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ÖZET 

Bu çalışmada, ülkelerinin bazı kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına olan güven düzeylerinin bir 
karşılaştırması yapılmaktadır. Ülke vatandaşlarının kamu kurumlarına, politikacılara ve sivil toplum örgütlerine karşı 
duydukları güven kaybı veya güven erozyonu ülke demokrasilerine çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kurumların 
ve siyasal sistemin devamlılığı, vatandaşların kurumlara güven duyması ve değişim taleplerine cevap bulabilmesine 
bağlıdır. Kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine güven vatandaşlık ve devlet arasındaki en önemli bağ 
unsurudur. Ayrıca bu kurumlara güven, demokrasinin kurumsallaşması ve pekiştirilmesi açısından önem 
kazanmaktadır. 

Bu bağlamda, bu çalışmada ülke vatandaşlarının yargıya, siyasi partilere, parlamentoya, basına, devlet yönetimine, 
sendikalara,  üniversitelere silahlı kuvvetlere ve polis teşkilatına güven algısı dikkate alınarak karşılaştırma 
yapılmıştır. Çalışmanın veri seti, dünya değerleri araştırmalarından ve 2010-2013 dönemini kapsayan VI. dalga veri 
tabanından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik gelişme, Kurumlara Güven, Regresyon analizi. 

ABSTRACT 

This paper compares citizens’ confidence in some major public and civil institutions within their countries. An 
erosion or loss of confidence in the major institutions of the society is very serious threat to democracy. The 
continuity of institutions and political systems depends on the citizens’ confidence which may be a better indicator 
of public disaffection because they are the central pillars of society within the modern world and strongly related to 
societal trust. The confidence in institutions is the most important element to establish an interconnection between 
the citizenship and their own states, a part of a cohesive society in where citizens have confidence in national-level 
institutions and having a critically important emphasis in terms of institutionalization and consolidation of 
democracy. 
 
In this context, the aim of this study is the comparison of the countries taking into account the perception of 
confidence in court, government, political parties, parliament, university, labor unions, press, armed forces and 
police. In this study, the confidence in public and civil institutions is measured based on the perceptions of citizens, 
using the data, obtained from VI. Wave of world-values survey over the period 2010-2013.  
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