of the employees for organizational 

activities are valued by the organization, the happiness of the employees is considered 

important, and in this context, the policies and actions that affect the employees are carried out 

in a constructive and voluntary way by the organization. There are significant similarities 

between the social exchange theory developed by Peter Michael Blau and the perceived 

organizational support approach. The basis of social exchange theory is the idea that employees 

will respond to the positive support they receive from the organization by working harder 

sincerely (Rhoades & Eisenberger, 2002). According to social exchange theory, employees who 

believe that they are supported by their organizations, receive the signal that a social exchange 

has been initiated by their organizations. In return for the opportunities offered to them by the 

organization, employees also increase their efforts to achieve organizational goals and 

objectives (Allen, Shore, & Griffeth, 2003). It has been observed that employees who have the 

perception that they are highly valued by the organisation have low job stress and an increase 

in job satisfaction (Rhoades & Eisenberger, 2002). 

When workplace incivility is not intervened in a timely and correct manner by the organisation, 

employees may somehow perceive it as an acceptable workplace behaviour at least within that 

organisation, which in turn has an impact on workplace attitudes and behaviours of co-workers 

(Abubakar, Megeirhi, & Shneikat, 2018). It is also argued that tolerance for workplace incivility 

increase job search behaviour of victims and witnesses (Abubakar, Megeirhi, & Shneikat, 2018; 

Miner‐Rubino & Reed, 2010). At this point, supportive behaviours of supervisors at workplace 

such as caring, empathy, and assistance in problem solving could promote the victim's level of 

contributions towards his or her job regardless of the uncivil behaviours created by co-workers 

(Sakurai & Jex, 2012). Otherwise, victims could start thinking that the organisation itself and/or 

supervisors do not spend enough effort to prevent instigator to act unfairly. Additionally, 

victims and also witnesses may also think that their organisation does not support them enough. 

Existence of perceptions of interactional injustice of victim could also trigger a willingness to 

respond to the perceived unfair act of instigator (Andersson & Pearson, 1999), especially unless 

an institutional solution is produced to prevent workplace incivility. 
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As a result, as mentioned in the rest of this study, people who witness workgroup incivility 

among their colleagues may experience decreases in their job satisfaction (Cortina et al., 2001; 

Lim et al., 2008; Pearson et al., 2000). However, if employees who witness workgroup incivility 

feel that their organizations support them in general and also by making an effort to prevent 

workplace incivility, the decrease in their job satisfaction may be limited. In line with this, the 

second hypothesis is therefore proposed: 

Hypothesis 2: Perceived organizational support mediates the relationship between witnessed 

workgroup incivility and job satisfaction. 

1.5. Research Model 

The hypothesized model in Figure 1 contained three scales workgroup incivility scale (7 items), 

perceived organizational support scale (10 items) and job satisfaction scale (72 items). 

Figure 1: Hypothesized Model 

 

2. Methodology 

2.1. Sample and Procedures 

In this study, quantitative research methods will be implemented. In this regard, the survey will 

be designed to have a high capacity for generating quantifiable data on large number of people 

who are expected to be representative of wider population with the aim of testing our 

hypotheses. Data will be collected through online questionnaires in a cross-section of people at 

a single point in time with the purpose of examining the existence of the relationship between 

incivility and job satisfaction variables considering witnesses. The details of the population will 

further be mentioned in the coming paragraphs. 

Due to the purpose of this study is to explore the phenomenon of workgroup incivility and its 

effects on the job satisfaction of witnesses in public sector, the subject of this research will be 

selected as 'civil servants who are employed in Ankara, the capital city of Republic of Turkey. 

According to the limiting reasons of studying the whole population mentioned in earlier 

paragraphs, five public institutions will be selected randomly among the 51 public institutions 

in Ankara. In a case of inability of obtaining permissions for conducting data from any of those 
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five institutions, another institution will be randomly selected instead until the number of the 

granted permissions reaches five. 

Online surveys will be sent to public officers employed in the five institutions with a cover page 

and a brief introduction explaining the purpose of the study. In the brief introduction it will be 

stated that personal information (name, surname, e-mail, date of birth, IP, etc.) will not be 

collected within the scope of the research, thus there is no risk of participation in this research 

in terms of individual data privacy. Assurance of confidentiality and anonymity of the 

respondents and their personal answers will be guaranteed in order to increase the response rate 

(Bryman, 1992). The procedure will be continued through second mailing to the non-

respondents. There will be two weeks between the first and second e-mail sending. Finally, data 

for the analysis is expected to be collected within four weeks. The most significant reason for 

using electronic questionnaires is that with this method, more people can be reached in less time 

with minimum cost.  

2.2. Variables and Measures 

2.2.1. Workplace Incivility Scale 

Since the aim of this research was to explain whether or not there was a significant relationship 

between the workgroup incivility and job satisfaction of the witness, our independent variable 

decided as workgroup incivility. Workgroup incivility measured through the Workplace 

Incivility Scale (WIS). The WIS designed by Cortina et al. (2001) measures the frequency of 

participants' experiences of mild, discourteous, and rude behaviours from colleagues. The 

Cronbach's alpha value of the 5-point scale was 0.95. The scale was composed of seven-item 

and starts with; During the year how often have you been in a situation where any of your co-

workers..."An example item was "Put you down or were condescending to you?" 

Miner-Rubino and Reed (2010) used a revised version of the WIS and rearranged the scale's 

evaluation criteria through focusing on the workgroups of the respondents. 3-point Likert scale 

was used to rate items as follow; 0=never, 1=once or twice, and 2=more than twice and the 

scale was designed as follows; "During the year how often have you been in a situation where 

any of your property-site group..."An example item is “Put you down or were condescending 

to you?". Property-site group including managers, specialists and maintenance workers, as it 

applies. The WIS was satisfactory with the value of 0.89 with a good convergent validity 

(Miner‐Rubino & Reed, 2010). 

In order to test the hypothesis developed through literature review section, the WIS scale will 

also modified in this research as below with the purpose of focusing on the witnesses' side. 

"During the year how often have you been in a situation where any of your workgroup..."An 

example item was "Put someone else down or were condescending to her/him in your 

workgroup?" 

2.2.2. Perceived Organisational Support Scale 

Perceived organizational support scale created by Eisenberger et al. (1986) consists of 36 

questions. The scale measures the support that employees receive from their organizations. The 
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scale, which was simplified by Stassen and Ursel in 2009 due to the large number of questions, 

was reduced to a one-dimensional structure consisting of 10 questions. The Cronbach's alpha 

value of the scale was measured as 0.93. The Turkish adaptation of this scale was made by 

Turunç and Çelik (2010). As a result of the adaptation made by the authors, the Cronbach's 

alpha value of the scale was determined as 0.88. 

Within the scale consisting of one dimension, there are questions such as "The responsibilities 

I take for the interests of the institution I work for are valued" and "The institution I work for 

gives importance to my job satisfaction in general". The scale was graded with a 5-point Likert 

Scale. Accordingly, the participants answered the statements in the questionnaire by ticking one 

of the options “1-Strongly disagree, 2-Disagree, 3- Undecided, 4-Agree, 5-Strongly agree” and 

stated their degree of agreement with the statements. 

2.2.3. Job Satisfaction Scale 

Job satisfaction will be measured by the Job Descriptive Index (JDI) developed by Smith, 

Kendall, and Hulin (1969), which measures one's satisfaction within five facets. Those are as 

follow, satisfaction with work, co-workers, supervision, pay, and promotional opportunities. 

The fundamental reasons for us to decide on using the JDI is its extensive data support for 

validity and reliability. The JDI use 3-point scale as follow; 0=no (N), 1=can't decide (?), and 

3=yes (Y). 

Discussions Limitations 

As mentioned earlier in this paper, workplace incivility has significant potential to harm 

employees who are not directly being targeted but witness an uncivil behaviour of their 

colleagues. Therefore, employees who witness workplace incivility among their co-workers 

may experience declines in their job satisfaction. Nevertheless, as it was argued in this paper, 

if witnesses of workplace incivility feel that they are valued and supported enough by their 

organizations, the decrease in their job satisfaction may be limited. 

Since the data collected from public institutions belongs to a single point in time, the cross-

sectional nature of the study may cause limitations for us to deeply research the possible reasons 

of the cause in the correlation. Beside, even though we assume the results could be generalized 

to rest of the public institutions in Turkey, more comprehensive studies through conducting 

data from several other public institutions may be more representative.  
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