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KISALTMA ve SİMGELER LİSTESİ 

ABD 
Amerika Birleşik Devletleri 

ARDL 
Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeli Model 

CAPI 
Computer Assisted Personal Interviewing 

CATI 
Computer Aided Telephone Interview 

EKK 
En Küçük Kareler 

GSYİH 
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

KOBİ 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme 

PAPI 
Paper and Pencil Inverview 

SMM 
Sosyal Muhasebe Matrisinden 

TEİD 
Etik ve İtibar Derneği 

TÜİK 
Türkiye İstatistik Kurumu 

vb. 
ve benzeri 

Baz (n) 
İlgili soruya cevap veren kişi sayısını ifade etmektedir. 

‘>’ 
Demografik değişkenlerde büyük olan yüzdeyi göstermektedir. 

’<‘ 
Küçük olan yüzdeyi göstermek için kullanılmıştır ve %95 güven aralığında 

test edilmiştir. 

T3B% (Top 3 Box ) 
0 -10’lu skalada 10+9+8 puan verenlerin baz içindeki oranıdır. 

M4B % (Middle 4 

Box) 0 -10’lu skalada 4+5+6+7 puan verenlerin baz içindeki oranıdır. 

B3B% (Bottom 3 Box) 
0 -10’lu skalada 1+2+3 puan verenlerin baz içindeki oranıdır. 
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1. Alanyazında Ekonomik Etki Analizi

Ülkelerin ekonomik yapıları yıllar içerisinde evrimleşerek gelişmiştir. Bu yapı içerisinde 

hangi değişkenlerin belirleyici olduğu ve birbirleri ile olan etkileşimleri cevaplanmaya 

çalışılan sorular arasındadır. Ekonomi alanyazınına (literatürüne) ait birçok teori genel 

anlamda bazı cevaplar sağlasa da bu teorilerin çalışma prensibi her ülkenin kendi iç 

dinamiklerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle belirli bir ülke için hangi teorinin 

çalıştığının saptanması veya değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisinin olup 

olmadığının tespiti, gelecekte uygulanacak politikaların ekonomik etkileri hakkında bilgi 

sahibi olmak açısından oldukça önemlidir.  

Çalışmada anılan “Ölçüm-Analiz-Değerlendirmeler” ifadesi Ekonometrik Çalışma ya da 

Ekonometrik Analiz olarak betimlenmektedir. 

Ekonomik etki analizi gerek uluslararası literatürde gerekse yerel literatürde geniş bir 

uygulama alanına sahiptir. Birçok farklı olgunun ekonomi üzerindeki etkileri analiz 

edilmekle birlikte, bu analizlerin dayandırıldığı modeller ve metotlar çeşitlilik 

göstermektedir. İklim değişikliğinden küreselleşmeye, teknolojik gelişmelerden 

kurumsal politikalara birçok farklı alanın ekonomik etkilerinin gözlemlenmesine olanak 

sağlamaktadır. 

Okuyama (2007) artan doğal felaketlerin ve küresel olarak hızla yayılan terörizm 

faaliyetlerinin ekonomik etkilerini ampirik olarak incelediği çalışmasında, a) girdi-çıktı 

analiz yöntemi, b) sosyal muhasebe matrisi ve c) hesaplanabilir genel denge yaklaşımına 

göre analizini gerçekleştirmiştir. Temel olarak veri mevcudiyeti ve denge odaklı varsayım 

nedeniyle, çoğu ekonomik modelin zaman aralığı yıllıkken, bazı modellerde üç aylık veya 

aylık veriler ile çalışmış, sonuç olarak, doğal felaketler gibi kaotik durumların arz ve 

talebin beklenmedik şekillerde değişebileceğini ortaya koymuştur.  

İklim değişikliğinin Etiyopya tarımı üzerindeki etkisini analiz etmek ve çiftçilerin değişen 

çevresel faktörlere uyumlarını tanımlamak için Deressa (2007) tarafından gerçekleştirilen 

çalışma, farklı olguların ekonomik etkisini inceleyen çalışmalardan bir diğeri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada, Etiyopya’nın yüzde 74'ünden fazlasını temsil eden 

ülkenin 18 tarımsal-ekolojik bölgesinin 11'inden gelen veriler ve 1.000 çiftçinin anketini 

analiz etmekte ve tek tip iklim senaryolarının çiftçilerin hektar başına net geliri üzerindeki 

etkisini incelemektedir. Çoğunlukla En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile yürütülen bu 

analiz modeli değişkenlerin seviyelerine göre alt denklemler eşliğinde çözümlenmektedir 
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ve sonuç olarak artan sıcaklık ve azalan yağışların Etiyopya tarımına ve dolayısıyla 

ekonomisine zarar verdiğini ortaya konmuştur. 

Farklı olguların ekonomik etkilerinin incelenmesi üzerine yapılan çalışmalardan bir 

diğeri Sugiyarto, Blake ve Sinclair (2003) tarafından gerçekleştirilen turizm ve 

küreselleşmenin Endonezya ekonomisi üzerindeki etkilerinin analiz edildiği 

çalışmalardır. Çalışma, bağımsız bir politika ve turizm büyümesi ile bağlantılı olarak, 

tarife indirimleri yoluyla küreselleşmenin etkilerini incelemek için Endonezya 

ekonomisinin hesaplanabilir bir genel denge modelini kullanarak analiz edilmesini 

içermektedir. Analiz, hesaplanabilir genel denge modeli üzerinde Sosyal Muhasebe 

Matrisinden (SMM) faydalanarak gerçekleştirilmiştir ve turizm büyümesinin 

küreselleşmenin olumlu etkilerini artırırken olumsuz etkilerini azalttığı sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Ekonomik etki analizi farklı disiplinlerdeki soruların ekonomi ile etkileşimlerinde sıkça 

kullanıldığı gibi politik ekonomi literatüründeki siyasi değişkenlerin, ülkelerin 

makroekonomik göstergelerinde ya da demografik yapılarında ne gibi değişiklik 

yarattığını inceleyebilmek adına oldukça kullanışlı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek doğrudan müdahaleci yaklaşımla yönetilen ekonomilerde gerekse serbest piyasa 

ekonomilerinde, kurumların hala firmaların işleyiş kurallarını belirlemesi hukuki kurallar 

bütünün ekonomik yapı üzerinde neden etkili olduğunu açıklamaktadır. Bu bağlamda 

literatürde bir ülkedeki genel olarak kabul edilmiş kurallar bütünün veya bu kurallarda 

yaşanan aksamaların ekonomik etkilerinin ölçülmesi ile sıkça karşılaşılmaktadır. 

Yolsuzluğun ekonomik yapı üzerindeki etkilerini araştıran Gründler ve Potrafke (2019), 

çalışmalarını 175 ülke için panel verileri ile gerçekleştirmiş ve yolsuzluğun doğrudan 

yabancı yatırımları azaltarak enflasyonu arttırdıklarını gözlemlemişlerdir. 

Yolsuzluğun ekonomik yapı üzerindeki etkilerini inceleyen bir diğer çalışma Depken ve 

Lafountain (2006) tarafından gerçekleştirilen yolsuzluğun tahviller üzerindeki etkisini 

Amerika Birleşik Devletleri için inceledikleri çalışmalardır. Depken ve Lafountain 

yolsuzluğun yüksek oranda olduğu devletlerdeki vergi mükelleflerinin borç için 

prim ödeyerek negatif bir maddi dışsallıkla karşı karşıya oldukları sonucunu elde 

etmişlerdir.  

Ekonomik etki analizinin sıklıkla karşılaşıldığı bir başka alan da çevresel koşullara ilişkin 

alınan politikaların hem makro değişkenler üzerinde hem de bireylerin ve firmaların 
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gelirleri üzerindeki etkilerin analiz edildiği çalışmalardır. Soytaş ve Sarı (2007) Türkiye 

için enerji tüketimi ve karbon emisyonun ekonomik etkilerini inceledikleri çalışmaları bu 

alanda karşımıza çıkan önemli çalışmalardan biridir. Bu çalışmada, Türkiye'nin karbon 

emisyonunu azaltmak için ekonomik büyümeden vazgeçmesi gerekmediği sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Ekonomik Etki Ölçüm ve Değerlendirilmesine ilişkin literatürde yer alan çalışmaların 

seyrinin analiz edilmesi amacıyla metin madenciliği ve anahtar kelimelerin birlikte 

oluşum ağları kullanılarak 1980-2022 yılları arasında yayınlanmış yaklaşık 13.000 

çalışma incelenmiştir. https://www.lens.org/ adresi üzerinden yapılan sorgudan elde 

edilen sonuçlar VOSviewer programıyla analiz edilmiştir. Sorgulamada aşağıda belirtilen 

şu öncelikli anahtar kelimeler kullanılmıştır: "economic effect measurement",  "economic 

impact", "economic impact analysis", "impact analysis", "impact measurement", "impact 

measurement analysis"  (Scholarly Works 12,766) 

Burada alternatif olarak şu seçenekte kullanılmıştır: "economic effect measurement”,  

"economic impact", "economic impact analysis”, "impact analysis", "impact 

measurement", "impact measurement analysis"  

Şekil 1: Literatür İncelemesinin Yoğunluk Görselleştirmesi-1 
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Şekil 1 ve 2, bu çalışmalarda en yaygın olarak geçen kelimelerin yoğunluğunu 

göstermektedir. Buna göre, ekonomik etki analizinin en yaygın olarak görüldüğü 

çalışmalar çevre ve iklim değişikliğinin, turizmin, enerji tüketiminin, ticari ve hukuki 

politikaların ve göçün ekonomik etkilerinin incelendiği çalışmalardır. Bu durum bu 

çalışmada kullanılan analiz yönteminin ne kadar etkili olduğunu, ayrıca çeşitli disiplinler 

arası alanlarda ne kadar açıklayıcı olduğunu göstermiştir. Temelde hangi alana ait olduğu 

fark etmeksizin toplumun tamamını etkileyen her politikanın ekonomi üzerinde bir etkisi 

bulunduğunu söylemek son derece mümkün görünmektedir.   

Şekil 2: Literatür İncelemesinin Yoğunluk Görselleştirmesi-2 

Şekil 3’te yer alan ağ analizi ile bu çalışmaların 6 alt gruba ayrıldığı görülmektedir. Bu 

gruplar, ekonomik etki analizinin farklı bilim alanlarında kullanıldığını göstermektedir. 

Şekil 4, 5 ve 6’da verilen mavi, kırmızı ve yeşil grupta yer alan ifadeler sırasıyla tıp, 

sosyal ve çevre alanı ile ilişkilendirilen ifadelerdir. Şekil 7, son dönemde literatürde 

hangi alanlarda yoğunlaşıldığını göstermektedir. Şekil 8, son dönemde özellikle sosyal 

bilimlerde ekonomik etki analizlerine ait uygulamaların varlığına işaret etmektedir.   
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Şekil 3: Literatür İncelemesinin Network Görselleştirmesi 

6 alt gruba ait çalışmalar detaylı incelendiğinde Şekil 4’ten mavi grubun özellikle sağlık 

ve tıp alanında yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. Burada, tıbbi müdahale, yaş, 

sağlık, kadın, çocuk kavramlarının yoğunluğu ve birbirleriyle yakın ilişkilendirilmesi, 

ekonomik etkilerin sağlık alanında son derece önemli olduğunu göstermektedir.  

Şekil 4: Mavi Grubun Network Görselleştirmesi 
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Şekil 5 incelendiğinde sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen çalışmaların hangi öğeleri 

içinde barındırdığı görülmektedir. Burada ticaret, turizm, vergi, kanun, şok, göç, 

bölgesel ekonomi, ihracat, ithalat ve Covid ifadeleri çalışmaların hangi konularda 

yoğunlaştığını göstermektedir. Bir ülke ekonomisinde, politika yapıcılar tarafından 

dikkatlice incelenmesi gereken göstergeler ve kavramlar ekonomik etki analizi ile 

ilişkilendirilmektedir. 

Şekil 5: Kırmızı Grubun Network Görselleştirmesi 

Şekil 6’de yeşil grupta yer alan ifadeler çevresel konular olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ekonomik etki ile ilişkilendirilen bu ifadelerin başlıcaları, iklim, iklim değişimi, 

çevresel etki, emisyon, tarım, çiftlik, su, sıcaklık, adaptasyon gibi kavramlardır. 

Böylelikle ekonomik etki analizinin gerçekleştirildiği bir diğer alanın çevresel konular 

olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6: Yeşil Grubun Network Görselleştirmesi 

Şekil 7: Literatür İncelemesinin Zamana Bağlı Görselleştirmesi 
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Şekil 7 ve 8 incelendiğinde ekonomik etki analizinin 6 alt grup için hangi dönemlerde 

çalışılmakta olduğu görülmektedir. Öncelikle ilk çalışmaların iktisadi hayata ilişkili olan 

konularda yapılmıştır. Buna karşın, özellikle 2010’dan sonraki dönemde tıp ve çevre 

konularında da ekonomik etki analizi çok fazla kullanılmaktadır.  

Şekil 8: Kırmızı Grubun Zamana Bağlı Görselleştirmesi 

Ekonomik etki analizlerinin yapıldığı çalışmalar göz önüne alındığında, gerçekleştirilmiş 

çoğu çalışmada bireylerin tutum ve davranışlarından tüketim tercihlerine, ülkelerin 

demokratik ve kurumsal yapılarından etik kurallarına kadar pek çok konuda bütünleşmiş 

bir ekonomik etki analizi yapılamadığı açıkça görülmektedir. Zira bir ekonomik etki 

analizi göstergelerin birbirleri ile etkileşim içerisinde oldukları bütünleşik ve kapsayıcı 

bir analizdir. Bu bağlamda, böylesi bir analizin gerçekleştirilmesinde gerek kalitatif gerek 

kantitatif gerekse ampirik analizlerin bir arada yürütülerek sonuca ulaşılması oldukça 

büyük önem arz etmektedir. 

2. Çalışmanın Amacı

Ekonomik etki analiz modeli olarak belirlediğimiz altı gösterge grubu olan sosyo-

demografik, sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik, teknolojik, finansal ve sosyo politik 

göstergelerinin birbirleri ile olan etkileşimlerinin elde edilmesi bu çalışmamın temel 



17 

amacını oluşturmaktadır. Gösterge gruplarının ampirik analizi 2004-2020 yılları için 

yıllık veriler ile gerçekleştirilmiş olup belirlenen değişkenlerin milli gelir üzerindeki 

etkileri pozitif ve negatif şoklar üzerinden açıklanarak elde edilen bulgular olarak 

yorumlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan yapıyı Şekil 9 ile özetlemek mümkündür.  

Şekil 9: Ekonomik Etki Analizine Ait Genel Model Yapısı 
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3. Model ve Veri

Mevcut literatür ışığında, bu çalışma, ekonomi ile gösterge gruplarında yer alan 

değişkenler arasındaki bağlantıyı aşağıdaki şekilde modellemektedir: 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑈𝑡 , 𝐻𝑡 , 𝐸𝑡 , 𝐼𝑁𝐹𝑡 , 𝐹𝐷𝐼𝑡 , 𝑇𝑆𝑡 , 𝑇𝐼𝑡 , 𝐼𝑡 , 𝑃𝑡 , 𝑋𝑡 , 𝐶𝑡) (1) 

Burada 𝑌𝑡; ekonomik etkiyi, 𝑈𝑡 ve 𝐻𝑡 sosyo-demografik ve kültürel grubu, 𝐸𝑡 finansal 

göstergeler iken 𝐼𝑁𝐹𝑡 ve 𝐹𝐷𝐼𝑡 enflasyon ve yabancı dış yatırımları, 𝑇𝑆𝑡 ve 𝑇𝐼𝑡; vergi 

grubunu,  𝐼𝑡; hanehalkı gelirlerinin seyrini, 𝑃𝑡, 𝑋𝑡 ve 𝐶𝑡 ise sosyo politik göstergeleri 

temsil etmektedir.  

Kapalı formda gösterimi gerçekleştirilen temel fonksiyonel yapı üzerinden değişkenler, 

farklı kalıplardaki modeller kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öncelikle analizlerin 

gerçekleştirilmesinde, (1) numaralı denklemde yer alan 11 farklı değişken, tüm mümkün 

modelleme yapıları kullanılmıştır. Raporlanmış sonuçlar, çeşitli ekonometrik sınamalar 

sonucunda istatistiksel olarak kullanılması uygun olan sonuçlardır. Değişkenlere ait 

açıklayıcı bilgiler, Tablo 1’de yer almaktadır. 

Kısaltma Tanım Ölçü Birimi Veri Kaynağı 

𝑌𝑡
Kişi başı GSYİH Logaritmik Dünya Bankası 

𝑈𝑡
Şehirleşme %, Oran Dünya Bankası 

𝐻𝑡
Üniversite Eğitimi %, Oran TÜİK 

𝐸𝑡
Döviz kuru TL/Dolar Dünya Bankası 

𝐼𝑁𝐹𝑡
TÜFE temelli Enflasyon Oranı %, Oran Dünya Bankası 

𝐹𝐷𝐼𝑡
Yabancı Doğrudan Yatırımlar (Net Akış) %, Oran Dünya Bankası 

𝑇𝑆𝑡
Kurumlar Vergisi %, Oran Dünya Bankası 

𝑇𝐼𝑡
Bireysel Vergi %, Oran Dünya Bankası 

𝐼𝑡
Hane Geliri / Tasarruf %, Oran Dünya Bankası 

𝑃𝑡
Demokrasi İndeksi Logaritmik POLITY 5 

𝑋𝑡
Kurumsal Kısıtlamalar Logaritmik POLITY 5 

𝐶𝑡
Güven Endeksi Logaritmik TÜİK 

Tablo 1: Değişkenlere Ait Açıklayıcı Bilgiler*

* Değişken ifadesi ile ekonomik büyüme kişi başına düşen gelir üzerinde etkin olması beklenen unsurlar

(göstergeler) betimlenmeye çalışılmıştır.
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𝑌𝑡 𝑈𝑡 𝐻𝑡 𝐸𝑡 𝐼𝑁𝐹𝑡 𝐹𝐷𝐼𝑡 𝑇𝑆𝑡 𝑇𝐼𝑡 𝐼𝑡 𝑃𝑡 𝑋𝑡 𝐶𝑡

Ortalama 9.173 2.244 13.827 2.607 9.558 1.761 17.696 37.199 25.299 6.135 1.702 4.506 

Medyan 9.168 2.259 13.945 1.796 8.756 1.561 17.609 38.271 25.323 6.366 1.946 4.516 

Maksimum 9.396 2.494 18.970 7.009 16.332 3.624 19.214 40.809 29.128 6.572 1.946 4.622 

Minimum 8.881 1.725 8.325 1.302 6.251 0.681 16.349 31.936 22.446 3.714 1.099 4.378 

Standart Sapma 0.174 0.203 3.584 1.719 2.795 0.777 0.712 2.489 1.874 0.722 0.367 0.069 

Çarpıklık -0.080 -0.905 -0.122 1.423 1.241 1.108 0.284 -0.671 0.411 -2.730 -0.861 -0.465

Basıklık 1.590 3.541 1.629 3.844 3.722 3.503 3.365 2.657 2.393 9.753 1.907 2.286 

Jarque-Bera 1.427 2.530 1.050 6.240 4.735 3.660 0.247 1.040 0.740 47.136 2.599 0.973 

Olasılık değeri 0.490 0.282 0.592 0.044 0.094 0.160 0.884 0.595 0.691 0.000 0.273 0.615 

Toplam 155.947 38.146 179.749 44.317 162.482 29.943 230.053 483.584 430.083 92.025 25.528 76.599 

Kareler Toplamı 0.487 0.657 154.114 47.300 125.023 9.647 6.091 74.360 56.193 7.293 1.886 0.077 

Dönem 2004-2020 2004-2020 2008-2020 2004-2020 2004-2020 2004-2020 2008-2020 2008-2020 2004-2020 2004-2018 2004-2018 2004-2020 

Gözlem Sayısı 17 17 13 17 17 17 13 13 17 15 15 17 

Tablo 2: Ekonometrik Analize Katılacak Değişkenlere Ait Temel İstatistikler*

* Daha önce de belirtildiği üzere makro ekonomik çalışma kapsamında 17 adet model denemiştir.
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Açıklayıcı istatistikler, değişkenlerin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olma açısından 

oldukça önemlidir. Bu betimsel istatistikler başlangıçta bir nevi değişkenlerin resminin 

çekilmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, basıklık değeri pozitif olan değişkenlerin 

dar/sivri bir eğriye sahip olduğunu, negatif basıklık değerine sahip değişkenlerin ise 

basık/yayık eğriye sahip olduğu söylenebilir. Tablo 2 incelendiğinde değişkenlerin pozitif 

basıklık değerine sahip olması, dar/sivri eğriler olduğunu göstermektedir.  

Standart sapma değerlerinin Tablo 2’de de görüldüğü üzere sıfıra yakın olmaları, verilerin 

dağılımlarının ortalamaya yakın olduğunu ortaya koymaktadır. Açıklayıcı istatistikler, 

değişkenler hakkında bilgi verse de verilerin normal dağılıp dağılmadığı daha detaylı 

testler ile analiz edilmelidir. Bu noktada, verilerin normal dağılıma uygunluk gösterip 

göstermediği Tablo 2’de ifade edilen Jarque-Bera test istatistiğinden faydalanılarak analiz 

edilebilir. Bu test istatistiğine ait değerler bireysel olarak değişkenlerin dağılımını 

açıklamaktadır. Buna göre değişkenlerin birçoğunun olasılık değerlerinin anlamlılık 

düzeyi olan 0,05’ten büyük olması değişkenlerin normal dağıldığını göstermektedir.  

4. Yöntem ve Bulgular

Ampirik bulgular, (1) numaralı denklemde verilen genel fonksiyonel kalıp üzerinden 

aşağıda verilmiş olan farklı modeller kullanılarak elde edilmiştir:  

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑈𝑡) (2) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐻𝑡) (3) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐸𝑡 , 𝐼𝑁𝐹𝑡 , 𝐹𝐷𝐼𝑡) (4) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑇𝑆𝑡, 𝑇𝐼𝑡) (5) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐼𝑡) (6) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐶𝑡) (7) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝑃𝑡 , 𝑋𝑡) (8) 

Bu fonksiyonel kalıpların hangi yöntemler ile çözümlendiğine dair teorik bilgi Ek’te yer 

almaktadır. (2)-(8) numaralı fonksiyonel kalıplar için elde edilen sonuçlar Şekil 10’de 

verilmiştir. 
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Şekil 10: (2)-(8) Numaralı Ekonometrik Model Analizlerine Ait Sonuçlar 
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Şekil 10’da yer verilen sonuçlara göre ulaşılan net bulguları şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Şehirleşme oranındaki %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %0,62

arttırmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama % 0.24 oranında azaltmaktadır.

2. Üniversite eğitiminin toplam içerisindeki payı %1’lik arttığında ekonomik büyümeyi

ortalama %0,04 oranında artarken, %1’lik bir azalış ise ekonomik büyümeyi

etkilememektedir (değişmemektedir)1.

3. Döviz kurundaki %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %2,45 arttırmaktayken,

%1’lik bir azalış ise ortalama %3,8 oranında azaltmaktadır.

4. Enflasyon oranındaki %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %1,5 oranında

azaltmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama %1,79 oranında arttırmaktadır.

5. Yabancı doğrudan yatırımlardaki %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %8,8

arttırmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama %6,3 oranında azaltmaktadır.

6. Kurumlar vergisindeki %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %0.011

arttırmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama %0,0025 oranında arttırmaktadır.

7. Bireysel vergilerdeki %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %0.008

azaltmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama %0,03 oranında arttırmaktadır.

8. Demokrasi endeksinde %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %1.19

arttırmaktadır2.

9. Kurumsal kısıtlamalar endeksinde %1’lik artış ekonomik büyümeyi %1,72

azaltmaktadır3.

10. Hane gelirinin tasarruflara oranında %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama

%0.04 arttırmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama %0,01 oranında azaltmaktadır.

11. Güven endeksinde %1’lik artış ekonomik büyümeyi ortalama %2,46

arttırmaktayken, %1’lik bir azalış ise ortalama %0,79 oranında azaltmaktadır.

1
 N.A. ifadesi istatistiksel olarak 0’a eşittir anlamındadır. 

2
 İlişki Simetrik 

3
 İlişki Simetrik 
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Şunu özellikle vurgulamakta yarar bulunmaktadır. Türkiye’nin 2004-2020 yıllarını 

kapsayan sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve finansal yapısına ilişkin veriler 

negatif ve pozitif şoklar perspektifinden analiz edildiğinde, Türkiye ekonomisi üzerindeki 

en etkili değişkenlerin doğrudan yabancı yatırımlar, şehirleşme düzeyi, tüketicinin 

mevcut ekonomik durumu değerlendirmesi, diğer deyişle güven endeksi ve makro 

değişkenlerdeki istikrar olarak kabul edilebilecek döviz kuru ve enflasyon olduğu 

saptanmıştır.   

5. Tartışma

İhracata dayalı büyüme modeline sahip ülkelerde yukarıda sözü edilen değişkenlerin en 

etkili değişkenler olarak saptanmış olması esasen şaşırtıcı değildir. Doğrudan yabancı 

yatırımlara dair akışlar her ne kadar faiz oranları ile ilişkili olsa da bu yatırım akışlarının 

sağlanabilmesi önündeki en büyük engelin aslında ülke ekonomisi içerisindeki yüksek 

risk durumu olduğu görülmektedir. Yasal tabanda kurumsal denetimi sağlanamamış bir 

risk ortamı yabancı yatırımları azaltarak ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler 

ortaya koymaktadır. Türkiye için risk durumunun azaltılması ve doğrudan yabancı 

yatırımları arttırmak için yapılacak en iyi düzenleme kurumsal yapının denetim 

mekanizmasındaki işleyişin güçlendirilmesi ve oturmuş bir ortamın oluşturulması olduğu 

görünmektedir.  

Türkiye’de döviz kuru ve dolayısıyla döviz kuruna bağlı enflasyon, bireylerin geliri 

üzerindeki bir diğer en etkili değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Enflasyonda güçlü para 

politikaları ve deregülasyonlar ile bireylerin mali durumlarında sağlanacak istikrar ve 

güvenin, Türkiye ekonomisi üzerindeki güçlü etkisi, tüm politik ve ekonomik 

tartışmaların ötesinde önem arz etmektedir. Söz konusu değişkenler üzerinde sağlanacak 

istikrar sadece bireylerin gelirinde ve kişisel mali durumlarında iyileştirme yaratmakla 

kalmayıp, ülkenin bebek endüstrileri olarak kabul edilen gelişmekte olan sektörlerin 

özenle korunması ve büyütülmesi açısından oluşturulacak politikalara da manevra alanı 

sağlayacaktır. Bebek endüstriler, dışa açık ekonomilerde ülkedeki dezavantajlı sektörleri 

temsil etmektedir. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte uluslararası piyasalar ile 

bütünleşmiş bir ticaret yapısında sektörler, uluslararası rekabet açısından kolayca 

dezavantajlı konuma düşebilmektedir. Bu da ülkelerin iç piyasalarında ekonomik 

büyümeyi yavaşlatıcı etki göstermektedir. Eş deyişle, ihracata dayalı büyüme modeline 

sahip ülkelerde, ithalatın ihracatı karşılama oranının düşüklüğü, hammadde ve ara malı 



24 

ithal girdi maliyetlerinin döviz kuruna bağlı olarak yükselmesine, bu sonuç da bebek 

endüstrilerin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olamadan dezavantajlı konuma düşmelerine 

neden olmaktadır. Döviz kuru oynaklıklarının kontrol altına alınmasında uygulanacak 

güçlü para politikaları, bebek endüstrileri korumada etki sağlayacağı gibi, bu endüstrilerin 

korunması, ülkenin ithal girdiye olan bağımlılığının düşmesine katkı sağlayacaktır.  

Türkiye ekonomisini etkileyen önemli değişkenlerden bir diğeri şehirleşmedir. 

Şehirleşme oranındaki artış ekonomik büyümeyi ciddi oranlarda arttırmaktadır. Şehirlerin 

büyümesi, kırsaldan kente demografik geçişi ifade etmekte ve tarıma dayalı bir 

ekonomiden kitlesel sanayi, teknoloji ve hizmete geçiş anlamına gelmektedir. Prensipte 

şehirler, sosyal ve çevresel sorunların çözümü için kırsal alanlara göre daha elverişli bir 

ortam sunar. Bu bağlamda yapılan taramalardan elde edilen veriler göstermektedir ki 

Türkiye’nin her bölgesinde şehirleşme politikaları adına atılacak adımlar sadece iş 

olanağı yaratarak ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmayıp, sosyal eşitliği ve sağlık 

imkânlarına ulaşımı kolaylaştırarak kalkınmayı hızlandıracaktır.  

Türkiye ekonomisinde alınacak en önemli politikalar kurumsal yapının iyileştirilmesine 

yönelik olmalıdır. Kurumsal yapıda gerçekleştirilecek iyileştirilmeler hem denetim 

mekanizmalarının daha güçlü çalışmasına yardımcı olacak hem de demokratikleşmeyi 

teşvik ederek gelirin yeniden dağıtımında daha adaletli bir yapı ortaya koyacaktır. 

6. Sonuç

Ülkelerin ekonomik yapıları incelenirken çoğunlukla makro değişkenlerden faydalanılır. 

Ancak makro göstergeler bir ülkenin ekonomik yapısının bütünüyle analiz edilmesinde 

yetersiz kalmaktadır. Zira bir ülkenin demografik yapısı, eğitim düzeyi, bireylerin karar 

alma sürecine dâhil olması, kurumsal yapısı ve tüketicilerin eğilimleri makro 

değişkenlerin ekonomik etkisini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. 

Bu bağlamda hem bu değişkenlerin birbirleri ile olan etkileşimleri hem de bir bütün olarak 

ekonomi üzerindeki etkileri, ekonomik yapının işleyişi hakkında daha sağlıklı bilgiler 

sağlamaktadır. Örneğin, eğitimin, vergilerin ve tasarrufların da Türkiye ekonomisi 

üzerinde etkili olduğu yapılan uzun dönemli taramalarda rahatlıkla ortaya çıkmaktadır.   

Demokrasi değişkeninin Türkiye ekonomisi üzerinde en etkili değişkenlerden biri olduğu 

sonucu politik ekonomi literatürü ile uyum göstermektedir. Demokrasideki %1’lik bir 

değişme ekonomiyi ortalama %1,19 oranında etkilemektedir. Türkiye’de 2020 yılı için 
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hesaplana kişi başı gelir 8.599 dolardır4.  Diğer deyişle, demokrasideki %1’lik bir artış 

kişi başına düşen geliri ortalama 10.232 dolara çıkaracaktır. Demokrasinin bireylerin 

karar alma mekanizmalarına dâhil olması olduğu düşünüldüğünde, demokratikleşmedeki 

artış ile medyan seçmenin ekonomik politikaları belirlemedeki etkisinin Türkiye için 

oldukça önemli bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır.  

Yapılan çalışmalar demokrasinin yolsuzluklar üzerinde adeta bir denetim mekanizması 

gibi çalıştığını ve daha güvenli bir ekonomik çevre oluşturarak doğrudan yabancı 

yatırımları artırdığını göstermektedir. Demokratik olarak sınıflandırılan ülkelerde 

yolsuzluk oranları görece daha düşükken, otokratik olarak sınıflandırılan ülkelerde bu 

oran daha yüksektir. Sermayenin belirli bir elde toplanmasına alan sağlayabilen otokratik 

yapı yabancı doğrudan yatırımların dışlanmasına yol açarak ekonomik büyümeyi azaltıcı 

etki göstermektedir.  

Ampirik bulgularda ilgi çeken bir diğer nokta ise üniversite eğitimin toplam içerisindeki 

payının ekonomik etkisinin %0.04 olduğu sonucudur. Üniversite eğitiminde 

gerçekleşecek %1’lik bir artış ekonomik büyümeyi ortalama %0,04 oranında 

arttırmaktadır. Bu sonucun bu denli düşük çıkması, Türkiye üzerindeki nitelikli işgücü 

yapısının değiştiğini göstermektedir. Nitelikli iş gücü kavramı belirli bir meslek grubu 

için, işin ortaya konmasında gerekli eğitimi almış emek gücü demektir. Bu sonuç ayrıca 

üniversite eğitimini tamamlamış kişi sayısında artış ne olursa olsun bu emek gücünün 

gerek iş olanaklarının yetersizliği gerekse üniversite eğitimini ülke içinde almış beşerî 

sermayenin yer değiştirerek ülke ekonomisi ile bütünleşemediğini göstermektedir.  

Ayrıca üniversite eğitimine ilişkin oranının etkisinin bu denli düşük çıkması Türkiye’de 

birçok sektörün emek yoğun sektörler olmaktan çıkıp çoğunlukla sermaye yoğun 

sektörlere dönüştüklerinin göstergesi olarak da kabul edilebilir. Bir sektörde sermaye 

emeğe oranla daha çok kullanılıyorsa o sektör sermaye yoğun, emek daha yoğun 

kullanılıyorsa o sektör emek yoğun olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmelerdeki 

artış, sektörlerdeki bu faktöre bağlı yoğunlukluları zaman içerisinde değişebilir. Bir 

sektör emek yoğun iken, bu sektörde ürünün üretiminde kullanılan makine ve teçhizat da 

yaşanacak bir teknolojik gelişme o sektörün sermaye yoğun sektöre dönüşmesine neden 

olabilir.  

4
 Türkiye İstatistik Kurumu’nda alınmıştır. 
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Artan teknolojik gelişmeler ile sermaye faktörünün daha yoğun kullanılması sermayenin 

emek yerine kullanımını beraberinde getirmektedir. Bu durum ise otomasyonun işgücü 

üzerindeki etkisi olarak açıklanmaktadır. Acemoğlu ve Restrepo (2021) otomasyonun 

etkisini eğitimin ve kadınların işgücüne katılmasındaki artışla ve üretime uygun işçi 

kıtlığı ile ilişkilendirerek, otomasyonun işgücü ve demografik yapıyı etkilediğini öne 

sürmektedir (Acemoğlu & Restrepo, 2021, s. 43). Hizmet ve teknoloji ağırlıklı sektörlere 

kayan eğitimli işgücü, üretimde emek gücü kıtlığı yaratarak otomasyonun işgücü ve 

dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına sebep olmaktadır.  

Üniversite eğitimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin düşük çıkmasının 

nedenlerinden bir diğeri de kısıtlı iş olanakları nedeniyle bireyin eğitimini aldığı alanda 

çalışamayarak katma değer yaratamamasıdır. Nitelikli olduğu alanın haricinde çalışmak 

zorunda kalan birey, sahip olması gerektiğinden daha düşük bir geliri elde ederek 

ekonomik zenginliği toplumsal düzeye aktaramamaktadır. 

Elde edilen sonuçlar içerisinde doğrudan yabancı yatırımların, enflasyonun, döviz 

kurunun ve güven endeksinin en etkili değişkenler olarak karşımıza çıkması şaşırtıcı bir 

sonuç değildir. Döviz kuru ve enflasyon bireylerin gelirini azaltıcı etki göstererek, 

harcama ve tasarruf eğilimlerinde değişmeler meydana getirmektedir. Bu durum ayrıca 

güven endeksinin Türkiye ekonomisi için en etkili değişkenlerden biri çıkması sonucu ile 

de örtüşmektedir.  

Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ile dikkat çeken değişkenlerden biri olan şehirleşme 

oranındaki %1’lik bir artışın ekonomisi üzerindeki etkisi ortalama %0,62 oranındadır. Bu, 

bir yandan Türkiye’nin demografik yapısının ekonomi üzerinde ne denli etkili olduğunu 

ortaya koymakta, diğer yandan kırsal ekonomiden, kitlesel sanayi ekonomisine geçişin 

temsili olarak yeni iş olanaklarının yaratılarak ekonomik büyümenin teşviki anlamını 

taşımaktadır.  

Yapılan analizler, ekonomik büyüme üzerinde görece etkisinin düşük olduğu 

değişkenlerden bir diğerinin de vergiler ve tasarruflar olduğunu ortaya koymuştur. Ancak 

vergilerin etkileri kurumsal ve bireysel olarak farklılık göstermektedir. Kurumsal 

vergilerdeki artış ve azalış ekonomik büyümeyi arttırıcı etki gösterirken, bireysel 

vergilerdeki azalış ekonomik büyümeyi arttırıcı etki göstermektedir. Kurumlardan alınan 

vergi milli muhasebe hesabına gelir olarak yansıdığı için bu oranlardaki azalma da artma 

da milli geliri arttırıcı etki göstermekte, ancak bireylerden alınan gelir direkt olarak 
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bireyin gelirini azaltıcı etki gösterdiği için ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bu 

noktada, kurumlardan alınan gelirin kurumlara geri dönüş yapmadığını söylemek de 

yanlış olmayacaktır. 

Sonuç olarak; tüm veriler, Türkiye ekonomisi üzerindeki en etkili değişkenlerin doğrudan 

yabancı yatırımlar, Döviz kuru, enflasyon, demokrasi, şehirleşme ve güven endeksi 

olduğunu, görece olarak etkisi en düşük olanların ise üniversite eğitimi sonrası üretime, 

diğer deyişle ekonomiye katılma oranı, vergiler ve tasarruflar olduğunu açık biçimde 

ortaya koymaktadır.  
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Ek: Birim Kök ve Durağanlık Test Sonuçları Tablosu 

Zaman serisi verilerinin kullanıldığı modellerde birinci mertebeden durağan olmaları 

durumunda (I(1) olması) EKK tahmin edicisi kullanılması durumunda sahte bir ilişki 

gözlemlenmektedir. Seriler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını araştırmaya yönelik farklı 

eşbütünleşme modellerine başvurulmaktadır. Pesaran ve Shin (1998) ile Pesaran, Shin ve Smith 

(2001) tarafından geliştirilmiş olan Autoregressive Distributed Lag, ARDL (Otoregresif 

Dağıtılmış Gecikmeli Model) yöntemi, modelde düzeyde durağan (I(0)) ve birinci farkta 

durağan (I(1)) serilerin bir arada kullanılmasına olanak tanımaktadır. Buna ek olarak, hem uzun 

dönem hem de kısa dönem için sonuçlar elde edilebilmektedir. Serilerin, iki defa farkı 

alındığında durağan (I(2)) olmaması şartı da yerine gelmelidir. Birim kök ve durağanlık test 

sonuçları aşağıdaki Ek Tablo da yer almaktadır. 

ADF PP KPSS 

Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend 

𝑌𝑡 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

𝑈𝑡 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

𝐻𝑡 I(0) I(0) I(1) I(0) I(1) I(0) 

𝐸𝑡 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

𝐼𝑁𝐹𝑡  I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

𝐹𝐷𝐼𝑡  I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

𝑇𝑆𝑡 I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(1) 

𝑇𝐼𝑡 I(1) I(0) I(0) I(1) I(0) I(1) 

𝐼𝑡 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

𝑃𝑡  I(1) I(1) I(1) I(1) I(0) I(1) 

𝑋𝑡 I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(0) 

𝐶𝑡 I(1) I(0) I(1) I(0) I(1) I(1) 

Tablo 3: (EK Tablo) Serilerin Durağanlık Dereceleri 

Not: I(1) ve I(0) sırasıyla birinci mertebeden ve düzeyde durağanlığı göstermektedir. ADF: 

Augmented-Dickey Fuller Testi, PP: Phillips-Perron Testi, KPSS: Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt, and Shin (KPSS) testidir. 
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1. Araştırma Yöntem ve Örneklemi

Kantitatif araştırma çerçevesinde sahadan veri toplanmasına yönelik çalışma, 2 Şubat 2022 – 

18 Mart 2022 tarihleri arasında, en yüksek Türkiye geneli temsiliyetini sağlaması ve en doğru 

veriye ulaşabilme açısından 26 ilde yürütülmüştür. Kantitatif araştırma ise, bu araştırmanın bir 

veri toplama tekniği olarak “yüz yüze anket (f2f)” yöntemi ile 3 ayrı sahada gerçekleştirilmiştir. 

Saha araştırması f2f CAPI, f2f CATI, f2f PAPI yöntemleri iç-içe geçecek şekilde tasarlanmıştır. 

Araştırma kapsamında Türkiye temsili 18 yaş ve üzeri toplam 1.447 kişi ile görüşülmüştür. 

Örneklem temelli tahminleme yaklaşımı kullanılan bu çalışmada kotalandırılmış basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasında yaş, cinsiyet, eğitim, 

çalışma durumu, meslek dağılımı kontrol değişkenleri olarak uygulanmıştır. Elde edilen 

sonuçların geçerlilik ve güvenirliliği için gerekli testler kullanılmış, sonuçların 0,95 ve 0,99 

güven düzeylerinde sınanması dikkate alınmıştır. Sonuçların geçerliliğinin ilgili hedef kitleye 

yansıtılmasında örnekleme sonrası genişletme yaklaşımı uygulanmıştır. Görüşülen bu kişilerin 

sosyo demografik ve sosyo ekonomik özellikleri 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu grafiklerde gösterilmiştir. 

Grafik  1: Cinsiyet ve Medeni Durum Dağılımı 

Grafik 1 gerçekleştirilen nicel analizde katılımcıların cinsiyet ve medeni durumunu 

göstermektedir. Buna göre nicel çalışmada yer alan katılımcıların cinsiyeti eşit dağılıma 

sahipken, katılımcıların %53 evli, %47 ise bekar olarak sınıflanmıştır. 
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Grafik  2: Yaş ve Eğitim Seviyesi Dağılımı 

Grafik 2 analize katılan bireylerin yaş aralıklarını ve eğitim düzeylerini temsil etmektedir. Bu 

bağlamda Grafik 2 katılımcıların büyük bir oranının 35-44 yaş aralığında olduğunu ve analize 

katılan bireylerin yaş ortalamasının 43 olduğunu göstermektedir. Ayrıca, toplam katılımcıların 

eğitim düzeyinin ortalama %50’sinin ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu, %15’nin ise 

üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir. Herhangi bir eğitim almamış 

katılımcıların oranı ise % 14 düzeyindedir.  
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Grafik  3:Çocuk Sahipliği Oranı 

Grafik 3 analize katılan toplam katılımcıların çocuk sahipliği oranını göstermektedir. Bu 

bağlamda toplam katılımcıların %59’u çocuk sahibi iken, %41 çocuk sahibi değildir. Çocuk 

sahibi olan bireylerin ortalama çocuk sayısı ise 3 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, toplam 

katılımcıların hanede yaşayan kişi sayıları ortalama olarak 4 kişi iken, haneye gelir getiren kişi 

sayısı ise ortalama iki kişi olarak gözlemlenmektedir.  
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Grafik  4:Gelir Amaçlı Ek İş Yapma Oranı 

Grafik 4 katılımcılar arasından gelir amaçlı ek iş yapanların oranını göstermektedir. Toplam 

katılımcıların %7,4’ü gelir amaçlı ek iş sahibi iken, %92,6’sı gelir amaçlı ek bir işte faaliyet 

göstermemektedir.  
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Grafik  5: İkamet Edilen Coğrafi Bölge Dağılımı 

Grafik 5 yapılan nicel analizdeki toplam katılımcıların Türkiye’deki coğrafi dağılımlarını 

göstermektedir. Bu bağlamda katılımcıların büyük bir çoğunluğu İstanbul’da ikamet 

etmektedir. İstanbul’dan sonra katılımcıların ikamet ettikleri bölgelere göre yoğunlukları 

sırasıyla Batı Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu olarak gözlemlenmektedir.  
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Grafik  6:İkamet Edilen Yerleşim Türü Dağılımı 

Grafik 6 analize katılan bireylerin yerleşim türü hakkında bilgi vermektedir. Bu bağlamda 

katılımcıların yüksek bir oranı metropol şehirlerde ikamet ederken, ikamet edilen yerleşim 

türünde en düşük oran ise %10 ile kır-köy-kasaba olarak gözlemlenmektedir.  

2. Etik Kavramına İlişkin Algı, Tutum ve Davranış Analizi

Grafik  7: Etik Dışı Davranışa Şahit Olma (Genel) 
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Grafik 7 sahada sorulan ‘Etik dışı davranışa şahit oldunuz mu?’ sorusunun cevaplarını temsil 

etmektedir. Buna göre Türkiye için bireylerin %38,5’i etik dışı davranışa şahit olmadığını, 

%29,7’si şahit olduğunu, %11,9’u ise etik dışı bir davranışın birebir olarak kendi başına 

geldiğini belirtmiştir.  

Grafik  8:Eğitim Düzeyine Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma 

Grafik 8 katılımcıların eğitim düzeylerine göre etik dışı davranışa şahit olma durumunu 

göstermektedir. Etik dışı davranışa birebir maruz kalma oranının en fazla üniversite ve üzeri 

eğitim düzeyine sahip katılımcılar olduğu görülmektedir. Üniversite ve üzeri eğitim düzeyinde 

katılımcıların %38,4’ü ise etik dışı davranışa şahit olduğunu belirtmektedirler. Etik dışı 

davranışa şahit olma açısından bu oran eğitim düzeylerine göre oranlamada en yüksek yüzdeye 

sahiptir. Ortaokul düzeyinde eğitime sahip katılımcıların %51,7’si etik dışı davranışı hiç 

yaşamadığını veya şahit olmadığını ifade etmekteyken eğitim düzeyinin artması ile bu durum 

ters yönde hareket etmektedir.   

Grafik  9:Yaş Aralığına Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma 

Grafik 9 etik dışı davranışa şahit olma durumunun yaş gruplarına göre gösterdiği oranları temsil 

etmektedir. Tüm yaş gruplarında etik dışı davranışı birebir yaşadığını ifade edenlerin oranı 

yaklaşık olarak %10 ile %17 aralığındadır. 55-64 yaş aralığındaki katılımcıların etik dışı 
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davranışa şahit olma %40,5 ile yaş grupları arasında en yüksek orana sahiptir. 25-29 yaş 

grubundaki katılımcıların %52,4 ü ve 18-24 yaş grubundaki katılımcıların ise %45.9’u etik dışı 

davranışa şahit olmadığını / yaşamadığını belirtmektedirler. Dolayısıyla yaş aralığı küçük olan 

katılımcıların hemen hemen her 2 ikisinden biri etik dışı davranışı yaşamadığını ya da şahit 

olmadığını ifade etmektedir.  Yaş aralığı artarken oran düşmekte, 64 yaş ve üzerinde tekrar 

artmaktadır.  

Grafik  10: Cinsiyete Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma 

Grafik 10 etik dışı davranışa şahit olma durumunun cinsiyet dağılımını temsil etmektedir. 

Pembe renk ile gösterilen alan birebir etik dışı davranışa şahit olan bireyleri gösterirken, gri 

renkli alan şahit olmuş bireyleri, sırasıyla yeşil renkli alan ve sarı alan etik dışı davranışa şahit 

olan ve hiç karşılaşmamış bireyleri temsil etmektedir. Buna göre erkeklerin etik dışa davranışa 

birebir şahit olma oranının kadınlara göre daha fazla olduğu gözlemlenirken, aynı şekilde etik 

dışı davranışla hiç karşılaşmamış bireylerde erkeklerin oranının daha fazla olduğu karşımıza 

çıkmaktadır. 

Grafik  11: Şahit Olunan Etik Dışı Davranışın Kaynağı 
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Grafik 11 etik dışı davranışa şahit olma durumunun kaynağını betimlemektedir. Pembe renk bu 

etik dışı davranış ile yakın çevrede karşılaşıldığını gösterirken, gri alan akraba ve ailede, mor 

alan iş ilişkilerinde, sarı alan ise sosyal medyada karşılaşıldığını göstermektedir. Etik dışı 

davranışa yakın çevresinde şahit olma ya da yakın çevresinden duyma oranları diğer bilgi 

kaynaklarına göre oldukça yüksek düzeylerdedir. Etik dışı davranışa şahit olmanın kaynağının 

yakın çevre olduğunu belirtenlerin oranı % 63,9 ile diğer kaynaklara göre oldukça yüksek bir 

orana sahiptir. Bu oranı iş ilişkileri, sosyal medya ve akraba-aile kategorileri takip etmektedir. 

Yakın çevresinden etik dışı davranışı duyduğunu ifade edenlerin oranı ise % 55,6 olup sırasıyla 

bu oranı sosyal medya, iş ilişkileri ve akraba-aile kategorileri takip etmektedir. Etik dışı 

davranışı birebir yaşadığını ifade edenlerin kaynağının en yüksek olduğu oran 34.8 ile yakın 

çevredir. Duyma ve şahit olmada ikincil önemli kaynağı iş ilişkileri ve sosyal medyanın 

oluşturduğu görülmektedir.  

Grafik  12: Çalışılan İş Yeri Ölçeğine Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma 

Grafik 12 etik dışı davranışa şahit olma durumunun çalışan işyeri büyüklüğüne göre oranlarını 

temsil etmektedir. Mavi alan etik dışı davranışın birebir başına geldiği bireyleri, turuncu alan 

şahit olanları, gri alan duyanları ve sarı alan ise hiç karşılaşmayanları betimlemektedir. Büyük 

ölçekli işyerlerinde hemen hemen her iki kişiden biri etik dışı davranışa şahit olmaktadır. Bu 

oran orta-üstü ölçekli işyerlerinde %21,66 ile büyük işyerlerine göre oldukça düşük bir 

orandadır. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinde ise etik dışı davranışa şahit olma hemen hemen 

aynı oranlarda olup yaklaşık olarak % 34’tür. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinde etik dışı 

davranışı hiç yaşamadığını ya da şahit olmadığını belirtenler de benzer oranlara sahiptir. Etik 
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dışı davranışı birebir yaşayan katılımcıların en yüksek olduğu iş yeri ölçeğinin orta üstü 

işletmeler olduğu görülmektedir.  

Grafik  13: İkamet Edilen Yerleşim Türüne Göre Etik Dışı Davranışa Şahit Olma 

Grafik 13 etik dışı davranışa şahit olma durumunun yerleşim yerlerine göre dağılımını 

göstermektedir. Mavi alan büyükşehirleri, turuncu alan şehirleri, gri alan ise köy ve kasabaları 

temsil etmektedir. Etik dışı davranışı birebir yaşama, kırsal bölgelerde ikamet eden 

katılımcılarda % 5,89 olup oldukça düşük bir orana sahiptir. Kır, köy ve kasabada ikamet eden 

katılımcıların % 70’i etik dışı davranışa şahit olmadıklarını belirtmektedir. Büyükşehirde 

yaşayan katılımcıların ise 32.82’si etik dışı davranışa şahit olduklarını ifade etmektedir. Şehirde 

yaşayan katılımcıların ise % 39,35’i etik dışı davranışı hiç yaşamamış/şahit olmamışlardır.  
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Grafik  14:Etik Kavramına Yüklenen En Yakın (Destekleyen) Kavramlar 

Grafik 14 analize katılan bireylerin ‘etik yerine kullanılabilecek eş kelimeler nedir?’ sorusuna 

verdiği soruların cevaplarını göstermektedir. Spontan (Yardımsız) kısım katılımcılara şıklar 

sorulmadan ilk akıllarına gelen cevapları söylemelerinin istenmesi ile ortaya çıkan sonuçları 

gösterirken, spontan ve yardımlı kısım, katılımcılara şıkların okunmasının ardından verilen 

cevaplara spontan cevapların da eklenmesi ile ortaya çıkan toplam cevapları ifade eder. 

Katılımcılara göre etik kelimesi ile ilgili ilk akla gelen ve örtüştürülen kavramlar, ahlaklı olmak 

ve doğruluktur. Ancak katılımcılara etik kavramına ilişkin yardımlı bir hatırlatma yapıldığında 

“doğruluk” oldukça fark edilir şekilde öne çıkmaktadır.   

Grafik  15: Eğitim Düzeyine Göre Etik Kavramına Yüklenen En Yakın 

(Destekleyen) Kavramlar 

Grafik 15 etik kavramı yerine geçebilecek kelimelerin eğitim düzeyine göre dağılımlarını 

göstermektedir. Pembe alan ahlaklı olma kavramını, turuncu alan doğruluğu, mor alan adil 

olma/adalet kavramını, sarı alan dürüstlüğü ve gri alan başkasının hakkını yememek kavramını 

temsil etmektedir. Ahlaklı olmak, eğitim düzeylerine göre küçük farklılıklar gösterse de etik 
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kavramına yüklenen en yakın anlam olarak görünmektedir. Eğitimsiz bireyler için, etik kavramı 

%26,5 ile en çok doğrulukla özdeşleşmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça etik kavramını ahlaklı 

olmak ve doğruluk kavramlarına yakın bulanların oranı da belirgin şekilde artmaktadır. Eğitim 

düzeyi ortaokuldan üniversite ve üstü düzeye doğru gittikçe başkasının hakkını yememek 

kavramına verilen yanıtların oranı azalmaktadır.  

Grafik  16: Yaş Aralığına Göre Etik Kavramına Yüklenen En Yakın(Destekleyen) 

Kavramlar 

Grafik 16 etik kavramı yerine geçebilecek destekleyici ifadelerin yaş gruplarına göre dağılımını 

göstermektedir. Pembe alan ahlaklı olma kavramını, turuncu alan doğruluğu, mor alan adil 

olma/adalet kavramını, sarı alan dürüstlüğü ve gri alan başkasının hakkını yememek kavramını 

temsil etmektedir. Etik denildiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu için diğer kavramlara göre anlamlı 

düzeyde öne çıkan kavram doğruluktur. 45-54 yaş aralığı için ise baskın bir şekilde ahlaklı 

olmak kavramı olarak görülmektedir. Tüm yaş grupları için doğruluk ve adalet diğer öne çıkan 

ikincil ve üçüncül kavramlar olarak görünmekle birlikte, başkasının hakkını yememek kavramı 

30-34 ve 35-44 yaş aralığında oldukça düşük bir seviyede kalmaktadır.
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Grafik  17: Cinsiyete Göre Etik Kavramına Yüklenen 

En Yakın (Destekleyen) Kavramlar 

Grafik 17 etik kavramını destekleyici kavramların cinsiyetlere göre dağılımını göstermektedir. 

Pembe alan ahlaklı olan kavramını, turuncu alan doğruluğu, mor alan adil olma/adalet 

kavramını, sarı alan dürüstlüğü ve gri alan başkasının hakkını yememek kavramını temsil 

etmektedir. Kadınların etik kavramına yüklediği en yakın kavramları doğruluk, ahlaklı olmak 

ve adalet oluşturmakta, genelden farklılık arz etmemektedir. 

Grafik  18: Belirtilen İfadelere Katılma Oranı-1 

Grafik 18 nicel analizde katılımcılara yöneltilen etik kavramına yönelik ifadelere katılma 

oranlarını ifade etmektedir. Katılımcılardan, belirtilen ifadeleri 1-10 arasında değerlendirmeleri 

istenmiş, ifadeler % 100 katılan bireyler 10, hiç katılmayan bireyler ise 1 ölçeğinde 

değerlendirme gerçekleştirmişlerdir. Pembe alan 8, 9, 10 gri alan 4, 5, 6, 7 ve yeşil alan 1, 2, 3 

skorunda katıldığını ifade eden bireylerin yüzdesini göstermektedir. Rüşvet almak / vermek ve 

paraya değer vermemek dışındaki tüm ifadelere % 40 - % 50 aralığında orta düzeyde katıldığı 

görülmektedir.  
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Tablo 4: Belirtilen İfadelere Katılım Ortalaması 

Tablo 4, Grafik 18’de belirtilen katılım oranlarının ortalamasını temsil etmektedir. ‘Başkasının 

hakkını yememek’ ve ‘doğruluk’ kavramlarının erkeklerdeki ortalama değeri, kadınlara göre 

anlamlı düzeyde yüksektir. Erkekler kadınlara göre iftira ve dedikodu ile daha az 

karşılaşmaktadır. 

● Başkasının hakkını yememek

● Hak

● Doğruluk

● Çalışılan işyerinin, firmanın çıkarlarını gözetmek

● Sorumlulukları yerine getirmek

● Ülkemizin – devletin menfaatini gözetmek

● Rüşvet Vermek

● Dükkânın / Firmanın / Kurumun etik kurallarını uymak, kadınlarda erkeklere göre daha az

karşılaşılan bir durumdur.
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Özellikle 18-29 yaş arasındaki kesim ADALET kavramı ile 55+ kesime göre hiç 

karşılaşmadığını belirtmektedir. 

Araştırma bulgularında; 45 yaş altı için ‘yalandan uzak durmak’ çok mümkün 

görünmemektedir. 34-44 yaş grubu bireyler ‘çalışılan işyerinin, firmanın çıkarlarının 

gözetilmesi’ hususu ile hiç karşılaşmadıklarını diğer yaş gruplarına göre daha fazla 

belirtmektedir. 

İlkokul mezunlarının, üniversite mezunlarına göre ‘çalışılan işyerinin, firmanın kurallarına 

uyma konusunda’ daha hassas davrandığı görülmektedir. 

Doğu Karadeniz’de yaşayan kesim, ‘rüşvet verme’ kavramıyla ülkemizin diğer bölgelerinde 

yaşayanlara kıyasla daha çok karşılaştığını belirtmektedir. 

45 yaş altı genç nüfus ‘kurallara riayet edilmediğini/ uyulmadığını daha yoğun düşünmektedir. 

İstanbul’da yaşayan kesim ise ‘rüşvet alma’ kavramıyla İstanbul dışında yaşayanlara kıyasla 

daha az karşılaştığını belirtmektedir. (B3B) 
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Tablo 5: Belirtilen İfadelere Katılma Oranı-2 

Tablo 5, Grafik 18’de belirtilen ifade katılma oranının T3B en yüksek ve B3B en düşük katılma 

ölçeklerinin yüzdelerini ifade etmektedir.  
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Tablo 6: Belirtilen İfadelere Katılma Oranı-3 



48 

Tablo 6, analize katılan çalışan bireylerin kurumsal içerikli kavramlara katılma oranını temsil 

etmektedir. T3B en yüksek katılma oranını temsil ederken, B3B en düşük katılma ölçeklerinin 

yüzdelerini ifade etmektedir.  

Grafik  19: Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı 
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Grafik 19 analize katılan bireylere yöneltilen ‘etik problemlerin oluşmasında etkili faktörler 

nedir?’ sorusuna verilen cevapları göstermektedir. Pembe alan para temelleri faktörleri, gri alan 

eğitim temelli sorunları, yeşil alan yalan söylemede gerçekleşen artışı, sarı alan hukuka yönelik 

algıyı ve mor alan ise aile yapısındaki sorunları temsil etmektedir. Grafik 19’a göre etik 

problemlerin en temel nedeni paranın tek hedef olmasıdır. Etik problemlerin diğer nedenlerine 

dair algıyı sırasıyla eğitimin yetersizliği, yalan söylemenin yaygınlaşması, hukukun 

üstünlüğünün yeterli düzeyde benimsenmemesi ve ailelerin bozulması takip etmektedir.  

Grafik  20: Eğitim Düzeyine Göre Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı 

Grafik 20 bir önceki grafikte belirtilen etik problemlerin nedenlerinin eğitim düzeyine göre 

dağılımlarını göstermektedir. Pembe alan para temelleri faktörleri, gri alan eğitim temelli 

sorunları, yeşil alan yalan söylemede gerçekleşen artışı, sarı alan hukuka yönelik algıyı ve mor 

alan ise aile yapısındaki sorunları temsil etmektedir. Katılımcıların eğitim düzeyi ortaokuldan 

üniversite ve üzerine doğru gittikçe etik problemlerin nedeni olarak eğitim yetersizliğinin 

belirgin bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Dolayısıyla eğitim düzeyinin en yüksek düzeyde 

olduğu katılıcımlar etik problemlerini eğitim yetersizliği ile bağdaştırmaktadır. İlkokul 

düzeyinde eğitime sahip katılımcıların ise yaklaşık % 35’i etik problemlerinin temel nedeni 

olarak paranın tek hedef olmasını görmektedir.  
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Grafik  21: Yaş Aralığına Göre Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı 

Grafik 21 etik problemlerin nedenlerinin yaş aralıklarına göre dağılımlarını göstermektedir. 

Pembe alan para temelleri faktörleri, gri alan eğitim temelli sorunları, yeşil alan yalan 

söylemede gerçekleşen artışı, sarı alan hukuka yönelik algıyı ve mor alan ise aile yapısındaki 

sorunları temsil etmektedir. Grafiğe göre 45-54 ve 55-64 yaş aralığındaki bireyler temel neden 

olarak paranın tek hedef olmasının etik problemler üzerinde en etkili faktör olduğunu 

düşünürken, genç yaştaki bireyler ise etik problemlerin oluşmasında en önemli faktörün 

hukukun üstünlüğünün yeterli oranda benimsenmediği anlayışı olduğunu düşünmektedir.  

Grafik  22: Cinsiyete Göre Etik Problemlerin Temel Nedenlerine Dair Algı 

Grafik 22 etik problemlerin nedenlerinin cinsiyet düzeyine göre dağılımlarını göstermektedir. 

Pembe alan para temelleri faktörleri, gri alan eğitim temelli sorunları, yeşil alan yalan 

söylemede gerçekleşen artışı, sarı alan hukuka yönelik algıyı ve mor alan ise aile yapısındaki 

sorunları temsil etmektedir. Etik problemlerin temel nedenlerine yönelik algıya kadınların 

verdikleri yanıtlar genel ortalamaya oldukça yakındır. Bu bağlamda etik problemlerin temel 

nedenleri konusundaki algının cinsiyetlere göre değişiklik göstermediği görülmektedir.  
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Grafik  23: Bireylerde Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 23 analize katılan bireylere yöneltilen ‘Karşınızdaki kişide aradığını üç temel özellik 

nedir?’ sorusuna verilen cevapları temsil etmektedir. Katılımcıların %35,8’i bireylerde 

dürüstlüğün aranan üç temel özellikten biri olduğunu ifade etmektedir. Bunu adil olma ve 

doğruluk ve karşıdakine saygı duyma özellikleri takip etmektedir.  

Grafik  24: Eğitim Düzeyine Göre Bireylerde Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 24 katılımcıların bir diğer bireyde aradığı üç temel özellik cevaplarının eğitim düzeyine 

göre oranlarını belirtmektedir. Bu bağlamda; üniversite ve üzeri, lise ve ilkokul eğitim düzeyine 

sahip katılımcılara göre bireylerde aranan üç temel özellikten biri dürüstlüktür. Ortaokul düzeyi 

hariç yaklaşık her beş kişiden biri bu ifadeye sorumluluk cevabını vermiştir.  
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Grafik  25: Yaş Aralığına Göre Bireylerde Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 25 katılımcıların bir diğer bireyde aradığı üç temel özellik cevaplarının yaş aralığına 

göre oranlarını belirtmektedir. 45-54 yaş grubu kesim kendilerinden daha küçük yaştakilere 

göre karşısındaki insanda doğruluk ve dürüstlük kavramlarına oldukça önem vermektedir. 34-

34 yaş aralığında doğruluk oldukça düşük bir orana sahip iken sorumluluk en yüksek orana 

sahiptir.  

Grafik  26: Cinsiyete Göre Bireylerde Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 26’da bireylerde aranan üç temel özelliğin cinsiyete göre dağılımı verilmektedir. 

Sorumluluk karşıdakine saygı duyma kadın katılımcılarda erkeklere göre daha aranan özellikler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkekler katılımcılarda ise dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık 

kadınlardan daha ağır basan aranan özellikler olduğu görülmektedir.  

Dürüstlük kavramı genel olarak katılımcıların karşılarındaki insanda aradığı üç temel özelliğin 

başında gelirken, 

 65 yaş ve üzeri kesimde ‘Doğruluk ve Karşısındakine saygı duyma’ özellikleri ön plana

çıkmaktadır. Öncelikler eğitim seviyesine göre de değişkenlik göstermektedir:

 Eğitimsiz kesimde; ‘şeffaflık, sorumluluk bilinci ve doğruluk’ kavramları öne çıkmaktadır.

 Ortaokul seviyesindekilerde ‘Karşısındakine saygı duyma ve adil olma’ özellikleri önem

teşkil etmektedir.
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Grafik  27: Eğitim Düzeyine Göre Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 27 bireylere yöneltilen ‘Karşınızdaki kurumlarda aradığınız üç temel özellik nedir?’ 

sorusuna verilen cevapların eğitim düzeyine göre dağılımını temsil etmektedir. Tüm eğitim 

düzeylerinde kurumlardan beklenen özellikler kapsamında ortak olarak şeffaflık cevabının 

verildiği görülmektedir. Üniversite ve üzerindeki eğitim düzeyine sahip katılımcıların %41,1’i 

kurumlarda aranan temel özelliklerden biri olarak dürüstlüğü görmektedir.  

Grafik  28: Yaş Aralığına Göre Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 28 bireylerin kurumlarda görmek istediği temel özelliklerin yaş aralığına göre dağılımını 

temsil etmektedir. Grafik 27’de olduğu gibi hemen hemen tüm katılımcılar karşılarındaki 

kurumlarda şeffaflık özelliğini görmek istediğini belirtirken, 35-44 yaş arasındaki bireyler ise 

en yüksek oranda dürüstlük özelliğini görmek istediklerini belirtmişlerdir. 
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Grafik  29: Cinsiyete Göre Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 29 bireylerin kurumlarda görmek istediği temel özelliklerin cinsiyete göre dağılımını 

temsil etmektedir. Şeffaflık hem kadınlarda hem de erkeklerde en yüksek oranda verilen cevap 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, kurumlarda aranan temel özellikler kadınlar ve erkeklere 

göre çok farklılık göstermemektedir.  

Grafik  30: Bireylerde ve Kurumlarda Aranan Üç Temel Özellik 

Grafik 30 bireylerde ve kurumlarda aranılan temel özelliklerin katılımcıların oranlarına göre 

olan yüzdelerini temsil etmektedir. 26 ilde 1447 kişinin katılım göstermiş olduğu bu araştırma 

kapsamında, dikkat edilen temel değerlerin birey ya da kurum nazarındaki sıralamasında büyük 

farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Sadece kurumlarda ‘Hesap verebilirlik ve Hukuka 
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bağlılık’ ön plana çıkarken, birey nezdinde ‘Karşısındakine saygı duymanın’ daha çok 

önemsendiğini söylemek mümkündür.  

Grafik  31: İlgili Durumlarda Etik Değerden Vazgeçme Oranı 

Grafik 31 bireylere yöneltilen ‘Hangi durumlarda etik değerlerden vazgeçerdiniz?’ sorusuna 

verilen cevapların dağılımını göstermektedir. Etik değerlerden vazgeçme oranının en yüksek 

olduğu durumun hastalık / tedavi gereksinimleri ve özgür olabilmek için olduğu görülmektedir. 

Ancak katılımcıların % 50 - % 65 arasında değişen oranlarda, ilgili durumların hiçbiri için etik 

değerden vazgeçmesine neden olmayacağını ifade etmektedir. Yaklaşık her 5 kişiden biri ise 

kariyer yapmak, daha güçlü olmak iyi ekonomik şartlarda yaşamak, zengin olmak ve iyi bir 

evlilik için etik değerden vazgeçebileceğini belirtmektedir.  
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3. Ekonomiye İlişkin Tutum, Davranış ve Eğilimler

Tablo 7: Mevcut Ekonomik Durum ile İlgili İfadelere Katılma Oranı 

Tablo 7 bireylerin mevcut ekonomik durum değerlendirilmeleri ile ilgili olarak tablo içerisinde 

yer alan ifadeler katılma oranını göstermektedir. T3B en yüksek oranda katılma düzeyini, B3B 

en düşük oranda katılma düzeyini, ortalama değer ise 1-10 arası değer ölçeğinin ortalamasını 

göstermektedir. Buna göre katılımcıların birçoğu mevcut ekonomik durumda ekonomik 

istikrarsızlığın varlığına dair katılımlarda bulunurken, yalnızca kur fiyatları üzerinde dış 

güçlerin söz konusu olduğunu düşünmektedirler. 
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Grafik  32: Mevcut Ekonomik Durum ile İlgili İfadelere Katılma Oranı 

Grafik 32 mevcut ekonomik durum göz önünde bulundurularak tablo içerisindeki ifadelere 

bireylerin katılma oranını göstermektedir. Grafik 32 incelendiğinde görülmektedir ki 

katılımcıların çoğu kurumsal merkezler tarafından açıklanan makro değişkenlere ait rakamların 

doğruluğunda çekimser kalırken, küresel piyasalardaki oynaklıkların ekonomik değişkenleri 

etkilediği ifadelerine katılmamaktadırlar.  

Tablo 8: Mevcut Ekonomik Durum ile İlgili İfadelere Katılma Oranı 
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Tablo 8 mevcut ekonomik durum göz önünde bulundurularak tablo içerisindeki ifadelere 

bireylerin katılma oranını göstermektedir. T2B en yüksek oranda katılma düzeyini, B2B en 

düşük oranda katılma düzeyini, ortalama değer ise 1-5 arası değer ölçeğinin ortalamasını 

göstermektedir. Buna göre bireyler ülke içerisindeki fiyat artışları üzerinde küresel politikaların 

etkili olduğu ifadesine katılmazken, sadece doğalgaz fiyatları üzerinde küresel dışsallıkların 

etkili olduğunu düşünmektedirler.  

Tablo 9: Ekonomik Durum ile İlgili Geleceğe Dair Beklenti İfadelerine 

Katılma Oranı 

Tablo 9 bireylere yöneltilen geleceğe dair ekonomik durum beklentilerinde ilgili tablo 

içerisindeki ifadelere katılma oranını göstermektedir. T3B en yükse oranda katılma düzeyini, 

B3B en düşük oranda katılma düzeyini, ortalama değer ise 1-10 arası değer ölçeğinin 

ortalamasını göstermektedir. Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların genel olarak yakın gelecekte 

ekonominin düzeleceğini düşünmedikleri gözlemlenmektedir. 
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Grafik  33: Eğitim Durumuna Göre Mevcut Durumda Türkiye'de Bir Ekonomik Krizin 

Varlığına İlişkin Algı 

Grafik 33 bireylere yöneltilen ‘Türkiye’de mevcut durumda bir ekonomik kriz var mıdır?’ 

sorusuna veriline cevapların eğitim durumuna göre olan dağılımlarını göstermektedir. Grafiğe 

göre neredeyse tüm eğitim seviyelerinde bireyler ekonomik kriz varlığının hükümetin yanlış 

politikaları nedeniyle gerçekleştiğini düşünürken, eğitimsiz kesim Türkiye’de ekonomik krizin 

olmadığı ifadesine katılmaktadırlar. 

Grafik  34: Yaş Aralığına Göre Mevcut Durumda Türkiye'de Bir Ekonomik Krizin 

Varlığına İlişkin Algı 

Grafik 34 bireylerin Türkiye’de ekonomik kriz varlığına ilişkin olan algılarının yaş aralıklarına 

göre dağılımını ifade etmektedir. Grafik 34’e göre hemen hemen tüm yaş grupları Türkiye’deki 
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ekonomik krizin varlığını yanlış yönetim politikalarına bağlarken, 65 yaş ve üzeri bireyler 

Türkiye’de ekonomik kriz olmadığı ifadesine katılmaktadır.  

Grafik  35: Cinsiyete Göre Mevcut Durumda Türkiye'de Bir Ekonomik Krizin 

Varlığına İlişkin Algı 

Grafik 35 bireylerin Türkiye’de ekonomik kriz varlığına ilişkin olan algılarının cinsiyete göre 

dağılımını ifade etmektedir. Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde Türkiye’deki 

krizin varlığı olarak görülen yanlış yönetim politikaları cinsiyetlere göre farklılık 

göstermemektedir.  

Grafik  36: Mevcut Durumda Türkiye'de Bir Ekonomik Krizin Varlığına İlişkin Algı 

(Genel) 

Grafik 36 bireylerin Türkiye’de ekonomik kriz varlığına ilişkin olan genel algının toplam birey 

sayısına göre dağılımını ifade etmektedir. Türkiye’de bireyler genel olarak bir ekonomik krizin 

olduğunu düşünmekte ve bu krizin yönetimin yanlış ekonomik politikalarından kaynaklandığını 

dile getirmektedirler.  
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4. Satın Alma Tutum, Davranış ve Eğilimleri

Grafik  37: Son Aylarda Ekonomik Sebeplerden Satın Almaktan Vazgeçilen 

Ürün/Hizmet Olup Olmadığı (Genel) 

Grafik 37 kısa dönemde ekonomik nedenlerden kaynaklanan tüketim ürünlerindeki artış/azalış 

dağılımını temsil etmektedir. Buna göre katılımcıların %55’i son aylarda ekonomik 

nedenlerden dolayı satın almaktan vazgeçtikleri ürün ve hizmetler olduğunu dile getirmişlerdir. 

Grafik  38: Eğitim Düzeyine Göre Son Aylarda Ekonomik Sebeplerden Satın Almaktan 

Vazgeçilen Ürün/Hizmet Olup Olmadığı 

Grafik 38 kısa dönemde ekonomik nedenlerden kaynaklanan tüketim ürünlerindeki 

artış/azalışın eğitim düzeyine göre dağılımını ifade etmektedir. Bu bağlamda hemen hemen her 

eğitim düzeyinde bireyler ekonomik durumlarından kaynaklı ürün satın alma eğilimlerinde 

düşüşler olduğunu dile getirirken, eğitimsiz kesim % 51,3 oranında mevcut tüketim 

eğilimlerinde bir azalışın olmadığını belirtmişlerdir.  
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Grafik 39: Yaş Aralığına Göre Son Aylarda Ekonomik Sebeplerden Satın Almaktan 

Vazgeçilen Ürün/Hizmet Olup Olmadığı 

Grafik 39 kısa dönemde ekonomik nedenlerden kaynaklanan tüketim ürünlerindeki 

artış/azalışın yaş aralığına göre dağılımını ifade etmektedir. Bu bağlamda grafik incelendiğinde 

tüm yaş gruplarında tüketim alışkanlıklarında düşüşlerin meydana geldiği görülmektedir.  

Grafik  40: Cinsiyete Göre Son Aylarda Ekonomik Sebeplerden Satın Almaktan 

Vazgeçilen Ürün/Hizmet Olup Olmadığı 

Grafik 40 kısa dönemde ekonomik nedenlerden kaynaklanan tüketim ürünlerindeki 

artış/azalışın cinsiyete göre dağılımını ifade etmektedir. Grafik 40’a göre katılımcıların almış 

oldukları ürün ve hizmetlerde bir düşüş yaşanmakta ve düşüş cinsiyetler arasında farklılık 

göstermemektedir.  
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Tablo 10: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim 

Tablo 10 son bir yılda bireylerin tüketim malları ve ekonomik kalemlerde yaşadıkları değişimin 

miktarlarında yaşanan dalgalanmaların dağılımını temsil etmektedir.  

26 ilde 1447 kişinin katılım göstermiş olduğu bu araştırma kapsamında, bireylerin son bir yılda 

satın almaktan vazgeçtiği kalemlerin başında; 

 Özel televizyon platformları,

 İnteraktif kanallar,

 Alkol ve Sigara gelmektedir.
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Grafik  39: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Özel TV Portalları) 

Grafik 41 son bir yılda satın alma miktarlarındaki değişimin işyeri ölçeği, çalışılan düzey, 

ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını temsil etmektedir. N gözlem sayısını ifade 

ederken, 1-9, 10-49, 50-249, 250 ve üzeri kurumlarda çalışan kişi sayısını tablo içerisindeki 

değerler ise yüzdelik oranları temsil etmektedir. Grafik 41 incelendiğinde tüm siyasi görüşlerde, 

iş yeri ölçeklerinde ve yaşam yerlerinde ortalama %50 oranında özel televizyon portalları 

kullanılmaktan vazgeçilmiştir. Bu oran işçi-yardımcı hizmet alnında çalışan bireylerde %70 

oranında gerçekleşmiştir. 
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Grafik 42: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim 

(İnteraktif TV Kanalları) 

Grafik 42 son bir yılda interaktif kanalların satın alınma oranlarındaki değişimin iş yeri ölçeği, 

çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını temsil etmektedir. N gözlem 

sayısını ifade ederken, 1-9, 10-49, 50-249, 250 ve üzeri kurumlarda çalışan kişi sayısını tablo 

içerisindeki değerler ise yüzdelik oranları temsil etmektedir. Grafiğe göre her düzeyden 

katılımcı kullandıkları interaktif kanallarda ortalama % 50 oranında satın almaktan 

vazgeçtiklerini dile getirmişlerdir.  
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Grafik 43: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Internet Hizmeti) 

Grafik 43 son bir yılda internet hizmeti satın alma miktarlarındaki değişim oranlarının iş yeri 

ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını temsil etmektedir. N 

gözlem sayısını ifade ederken, 1-9, 10-49, 50-249, 250 ve üzeri kurumlarda çalışan kişi sayısını 

tablo içerisindeki değerler ise yüzdelik oranları temsil etmektedir. Bu bağlamda katılımcıların 

hepsi internet hizmet satın alma miktarlarında değişim olmadığını dile getirmişlerdir. 
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Grafik 44: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Teknolojik Ürünler) 

Grafik 44 son bir yılda teknolojik ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim oranlarının 

işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını göstermektedir. 

Grafik incelendiğinde teknolojik ürünlere yapılan harcamaların azaldığını söyleyenlerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir.  

Grafik 45: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Beyaz Eşya) 
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Grafik 45 son bir yılda beyaz eşya ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim oranlarının 

işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını göstermektedir. 

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışanlar, üst düzey yönetici olarak görev yapanlar, kır-

köy-kasabada ikamet edenler, Kemalist, Kürt ve Türk Milliyetçisi görüşünü benimseyenler 

hariç, son bir yılda beyaz eşya harcamaların azaldığını söyleyen katılımcılar çoğunluktadır. 

Grafik 46: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Giyim) 

Grafik 46 son bir yılda giyim ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim oranlarının işyeri 

ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını göstermektedir. 

Grafik incelendiğinde giyim ürünlerine yapılan harcamaların azaldığını söyleyenlerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte üst düzey yönetici olarak görev yapanlar ve 

Kürt Milliyetçisi görüşünü benimseyenlerin çoğu, son bir yılda yapılan giyim harcamalarının 

aynı kaldığı belirtmişlerdir. Kır-köy-kasabada ikamet eden katılımcıların çoğu ise giyim 

harcaması yapmaktan vazgeçtiklerini söylemişlerdir. 

Ek olarak, son bir yılda giyim dışı diğer tekstil ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim 

ayrıca işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre incelenmiş ve sonuç 

olarak giyim dışı tekstil ürünlerine yapılan harcamaların azaldığını söyleyenlerin çoğunlukta 

olduğu gözlemlenmiştir.  
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Grafik 47: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Gıda) 

Grafik 47 son bir yılda gıda ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim oranlarının işyeri 

ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını göstermektedir. Orta 

ölçekli işletmelerde çalışanlar, patron, üst düzey yönetici ve normal çalışan/memur olarak görev 

yapanlar, büyükşehir-metropolde yaşayanlar, laik, sağcı, solcu, Atatürkçü, Kemalist, ulusalcı, 

sosyalist ve liberal görüşü benimseyen katılımcıların çoğu, son bir yılda yaptıkları gıda 

harcamalarının azaldığı ifade etmişlerdir. 
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Grafik 48: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Diğer Mutfak 

Harcamaları) 

Grafik 48 son bir yılda gıda dışı diğer mutfak ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim 

oranlarının işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını 

göstermektedir. Üst düzey yönetici ve işçi-yardımcı hizmet elemanı olarak çalışanlar, şehirde 

ikamet edenler, dindar, muhafazakâr ve sağcı görüşü benimseyen katılımcıların çoğu, son bir 

yılda diğer mutfak harcamalarının aynı kaldığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra kır-köy-

kasabada ikamet edenlerin çoğu diğer mutfak harcamalarını yapmaktan vazgeçtiklerini ifade 

etmişlerdir. Bununla birlikte, son bir yılda ev dışında yemek yeme miktarlarındaki değişim 

oranları işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre ayrıca incelenmiş 

ve dışarıdan yemek için yapılan harcamaların azaldığını söyleyenlerin çoğunlukta olduğu 

görülmüştür. Ek olarak, kır-köy-kasabada ikamet edenler ve Türk milliyetçiliği görüşünü 

benimseyenler ise dışarıda yeme harcamalarından vazgeçtiğini söyleyenlerin çoğunlukta 

olduğu gerçekleştirilen çıkarımlar arasındadır. 

Son bir yılda alkol ürünlerin satın alınma miktarlarındaki değişim oranlarının işyeri ölçeği, 

çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımı da ek olarak yapılan 

incelemeler arasındadır. Bu bağlamda, alkol ürünleri satın alımından vazgeçtiğini söyleyenlerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. Alkol satın alma miktarlarının yanı sıra tütün ürünleri satın 

alımından vazgeçtiğini söyleyenlerin çoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir. Üst düzey 

yöneticiler, sosyalist, liberal ve Kürt Milliyetçiliğini benimseyenlerin çoğu ise sigara satın alma 

miktarlarının aynı kaldığını belirtmişlerdir. 
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Grafik  40: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Eğitim) 

Grafik 49 son bir yılda eğitim harcama ve yatırımlarında satın alınma miktarlarındaki değişim 

oranlarının işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını 

göstermektedir. İşyeri ölçeği açısından bakıldığında küçük ve büyük ölçekli işletmelerde 

çalışan katılımcıların çoğu eğitim harcamalarının aynı kaldığını ifade etmişlerdir. İşyerindeki 

pozisyon açısından bakıldığında, işçi-yardımcı hizmet elemanları hariç, diğer pozisyonlarda 

çalışan katılımcıların çoğu eğitim harcamalarının azaldığını belirtmişlerdir. İkamet edilen yer 

açısından bakıldığında şehirde ikamet edenler hariç, katılımcıların çoğu eğitim harcamalarının 

azaldığı söylemişlerdir. Siyasi görüş açısından ise, dindar, sosyal demokrat, Kemalist ve Türk 

Milliyetçisi olan katılımcılar için eğitim harcamalarının azaldığı yönünde bir çoğunluk vardır. 

Eğitim harcamalarında gerçekleşen değişimlerin yanı sıra son bir yılda kültürel/eğlence 

faaliyetlerinin azaldığı yönünde bir eğilim gözlemlenmektedir. Bununla birlikte üst düzey 

yönetici olarak çalışanlar ve Kürt Milliyetçisi görüşünü benimseyenlerin çoğu kültürel 

faaliyetlerine yapılan harcamalarının aynı kaldığını belirtirken, orta ölçekli işletmelerde 

çalışanlar, orta düzey yöneticiler, şehirde ve kır-köy-kasabada ikamet edenler, dindarlar, 

Kemalistler ve Türk Milliyetçilerinin çoğu ise kültürel harcamalar yapmaktan vazgeçtiklerini 

ifade etmişlerdir. 
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Grafik 50: Son Bir Yılda Tasarruf Edilen Miktar 

Grafik 50 son bir yılda tasarruf edilen miktarlardaki değişim oranlarının iş yeri ölçeği, çalışılan 

düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını göstermektedir. Genel olarak 

bakıldığında, her bir sınıflandırma için katılımcıların çoğu son bir yılda tasarruf miktarlarının 

azaldığı yönünde bir görüş birliği bulunmaktadır. Kemalist görüşü benimseyen katılımcılar ise 

tasarruf yapmaktan vazgeçtiklerini ifade etmişlerdir. Ek olarak, kişisel bakım ürünlerin satın 

alınma miktarlarındaki değişim oranlarının işyeri ölçeği, çalışılan düzey, ikamet edilen yer ve 

siyasi görüşe göre incelenmiştir.  

İşyeri ölçeği açısından bakıldığında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (sırasıyla 1-9, 10-

49, 50-249) çalışan katılımcıların çoğunluğu kişisel bakım harcamalarının azaldığını ifade 

ederken, büyük ölçekli işletmelerde çalışan katılımcıların çoğunluğu kişisel bakım 

harcamalarının aynı kaldığını belirtmişlerdir.  

İşyerindeki pozisyon açısından bakıldığında, üst düzey yönetici olarak çalışan katılımcılar 

hariç, katılımcıların çoğu kişisel bakım harcamalarının azaldığını ifade etmişlerdir. İkamet 

edilen yer açısından grafik incelendiğinde, üç yerleşim yeri için de katılımcıların çoğu kişisel 

bakım harcamalarının azaldığı söylemişlerdir. Siyasi görüş açısından ise, Kemalist ve ulusalcı 

görüşü benimseyen katılımcılar hariç, katılımcıların çoğu yine kişisel bakım harcamalarının 

azaldığını ifade etmişlerdir. 
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Grafik  41: Son Bir Yılda Satın Alma Miktarlarındaki Değişim (Ev Harcamaları) 

Grafik 51 son bir ev harcamaları miktarlarındaki değişim oranlarının işyeri ölçeği, çalışılan 

düzey, ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını göstermektedir. İşyeri ölçeği 

açısından bakıldığında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (sırasıyla 1-9, 10-49, 50-249) 

çalışan katılımcıların çoğunluğu son bir yılda ev harcamalarının azaldığını ifade etmişlerdir.  

İşyerindeki pozisyon açısından bakıldığında, her bir kalem için ev harcamalarının azaldığı 

yönünde bir görüş birliği bulunmaktadır. İkamet edilen yer açısından grafik incelendiğinde, 

büyükşehirde ikamet eden katılımcıların çoğu ev harcamalarının azaldığı söylemişlerdir. 

Şehirde ikamet eden katılımcıların ev harcamalarının azaldığını ve ev almaktan vazgeçtiği 

söyleyenlerin oranı eşit ve %28 oranındadır.  

Bununla birlikte taşıt harcamalarındaki değişim de incelendiğinde büyük ölçekli işletmelerde 

çalışan katılımcıların çoğunluğu ise taşıt harcamalarının aynı kaldığını belirtmişlerdir. 

İşyerindeki pozisyon açısından bakıldığında, patron, üst düzey yönetici, orta düzey yönetici ve 

normal çalışan/memur olarak görev yapan katılımcıların çoğu taşıt harcamalarının azaldığını 

ifade ederken, işçi-yardımcı hizmet elemanlarının çoğu taşıt harcamalarının aynı kaldığı 

belirtmişlerdir. Siyasi görüş açısından ise, laik, dindar, muhafazakâr, sağcı, Atatürkçü, 

demokrat, İslamcı ve sosyalist görüşü benimseyen katılımcıların çoğu taşıt harcamalarının 

azaldığını ifade etmişlerdir. 
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Son bir yılda seyahate çıkma miktarlarındaki değişim oranlarının işyeri ölçeği, çalışılan düzey, 

ikamet edilen yer ve siyasi görüşe göre dağılımını da ayrıca incelenmesi gereken önemli 

göstergelerden biridir. Ek olarak incelenen seyahat harcamalarındaki değişimin işyeri ölçeği 

açısından bakıldığında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (sırasıyla 1-9, 10-49, 50-249) 

çalışan katılımcıların çoğunluğu seyahat harcamalarının azaldığını ifade etmişlerdir. Büyük 

ölçekli işletmelerde çalışan katılımcıların çoğunluğu ise seyahat harcamalarının aynı kaldığını 

belirtmişlerdir. İşyerindeki pozisyon açısından bakıldığında, patron, üst düzey yönetici, normal 

çalışan/memur ve işçi-yardımcı hizmet elemanı olarak görev yapan katılımcıların çoğu seyahat 

harcamalarının azaldığını ifade ederken, orta düzey yöneticilerin çoğu seyahat harcaması 

yapmaktan vazgeçtiğini belirtmişlerdir. Siyasi görüş açısından ise, Türk milliyetçisi olan 

katılımcılar hariç, diğer görüşe sahip olanların çoğu seyahat harcamalarının azaldığı yönünde 

görüş birliğindedir. 

5. Gelir Düzeyi ile Borçlanma Tutum ve Eğilimi

Grafik  42: Bir Önceki Yıla Kıyasla Gelirde Değişim 

Grafik 52 bir önceki yıla göre bireylerin gelirlerindeki değişimin dağılımını göstermektedir. 

Katılımcıların % 42,1’i, herhangi bir sınıflama yapılmaksızın, net gelirinde bir değişim 

olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcıların % 21,4’ünün ise net gelirinde azalma 

meydana gelmiştir. 
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Grafik 53: İşyerindeki Pozisyona Göre Bir Önceki Yıla Kıyasla Gelirde Değişim 

Grafik 53 bireylerin bir önceki yıla göre çalışma pozisyonlarındaki gelir değişimini 

göstermektedir. İşçi-yardımcı hizmet elemanı, normal çalışan/memur ve orta düzey yönetici 

olarak görev yapan katılımcıların çoğu net gelirinde artış olduğu ifade ederken, üst düzey 

yöneticiler ve patronlar net gelirinin değişmediğini belirtmişlerdir. 

Grafik 54: İşyeri Ölçeğine Göre Bir Önceki Yıla Kıyasla Gelirde Değişim 

Grafik 54 bireylerin çalıştığı yerlerin ölçeklerine göre gelirlerindeki değişimin bir önceki yıla 

kıyasla oranlarını ifade etmektedir. Katılımcılar arasından büyük ölçekli iş yeri sahibi olanların 

çoğunluğu (%42,1) net gelirinde herhangi bir değişme olmadığını ifade ederken, orta-üstü, orta 

ve küçük ölçekli işyeri sahibi olanlar net gelirinde artış olduğunu belirtmişlerdir.  
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Grafik 55: Son Bir Yıl İçerisinde Ödeme Güçlüğü Yaşanan Kalemler 

Grafik 55 son bir yıl içerisinde alınan borçların ödenmesinde bireylerin yaşadıkları zorlukların 

dağılımlarını ifade etmektedir. Buradan katılımcıların verilen tüm kalemler için ödeme güçlüğü 

yaşadığı görülmektedir. Elde edilen bilgilere göre en fazla ödeme güçlüğü yaşanan kalem ise 

banka kredilerinden alınan borçların ödenmesidir. Katılımcıların en az ödeme güçlüğü yaşadığı 

kalem ise taksit ödemeleridir. 

Grafik 56: Mevcut Borçlanma Durumu- 1 

Grafik 56 bireylerin mevcut borç durumunun borç alınılan kaynağa göre dağılımlarını ifade 

etmektedir. Bu dağılımda bireylere sorulan soru ‘Firma, işyeri veya dükkânınızın borcu var mı? 

Var ise borçlanmanın kaynağı nedir?’ olmuştur ve cevaplar grafikteki gibi ifade edilmiştir.  
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Grafik  43: Mevcut Borçlanma Durumu- 2 

Grafik 57 bireylerin mevcut borç durumunun borç alınılan kaynağa göre dağılımlarını ifade 

etmektedir. Bu dağılımda bireylere sorulan soru ‘Mevcut borç durumunuz nedir ve yakın 

gelecekte ne tür bir borçlanmaya ihtiyaç duyarsınız?’ sorusu olmuştur ve alınan cevaplar 

grafikteki gibi ifade edilmiştir.  

Grafik 58: Mevcut Borçlanmanın Gelire Oranla Büyüklüğü 

Grafik 58 bireylerin mevcut borç durumunun gelirleri göz önüne alındığında büyüklüklerinin 

dağılımını ifade etmektedir. T2B mevcut borç durumu büyüklüğüne en yüksek oranda sahip 
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olma yüzdesini, B2B ise en düşük oranda sahip olma yüzdesini 1-5 ölçek aralığı için temsil 

etmektedir.  

Grafik  44 Mevcut Borcu Ödeyebilme Durumu (Genel) 

Katılımcıların herhangi bir sınıflandırma yapmaksızın mevcut borcunu ödeyebilme durumu 

Grafik 59’da verilmiştir. Buna göre, katılımcıların %50’si mevcut borçlarını ödeyebilmede 

oldukça zorluk yaşamaktadır. Aksine borcunu rahat bir şekilde ödeyebilecek katılımcıların 

oranı %39 ile sınırlı kalmıştır. 

Grafik 60: Eğitim Durumuna Göre Mevcut Borcu Ödeyebilme Durumu 

Grafik 60’da katılımcıların mevcut borçlarını ödeyebilme durumu eğitim düzeylerine göre 

sınıflandırılmıştır. Üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip katılımcılar genel toplamın 

%15’ini oluşturmaktadır. Benzer şekilde lise, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların oranı 

sırasıyla %21, %26 ve %24 şeklindedir. Katılımcıların %14’ünün ise herhangi bir eğitimi 

bulunmamaktadır.  

Eğitim düzeyi arttıkça borçları ödemedeki yetersizlik düzeyinin azaldığı görülmektedir. 

Üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların mevcut borçlarını ödemede güçlük 

yaşayanların oranı %35 iken, ortaokul, ilkokul mezunu ve eğitimsiz bireylerde bu oran yaklaşık 

olarak %50-60 olarak gerçekleşmiştir. 
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Grafik 61: Yaş Aralığına Göre Mevcut Borcu Ödeyebilme Durumu 

Grafik 61 bireylerin mevcut borçlarını ödeyebilme durumlarının yaş aralıklarına göre 

dağılımını göstermektedir. Büyük yaş aralığında mevcut borcu ödeyebilme durumuna olan 

umut daha genç yaş düzeylerine göre düşüktür. Borç ödeyebilme kaygısı en az olan yaş aralığı 

35-44 olduğu görülmektedir.

Grafik 62: Cinsiyete Göre Mevcut Borcu Ödeyebilme Durumu 

Grafik 62 bireylerin mevcut borçlarını ödeyebilme durumlarının cinsiyete göre dağılımını 

göstermektedir. Kadınların %41’i borçlarını rahatlıkla ödeyebileceğini belirtirken, erkeklerde 

bu oran %38 düzeyindedir. Buradan hareketle, iki taraf için de mevcut borçları ödemeye dair 

umutsuzluğun daha fazla olduğu söylenebilir. 
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Grafik 63: Gelecek Bir Yıl İçerisinde Borçlanma Eğilimi -1 

Grafik 63 bireylerin gelecek borç durumunun borç alınılan kaynağa göre dağılımlarını ifade 

etmektedir. Bu dağılımda bireylere sorulan soru ‘Firma, işyeri veya dükkanınızın yakın 

gelecekte borçlanmaya ihtiyacı olacak mı?’ olmuştur ve alınan cevaplar grafikteki gibi ifade 

edilmiştir. Katılımcıların %61,94’ü kamu borcu, diğer borçlar, banka ticari ve şahsi kredi 

borçları bakımından bir yıl içerisinde borçlanmalarını öngörmemişlerdir. Borçlanmayı 

öngörmedikleri seçenekler arasında en yüksek oran %67.2 ile banka ticari kredi borcuna aittir. 

Katılımcıların %18.22’si ise borçlanmalarının gerekeceğini ifade etmiştir. Borçlanmalarının 

gerekeceğini ifade eden katılımcılardan %22,2’si bankalardan alınan şahsi kredi borcuna sahip 

olacaklarını belirtmişlerdir. 

Grafik 64: Gelecek Bir Yıl İçerisinde Borçlanma Eğilimi- 2 
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Grafik 64 bireylerin yakın gelecekti borç durumunun alınacak borcun kaynağına göre 

dağılımlarını ifade etmektedir. Bu dağılımda bireylere sorulan soru ‘Yakın gelecekte borçlanma 

ihtiyacı duyar mısınız?’ olmuştur ve alınan cevaplar grafikteki gibi ifade edilmiştir. Grafik 64 

incelendiğinde katılımcılardan gelecek bir yıl içerisinde borçlanmayı düşünmeyenlerin oranı, 

düşünenlerin oranına göre genel olarak daha düşüktür. Gelecek bir yıl içerisinde kredi kartı 

borcu olması oranı (%37,3), diğer borçlanma kanallarına göre daha yüksektir. Bunu banka 

kredisinden kaynaklanan borçlanmalar takip etmektedir. 
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1. Yöntem ve Örneklem 

Bireysel ve toplumsal etkilerin bir parçası olarak günümüzde giderek daha da önem kazanmış 

kavramlardan biri olan ‘etik’, varoluşundan beri belirli çizgilerle insanoğlunun hayatında 

bulunmaktadır.  

Toplumların gelişmişliklerini ve varlıklarını şekillendirmede büyük etkiye sahip olan ekonomi, 

etik kavramı kapsamında önemli bir yere sahiptir. Etik ve ekonomi üzerine yapılan birçok 

çalışmanın, toplum, ülke, sektör, demografik yapı, eğitim gibi farklı faktörlerin etkileri 

bağlamında ele alındığı görülmektedir. İktisadi düşünce yapısı ve etik değerlerin birbiriyle 

ilişkisinin kısıtlı ve hatta bulunmadığını belirten çalışmalar günümüze kadar ulaşmıştır. Etik ve 

ekonominin her birinin önemli olduğu, fakat birbirleriyle ilgisinin bulunmadığını belirten 

baskın düşünce için etiğin amaçları; ekonominin ise araçları belirlediği görüşü hakimdir 

(Hausman D. Ve ark., Taking Ethics Seriously: Economics and Contemporary Moral 

Philosophy, 1993). Söz konusu bu baskın düşüncenin giderek etkisini azalttığı diğer çalışmalar 

ise, ekonominin daha en başından değer yargıları oluşturmaktan kaçınamayacağını ve bu 

sebeple ekonomik mantığın etikten ayrılamayacağını savunmaktadır (Dutt A. et al, Economics 

and Ethics, 2010).  

Araştırmanın bu bölümünde, etiğin ekonomi ve ekonominin de etik değerler üzerine olan 

etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamında “Ekonomik Yapı Üzerinde Etkin 

Olan Etik Değerlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri” hakkında kalitatif araştırma yapılmış olup, 

bulgu ve öneriler bağımsız değerlendirmeden geçirilmiştir. 

Kalitatif araştırma, bireylerin veya grupların sosyal veya insani bir soruna atfettikleri temel 

anlamı anlamaya çalışır (Creswell J., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches, 2009). Bu alandaki araştırma, kantitatif bir araştırmanın parçası 

olabilmekle birlikte, hipotezlere dayalı bir yönlendirme yapmak yerine, sorunların doğal olarak 

ortaya çıkmasına izin vererek ilerler. Bu sebeple, kalitatif araştırmalarda teorinin inşa edilmesi 

için zengin iç görüler sağlanır, katılımcıların ve araştırmacıların olguyu etkileşimli ve 

tekrarlayıcı bir şekilde ortaya çıkarması amaçlanır (Lehnert K. et al The Human Experience of 

Ethics: A Review of a Decade of Qualitative Ethical Decision-Making Research, 2016).  

Kalitatif araştırma yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmeleri, birden fazla katılımcının 

bir veya birden fazla moderatör eşliğinde, araştırılan olgunun etkileşim ve sohbet ortamında 

analiz edilmesidir. Odak grubun amacı, farklı demografik yapıya sahip bireylerin birbirlerine 

olan etkileri veya tepkileri ile olgu hakkında konuşmasının sağlanmasıdır. Öte yandan bir diğer 
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kalitatif araştırma metodu olan derinlemesine görüşmeler ise, bir katılımcı ve moderatör 

eşliğinde olgu hakkında detaylıca konuşulup analiz yapılmasıdır. 

Bu bağlamda, çalışmanın nitel/kalitatif araştırma kısmında, katılımcıların/görüşmecilerin 

Türkiye’yi temsil etmesi yaklaşımı öncelik alınarak, farklı yaş, eğitim düzeyi, coğrafi konum, 

sosyo-kültürel ve ekonomik düzeylere sahip katılımcılar ile görüşülmüştür. Her biri 6 kişiden 

oluşan 6 farklı grup ve toplam 36 kişi ile odak grup görüşmesi; 9 katılımcı ile derinlemesine 

görüşme yapılarak toplam 47 katılımcıyla araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda odak 

grup görüşmelerindeki katılımcıların demografik özellikleri Tablo 8’de derinlemesine görüşme 

yapılan katılımcıların demografik özellikleri ise Tablo 9’da verilmiştir. 

Kalitatif araştırma için seçilen katılımcıların demografik yapılarındaki çeşitlilik, araştırmanın 

amaçlarından biri olan Türkiye temsili bakımından önem arz etmektedir. Görüşme süreçlerinde 

oluşabilecek etkileşimlerin verimliliği ve analizin doğruluğu amacıyla, katılımcıların çeşitliliği 

öncelik taşımakla birlikte, etik ve ekonomi bağlamında bakış açısı farklılığını sağlama 

amaçlanmıştır. Katılımcı tabloları şöyle arz etmiştir: 

Cinsiyet Yaş Eğitim Çalışma Durumu Sektör 

Erkek 54-65 Yüksek Lisans Emekli Kamu 

Kadın 54-65 Lisans Hekim Kamu 

Erkek 35-44 Lise İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 55-64 Yüksek Lisans Üst Düzey Yönetici Özel Sektör 

Kadın 35-44 Lisans Çalışan Özel Sektör 

Kadın 35-44 Lisans Üst Düzey Yönetici STK 

Erkek 24-35 Lisans Çalışan Özel Sektör 

Erkek 35-44 Öğrenci- Lisans Çalışan Özel Sektör 

Kadın 35-44 Lisans Üst Düzey Yönetici Özel Sektör 

Kadın 35-44 Lisans Çalışan Özel Sektör 

Erkek 24-35 Lisans Çalışan Özel Sektör 

Erkek 55-64 Lise Çalışan Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lise İş yeri sahibi Özel Sektör 
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Erkek 24-35 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lise İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lise Çalışan Özel Sektör 

Kadın 55-64 Lise Emekli Kamu 

Erkek 45-54 Lisans Çalışan Özel Sektör 

Erkek 65-74 Ortaokul Emekli Özel Sektör 

Kadın 35-44 Öğrenci- Doktora - 

Erkek 55-64 Lise Emekli Özel Sektör 

Kadın 18-24
Öğrenci-Yüksek 

Lisans 
Öğrenci 

Kadın 45-54 Lisans Çalışan STK 

Erkek 35-44 Lise Orta Düzey Yönetici Özel Sektör 

Erkek 24-35 Lise Çalışan Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 24-35 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 24-35 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Kadın 35-44 Lisans Ev Kadını - 

Erkek 45-54 Lisans üstü İş yeri sahibi Özel Sektör 

Kadın 35-44 Lisans üstü Çalışan Kamu 

Kadın 45-54 Lisans Çalışan Kamu 

Kadın 35-44 Lisans Çalışan Kamu 

Kadın 45-54 Lise Çalışan Kamu 

Kadın 35-44 Lisans üstü Çalışan Kamu 

Tablo 11: Odak Grup Katılımcı Listesi 
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Cinsiyet Yaş Eğitim 
Çalışma 

Durumu 
Sektör 

Erkek 45-54 Ön Lisans Çalışan Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lise Çalışan Özel Sektör 

Kadın 45-54 Lisans Çalışan Özel Sektör 

Erkek 55-64 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Kadın 18-24 Öğrenci- Lise - - 

Erkek 45-54 Lise Çalışan Özel Sektör 

Erkek 55-64 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Erkek 35-44
Öğrenci- 

Lisans 
Çalışan Özel Sektör 

Erkek 35-44 Lisans İş yeri sahibi Özel Sektör 

Tablo 12: Derinlemesine Görüşme Katılımcı Listesi 

2. Bulgular

Geniş bir demografik katılımcı kitlesinin bulunduğu odak grup görüşmelerinde katılımcılar 

tarafından etiğin toplumsal ve ekonomik etkileri hakkında farklı görüşler belirtilmiştir. Etiğin 

etkilerinin yansıma alanı çok geniştir. Bununla birlikte, katılımcılar arası çeşitliliğe rağmen 

birçok benzer algının hâkim olduğu görülmüştür. Etik kavramının katılımcılar arasında 

bağdaştırıldığı çoğu anlamın ‘ahlak’ odaklı olması, düşünce yapıları ve buna bağlı olarak 

verilen diğer cevaplar üzerinde etkili olmuştur. Fakat katılımcılar arasında etik kavramı ile 

ahlak kavramının farklı olduğunu belirten ve etiği ‘doğruluk’ ve ‘dürüstlük’ gibi kavramlar ile 

bağdaştıranların, etiğin etkisi hakkında verdikleri cevaplarda da farklılık olduğu görülmüştür. 

Bu farklılıklar etiğin etki ettiği konu başlıkları arasında karşılaşılan cevaplarda uç pencereler 

açmıştır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar bağdaştırmış oldukları kavramlara göre Şekil 

1’deki renk organizasyonu göz önüne alınarak kategorize edilmiştir.  
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Şekil 11: ‘Etik’ Yerine En Çok Kullanılan Kavramlar 

Etiğin sosyo-demografik yapı üzerinde etkileri incelendiğinde, katılımcılar arasında ortak 

algılardan bir tanesinin baskın bir şekilde sosyo-demografik farklılığın etik anlayış üzerinde 

etkili “olmaması gerekliliği” olduğu; fakat içinde bulunulan “şartlardan” ötürü bu durumun 

değişkenlik gösterebileceği vurgusu olmuştur. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumun, iş, 

okul, aile ve birçok sosyal alanda, bireyleri etik davranışlardan uzaklaştırdığı algısı bütün 

katılımcılarda ortak bir cevap olarak ortaya çıkmıştır.  

Ülkenin Doğusu ile Batısı arasında etik anlayışın farklı olduğu yargısı, yeniden kavram 

anlayışında ahlak ile bağdaştırmanın etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Fakat etik ile “doğruluğu” 

bağdaştıran katılımcıların düşüncelerinin benzer olması, etik kavramının doğruluk kavramı ile 

temelde benzer olduğu ancak anlam yüklemede farklılık yarattığını göstermektedir. 

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yaşam şartlarının getirdiği sonuçların çeşitliliğinin, kişileri 

etik olmayan davranışlara ittiğini belirtmekle birlikte, katılımcılar arasında bu davranışların 

farklı yorumlamaları da olmuştur. Katılımcıların bir kısmı, ekonomik seviyenin daha düşük 

olduğu bölgelerde yapılan birtakım etik dışı davranışların yaşamı sürdürme ve hayatı 

kolaylaştırma için olduğunu düşünürken; kimi katılımcılar yüksek mertebe, kurumsallık ve 
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hiyerarşik bir düzenin bulunduğu bölgelerde bencillik, makam ve maddi kazanç arzusu ile etik 

olmayan davranışların ortaya çıktığını belirtmişlerdir.  

Aileden gelen doğruluk öğretisinin, birey için küçük yaştan itibaren önemli olduğu katılımcılar 

tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır. Gençlerle birlikte iş hayatında aktif rol alan veya almayan 

yetişkin katılımcıların da aile kavramının öneminden sıkça bahsettiği görülmektedir. 

Yetişkinler arasında bu düşüncenin yaygın olmasının bir sebebi, kavramın ‘ahlak’ kavramıyla 

benzer bir algıya sahip olmasıdır. Ahlaki değerlerin toplumdan önce aileden geldiğinin vurgusu 

birçok kez belirtilmiş, etik değerlerin daha çok toplum içerisindeki kuralları belirlediği vurgusu 

yapılmıştır. 

“25 yaşın altındaki bireyler, yaşamın zorluğuyla karşılaşmadılar. Benciller. Genel 

olarak merhamet duyguları yok. Ahlaki değerler, bu yaş grubunda aile yapısına göre 

değişkenlik gösterebiliyor.” Özellikle genç bireylerin, geçmiş dönemlere kıyasla daha 

kolay hayatlara sahip olmaları onları daha bireysel davranmaya itmiştir. Bu durum ise 

gençlerin empati yapabilme yeteneğini törpüleyerek, acıma duygularının oluşmasını 

engellemiştir. Böylelikle genç bireylerin aile yapısındaki farklılar ahlaki değerlerinin 

de farklılık göstermesine yol açmaktadır. Erkek, 53. 

Gelişen teknoloji ile hayatın bir parçası olan sosyal medya, var olan geleneksel medya 

anlayışından kendisini ayrıştırmıştır. Bu durumda, toplumun iki farklı medya kanalına bakış 

açısıyla birlikte davranışları ve tutumları da değişmiştir. Teknolojinin etik üzerine olan etkisi 

hakkında katılımcılar arasında ortak düşüncenin varlığı görülmekle birlikte, genç katılımcılar 

tarafından, teknoloji ile birçok bilginin yaygınlaştığı ve bu bilgiler arasında doğru-yanlış 

algısının zorlaştığı öne sürülmüştür. Özellikle geleneksel medyada yer bulan ağırlıklı olarak 

kadınlara yönelik gündüz kuşağı, yarışma ve dizi gibi programlar, etik değerler noktasında 

ciddiyetle sorgulanmaktadır. Öte yandan, sosyal medya platformlarında yetersiz bulunan 

kurallar, sınırlar ve en önemlisi ‘özgürlük adı altında etik olmayan davranışlara tepki 

verilmemesi’ katılımcılar tarafından belirtilen kritik bir söylemdir.  

Facebook gibi, birçok farklı demografik yapıya sahip bir topluluğun kullandığı sosyal medya 

platformlarından yapılan paylaşımlar ve yanıltıcı reklamlar, etik olmayan davranışlara verilen 

örneklerden olmuştur. Etik anlayışının doğruluk ve ahlak ile bağdaştırılması, yetişkin 

katılımcılar arasında teknolojinin etkisinin etik için yıpratıcı ve hasar verici olduğu düşüncesini 
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ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar teknolojinin geliştiği ve bu gelişimin hayatın içerisine adapte 

edildiği kabulü söz konusu ise de katılımcılar tarafından bu hızla yayılan teknoloji çağının, etik 

olguları bozduğu söylenmektedir. 

“Teknoloji etik değerleri yok ediyor.” Teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye kolay 

ulaşım beraberinde bilgi kirliliğini de getirerek bireylerin doğru ve yanlışı ayırt 

etmelerini zorlaştırıyor. Sorgulayabilme yetisindeki bu düşüş ile dezenformasyonun 

yayılımı etik değerlerin aşınmasına sebep oluyor. Erkek, 41. 

Birçok etkiye kıyasla teknolojinin etik ile ilgisi noktasında, katılımcılar arasında ailede verilen 

eğitimin önemi baskın görülmektedir. Kuşaklararası sorunların kaynaklarından birinin teknoloji 

olduğu ve bunun etik algı ve davranış üzerinde olumsuz etkisi olduğu düşüncesinin yanı sıra, 

bu etkinin azaltılmasında ailelerin iletişim, eğitim ve yönlendirmelerinin önemi hem genç hem 

de yetişkin katılımcıların cevaplarında birçok kez yer almıştır. Bu çerçevede, eğitimin etik 

kavramı ve daha da detaylı olarak ekonomiye olan etkisinin önemi, farklı bakış açılarıyla 

vurgulanmıştır. Ailelerde eğitimden çok öğretime odaklanılması, ebeveynlerin çocuğa bizzat 

eğitim vermemesi ve destekte bulunmamasına ek olarak; yeni neslin içinde bulunduğu sistemde 

öğretime odaklı, ancak bir o kadar eğitime odaklı olmayan yapının, etik değerler, sosyal ve 

iktisadi davranış ilkeleri gibi temel alanlarda yetersizliğe sebep olduğu kanısının hâkim olduğu 

görülmüştür. 

Etiğin ekonomi üzerine olan etkisinin, birçok farklı çerçeveden ele alınmak suretiyle, 

katılımcılar arasında farklı yorumlara yol açtığı görülmüştür. Bir toplumun etik değerlerinin, 

ekonomik göstergeler ile anlaşılabileceği düşüncesi katılımcılar arasında ortak bir yargı olarak 

belirmekle birlikte, zayıf bir ekonominin etik değerlerin yeterince gelişmediği veya hiçe 

sayıldığı konusunda bir gösterge olarak kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Etik kavramının eş 

anlamlarından biri olarak eşitliği dile getiren katılımcılar tarafından, ekonomik bozulmanın 

sebeplerinden biri eşitsizlik olarak tanımlanmıştır.  

Eşitlik yoksa, etik yoktur.” Gerek sosyal gerekse ekonomik olarak denk olmayan bireyler 

içerisinde bulundukları bu eşitsizlik ortamında istikrarı sağlamak adına etik değerlerden 

vazgeçme eğilimi göstermektedirler. Kadın, 47. 
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Etik olmayan davranışlardan biri olarak kabul gören eşitsizlik, etiğe eş anlamlı olarak kabul 

gören kavramlardan ‘güven’ kavramı ile sıkça bağdaştırılmış ve güven eksikliği ekonomik 

sorunların temel nedenlerinden biri olarak belirtilmiştir. Özellikle ticarette etik üzerine görüş 

beyan eden katılımcılar, Türkiye’de ticarette etiğin yer bulamamasını, güvensizliğin önemli 

ölçüde artması ve toplumdaki bireylerin çoğunluğunun artık bireysel kazancı ön planda 

tutmasına bağlamışlardır. Katılımcılara göre, hataları fark etmek ve düzeltmek, güven 

kazanmak ve onu sürdürmek ve de iş hayatını bu ilkelerle idame ettirmek her geçen gün azalan 

bir eğilim göstermektedir. ‘Her ne olursa olsun kazanmak’ için çalışmanın ekonomik gelişmeyi 

ve stabilizasyonu olumsuz etkilediği görüşü hâkimdir.  

‘Geçmişte var olan “zarar ederiz güveni yitirmeyiz” düşüncesi ortadan kalktı. İnsanlar 

hatalarını düzeltme çabasında değil. Herkes kazanmak için ortama ayak uyduruyor.’ İş 

yerlerinin eskiden bireyler üzerinde oluşturduğu dürüst iş yapmaya bağlı güven 

duygusu günümüzde yitirdiğimiz olgulardan biri haline geldi. Yapılan hataları kabul 

etmek artık kazanma motivasyonu adına göz ardı edildi. Erkek, 41. 

‘Güven’ kavramını dile getiren katılımcılar, iş, ülke, aile konseptlerinde bağdaştırma yapmaları 

istendiğinde, farklı cevaplar ile karşılaşılmıştır. Özellikle etiğin sosyo-psikolojik etkileri 

düşünüldüğünde katılımcılar, bir kişinin etik değerlere bağlı kalmasının aile yapısı, iş alanı, 

bulunulan ülke gibi hususlardan bağımsız olarak ‘güven’ ve ‘eşitlik’ kavramları olduğu 

müddetçe sürdürülebileceğini belirtmişlerdir. Kişilerin iş hayatlarında bulundukları duygusal 

ve psikolojik güvensizliğin, kendilerini etik dışı davranışları normal karşılamaya ya da onlara 

ihtiyaç duymaya yönelttiğini belirtmişlerdir. İş yaşamının, kişinin bulunduğu ülkeye veya 

yönetime göre değiştiğini belirten katılımcılar arasında vurgulanan önemli bir husus; gelişmiş 

ülkelerde toplumun ‘insan’ kavramını daha iyi anladığı ve bu yüzden etik değerlere bağlı 

kalmanın görece daha mümkün olduğu şeklindedir. 

“İnsani ve ahlaki değerler size mutlu ediyorsa ise etik davranıyorsunuz demektir.”  

Sahip olduğumuz insan olma hakkımızı temel alan değerlerimiz vicdani olarak bizi 

tatmin ediyorsa o zaman etik davrandığımız anlamına gelmektedir. Bu durum ise sahip 

olduğumuz etik değerleri evreselleşmesine neden olmaktadır. Erkek, 37. 
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Katılımcılarda görülen yaygın kanı, Türkiye’de artış gösteren ‘ben’ öncelikli algı ile oluşan 

bireysel doğrular, etik kavramının evrenselliğini ortadan kaldırmanın yanı sıra, etik dışı 

davranışların normalleştirilmesi ve bilinçli olarak tercih edilmesine sebebiyet vermektedir. Bu 

bağlamda görüşmeciler tarafından, ekonomik adımların doğruluktan sapmaya başladığı 

vurgusu yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle Batı’da ‘insan’ kavramının merkezde 

tutulmasının, ticari kalitede artış ve bununla birlikte ekonomik gelişme sağladığı görüşü 

hâkimdir. Toplumda bulunması gereken güvenin yok olması, yanıltıcı fiyatlar, kalitesiz ürünler, 

‘bireysel ve yok etmeye odaklı’ adımların etik kavramının varlığını ortadan kaldırarak, 

ekonomiye hasar verdiği görüşü belirgin olarak öne çıkmıştır ve bu son derece anlamlıdır.  

Diğer etkilere kıyasla, etiğin ekonomik etkisinin küresel bir konu olduğu, bütün katılımcılar 

tarafından dile getirilmiştir. Etik ve emek kavramlarını bir arada ele alan katılımcılar, gelişmiş 

ekonomiye sahip ülkelerde etik kavramının gerçek bir zemine oturduğu, buralarda 

‘hakkaniyetin’ mevcut olduğu görüşüne sahiptir. Ekonomik durumun gelişmesi ve 

sürdürülebilmesi için atılan adımların etik dışı tutum ve davranışlara dönüşmesinin arka 

planında, yaşanılan ülkede mevcut kuralsızlıklar, etik değer yoksunluğu ve normalleştirilmiş 

etik dışı davranışlar olduğu görüşü mevcuttur. Bir kişinin ekonomik durumunu düşünmeksizin 

etik değerlere bağlı kalmasının arkasında doğru ahlaki değerler, dürüstlük ve erdemlilik olduğu 

belirtilmiştir.  

Şekil 12: Etik Algının Etki Ettiği Unsurlar 

İş yaşamına dair etik değerlerin ele alındığı durumlarda, ekonomik seviyesi yüksek ülkelerde, 

birçok iş alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda etik çerçevelerin sağlam bir zemine 

oturmuş olduğu, etik olmayan davranışlara ‘gerek duyulmadığı’ dile getirilmiştir. İş etiği ve 

disiplinin belirli çerçevede kurumlarda mevcut olduğu düşünülse de maddi tatminsizlik, sahip 

olunandan daha fazlasını arzulama ve en baskın olarak vurgulanan ‘bencillik’in, bireyleri etik 

olmayan davranışlara yönelttiği düşünülmektedir.   
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Küresel ölçekte değerlendirildiğinde katılımcılar arasında, Batı’nın etik kavramına olan 

bağlılığının daha güçlü olduğunu düşünenlerin aksine, güç, makam ve maddi kazanç uğruna 

gelişmiş ülkelerde de etik değerlerin esnetildiği örnekler katılımcılar tarafından savunulmuştur. 

“Batı’nın sömürgeci zihniyet anlayışı etik ve ahlaki olmamakla beraber, insan hakları 

ihlalidir. Sömürü düzeni etik değildir.” Batı ile beraber gelen sadece kar odaklı 

kapitalist sistem sadece emeğin mutlak ve nisbi değerine el koymamakla beraber etik 

değerleri de tüketmektedir. Erkek, 57. 

Araştırma kapsamında görüşülen kişilere göre ekonomik yetersizlik, toplumdaki bireyleri daha 

fazla gelir kazanmak için yeni yollar aramaya ve bu yolları gerekirse etik olmayan adımlar 

atarak bulmaya itmektedir. Buna ek olarak, kolay para kazanma beklentisi, verilen işte doğru 

görev tanımının olmaması ve ilave emek harcamaktan kaçınma gibi tutumlar, kişileri etik 

olmayan davranışlardan olan talancılık, aldatma, fırsatçılık gibi birçok eyleme itmektedir. İş 

hayatında karşılaşılan işçi hakları, ücretler, bireysel haksızlığa uğrama gibi sorunların 

görüldüğü ülkelerin özellikle ekonomik yapılarında mevcut kâr maksimizasyonu amacı, etik 

ihlalleriyle birlikte birçok suiistimali de beraberinde getirmektedir. 

Türkiye’deki ekonomik durum ve etik ihlalleri, yönetime olan güvensizlik ile ilişkilendiren 

katılımcılar arasında en baskın düşünce; hakkaniyetin olmadığı, etik ihlallerin bulunduğu bir 

yönetimin mevcudiyetinde, bireylerin kendi ekonomik varlık ve devamlılıkları için etik 

ihlallere göz yumması, gerektiğinde bunlara bizzat başvurması veya zamanla etik kavramını 

deforme etmesinin kaçınılmaz olmasıdır. 

“Bana dönmeyeni (vergileri) ben neden vereyim ki?” Benim gerçekleştirmiş olduğum 

bir davranış eşit olarak bana yansımıyorsa ben bu davranışı gerçekleştirmeye neden 

devam edeyim? Her konuda eşit ve adil dağılımın sağlanmaması etik ihlalinin başında 

gelmektedir. Erkek, 54. 

Katılımcılar arasındaki demografik çeşitlilik, etiğin ekonomik yapı üzerindeki etkilerini 

yorumlamalarında da farklı çıktılara yol açmıştır. Etik kavramının eş anlamları arasında 

yoğunlukla belirtilen ‘güven’, ‘eşitlik’, ‘emek’ gibi kavramlar, Türkiye’deki ekonomik 
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dalgalanmanın ve düzensizliğin varlığı ve nedenleri olarak vurgulanarak ortaya konmuştur. 

Bununla beraber, her ne kadar Türkiye’nin birçok bölgesinden, farklı çalışma alanlarına sahip, 

sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik seviyeleri birbirinden farklı katılımcılar araştırma 

kapsamına dâhil edilmiş olsa da yapılan odak görüşmeler ve derinlemesine görüşmeler 

sonucunda ortaya çıkan bulguların kritik noktaları belirgin ve anlaşılır bir şekilde analiz 

edilebilmektedir. 

3. Tartışma ve Genel Sonuç

Bu çalışmanın temel amacını, Türkiye’de etik ve ekonominin etkileşimini anlamak 

oluşturmaktadır. Bu etkileşimin anlaşılmasında bir adım daha ileri gitmek ve konuya ilişkin 

argümanları daha güçlü veriler üzerine inşa etmek amacıyla, çalışmada kantitatif araştırmanın 

yanı sıra kalitatif araştırma da yapılmıştır. Kalitatif araştırma katılımcılarından elde edilen 

veriler, toplumda yerleşik olan etik anlayışa ve kavramın doğru ilişkilendirilmesine, eş deyişle 

bilinirliğine ve içselleştirilmesine ilişkin, oldukça sorunlu ve sorgulanmaya değer bir 

karmaşanın ve anlayışın var olduğunu ortaya koymaktadır.  

Etik kavramının diğer kavramlarla bağdaştırılmasına yönelik uygulama bile kendi başına, etik 

anlayışın içselleştirilememiş olduğunu göstermektedir. Etik ve ekonomi ilişkisinin, algılar, 

tutumlar ve davranışlara etkisi beklenenden daha az düzeydedir.  

Etik kavramı sıklıkla ahlak kavramı ile bağdaştırılmaktadır. Bu bağdaştırma, ekonomik 

düzlemde etiğin yerini tanımlarken doğrudan belirtilmese de bireysel etik, aile etiği, iş etiği gibi 

etik çeşitleri hakkında baskın bir şekilde ifade edilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de ahlak 

anlayışı kişilerin bireysel davranış ve tutumlarıyla ilişkilendirilirken; etik kavramının toplumda 

birey bazında henüz tam anlamıyla yorumlanıp hayata dahil edilemediğini göstermektedir.  

Araştırma bulgularına göre, toplumda mevcut aile birimlerinde etik, ahlak, doğru-yanlış gibi 

kavramların net bir zemine oturmadığı, özellikle nesiller arası oluşan farkın, etik değerlerin 

aktarımı noktasında zorluklara neden olduğu görülmektedir. Bireylerin kendi düşüncelerinin, 

tutumlarının ve doğrularının altında yatan aile faktörü ile eğitim faktörü ciddiyetle dikkate 

alınması gereken konular olarak ön plana çıkmaktadır. Ebeveynler, genç aile üyelerine karşı 

gösterdikleri öğretim odaklı davranış nedeniyle, kendi sorumluluk alanlarında yer alan ve son 

derece kritik olan eğitim odaklı davranışı göz ardı etmektedir. Benzer şekilde Türkiye’de 

mevcut eğitim sisteminde gençlerin öğretime odaklı yetiştirilmeleri ve bu sebeple eğitim 

kapsamındaki ekonomi, finansal okuryazarlık, etik gibi önemli ve toplumsal yaşamın olmazsa 
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olmazlarını oluşturan konularda yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda, yapılacak eğitim-

öğretim planlamalarının, sadece öğretim değil, aynı zamanda eğitim odaklı olması; bireylerin 

ve toplumların etik ve ekonomi gibi kendi gelişimi için hayati öneme sahip konularda da yeterli 

donanıma kavuşması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Eğitimin, bireylerde niteliği yüksek, kendisinden beklenen (istendik) değerlendirme, davranış 

ve anlayış biçimlerinin geliştirilmesi süreci olduğu düşünülürse, yalnızca öğretim odaklı ve 

öğretme fetişizmine varacak düzeyde düşünce ve uygulamaların, toplumsal yapıya hiçbir 

anlamlı katkıyı sağlamadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Mükemmel okullar, sınavlar, 

dereceler ve puanların, iyi insanın ortaya çıkmasını sağlayamadığı bir kez daha gözler önüne 

serilmektedir.  

Araştırma, teknolojinin etik kavramını deforme eden, onun varlığını azaltıp, yokluğunu arttıran 

bir etkisi olduğunu da ortaya koymuştur. Bireysel ve toplumsal olarak ayak uydurulması artık 

bir zorunluluğa dönüşen teknolojilerin takibi, beraberinde birtakım bireysel ve toplumsal 

sorunlara da neden olduğu görülmektedir. Gerek geleneksel gerekse sosyal medya kanalları, 

teknolojinin en gelişmiş, en ileri ve sürekli olarak güncellenen bir yansıması olduğu için, 

içeriklerinde de benzeri bir hızlı dönüşüm, tüketim ve üretim süreçleri yaşanmakta, bu da çoğu 

zaman etik değerlerin rahatlıkla görmezden gelinmesine neden olmaktadır. Geleneksel medyanı 

bir parçası olan televizyon programlarında yer alan ve özellikle kadın programları olarak anılan 

gündüz kuşağı programları, çeşitli yarışmalar ve dizi filmler, içerik ve görsel bakımdan önemli 

etik ihlallere ortam sağlamaktadır. Türkiye genelinde geniş bir demografik yapıyı etkisi altına 

alan bu tür geleneksel medya platformlarının içeriklerindeki bir düzenlemenin, kapsadığı alan, 

yayılım ve izleyenleri üzerindeki etkisi açısından, oldukça işlevsel olabilecektir.  

Öte yandan, genç neslin içine doğduğu, yetişkin bireylerin de zamanla adapte olduğu sosyal 

medya platformlarında da benzer bir durumun varlığından söz etmek yanlış olmayacaktır. 

Özellikle bireysellik ve özgürlük vurgusuyla kurulan ve düzenlenen sosyal medya platformları, 

kullanıcılarını ve kullanıcıların etki ettiği kişileri etik davranışlardan uzaklaştırabilmektedir. 

Etik dışı davranışlar, ‘özgürlük’, ‘bireysellik’ gibi öğretilmiş fakat içselleştirilmemiş kavramlar 

adına normalleştirilmekte, bu normalleştirme sonucunda ise yalan haber, yalan reklamcılık, 

aşırılaşmış ifade ve davranış biçimleri, güven sarsıcı etik ihlaller olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda, bireylerin bireysel etik anlayışı da bundan etkilenmekte hatta baskın gücün, en çok 

bağıranın, en güçlü gibi görünenin dil, üslup, anlayış ve iş yapış biçimleri, toplumun dili, 

üslubu, anlayışı ve iş yapış biçimine dönüşmektedir. Her türden yönetici kademesinin, 

medyanın ve politika dünyasının sahip olması ve bunu da açık bir biçimde görünür kılması, 
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uygulamada göstermesi gereken etik ilke, değer ve anlayışın, ekonomiye ve demokrasiye 

sağlayacağı katkının büyüklüğü, tüm diğer katkıların üstünde olacaktır.  

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcılarda ‘eşitlik yoksa etik yoktur’ düşüncesinin 

oldukça yaygın olduğu görülmüştür. Tanımlanır hale gelmiş en önemli sorunlardan birinin artık 

yadsınamayacak, üstü örtülemeyecek, göz ardı edilemeyecek boyuta gelen eşitsizliklere tanık 

olmak, maruz kalmak ve mağduru durumuna düşmek olduğu anlaşılmaktadır. Toplumun yoğun 

olarak hissettiği, tanık olduğu, duyumlar yoluyla hızla yayılarak bir inanca dönüşen 

“hakkaniyetsizlik”, etik dışı olmakla birlikte, hakkaniyetsizliği üretenlerin de özellikle iş ve 

ekonomi dünyasının profesyonelleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, ekonomik kazancı, 

sürdürülebilirliği ve sadece bireysel menfaatleri için etik ihlaller yaparak gündelik hayatını 

devam ettiren kişilerin, bunu artık normalleştirilmiş bir şekilde yapar hale gelmeleri, toplumsal 

güveni ve eşitliğe olan inancı köklü şekilde sarsmıştır, sarsmaktadır ve daha da artan dozlarda 

sarsacak görünmektedir. Hiçbir bedel ve yaptırımın olmaması, her tür etik ihlalin daha da 

normalleştirilmesine ve olması gereken buymuş gibi bir görünümün ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Hem eşitlik kavramının uygulanabilmesi hem de etik değerlerin doğru çizgiler 

üzerinde ilerleyebilmesi için önce ihlallerin karşılık bulması gerekmektedir.  

Ekonomik refah seviyesindeki artışın, toplumun yönetime, çevresine ve kendisine olan güveni 

ve etik değerleri önemsemesiyle mümkün olabileceği esasen bu araştırmanın verilerinin 

derinlikli analiz edilmesi durumunda açıkça görülmektedir. Yapılan birçok diğer araştırma da 

bu görünümü destekler niteliktedir. Şu döngü, ekonomik gelişmişlik seviyesine erişememiş 

ülkeler için kendi içerisinde sürekli tekrarlanmaktadır: Etik değerleri takip etmeyen 

toplulukların ekonomisi gelişemez; ekonomisi gelişmemiş ülkelerde de etik değerlere bağlılık 

söz konusu değildir. Bu döngüyü kırmak için gösterilecek her türlü çaba, sadece Türkiye’nin 

gelişmesi için değil, ülke çatısı altında bulunan tüm kurumlar, kuruluşlar, topluluklar, şirketler 

ve en önemlisi bireylerin huzur ve refahı için kritik öneme sahiptir.  

Araştırmaya katılan görüşmeciler arasında etik kavramının bireysel olarak 

anlamlandırılmasında farklılıklar yaşansa da görülen o dur ki toplumun içinde bulunduğu 

ekonomik düzendeki dengesizlik, bireyleri de kolayca etik ihlallere yöneltmektedir. Bu 

bağlamda, ekonomik kalkınma için, doğru etik anlayışa sahip yönetim düzeninin yanı sıra, ihlal 

durumunda gelişmiş bir sosyal adalet sistemine de ihtiyaç bulunmaktadır. 

Son olarak vurgulamak gerekirse, araştırma verilerine göre, etik kavramının ve tutumunun 

ekonomiye olan etkisi, etik anlayışındaki farklılıklara rağmen, belirgin bir şekilde kendisini 
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ekonominin günlük işleyişinde göstermektedir. Bu etki ekonomi – etik algısı anlamında 

birbirleriyle düzey, içselleştirme, işleyiş ve gelişmişlik boyutlarında paralellik arz etmektedir. 

Ahlak ve etik arasındaki farkın bilgisine sahip olan katılımcı sayısı çok az olmakla birlikte, var 

olan etik sorunların bireylerin kendi bakış açılarına bağlı olarak, yaşadıkları ülkenin ekonomik 

şartları ile şekillendiği kanıtlanmıştır.   

Türkiye’de etik ve ekonomi üzerine olan etkiler ile ilgili yapılan araştırmaların artması, 

ekonomik yapının temellerini geliştirmek için önemli, değerli ve bir gereklilik olarak 

görülmelidir. Toplumların bireysel etik anlayışlarının içselleştirilerek gelişmesi ve hayata 

geçebilmesi için gerekli olan eğitim ve öğretimin yeniden yapılandırılması, başta medya olmak 

üzere mesleki etik ilkelerin bir kez daha belirlenerek işlevsellik kazandıracak mekanizmaların 

hayata geçirilmesi ve en önemlisi de toplumsal adaletin inşa edilmesidir.   

Ek: Kalitatif Araştırmada Yöneltilen Sorular 

Bu sorular etik algısı ve tutumunu değerlendirmek adına katılımcılara yöneltilmiştir. Sorular, 

kapsayıcı olması amacıyla belirli bir akışa göre değil, rastlantısal sorulmuştur.  

1. Etik sözcüğünün kelime anlamı sizce tek cümleyle nasıl açıklanabilir?

2. “Etik” kelimesinin yerine kullanılabilecek en yakın kavram ne olabilir?

3. Şu üçü için ne dersiniz?

 Etik olan Ahlaki olan mıdır?

 Etik olan Yasal olan mıdır?

 Etik olan Helal (İnanç temelli değer) olan mıdır?

4. Gündelik hayatta etik olmayan bir davranış ile bizzat karşılaştınız mı ya da şahit oldunuz

mu?

5. Yaşadığınızı - şahit olduğunuzu belirttiğiniz etik olmayan bu durum karşısında tutumunuz

ne oldu?

6. Yaşadığınızı - şahit olduğunuzu belirttiğiniz etik olmayan durum sizin değerleriniz

açısından etik değilken çevrenizde bunun etik olduğu kanaatinde olanlar var mıydı?

7. Yaşadığınız ülkenin ekonomisi ve ekonomideki değişimler ile “Etik ve Değerler Algısı”

arasında ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?
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8. Yaşadığınız ülkede yaşanan sosyal ve siyasal gelişmeler ile “Etik ve Değerler Algısı”

arasında ilişki olduğunu düşünüyor musunuz?

9. Sizce metropol ile kırsal kesimde etik anlayış farklılıkları var mıdır?

10. Teknolojinin son yılardaki hızlı gelişimi insanların “Etik ve Değerler Algısını” sizce

değiştirmiş midir? Eğer değiştirdiyse ne yönde ve ne ölçüde değiştirmiştir?

11. Sosyal Medya hesaplarınızda etik olmayan hatta siber-zorbalığa varan davranışlara tanık

oldunuz mu?

12. Sizce son zamanlarda etik değerlerin ihlali ile ilgili büyüyen bir sorun var mı?

13. Covid-19 salgını sürecinde ve sonrasında değerler algınızda değişiklikler oldu mu?

14. Covid-19 salgını sonrasında yaşanan küresel ekonomik krizlerin insanların etik değerlerini

ve değerler algısını değiştirdiğini düşünüyor musunuz?

15. Dijital yeni toplumun ortaya çıkması ile etik ve değerler algısının değişmesi bir zorunluluk

mudur? Dijitalleşme etik algısını değiştirecek midir?

16. Dijitalleşme ve meta-verse ile yeni ortaya çıkan sosyal ağlar için ortak etik ilkeler

belirlenebilir mi? Dijital platformlarda ne gibi etik tehditler/ihlaller ortaya çıkabilir? Bu

tehditler/ihlaller engellenebilir mi sizce?

17. Kişilerin gelecek beklentileri ile etik değerleri arasında ilişki kurulabilir mi?

18. Geleceğin olumlu yönde değişeceği beklentilerinin etik algısı ve bireylerin tutumlarına

etkisi ne olacaktır?

19. Geleceğin olumsuz yönde değişeceği beklentileri ve umutsuzluğun, etik algısına ve

bireylerin tutumlarına etkisi ne olacaktır?

20. Eğitim ve öğrenim düzeyi ile “etik değerler ve etik algısı”, “etik tutumlar ve davranışlar”

arasında ilişki var mıdır?

21. Ülkemizin 100 birimlik kazanç elde ettiğini düşünürsek, sizce bu kazancının yüzde kaçı

etik olmayan yollarla elde edilmiştir?




