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EVALUATION OF KRIGING WITH EXTERNAL DRIFT METHOD IN SPATIAL
MODELLING OF PRECIPITATION: A CASE OF AEGEAN REGION, TURKEY
Olgu Aydin
Abstract
The structures and geographical formations observed in the Aegean region of Turkey differ from the other coastal
regions of the country. Especially, elevation and aspect have different characteristics in this region. Thus, the
precipitation conditions are influenced and the annual precipitation amounts observed in the plains are not
consistent. In this study, Kriging with External Drift was applied to obtain a prediction map of precipitation in the
Aegean region. Annual mean total precipitation data obtained from 36 stations (1976–2010) were used. Elevation
was used as a secondary variable in Kriging with External Drift calculations. The R 2 of 0.35 shows that at least
one quarter of the precipitation behaviour can be explained by the model. A distribution that complies with the
orographic extension draws attention in the Kriging with External Drift precipitation estimation map. The results
show that Kriging with External Drift and incorporation of elevation as a secondary variable could be used to
supplement sparse observations in the mapping of precipitation.
Keywords: Precipitation, elevation, geostatistics, kriging with external drift

YAĞIŞIN MEKÂNSAL OLARAK MODELLENMESİNDE KRIGING WITH
EXTERNAL DRIFT YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EGE BÖLGESİ
Öz
Ege Bölgesi’nde görülen coğrafi oluşumlar ve yapılar, Türkiye’nin diğer kıyı bölgerinden farklılık göstermektedir.
Özellikle bu bölgedeki yükseklik ve bakı, farklı karekteristiklere sahiptir. Bu nedenle, yağış durumu
etkilenmektedir ve düzlük alanlarda görülen yıllık yağış miktarlarında bir istikrar gözlenmemektedir. Bu
çalışmada, Ege Bölgesi’nde yağış haritası tahmini için Kriging with External Drift yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada 36 istasyonda 1976–2010 yıllarında ölçülmüş aylık ortalama yağış değerlerinden elde edilen yıllık
toplam yağış verisi kullanılmıştır. Yağış tahmininde yardımcı değişken olarak yükseklik verisinden
yararlanılmıştır. Kriging with External Drift yağış tahmin haritasında orografik uzanımlar ile uyumlu bir dağılım
dikkat çekmektedir. Sonuçlar, yüksekliğin yardımcı değişken olarak kullanıldığı Kriging with External Drift
analizinin seyrek gözlemlerin olduğu yerlerin yağış haritalarının oluşturulmasına yardımcı bir yöntem olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kavramlar: Yağış, yükseklik, jeoistatistik, kriging with external drift
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Yağışın Mekânsal Olarak Modellenmesinde Kriging With External Drift Yönteminin Değerlendirilmesi: Ege
Bölgesi

Introduction
Evaluating the spatial distribution of precipitation is indispensable for water resource
management, hydrologic analysis and designs, ecologic modelling and irrigation scheduling.
However, spatial distribution of precipitation is more complicated in mountainous regions
because patterns are influenced by large changes in topographical relief over relatively short
distances. The ability to accurately characterize variable precipitation patterns requires a dense
network of gauges. Indeed, inadequate and heterogeneous horizontal or vertical distribution of
a meteorological observation network also makes it difficult to fully assess the precipitation
distribution. Thus, these factors might hamper the ability to obtain accurate information about
the precipitation distribution of the region.
A variety of spatial interpolation techniques ranging from simple to more complex were
developed for the estimation of the precipitation values. Conventional interpolation approaches
are methods like Thiessen Polygon, Spline and Inverse Distance Weight (IDW). Beside
conventional approaches, more sophisticated methods such as geostatistical methods are used
for precipitation estimation. Geostatistics is based on the theory of regionalized variables and
provides a set of statistical tools for incorporating the spatial correlation of observations in data
processing (Goovaerts 1997). It is increasingly preferred as it allows one to capitalize on the
spatial correlation between neighbouring observations to predict values at unsampled locations
(Goovaerts 2000). Various studies have shown that estimation of precipitation using
geostatistical tools produces better results than conventional methods (Philips et al. 1992;
Goovaerts 2000; Buytaert et al. 2006; Tobin et al. 2011; Aydın and Çiçek 2013; Silva and
Simões 2014). Another advantage of geostatistics is that the inclusion of secondary attributes
(e.g., weather radar data, elevation) with sampled measurements of the primary attribute (e.g.,
precipitation) can be used to improve precipitation estimation (Mair and Fares 2011). Some
researchers used elevation alone as an auxiliary variable (Phillips et al. 1992; Wotling et al.
2000; Lloyd 2005; Lloyd 2010). Other researchers used some other auxiliary variables along
with elevation that might affect precipitation, such as aspect, slope, land use, distance from the
sea, solar radiation, temperature, wind and humidity (Hutchinson 1998; Kieffer Weisse and
Bois 2002; Boer et al. 2001; Kyriakidis 2001; Hofierka et al. 2002; Diodato 2005; Yin et al.
2008; Apaydin et al. 2011; Hession and Moore 2011). In these studies, it was stated that models
generated with the help of variables that affect rainfall gave more accurate results.
Hevesi et al. (1992) reported a significant 0.75 correlation between average annual precipitation
and elevation recorded at 62 stations in Nevada and south-eastern California. They used Cokriging (CK) to incorporate elevation into the mapping of precipitation. Goovaerts (2000) made
a comparison between the use of only the dependent variable (rainfall data from 36 stations)
and the combination of dependent variable with secondary data (elevation). It was observed
that methods allowing the incorporation of secondary variable yielded more accurate
predictions. In this study, Ordinary Kriging (OK) which considers only the dependent variable,
however generated more accurate results as compared to Linear Regression, which makes the
use of secondary data, in the case that the correlation between precipitation and elevation is less
than 0.75. Similarly Lloyd (2005) compared five interpolation techniques, namely IDW, OK,
Moving Window Regression (MWR), Simple Kriging with Varying Local Means (SKlm) and
Kriging with External Drift (KED), to investigate monthly precipitation in England. The last
three methods which allows the use of auxiliary information were able to map the local
variations of the data since elevation and precipitation vary locally.
Moral (2010) has compared the different geostatistical techniques on modelling of precipitation
using monthly and annual precipitation data obtained from 136 meteorological stations in
Extremadura in the southwest of Spain. For this purpose; CK, SKlm and Regression Kriging
2
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(RK) multivariate algorithm methods using variables such as elevation plus OK, Simple
Kriging (SK) and Universal Kriging (UK) methods were used. According to the cross validation
results the smallest forecast errors were obtained from multivariate algorithm techniques. It has
been proved that taking elevation into account in the calculations helps to create more accurate
monthly and annual precipitation maps. Kumari et al. (2016) compared several spatial
interpolation methods for mapping precipitation in a region of the Indian Himalayas. IDW, OK,
SKlm, RK and Ordinary Cokriging (OCK) were applied using elevation or slope as auxiliary
variables. The inclusion of auxiliary information improves the prediction of precipitation in the
mountainous region. SKlm perform better than OCK in all the cases. The prediction using OK
and OCK yields similar result when the correlation between rainfall and elevation is moderate.
Elevation is accepted as the most common topographic variable used to explain spatial
variations in precipitation for precipitation enhancement through orographic uplift (Qing et al.
2011). Although precipitation increases as the elevation increases, its values have shown a
plateau after a certain elevation. But the increase stops after a certain elevation. This mostly
changes according to the precipitation level, climate type, characteristics and frequencies of the
air masses, seasons and elevation. The genetic factors of the Aegean Region’s climatic
conditions are related to the circulation characteristics that depend on the wide field action
centres developing in the Black Sea and Eastern Mediterranean basins. Therefore, they are
under the effect of the air currents that come from different environments and weather
conditions that continuously change during the year. Depending on the seasonal changes, air
currents that manage the climatic circumstances in the study area are also exposed to thermic
and dynamic modifications due to friction, and characteristics and directions of the relief shapes
on earth (Koçman 1993). Significant differences exist in the amount of annual precipitation
between the places, which have different locations in terms of the elevation conditions within
the region. This is especially true in mountainous regions, where spatial distributions are
complex and measurement conditions difficult. Thus, it is necessary to develop methods to
estimate precipitation in areas where precipitation has not been measured, using data from
surrounding weather stations together with other relevant information available.
The aim of this study was to evaluate precipitation estimation across the Aegean Region using,
the spatial interpolation, KED. Elevation data was used as auxiliary variable.
1.

Materials and Methods

1.1. Study Area
The Aegean Region, which is located in the west of Turkey, is bordered with the Marmara
Region in the north, Central Anatolian Region in the east and Mediterranean Region in the
south. It comprises 11% of the country’s area with an area of 79.000 km2. The region is divided
into two parts as the Aegean Section and the Hinterland Section of the Western Anatolian
(Figure 1). The region consists of eight cities: Izmir, Manisa, Denizli, Aydın, Muğla, Afyon,
Uşak and Kütahya (Figure 1). Generally, the disintegration and separation of the high
topography, which runs perpendicular to the coast, with east-west directional plains leading to
a more diverse and very indented coast across the Aegean Region. Observed as per the
characteristics of the structures and geographical formations, this situation caused this region
to differ from the other coastal regions of the country and it is the region, which has the longest
coastal line of Turkey. The average elevation in the region is 715 m. The elevation is in excess
of 1000 m in the Hinterland Section of the Western Anatolian, but does not reach 400 m in the
Aegean Section. Although the elevation variation is high in the Aegean Section, it is low
compared to Turkey and the overall region. The Aegean Region is under the effect of the
Mediterranean climate, which is identified with hot and arid summers, and mild and rainy
winters. Great climatic contrasts, which are caused by the mountains parallel to the coast in
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places close to each other in the Black Sea and Mediterranean regions, are not observed here
(Darkot and Tuncel 1988). Three sections can be selected for the Aegean Region, where the
climate presents more or less differences compared to each other: 1) the Aegean coasts where
the whole Mediterranean climate is dominant, 2) the plains of the Aegean Section, bases of
which are not much higher than the sea surface, and the summer and winter temperature
differences increase a bit more than the coast, 3) the Hinterland threshold of the Western
Anatolia, which has a high base and more differences between the summer-winter temperatures
(Darkot and Tuncel 1988). Moreover, the location of the plains and the elevation and aspect
conditions surrounding them have different characteristics in the region. Due to these
characteristics, the precipitation conditions and the annual precipitation amounts in the plains
are different from each other (Koçman 1993).
1.2. The Data Set Used in Study
In the study, annual mean total precipitation data of 1975–2010, which were obtained from 36
meteorological stations that made long-term precipitation observations, were used to determine
the annual mean total precipitation pattern of the Aegean Region. The data were received from
the General Directorate of Meteorology. Although there were a lot of active meteorology
stations, stations that made measurements for a period of 36 years were selected and annual
mean precipitation values were calculated. The Lambert Conformal Conic projection system of
the station locations were set as Datum European 1950 (ED50). The locations of the
meteorological stations, which were used in this study, are shown in Figure 1. The Digital
Elevation Model (DEM) is another significant variable used in the study. The Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM) was obtained from the satellite data. Each grid cell represents 1
km2. Figure 2 shows the correlation between precipitation and elevation. It seems worth
accounting for this exhaustive secondary information into the mapping of precipitation. When
the whole region is reviewed, it is observed that precipitation is high in the low coastal section
(Coastal Aegean) and precipitation is low in the high Hinterland of the Western Anatolia. In
this study, the database was created and displayed using ArcGIS 10.1 (ESRI, Redlands, CA)
software; further exploratory and geostatistical analyses were performed using an open source
software, R 3.1.0 (Ihaka and Gentleman, Auckland, New Zealand) and gstat package (Pebesma
and Wesseling 1998; Pebesma 2004; Bivand et al. 2008).

4

Evaluation of Kriging With External Drift Method in Spatial Modelling of Precipitation: A Case of Aegean
Region, Turkey

Figure 1: Annual mean total precipitation of Aegean Region, Turkey measured at 36
meteorological stations from 1976 to 2010 displayed over the region elevation map
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Figure 2: Correlation of the annual mean total precipitation and elevation

1.3. Geostatistics Technique
1.3.1. Semivariogram analysis

Geostatistical methods operate under the assumption that values at close locations tend to be
more similar. Semivariogram is one of the most essential tools in geostatistical analysis to
quantify this change in correlation with increasing distance. The semivariogram is defined as
half the variance of the increment in the random function (Bivand et al. 2008).
1
2
𝐸(𝑍(𝑋) − 𝑍(𝑋 + ℎ))
2
As more examples are given, graphical demonstration and interpretation of 𝑋 + ℎ distance and
𝛾(ℎ) value gets more difficult. Therefore, by determining the appropriate steps, it is attempted
to create an experimental semivariogram. The estimation of the semivariogram obtained from
the sample can be calculated from this equation below (Bivand et al. 2008).
𝛾(ℎ) =

𝑁ℎ

1
2
𝛾̂(ℎ̃𝑗 ) =
∑(𝑍(𝑋𝑖 ) − 𝑍(𝑋𝑖 + ℎ))
2𝑁ℎ
𝑖=1

In this equation 𝑁(ℎ) shows the number of sample pairs which have the distance ℎ away from
each other whilst 𝑍(𝑋𝑖 ) and 𝑍(𝑋𝑖 + ℎ) shows the value of variables at 𝑋𝑖 and 𝑋𝑖 + ℎ points
(Isaaks and Srivastava 1989; Bailey and Gatrell 1995; Bivand et al. 2008; Hengl 2009). After
obtaining the semivariogram value against each ℎ distance, it is noted on the graphics. To
determine the distance, half of the distance between the furthest two points in the data set is
calculated, which is then considered to be equal to the class number and number of steps
multiplied together.
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Important information about the spatial variation of variables can be obtained with the
experimental semivariogram. However, these cannot be used directly in the estimation analysis.
Therefore, a second type of semivariogram is required for the estimation process. The
modelling of the semivariogram, i.e. adaptation to a function at the “theoretical
semivariogram” value is necessary for this situation (Isaaks and Srivastava 1989; Bailey and
Gatrell 1995; Bivand et al. 2008; Hengl 2009). Determination of the theoretical semivariogram
means finding out the dependency rule that exists at the location to form the spatial model. The
theoretical semivariogram model is the most important part of any geostatistical study. This is
based on mathematical models and obtained by fitting an experimental semivariogram. A
semivariogram graph is defined by the parameters “sill, range, nugget” (Figure 3). As the lag
distance between the samples in a semivariogram increases, the semivariogram values increase
too.
Figure 3: Experimental and theoretical semivariogram model

The maximum value of the semivariogram is achieved giving the sill, “𝑐0 + 𝑐1 ”; and
observation points varies around this value. The distance at which the semivariogram reaches
the sill value is known as, “range, R”. Variables are not related to each other at distances greater
than range. Variables of the semivariogram remain constant beyond this distance. The nugget
refers to the variance at a separation distance of zero. In theory, it should be zero. However,
noise or uncertainty in the sample data map produce variability that is not spatially dependent.
Theoretically, due to reasons mentioned, the positive value of the semivariogram when ℎ = 0,
is known as the “nugget effects, 𝑐0 ” (Aydin and Çiçek 2015).
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1.3.2. Kriging

Kriging refers to the generic name of the technique used to estimate the values of the variables
in locations that have not been measured using the locations that have been measured. The
overall estimation process is performed on the weighted average of the known values.
The basic equation is shown in the following formula;
𝑁

𝑍̂(𝑋0 ) = ∑ 𝑊𝑖 𝑍(𝑋𝑖 )
𝑖=1

In this equation 𝑍̂(𝑋0 ) represents the Kriging value of 𝑋0 point; 𝑍(𝑋𝑖 ) represents the observed
values of variables in each 𝑋𝑖 point; 𝑊𝑖 represents the corresponding values of each 𝑍(𝑋𝑖 );
𝑁 represents the number of points of 𝑍̂(𝑋0 ) to be used in Kriging estimation. The Kriging
method based on the smallest mean square error method is known as the best linear unbiased
estimator. The weights determined by the Kriging method depends on the semivariogram and
spatial position of the data. The Kriging error average is calculated as zero and variance is
calculated as the smallest.
The point number used to achieve a predicted value in any 𝑋0 point, affects the number of
weights to be calculated. A weight is calculated for each point. This situation means there is
repetitive weight account for each new point in the Kriging algorithm (Isaaks and Srivastava
1989). The error variance obtained by estimation is called the Kriging variance and the Kriging
variance is;
𝑁

𝑁

𝑁

𝜎𝐾2 = 2 ∑ 𝑊𝑖 𝛾(𝑋0 − 𝑋𝑖 ) − ∑ ∑ 𝑊𝑖 𝑊𝑗 𝛾(𝑋𝑖 − 𝑋𝑗 )
𝑖=1

𝑖=1 𝑗=1
𝑁

= ∑ 𝑊𝑖 𝛾(𝑋0 − 𝑋𝑖 ) + 𝜆
𝑖=1

The Kriging variance is not connected to the actual value of the data. It is a function of the
distance between the positions of the data quantity and data. Therefore the Kriging variance can
be used to test potential points before acquiring the actual value of data and to determine the
optimum ones among these points. Kriging methods used in accordance with the work area and
structure of the data are available in different types such as OK, SK, UK, Indicator Kriging
(IK), CK, KED. In this study, the KED method was applied because it allows incorporation of
many covariates. It also requires a less demanding semivariogram analysis compared to
collocated Kriging which requires a semivariogram for each of the covariates.
KED allows the use of auxiliary information, available at all locations,which has an effect on
the local spatial trend of the dependent variable (Deutsch and Journel 1998; Goovaerts 1997).
The KED method generates the model under the assumption that a linear trend exists between
the dependent variable and the auxiliary variable. One of the advantages of KED is that it
utilizes non-stationary random function model, whereby stationarity is limited to a certain
range. This in turn generates in model with more local details as compared to OK (Deutsch and
Journal 1998). The KED estimator is;
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𝑛(𝑢)
∗
(𝑢) = ∑ 𝜆𝐾𝐸𝐷
𝑍𝐾𝐸𝐷
𝛼 (𝑢)𝑍(𝑢𝛼 )
𝛼=1

∗
(𝑢) is the KED estimator at location 𝑢, 𝜆𝐾𝐸𝐷
Where 𝑍𝐾𝐸𝐷
𝛼 (𝑢) are the KED weights
corresponding to the 𝑛 samples at location 𝑢, and 𝑍(𝑢𝛼 ) are the sample values within the search
neighborhood.

1.3.3. Cross Validation

One of the commonly used methods for estimating semivariogram model parameters is the
Cross Validation technique. The Cross Validation technique, using the information available in
the sample data set, examines the relationship between the predicted and actual values (station
measured values) (Isaaks and Srivastava 1989). In this technique, the value in one location is
temporarily removed from the data set and estimates are made for this extracted location using
the rest of the values (Leave One Out). This process is repeated for all remaining samples in
the same way (Isaaks and Srivastava 1989). Thus, the observed values are estimated by the
Kriging method and the difference noted as the error value (residual). A variety of error
measurement methods are used in the evaluation of prediction maps. Coefficient of
Determination (R2), Root Mean Square Error (RMSE), Mean Error (ME), and Absolute Error
(MAE) are some of these measurements. The R2, RMSE, ME, and MAE values are calculated,
respectively, by:
2

𝑅2 = 1 −

∑𝑖 (𝑍̂(𝑋𝑖 ) − 𝑍(𝑋𝑖 ))

2
∑𝑖(𝑍̂(𝑋𝑖 ) − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑍(𝑋𝑖 ))

𝑁

2
1
RMSE = √ ∑ (𝑍̂(𝑋𝑖 ) − 𝑍(𝑋𝑖 ))
𝑁
𝑖=1

𝑁

1
𝑀𝐸 = ∑[𝑍̂(𝑋𝑖 ) − 𝑍(𝑋𝑖 )]
𝑁
𝑖=1

𝑁

1
𝑀𝐴𝐸 = ∑|𝑍̂(𝑋𝑖 ) − 𝑍(𝑋𝑖 )|
𝑁
𝑖=1

Where 𝑁 is the number of sample stations used in the validation sets, 𝑍(𝑋𝑖 ) are the observed
values 𝑍̂(𝑋𝑖 ) are the estimated values, and ̅̅̅̅̅̅̅
𝑍(𝑋𝑖 ) is the spatial average of the observed vaules.
2. Results and Discussion
The geographical distribution map of the annual mean total precipitation values, obtained for
Aegean Region between 1975 and 2010, shows that highest rainfall areas of the region are
located at the Muğla and Marmaris stations in the south. These stations respectively have 1142
mm and 1179 mm annual mean total precipitation values. However, low rainfall areas are
obviously seen at the eastern section of the region with Bolvadin (395 mm annual mean total
precipitation) Emirdağ (404 mm) and Afyon (422 mm) stations the most obvious. There are
significant reasons for precipitation to be lower in the hinterland compared to the coastal areas.
Firstly, the coastal zone of the humid air masses, which reach the coastal areas, rise from the
9
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slopes of the mountain ranges and cause precipitation. Thus, the air masses that reach the
hinterland give off an important part of the humidity in the coastal areas and get warm
adiabatically while they descend after overpassing the mountains. This results in the air masses
with a relatively low humidity. Moreover, the frontal depressions that move from the western
to the eastern part of the country cause more precipitation over the slopes that face the west and
northwest (Koçman 1993). The Mediterranean air mass, which emerges as a result of the
thermic change over the Mediterranean in winter months, and the relative frontal systems come
to Turkey with the southwestern winds and cause orographic-frontal precipitation especially in
Southwestern Anatolia. While the southwestern winds that result from the warm sector of the
frontal system that descends to the Mediterranean cause frontal-orographic precipitation in the
Southwestern Anatolia, the air masses penetrating in the west reach the inner sides without
being forced for uplift so much, because the mountains are perpendicular to the coasts in the
Aegean Region, and this situation limits the orographic-rooted precipitation. In Salihli, which
falls into the rainfall zone of Bozdağlar, katabatic winds that are connected to the southwestern
systems demonstrate the effect of these factors in the precipitation distribution.
Descriptive statistical values of the annual mean total precipitation for the Aegean Region are
shown in Table 1. The standard deviation is 158.57 mm for the region. The standard deviation
is 1/4 of the annual mean total precipitation and this indicates high precipitation variability in
the region (Table 1).
Table 1: Descriptive statistics values for annual mean total precipitation in Aegean Region
Mean
(mm)
627.43

Sdandart Minimum
Deviation
(mm)
(mm)
158.57
395.60

Median
(mm)

Maximum
(mm)

610.20

1179.40

Figure 4 shows the histogram of annual mean total precipitation and its log-transform. Log
transformation removed the skewness that is observed slightly and the transformed data are
reasonably symmetrically distributed. It was therefore decided to apply the spatial interpolation
methods to the log-transformed precipitation data.
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Figure 4: The annual mean total precipitation (mm) histogram, (a) the data skewed to the right;
(b) logaritmic transformation of the allocations
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Class interval and class number between the stations were put into operation at various intervals
and numbers until the most suitable model which could represent the examined annual mean
total precipitation variable would be found. KED experimental semivariogram results that
indicate the most suitable class interval and number that belong to the annual mean total
precipitation values are shown in Table 2 and Figure 5. According to the result of the KED
analysis, semivariance value increment continues until 91.4 km (5th lag distance) and reaches
the 0.04 sill value. After these points, it did not change so much.
Table 2: Experimental semivariogram results
Kriging with External Drift (KED)
Number of Pairs
Distance
Semivariance
(km)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
12
31
45
46
42
44
59
52
40

13.4
31.7
49.2
69.3
91.4
110.3
130.5
149.9
169.5
190.8
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0.00
0.02
0.03
0.03
0.04
0.03
0.04
0.04
0.03
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Figure 5: For the annual mean total precipitation of the Aegean Region, KED theoretical
semivariogram

The interaction between the stations in the precipitation distribution ended after these sill value
even some fluctuations had been seen (Figure 5). The semivariogram structures of the annual
mean total precipitation variable were determined as the “Spherical” type theoretical
semivariogram model (Figure 5). In the models of this type, the semivariogram increases
regularly with the h distance and it becomes fixed at a certain sill value when the range is
reached. Settled in the theoretical semivariogram, the sill value of the annual mean total
precipitation variable was determined as 0.038 and range as 98.0 km for the KED analysis
(Table 3). After the determination of the model parameters, point values of the places without
observations were obtained using KED analysis method.
Table 3: Theoretical semivariogram result

KED

Model

Partial Sill

Range (km)

Nug
Sph

0.00
0.04

0.0
98.0

The estimation map is shown in Figure 6(a) for the KED. Figure 6(b) shows the error estimation
map generated of Cross Validation results. High estimation errors were encountered in areas
with high precipitation and low estimation errors in areas with low precipitation. Precipitation
estimations are almost accurate in the stations facing south such as Aydın, Nazilli and Ödemiş,
whilst the high estimation was observed in Salihli, which is beyond of the precipitation area.
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Figure 6: (a) Annual mean total precipitation estimation map of the Aegean Region as a result
of the KED analysis; (b) Error map obtained by Cross Validation (Leave One Out) method
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KED method can be applied when the auxiliary information is available at all grid-nodes and
correlated with the target variable. Whereas, in case of number of auxiliary information is low
and they are not available at all grid-nodes, CK should be used to improve the prediction. Also
with the KED method, the magnitude of the estimation error can be assessed through the
Kriging variance. Although the Kriging interpolation method is generally not influenced by the
data without a normal distribution (Hohn 1998), log transformation was applied to the data to
obtain better results in this study.
When the descriptive results of the observed and estimated values are examined for the results
of the KED analysis, the KED mean value has a difference around 3.5 mm. Negative differences
occur between the observed value and the estimated value according to the precipitation
increase. The precipitation value, which was 671.2 mm in the upper quartile, was estimated as
649.0 mm in the KED.
For the Cross Validation, statistical calculations that show the error between the estimated data
and the real data as suggested by Wilmott (1982), were used. Because the relationship between
the R2 value and model performance could not be determined very well and the size of R2 was
not in a consistent connection with the accuracy of the estimation, other statistical methods such
as ME, MAE and RMSE were also used in the study. The average difference of the observed
and estimated values provides a better assessment of model performance with the RMSE and
MAE compared to the other methods (Wilmott 1982). Therefore, RMSE and MAE values were
also calculated besides R2 and ME. Performance results of the KED are given in Table 4. The
R2 of 0.35 showed that more than one quarter of the precipitation behaviour can be explained
by the model. For the precipitation, RMSE, ME and MAE values are low. As it is especially
difficult to provide an accurate estimation for precipitation where spatial distribution has
particularly high variability, the error metrics and thus the model are considered to be
acceptable.
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Table 4: Performance result of Kriging with External Drift (KED) model
R2
KED

0.35

RMSE (mm)
126.28

ME
3.51

MAE
88.05

Note: In the table following abbreviations are used, Coefficient of Determination (R 2); Root Mean Square Error
(RMSE); Mean Error (ME); Mean Absoluate Error (MAE)

An important gain of geostatistic approaches is unbiased predictions with minimum variance
and the spatial correlation between observations. As well as providing the prediction error,
another advantage is the possibility of adding auxiliary variables. Multivariate geostatistics like
KED and CK, which are applied using the auxiliary variables, were recommended in the
literature (Goovaerts 2000; Llyod 2005). Both researchers concluded that multivariate
techniques provide the most accurate estimates of precipitation. Pardo-Igúzquiza (1998) found
the best results for the prediction of precipitation by means of KED. Aydın and Çiçek (2013)
suggested that a secondary variable for obtaining a more accurate estimation map is essential
in places where high mountainous areas are common. In the case that the correlation between
the dependent variable and the secondary variable is low, the use of the later can still improve
interpolation results (Carrera-Hernandez and Gaskin 2007).
In regions of high climatologic and geomorphologic complexities, as those observed in the
study area, the KED approach proved to be a powerful tool that could allow a more detailed
study of the spatial distribution of precipitation. Besides the statistical calculation tools used in
the evaluation of the interpolation results, Daly et al. (2002) emphasize that the interpretation
and assessment of the results must not be ignored. Therefore, interpretations were made on the
basis of the information related to the spatial distribution of the precipitation.
The sections around Muğla and Bozburun peninsula are the rainiest areas in the KED
precipitation estimation maps and precipitation is above 1000 mm in this district. The rainfall
of the high sites where the Simav and Domaniç Mountains are located on the border of the
Marmara Region is around 800-1000 mm. The “Main Aegean Section” of the region receives
more rainfall than the hinterland. In the Hinterland of the Western Anatolia, Emirdağ and its
vicinity constitute the district that receives the least rainfall. Height and extension of the relief
reveals itself as an important factor in the areal distribution of the precipitation as a result of the
KED analysis. Iso-precipitation curves are distributed in compliance with the topographic
extensions in the results of the KED analysis. It is possible to see the best example of this in the
separation of the “Coastal Aegean Section” and the “Hinterland Section of the Western
Anatolia”. The 700 mm iso-precipitation curve is obvious enough to make this separation. High
rainfall sections in the Menteşe district with the aspect and elevation factors and the sections
with 600 mm low rainfall in the wind-sheltered part of Aydın Mountains reflect the topographic
effect. Simav and Alaçam Mountains receive high rainfall with the effect of the topography in
the Hinterland of the Western Anatolia. However, Simav Mountains and Alaçam Mountains
are stated as two different areas receiving high rainfall in the KED precipitation estimation map.
But, this district is observed as a single area, which receives high rainfall in the IDW
precipitation estimation map (Aydin and Çiçek 2013). In principle, IDW cannot clearly give a
description of climatic condition while elevation extrapolation is considered necessary (Tobin
et al. 2011). Consequently, a distribution that complies with the orographic extension draws
attention in the KED precipitation estimation map. When the results are evaluated, KED is a
promising approach for predicting precipitation in this study.
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3.

Conclusions

Spatial distribution of precipitation presents high variability. Therefore, it is quite difficult to
make accurate estimation. Obtaining high-quality precipitation maps is important in regions
where water is the primary resource in terms of agriculture and hydrology. Precipitation data
recorded from 1976 to 2010 from a network 36 gauges located across the Aegean Region were
analyzed to investigate patterns of spatial variability. In this study, one method of interpolation
has been used to provide the annual mean total precipitation spatial variability over the territory
of the Aegean Region, Turkey. The accuracy of the spatial prediction estimated by interpolation
methods was evaluated using Cross Validation. The Cross Validation results were assessed by
RMSE, ME, MAE and R2. The evaluation results show that use of elevation as a secondary
variable improved the accuracy of spatial precipitation estimation. The KED method, which
incorporates elevation produced an acceptable result in terms of R2, RMSE, ME and MAE.
When the KED precipitation estimation map is examined, isolation increases depending on the
extension and elevation presented by the topography. While areas with 600-700 mm
precipitation are located as places of great areal expansion, they expand separating into many
islands in the high sections of the mountains. This results from the good reflection of the
elevation-dependent precipitation distribution.
The KED precipitation estimation map reveals that precipitation decreases from the coast
towards the hinterland. The negative correlation between precipitation and elevation does not
mean that elevation decreases the precipitation value. This is related to the continentality and
maritime characteristic of the stations. Maritime value, which is high in the coastal section, and
accordingly more absolute humidity in the air masses cause high values of precipitation in the
Aegean Section. Decrease in the absolute humidity of the air masses depending on the
continentality, which increases in the Hinterland of the Western Anatolia, leads to decrease in
the annual precipitation amount. But this does not change the fact that precipitation increases
depending on elevation. It only shows a change in the elevation-dependent precipitation
increase rates in continental and marine districts. Therefore, it is also necessary to consider the
maritime-continentality values of the stations to form a precipitation estimation map with higher
estimation values for the study area. The results shown in this paper will help guide the selection
of appropriate sites for placing rain gauges so that it can aid in reducing errors during
precipitation estimation in complex terrain.
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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINA AİT SİBER DAVRANIŞLARIN İNSANİ
DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
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Öz
Genelde bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) özelde ise internette yaşanan gelişmeler, teknolojinin insan yaşamına
kattığı anlamın ağırlığını giderek artırmaktadır. Özellikle sosyal medya adı verilen sosyo-dijital mecranın toplumsal
yaşam üzerindeki dönüştürücü etkisi gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Etkileşimli yapısıyla tüm bireyleri içine
alan sosyal medya, oluşturduğu siber topluluklar ile bireylerin küresel düzeyde siber etkileşimler kurabilmesine olanak
sağlamaktadır. Bu bağlamda araştırma ile aktif sosyal medya kullanıcılarının sergiledikleri dijital davranışlar, siber
insani değerler bağlamında derinlemesine incelenmiştir. Betimsel ve ilişkisel tarama modeline göre tasarlanan
araştırmada 2719 sosyal medya kullanıcısından veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda; kadınların erkeklere göre,
evlilerin bekarlara, sosyo-ekonomik statüsü ve bireysel olarak aylık geliri yüksek olanların düşük olanlara göre siber
insani değerler düzeyinin daha yüksek olduğu ve algılanan kişilik tipleri ile aile ortamı açısından siber insani değerler
düzeyinin farklılaştığı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: internet, sosyal medya, siber davranışlar, siber insani değer
Jel Kodları: D83, L86

INVESTIGATING SOCIAL MEDIA USERS’ CYBER BEHAVIORS FROM THE
PERSPECTIVE OF HUMAN VALUES
Abstract
The value and importance of information and communication technologies (ICTs) and the Internet for human life is
increasing continuously. Particularly, the transformative influences of socio-digital community -known as social
media- on social quarters become much prevalent. Social media enables individuals through its interactive nature to
connect via cyber interactions at global level with diverse cyber communities. In this regard, this study aimed at deeply
investigating the cyber behaviors of active social media users from the perspective of cyber human values. The survey
method was applied to collect the research data from 2719 participants. Both singular and correlational survey models
were employed. The results show that the level of cyber human values is higher in women, higher in high socioeconomic status and high monthly income. Moreover, cyber human values differentiates with respect to perceived
personality types and family environment.
Keywords: internet, social media, cyber behaviors, cyber human values
Jel Classifications: D83, L86
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Giriş
Toplumsal yaşamın her alanında yararlanılan internet sayesinde oturduğumuz yerden neredeyse
tüm işlemlerimizi (bankacılık, ticaret, iletişim, medya, kamu hizmetleri vb.) yapıyor ve özellikle
mobil internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha esnek ve hızlı bir biçimde bu dijital
dünyaya erişebiliyoruz. İnternet erişimi gün geçtikçe fazla artmakta ve hızla yayılmaya devam
etmektedir. İnternet kullanımına bakıldığında, dünya nüfusunun yarısının (%49,6) internet
kullanıcısı olduğu görülmektedir (Internet Worlds Stats, 2017). 2015 yılı OECD verilerine göre
hane halkı internet erişim oranı ise Avrupa Birliğinde %82,2, OECD ülkelerinde ise %82,9’dır
(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2017). Verilere göre dünya
genelindeki internet kullanıcılarının %36’sını 25 yaş altı gençler oluşturmaktadır (International
Telecommunication Union [ITU], 2013a). Ayrıca en az beş veya daha fazla yıldır internet
teknolojilerini kullanan 15-24 yaş arasındaki dijital yerlilerin dünya nüfusuna (7 milyar) oranı
%5,2’dir ve bu oran dünya genelindeki küresel genç nüfusun %30’unu oluşturmaktadır (ITU,
2013b). İnternetteki veri trafiği incelendiğinde ise sadece bir saniyelik zaman dilimi içerisinde
binlerce bilgi araması yapılmakta, binlerce tweet gönderilmekte, binlerce saatlik video izlenmekte,
sosyal medyada on binlerce beğeni yapılmakta, gigabaytlarca veri paylaşılarak binlerce dolarlık
reklam geliri elde edilmektedir (WebpageFX, 2017). Bu veriler ışığında giderek yaygınlaşan
internet kullanımının, toplumsal yaşamda bir değişim meydana getirerek insanoğlunun neredeyse
yerleşik hayattan siber/dijital hayata geçtiği ve dijital hayatı yaşantısıyla paralel bir biçimde
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bunun en önemli göstergesi ise sosyal medyanın en önemli parçası
olan sosyal ağ siteleri kullanıcı sayılarının hızla artarak milyarlara ulaşması ve bu şirketlerin
kurumsal değerlerinin birçok köklü şirketin üzerine çıkarak mali değerlerinin milyar dolarlara
yükselmesidir. Örneğin, Facebook şirketinin 2016 yılı itibariyle piyasa değeri toplam 362,5 milyar
dolara ulaşmış ve bu değerle dünyanın en değerli 5’inci şirketi konumuna yükselmiştir
(Bloomberght, 2016). Sosyal medya kullanımının Türkiye’deki durumu incelendiğinde ise,
Haziran 2016 verilerine göre Türkiye de 46 milyon Facebook kullanıcısı vardır (Internet Worlds
Stats, 2017). SmartInsights şirketinin Şubat 2017 yayınladığı küresel sosyal medya araştırmasına
göre ise ülkelerin sosyal platformları kullanımı açısından Türkiye ilk sıralardadır. Araştırmaya
göre Türkiye sosyal ağ platformları içerisindeki Twitter kullanımı açısından dünya genelinde
ikinci sırada, Facebook kullanımı açısından üçüncü sırada ve YouTube kullanımı açısından ise
dördüncü sıradadır (SmartInsights, 2017). Türkiye İstatistik Kurumunun 2013 yılında yaptığı
araştırmaya göre ise ülkemizde bilgisayar kullanım yaşı ortalaması sekiz, internet kullanım yaşı
ortalaması ise dokuzdur (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2013). Ayrıca internet kullanım
oranının 2016 yılı itibariyle %61,2 olduğunu ve internet kullanım amaçları arasında sosyal
medyanın ilk sırada olduğunu göstermektedir. Araştırmaya göre internet kullanıcılarının
%82,4’sinin sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik
paylaşma gibi internet üzerindeki sosyal gruplara katılma amacıyla interneti kullanmaktadır
(TÜİK, 2016).
1. Sanal Ortam ve Toplumsal Yansımaları
İnternetin küresel düzeyde yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi toplumunun bireyleri olan kullanıcılar
için sanal ortamlar, adeta gerçek yaşamla paralel dijital bir yaşam biçimine dönüşmektedir. Paker
(2011)’e göre sanal ortam, insanların farklı benlikler ve kimlikler kurarak sahneye çıkabilecekleri
karmaşık bir oyun alanıdır. Bu nedenle sanal ortam kullanıcılarının sürdürdükleri paralel dijital
yaşam gün geçtikçe inanılmaz derecede hızlı bir biçimde gelişmekte, büyümekte ve kapsayıcılığı
artmaktadır. Artık kullanıcılar oluşturdukları dijital dünyada siber topluluklar kurmakta, yeni
kimlikler ve roller ortaya koymakta, çevrelerindekilerle sürekli iletişimde kalarak sanal olarak
sosyalleşmekte, ister politik ister entelektüel olsun her konuda düşünce alışverişi yapmakta,
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eğlenmekte, statü arayışını gidermekte, duygusal ilişkiler yaşamakta ve arkadaş özlemi çektikleri
anda yeni arkadaşlar edinebilmektedirler (Aytekin ve Sütçü, 2012; Borca, Bina, Keller, Gilbert ve
Begotti, 2015; Paker 2011). Hatta çevrimiçi kampanyalara sanal aktivist olarak dahi katılmaktadır
(Stoch ve Roodt, 2016). Sanal topluluklarda kullanılan rumuz ve seçilen avatarlar, kendilerini
tanıtmak için yazdıkları mesajlar veya içerikler ile bireyler, varlıklarının çeşitli formlarını
(oldukları/olmak istedikleri biçimde) bu ortamlarda temsil ettirmektedir (Borca vd., 2015).
Oluşturulan çoğul kimlikler günlük hayatta psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirilirken,
internet ortamında bu boyutta ele alınmamaktadır. Turkle (1999)’a göre ise benliklerinin farkında
olan kullanıcılar bu ortamlarda kişiliklerinin farklı yönlerini sergileyerek bunlar arasında rahatlıkla
gidip gelmektedirler. Gün geçtikçe bu ortamlarda daha fazla vakit harcayan bireyler gerçek yaşam
ihtiyaçlarını sanal topluluklarda karşılamaktadır.
Gençlerin yine tercih ettikleri bir başka dijital mecra da oyunlardır. Binark ve Bayraktutan-Sütçü
(2007), "net-gezginleri" dedikleri yeni orta sınıf gençliğin macerayı ve güvenliği aynı anda
deneyimlemek gibi gerçek dışı isteklerini sanal ortamda mümkün kılabildiklerini; böylelikle
gerçek "risk" almadan özellikle dijital oyunlar ile birtakım maceralara atılabilmelerinin mümkün
olduğunu söylemektedir. Sanal ortamda oluşturulan bir aidiyet tasarımı ve kimlik paylaşımı
çerçevesinde dijital oyunlarda sanal bir örgüt kültürü yaratılmaktadır. Oyuncular, lider ve
yardımcıları şeklinde yapılanmalara giderek klan benzeri bir çatı altında birlikte mücadele edip,
güçlerini birleştirerek toplumsal ilişkiye girmektedirler (Binark, 2007). Üstelik Binark (2007)’ye
göre, dijital oyun dünyasının zaman ve uzamına oyuncu ne kadar adanmışlıkla yoğunlaşırsa
oyundaki varlığı ve başarısı da o derecede artmaktadır. Bu yoğunlaşma ne yazık ki, zamanla
bağımlılığa dönüşme tehlikesini beraberinde getirmektedir.
2. Dijitalleşme ve Değerler
Değerler toplumların sahip olduğu en önemli kültürel varlıklar olup psikolojik değişkenlerden,
sosyo-politik ve ekolojik bağlamdaki günlük deneyimlerden doğrudan etkilenmektedir (Dilmaç,
Arıcak ve Cesur, 2014). Rokeach (1973)’e göre değerler; tercih edilen belirli bir yürütme tarzı
veya varoluşun arzulanan bir varış durumunun ona karşıt gelen bir uygulamaya veya tam tersi bir
durumuna göre kişisel veya sosyal olarak öncelikli olması konusunda yerleşik inançlardır (Akt.
Pakizeh, Gebauer ve Maio, 2007). Bu bakış açısına göre değerler inançlardır ancak tümüyle nesnel
ve duygulardan arınmış değillerdir (Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000). Schwartz (2006)’ya göre ise
değerler, arzu edilen bir durum veya hedefe ulaşmak için bir kişinin yaşamındaki veya diğer sosyal
ilişkilerindeki farklı önem durumlarına sahip yol gösterici ilkeler olarak tanımlanmaktadır. Kısaca
ahlak, etik, norm, inanış gibi kavramlarla yakın ilişkili olan değer kavramı, insanın yaşadığı
toplumda nelerin önemli olduğunu bildiren ve bireylerin davranışlarını şekillendiren toplumsal
kabullerdir. Alanyazında; teorik, ekonomik, sosyal, politik, estetik ve dini değerler (Allport,
Vernon ve Lindzey, 1970); araçsal ve amaçsal değerler (Rokeach, 1973); özaşkınlık,
muhafazacılık, özgenişletim ve yeniliğe açıklık değerleri (Schwartz, 1992; Schwartz, 2012);
heyecan, teşvik, birey-üstü, varoluş, etkileşim ve normatif değerler (Gouveia, Milfont ve Guerra,
2014); geleneksel ve modern değerler şeklinde çok farklı değer sınıflaması bulunmaktadır. Bu
sınıflamalar içerisinde aidiyet hissinden zevk ve eğlenceye, güvenlikten güç ve saygıya, barışçı
olmadan hoşgörü ve doğruluğa kadar birçok değer farklı disiplinlerde ele alınarak incelenmiştir.
Değerlerin algılanan önem önceliği bireyden bireye farklılaşmaktadır. Değerlerin belirli
eylemlerin ve durumların ötesine geçen yapıları bulunmakta, böylelikle insanın karşılaştığı
durumları, eylemleri, ilkeleri ve insanları seçmesine veya değerlendirmesine yol göstermektedir.
Normların tersine değerler tümüyle bireyin tercihine bağlıdır, ancak birey bir değeri
benimsediğinde bunun sonrasındaki tercihleri, karar ve eylemleri için onu norm olarak temel
alabilir. Pakizeh vd. (2007)’ye göre, günlük yaşamımızın tüm boyutları insani değerlerden (örn.
eşitlik, özgürlük vb.) etkilenmektedir. Bireyler değerleri örtük veya açık biçimde temel alarak
gelecekteki adımlarını planlamakta, geçmiş eylemlerini değerlendirmekte ve tutum ve
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davranışlarını rasyonelleştirmektedirler. Kısacası tutum ve davranışlar, değerlerin yansıma biçimi
olarak karşımıza çıkmaktadır (Aydın, 2003). Benimsedikleri değerler vasıtasıyla bireyler iyi
karaktere sahip erdemli insana ulaşabilmektedir. Bir başka ifadeyle bireylerin davranışlarına yön
vererek onların iyi ve doğru insan olabilmelerinin temelini oluşturmaktadır. Ancak değerlerin
zamanla farklılık gösterdiğinden de söz edilmektedir. Dilmaç, (2007)’ye göre değişen koşullarla
birlikte bazı değerlerin işlevlerini yitirdiği, yeni değerler sisteminin oluşturulduğu veya mevcut
değerlerin değişen koşullara göre yeniden düzenlendiği bir süreç bulunmaktadır. Bir başka
ifadeyle kişiden kişiye farklılaşan değerlerin değişimi zordur ancak zamanla kazanılan yeni
bilgiler doğrultusunda yeniden şekillenebilir (Surphi, 2016).
Dijitalleşmenin toplumsal yaşamdaki yansımalarını değerler üzerinde de etkili olduğu artık daha
açık bir biçimde hissedilmektedir. Özellikle küresel bir mecra olan sanal ortamlarda kültürlere
veya toplumlara özgü değerlerden bahsetmek yerine evrensel boyuttaki siber insani değerlerden
bahsetmek daha doğru olacaktır. Birlik ve beraberliğin, eleştirinin, çatışmanın, sevdiğini
göstermenin, desteklemenin, tavır koymanın, boykot etmenin bilgisayar başında otururken
yapıldığı ve özellikle sosyal medya araçlarının kitleleri harekete geçirdiği günümüzde temel insani
değerlere uygun biçimde tavır almak ve bu tavrı sürdürmek çok önemlidir. Zira gündelik işlemlerin
pek çoğunda ilk bilgi/başvuru kaynağı olarak gördüğümüz genelde internet ortamı özelde sosyal
ağlar, yaşam standardımızı yükseltirken bir takım dezavantajları da beraberinde getirmektedir.
Özellikle sanal ortamlardaki "Kimliğim nasıl olsa bilinmiyor" veya “Nasıl olsa başka biri gibiyim”
düşüncesi bireylerin bu ortamlarda yanlış davranışlar sergilemesinin önünü açmaktadır. Bu
ortamların kötü kullanımı nezaketsizlik, kabalık, sözlü saldırı ve iftira gibi olumsuz durumlara
neden olmaktadır (Rösner, Winter and Krämer, 2016). Ayrıca yanlış bilgi verme, nefret suçu
işleme, siber şiddet uygulama gibi birçok yanlış davranışın önünü açmakta, sosyal medya
kullanıcılarını olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakabilmektedir. Ağırlıklı olarak yazılı
iletişimin olduğu sanal ortamlarda rahatlıkla görgü kuralları dışında bir dil ve söylem tarzı
gelişebilmekte, bilginin doğruluğu ve güvenirliği zedelenmekte ve özel hayatla ilgili gizliliğin
azalmasına neden olmaktadır. Bilginin kolaylıkla ve peş peşe sanal ortamlarda paylaşılması ile
istenmeyen veya yanlış bilgi hızlı bir biçimde yayılmaktadır (Çevik, 2013). Özellikle günümüzde
sıkça duyduğumuz ve internet ortamındaki bireylere veya kurumlara karşı yapılan zarar vermeye
dönük çevrimiçi kavga, iftira, dışlama, tehdit, taciz gibi her türlü davranış olarak adlandırılan siber
zorbalık, gençlerin en çok maruz kaldığı sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Karabağ, 2012). Bu
nedenle sanal ortamlarda olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamak ve sağlıklı sanal ilişkilerin
gelişimi için sanal ortamlarda da küresel insani değerler farkındalık düzeyinin geliştirilmesi
önemlidir (Kılıçer, 2013). Bu bağlamda araştırma genelde sanal ortam özelde ise sosyal medya
kullanıcılarına ait siber davranışların saygı, doğruluk ve dürüstlük, hoşgörü, barışçıl olma ve
dayanışma olmak üzere siber insani değerler olarak tanımlanan değerler açısından incelenmesine
odaklanmaktadır.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Sosyal medyayı yoğun bir biçimde kullanan aktif internet kullanıcılarının siber insani değer
düzeyini belirleyerek çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla gerçekleştirilen araştırma,
nicel araştırma yönteminden tekil ve ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir.
3.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, aktif sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya ortamlarında
sergiledikleri siber davranışlar temelinde sahip oldukları siber insani değerler düzeyinin betimsel
ve ilişkisel olarak derinlemesine incelenmesidir.
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Bu temel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır;
1. Aktif sosyal medya kullanıcılarının sahip olduğu siber insani değerler düzeyi nedir?
2. Aktif sosyal medya kullanıcılarının sahip olduğu siber insani değerler düzeyi,
a. bireysel özelliklerine,
b. ekonomik düzeylerine
c. sosyokültürel durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
3.3. Katılımcılar
Araştırmanın katılımcılarını 2015 Ekim-Kasım aylarında sosyal medyayı yoğun bir biçimde
kullanan aktif internet kullanıcıları oluşturmaktadır. İnternet üzerinden dijital olarak
gerçekleştirilen araştırmaya çeşitli sosyal medya platformlarından (sosyal ağ, çevrimiçi oyun,
forum vb.) gönüllü katılım çağrısı yapılmıştır. Yapılan çağrıda katılımcılar için yaş, cinsiyet,
meslek gibi herhangi bir özelliğe ilişkin kısıtlama getirilmemiş, sadece sosyal medyayı ve bu
platform üzerindeki uygulamaları (forum, oyun, sohbet vb.) aktif kullanma şartı aranmıştır. Bu
bağlamda araştırmaya, en az bir sosyal medya uygulamasını aktif olarak kullandığını belirten 2719
sosyal medya kullanıcısı katılmıştır. Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarına ait
demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırma Katılımcılarına Ait Demografik Bilgiler
Değişken

Alt Değişken

Cinsiyet

Kadın
Erkek
İlkokul terk
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü (Y.lisans, doktora)
Evli
Evli değil
1 - 335 TL
336 - 590 TL
591 - 840 TL
841 - 1183 TL
1184 - 2574 TL
2575 TL ve üzeri

Eğitim durumu

Medeni durum
Aylık gelir

Frekans
(F)
297
2422
22
53
321
965
348
874
136
717
2002
669
225
199
407
699
520
Ortalama

Yaş
Günlük internet kullanım süresi (saat)
Günlük sosyal medyayı aktif kullanım süresi (saat)
Aktif yararlanılan sosyal medya uygulaması (sayı)
Akıllı telefonda aktif kullanılan sosyal medya uygulaması (sayı)

26,31
5,66
3,96
4,88
4,27

Yüzde
(%)
10,9
89,1
0,8
1,9
11,8
35,5
12,8
32,1
5,0
26,4
73,6
24,6
8,3
7,3
15,0
25,7
19,1
Standart
Sapma
8,02
3,85
3,85
2,60
2,91

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu
erkektir. Katılımcılar çoğunlukla lise veya üniversite mezunudur. Bireysel olarak ortalama aylık
gelirleri ise en çok 1184 - 2574 TL aralığındadır. Katılımcıların yaş ortalaması 26, günlük internet
kullanım süresi ortalama beş buçuk saat, günlük sosyal medya kullanım süresi ise yaklaşık dört
saattir. Ayrıca araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcıları en az dört sosyal medya
uygulamasını aktif olarak kullanmakta, akıllı telefonu olanlar ise en az dört sosyal medya
uygulamasını mobil olarak aktif bir biçimde kullanmaktadır.
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3.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada temel veri toplama aracı olarak araştırmanın birinci fazında yine yazarlar tarafından
geliştirilen “Siber İnsani Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle
araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen iki odak grup görüşmesi ses kayıtlarının çözümlenmesi
doğrultusunda belirlenen değerlere yönelik maddeler yazılarak madde havuzu oluşturulmuştur.
Daha sonra madde havuzundaki maddeler kullanılarak taslak ölçek maddeleri belirlenmiştir.
Belirlenen taslak ölçek maddelerinin anlaşılırlığı, görünüş geçerliği ve cevaplanma süresi ön
deneme yapılarak incelenmiştir. Daha sonra ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır.
Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında madde analizi yapılmış ve veriseti seçkisiz ikiye bölünerek
birinci kısmına yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi, ikinci kısmına da yapının doğruluğunu
test etmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Güvenirlik çalışması kapsamında ise
Cronbach’ın alpha iç tutarlık katsayısı ve yarıya bölme güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Aktif sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilen
beş faktörlü ölçek, Likert tipi 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek; doğruluk-dürüstlük, hoşgörü,
barışçıl olma, dayanışma ve saygı olmak üzere beş faktörden oluşmaktadır. Binişik madde
bulunmadığı için faktör yapıları sağlıklı olan ölçeğin açıkladığı toplam varyans %55,991'dir.
Ölçek maddelerinin ortak faktör varyansları 0.361 ile 0.727 arasında değişmektedir. Ayrıca
doğrulayıcı faktör analizi ile test edilen modele ait uyum iyiliği değerleri; χ2/df=2,568,
RMSEA=0.058, SRMR=0.061, GFI=0.90, AGFI=0.87, NFI=0.95, CFI=0.97 ve NNFI=0.96’dır.
Buna göre geliştirilen ölçeğin beş ana faktörden oluşan yapıyı doğru bir şekilde ölçtüğü
doğrulanmıştır. Son olarak yapılan madde analizi sonucunda, ölçekte yer alan maddeler bağımsız
ve bir bütün olarak ölçeğin ölçtüğü özellik açısından kişileri geçerli bir biçimde ayırt edebildiği
belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında yapılan analiz sonucunda ise,
Cronbach’ın alpha iç tutarlık katsayısı genele ait .90, alt boyutlar açısından ise .78, .71, .79, .82 ve
.75 ve ölçeğin Spearman Brown güvenirlik katsayısı .88 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak ayrıca “Siber İnsani Değerler Profil Anketi” kullanılmıştır.
Kategorik ve sıralama düzeyinde sorulardan oluşan anket, katılımcıların bireysel, ekonomik,
sosyo-kültürel ve kişilik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ankette katılımcıların
cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durumu, sosyo-ekonomik statüsü, bireysel ve aile ortalama
aylık geliri, internet ve sosyal medya kullanım süresi, kişilik özellikleri, aile tipi ve ortamı, yetiştiği
çevre gibi çeşitli demografik sorular da bulunmaktadır.
3.5. Veri Toplama Süreci
Araştırma internet üzerinden dijital olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sosyal medyayı yoğun
biçimde kullanan aktif internet kullanıcılarının siber insani değerler düzeyleri çeşitli demografik
değişkenler bağlamında incelenmiştir. Çevrimiçi araştırma süreci 2015 yılı Ekim-Kasım ayları
içerisinde gerçekleştirilmiştir ve yaklaşık olarak iki hafta sürmüştür. Araştırma kapsamında
oluşturulan veri toplama aracının çevrimiçi versiyonu hazırlanarak veri toplama aracına ait linkler
popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook ve Twitter üzerinden paylaşılmıştır. İnternet
ortamına aktarılan veri toplama aracı sosyal medyayı ve bu platform üzerindeki uygulamaları
(forum, oyun, sohbet vs.) yoğun biçimde kullanan aktif internet kullanıcılarına uygulanmıştır.
Ayrıca araştırmaya gönüllü katılım sayısını artırmak için sosyal medya veya bu platform
üzerindeki uygulamalarda lider veya öncü pozisyondaki kişiler aracılığıyla ölçme aracına
yönlendirmeler yapılmıştır. Veri toplama sürecinde veri tekrarını önlemek için herhangi bir
kısıtlama yapılmamış, yalnız veri toplama aracının açıklama kısmında daha önceden dolduran
katılımcıların tekrar doldurmaması gerektiğine yönelik uyarıda bulunulmuştur. Uygulama
sonucunda elde edilen veriler kontrol edilmiş ve veri uyumsuzluğu veya tutarsızlığı tespit edilen
veriler analizden çıkartılmıştır.
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3.6. Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi nicel veri analizi yöntemlerine göre
gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır. Ayrıca
verilerin çözümlenmesi sürecinde SPSS ve LISREL paket programları kullanılmıştır. Toplanan
verilerin çözümlenmesinde öncelikle elde edilen puanların dağılımlarının normalliği ve grup
varyanslarının homojenliği test edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda araştırmaya katılan 2719
katılımcıya ait ölçek ortalama puanlarının basıklık (-0,367) ve çarpıklık (-0,185) değerlerinin de
alanyazında kabul görülen normal dağılım varsayım sınırları olan -1 ile +1 arasında olduğu (Huck,
2008) tespit edilmiştir. Ayrıca grupların homojenlikleri Levene testi ile incelenmesi sonucunda
parametrik test varsayımlarının karşılandığı durumlarda korelasyon, t-testi ve tek yönlü varyans
analizi (one way ANOVA); parametrik test varsayımlarının karşılanmadığı durumlarda ise
Kruskal Wallis-H testi ile Mann Whitney-U testleri hesaplanmıştır. Ayrıca verilerin tekil
çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma)
yararlanılmıştır.
4. Bulgular
Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilere ilişkin istatistiksel analizler sonucu elde
edilen bulgular araştırma sorularına göre başlıklar halinde verilmiştir.
4.1. Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının Sahip Olduğu Siber İnsani Değerler Düzeyi
Aktif sosyal medya kullanıcılarının genel ve alt boyutlar açısından siber insani değerler düzeyine
ilişkin ölçek puan ortalamaları, standart sapmaları, minimum ve maksimum değerleri Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2: Siber İnsani Değerler Betimsel İstatistik Değerleri
Genel Siber İnsani Değerler
Saygı
Doğruluk-Dürüstlük
Hoşgörü
Barışçıl olma
Dayanışma

X

Ss

Min

Max

3,71
3,35
3,99
3,36
4,10
3,61

0,52
0,69
0,72
0,80
0,75
0,79

2,28
1,00
1,40
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Tablo 2’de görülen ortalamaların değerlendirilmesinde Levin, Fox ve Forde (2010)’un belirttiği
sınıf aralığı formülü kullanılmıştır. Buna göre en yüksek olası ortalama olan 5’ten en düşük olası
ortalama olan 1 çıkarılarak belirlenmek istenen sınıf sayısı olan 5’e bölünmüştür. Elde edilen sınıf
aralığı artış sayısı kullanılarak değerlendirme aralıkları belirlenmiştir. Buna göre, bireylerin
katılma düzeyi 1.00-1.80 arasındaysa ilgili duruma kesinlikle katılmadıkları, 1.81-2.60
arasındaysa ilgili duruma katılmadıkları, 2.61- 3.40 arasındaysa ilgili duruma kısmen katıldıkları,
3.41-4.20 arasındaysa ilgili duruma katıldıkları ve 4.21 ve 5.00 arasındaysa ilgili duruma kesinlikle
katıldıkları şeklinde değerlendirilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, siber insani değerler puanı ele
alındığında araştırmaya katılan aktif sosyal medya kullanıcılarının ölçek genelindeki tüm
maddelere “Katılıyorum” düzeyinde cevap verdikleri anlaşılmaktadır.
Siber insani değerler ölçeğinin alt boyutları açısından ise katılımcıların en çok barışçıl olma alt
boyutunda yeterli olduğu, daha sonra ise sırasıyla doğruluk-dürüstlük, dayanışma, hoşgörü ve
saygı alt boyutlarında yeterli oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılan sosyal medya
kullanıcıları genel olarak barışçıl olma alt boyutunda bulunan altı ifadeden birine “Tamamen
Katılıyorum” düzeyinde, diğerlerine ise “Katılıyorum” düzeyinde cevap vermişlerdir.
Katılımcıların barışçıl olma alt boyutunda en çok “Sosyal medyada başkaları hakkında
asılsız/gerçek dışı bilgiler içeren paylaşımlarda bulunmam” ifadesine katıldıkları ( X =4,37),
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görece en az katıldıkları ifadenin ise “Gündem ne olursa olsun sosyal medya kullanıcılarını
galeyana getirecek paylaşımlarda bulunmam” ifadesi olduğu ( X =3,94) görülmüştür.
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının ikinci sırada yeterli olarak görüldüğü alt boyut
ise doğruluk-dürüstlüktür. Katılımcılar genel olarak doğruluk-dürüstlük alt boyutunda bulunan beş
ifadeden tümüne “Katılıyorum” düzeyinde cevap vermişlerdir. Katılımcıların doğruluk-dürüstlük
alt boyutunda en çok “Sosyal medyada da günlük hayatta da aynı kişiyim” ifadesine ( X =4,15)
katıldıkları, görece en az katıldıkları ifadenin ise “Sosyal medyadaki paylaşımlarımın arkasında
dururum/paylaşımlarımı silmem” ifadesi ( X =3,81) olduğu görülmüştür.
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının üçüncü sırada yeterli olarak görüldüğü alt boyut
dayanışmadır. Katılımcılar genel olarak dayanışma alt boyutunda bulunan beş ifadeden dördüne
“Katılıyorum” düzeyinde, birine ise “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde cevap vermişlerdir.
Katılımcıların dayanışma alt boyutunda en çok “Doğal afet veya toplumu sarsan bir olay
olduğunda sosyal medyada toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan birleştirici paylaşımlarda
bulunurum” ifadesine ( X =3,82) katıldıkları, görece en az katıldıkları ifadenin ise “Sosyal
medyada benden herhangi bir konuda yardım istendiğinde kim olduğuna bakmaksızın yardımcı
olmaya çalışırım” ifadesi ( X =3,33) olduğu görülmüştür.
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının dördüncü sırada yeterli olarak görüldüğü alt
boyut ise hoşgörüdür. Katılımcılar genel olarak hoşgörü alt boyutunda bulunan dört ifadeden
ikisine “Katılıyorum” düzeyinde, ikisine ise “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde cevap vermişlerdir.
Katılımcıların hoşgörü alt boyutunda en çok “Sosyal medyada paylaşımlarıma yapılan eleştirileri
olgunlukla karşılarım” ifadesine ( X =3,57) katıldıkları, görece en az katıldıkları ifadenin ise
“Sosyal medyada her türlü paylaşımı hoşgörüyle karşılarım” ifadesi ( X =2,99) olduğu
görülmüştür.
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının görece en az yeterli olarak görüldüğü alt boyut
saygıdır. Katılımcılar genel olarak saygı alt boyutunda bulunan beş ifadeden ikisine “Katılıyorum”
düzeyinde, üçüne ise “Kısmen Katılıyorum” düzeyinde cevap vermişlerdir. Sosyal medya
kullanıcılarının en az katıldıkları ifadeler bu boyutta bulunmaktadır. Katılımcıların saygı alt
boyutunda en çok “Sosyal medyada paylaşımda bulunurken toplumsal hassasiyetleri dikkate
alırım” ifadesine ( X =3,97) katıldıkları, görece en az katıldıkları ifadenin ise “Tüm sosyal medya
kullanıcılarının paylaşımlarını önemserim” ifadesi ( X =2,91) olduğu görülmüştür.
Tüm alt boyutlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde araştırmaya katılan sosyal medya
kullanıcılarının en güçlü yanlarının sosyal medya ortamlarında gerilim ve öfkeye neden olacak
paylaşımlardan kaçınarak barış yanlısı tutum sergilemeleri olduğu görülmüştür. Buna karşın
sosyal medya ortamlarında diğer kullanıcılara ve onların paylaşımlarına karşı saygı duyma ve her
türlü paylaşımı veya paylaşımlara yapılan yorumları hoşgörüyle karşılama özelliklerinin ise daha
az güçlü olduğu söylenebilir. Ayrıca katılımcıların toplumsal dayanışmanın gerekli olduğu
durumlarda daha duyarlı oldukları, buna karşın bireysel yardım konusunda daha az duyarlı
oldukları söylenebilir. Bu sonuçlar ışığında araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
sosyal medya ortamlarında başkalarına zarar verecek davranış ve tutumlardan kaçınma eğiliminde
oldukları, ancak sosyal medyada yapılan her türlü yorumu veya paylaşımı saygı ve hoşgörüyle
karşılama noktasında daha az yeterli oldukları söylenebilir.
4.2. Aktif Sosyal Medya Kullanıcılarının Siber İnsani Değerler Profilleri
Araştırmanın ikinci sorusu için katılımcıların siber insani değerler düzeyi bireysel, ekonomik ve
sosyo kültürel değişkenler açısından incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; ailenin ortalama
aylık geliri, akıllı telefon sahipliği, aile tipi (çekirdek, geniş, dağılmış), yetiştiği çevre (köy, kasaba,
ilçe, il, büyükşehir, yurtdışı), günlük internet ve sosyal medya kullanım süresi değişkenleri
açısından siber insani değerler düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmanın veya ilişkinin
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olmadığı belirlenmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık veya ilişki bulunan değişkenler
aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
4.2.1. Cinsiyet
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarının
cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları İle Cinsiyet Arasındaki Karşılaştırma
Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
297
2422

Ss
0,50
0,52

X
3,82
3,70

sd
2717

t
3,944

p
.000*

p<.001

Analiz sonucunda Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçek puanlarında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür,
t(2717)=3,944, p<.001. Buna göre; kadın sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçek
puan ortalaması ( X =3,82), erkek sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçek puan
ortalamasından ( X =3,70) daha yüksektir. Bu bulgu, sosyal medya ortamında kadınların erkeklere
göre siber insani değerler açısından daha duyarlı ve yeterli oldukları şeklinde yorumlanabilir.
Ölçek alt boyutları açısından değerlendirildiğinde ise tüm alt boyutlarda kadın sosyal medya
kullanıcılarının erkek kullanıcılara göre daha yüksek puana sahip olduğu ve saygı ile hoşgörü
boyutu dışındaki diğer tüm alt boyutlarda tdoğruluk(2717)=4,018, p<.001, tbarışçıl olma(2717)=4,932,
p<.001 ve tdayanışma(2717)=2,234, p<.05 istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunduğu
görülmüştür.
4.2.2. Yaş
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının yaşları ile siber insani değerler ölçeği puanı
arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik analizler yapılarak sonuçlar Tablo 4’te verilmişti.
Tablo 4: Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları İle Yaş Arasındaki İlişki
Yaş
Yaş

Siber İnsani Değerler Ölçeği
Puan Ortalaması

Pearson Correlation
p

1

N
Pearson Correlation
p

2719
.129
.000*

N

2719

Siber İnsani Değerler Ölçeği
Puan Ortalaması

1

p<.001

Analiz sonucunda Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçeği puan ortalamaları ile yaşları r(2719)=.129, p<.001 arasında düşük
düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre sosyal medya kullanıcılarının
yaşı arttıkça siber insani değerler puanının da arttığı söylenebilir. Bu bulgu, araştırmaya katılan
genç sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler düzeyinin yetişkinlere oranla daha düşük
olduğu şeklinde yorumlanabilir.
4.2.3. Medeni Durum
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarının
medeni duruma göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz sonuçları Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5: Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları İle Medeni Durum Arasındaki Karşılaştırma
Medeni Durum
Evli
Evli değil

N
717
2002

Ss
0,51
0,52

X
3,81
3,68

sd
2717

t
5,761

p
.000*

p<.001

Analiz sonucunda Tablo 5’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçek puanlarında medeni durum açısından anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür, t(2717)=5,761, p<.001. Buna göre evli sosyal medya kullanıcılarının siber insani
değerler ölçek puan ortalaması ( X =3,81), evli olmayan sosyal medya kullanıcılarının siber insani
değerler ölçek puan ortalamasından ( X =3,68) daha yüksektir. Bu bulgu, sosyal medya ortamında
evlilerin evli olmayanlara göre siber insani değerler açısından daha olumlu tutuma sahip ve yeterli
oldukları şeklinde yorumlanabilir.
4.2.4. Sosyo Ekonomik Statü
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının eğitim durumları ve yaptıkları işleri bir bütün
olarak değerlendirmek amacıyla sosyo ekonomik statüleri belirlenmiştir. Katılımcıların sosyo
ekonomik statülerinin belirlenmesinde 2006 yılında tanımlanan ve 2012 yılında güncellenerek son
şekli verilen “Hane Halkı Sosyo Ekonomik Statü” ölçeğinden (Türkiye Araştırmacılar Derneği
[TUAD], 2012) yararlanılmıştır. 2012 hane halkı sosyo ekonomik statü ölçeğine göre asıl gelir
getiren bireyler; dokuz kategoride tanımlanan eğitim durumu ile yirmi üç kategoride tanımlanan
mesleğe göre A, B, C1, C2, D ve E olmak üzere altı sosyo ekonomik statü (SES) grubuna
atanmaktadır. Tanımlanan sosyo ekonomik kategorilerin özellikleri şu şekildedir;
•

A SES grubu: Hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Ücretli çalışan nitelikli uzman
(avukat, doktor, mühendis vb.), 20'den fazla çalışanı olan yönetici, irili ufaklı işyeri sahibi
vb. Entelektüel ve ekonomik olarak durumu çok iyi. Para biriktirebiliyor.

•

B SES grubu: Çoğunlukla üniversite mezunu. Memur, teknik personel, uzman veya irili
ufaklı işyeri sahibi vb. Eğitim durumu yüksek ve ekonomik olarak durumu iyi. Para
biriktirebiliyor.

•

C1 SES grubu: Çoğunlukla lise veya ortaokul mezunu. Esnaf, dükkan sahibi, kalifiye işçi,
memur, teknik eleman veya emekli vb. Eğitimli ve ekonomik olarak durumu iyi. Para
biriktirebiliyor.

•

C2 SES grubu: Çoğunlukla ilkokul mezunu. Düzenli çalışan işçi, tek başına seyyar çalışan,
emekli veya çalışmayan vb. Eğitim durumu düşük ve ekonomik olarak durumu kötü. Para
biriktiremiyor.

•

D SES grubu: Çoğunluğu ilkokul mezunu veya terk. Emekli, parça başı çalışan işçi, çiftçi,
ev kadını, işsiz vb. Eğitim durumu düşük ve ekonomik olarak durumu kötü. Para
biriktiremiyor.

•

E SES grubu: En fazla ilkokula kadar eğitim almış, yardımla geçinen işsiz, emekli. Eğitim
durumu çok düşük ve ekonomik olarak durumu çok kötü. Para biriktiremiyor.

Katılımcılara ait siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarının dahil oldukları sosyo ekonomik
statü açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analizler yapılmış ve sonuçlar
Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 6: Sosyo Ekonomik Statüye Göre Siber İnsani Değerler Puanı Betimsel Değerleri
Sosyo Ekonomik Statü
A. A SES grubu
B. B SES grubu
C. C1 SES grubu
D. C2 SES grubu
E. D SES grubu
F. E SES grubu

N
432
465
490
1003
311
18

X
3,73
3,76
3,76
3,69
3,64
3,25

Ss
0,51
0,48
0,53
0,52
0,56
0,85

Min
2,28
2,44
2,36
2,28
2,36
2,32

Max
4,96
5,00
5,00
5,00
4,92
4,68

Tablo 6’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının dahil olduğu sosyo
ekonomik statü açısından; B sosyo ekonomik statü grubundaki katılımcıların siber insani değerler
ölçeği puan ortalaması en yüksek, E sosyo ekonomik statü grubundaki katılımcıların siber insani
değerler ölçeği puan ortalaması ise en düşüktür. Tablo incelendiğinde genel olarak katılımcıların
sosyo ekonomik statüleri arttıkça siber insani değerler ölçeği puan ortalaması da yükselmektedir.
Puanlar arası fark Kruskal Wallis-H testi ile analiz edilerek sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları İle Sosyo Ekonomik Statü Arasındaki
Karşılaştırma

Sosyo Ekonomik Statü
A SES grubu
B SES grubu
C1 SES grubu
C2 SES grubu
D SES grubu
E SES grubu

N
432
465
490
1003
311
18

Sıra
Ortalaması
1394,21
1437,62
1438,82
1314,90
1246,56
860,92

sd
5

𝒙𝟐
27,399

p
.000*

Anlamlı
Fark
B-D, C1-D

p<.001

Analiz sonucunda Tablo 7’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarında sosyo ekonomik statü açısından anlamlı bir
farklılık olduğu görülmüştür, 𝑥 2 (5)=27,399, p<.001. Bu bulgu, sosyal medya kullanıcılarının siber
insani değerler düzeylerinde sosyo ekonomik statünün bir etkisinin olduğu şeklinde
yorumlanabilir. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının belirlenmesi için ikili grupların
karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Karşılaştırılacak aynı değişkene ait ikili alt
gruplar için çok fazla testin bir arada yapılması nedeniyle p değerinin yanlış yorumlanmasını
engellemek için Bonferroni uyarlaması yapılmıştır. Buna göre, anlamlılık düzeyi yapılacak test
sayısına bölünerek kritik anlamlılık düzeyi .003 olarak kabul edilmiş ve p değerleri buna göre
değerlendirilmiştir. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda D SES grubu olan sosyal medya
kullanıcıları ile B SES grubu olan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği puan
ortalamaları, U=62076,000, p<.003 ve C1 SES grubu olan sosyal medya kullanıcılarının siber
insani değer ölçeği puan ortalamaları U=65838,500, p<.003 arasında anlamlı farklılık olduğu
görülmüştür. Bu bulgu, eğitim durumu ile siber insani değerler arasındaki farklılık ile tutarlılık
göstermektedir. Buna göre eğitim durumu düşük ve ekonomik olarak durumu kötü olan sosyal
medya kullanıcılarının eğitimli ve ekonomik olarak durumu iyi olan sosyal medya
kullanıcılarından daha düşük düzeyde siber insani değerler yeterliliği olduğu şeklinde
yorumlanabilir.
4.2.5. Bireysel Olarak Ortalama Aylık Gelir
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının bireysel olarak aylık gelir aralıklarının
belirlenmesinde TÜİK tarafından yayınlanan 2013 yılına ait “Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert
gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert
gelirinin dağılımı” verilerinden yararlanılmıştır. Buna göre 2013 yılı fert gelirlerine göre
oluşturulan yüzde 20'lik gruplara ait ortalama yıllık gelir dikkate alınarak aylık gelir aralıkları
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belirlenmiştir. Bu bağlamda katılımcıların siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarının
bireysel olarak ortalama aylık gelir açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin
analizler yapılmış ve sonuçlar Tablo 8’de ve Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 8: Bireysel Aylık Gelire Göre Siber İnsani Değerler Puanı Betimsel Değerleri
Bireysel Aylık Gelir
A. 1 - 335 TL
B. 336 - 590 TL
C. 591 - 840 TL
D. 841 - 1183 TL
E. 1184 - 2574 TL
F. 2575 TL ve üzeri

N
669
225
199
407
699
520

X
3,67
3,67
3,70
3,69
3,74
3,76

Ss
0,54
0,55
0,54
0,50
0,50
0,53

Min
2,32
2,36
2,40
2,28
2,44
2,28

Max
5,00
5,00
4,96
4,92
5,00
5,00

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarından bireysel olarak
ortalama aylık geliri 2575 TL ve üzeri olan katılımcıların siber insani değerler ölçeği puan
ortalaması en yüksek, bireysel olarak ortalama aylık geliri 336 - 590 TL olan katılımcıların siber
insani değerler ölçeği puan ortalaması ise en düşüktür. Tablo incelendiğinde genel olarak
katılımcıların bireysel olarak aylık ortalama gelirleri arttıkça siber insani değerler ölçeği puan
ortalaması da yükselmektedir. Puanlar arası fark tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile
analiz edilerek sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9: Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları İle Bireysel Aylık Gelir Arasındaki Karşılaştırma
Varyansın Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
3,625
738,892
742,516

sd
5
2713
2718

Kareler
Ortalaması
0,725
0,272

F
2,662

p
.021*

Anlamlı Fark
A-E, A-F, B-E, B-F,
D-F

p<.05

Analiz sonucunda Tablo 9’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarında bireysel olarak ortalama aylık gelir açısından
anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür, F(5,2713)=2,662, p<.05. Bu bulgu, sosyal medya
kullanıcılarının siber insani değerler düzeylerinde bireysel aylık gelirin bir etkisinin olduğu
şeklinde yorumlanabilir. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemeye yönelik yapılan
LSD çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre; bireysel olarak ortalama aylık geliri 2575 TL ve üzeri
olan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği ortalama puanları ( X =3,76) ile
bireysel olarak ortalama aylık geliri 1 - 335 TL olan sosyal medya kullanıcılarının siber insani
değerler ölçeği ortalama puanları ( X =3,67), bireysel olarak ortalama aylık geliri 336 - 590 TL
olan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği ortalama puanları ( X =3,67) ve
bireysel olarak ortalama aylık geliri 841 - 1183 TL olan sosyal medya kullanıcılarının siber insani
değerler ölçeği ortalama puanları ( X =3,69) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmaktadır. Ayrıca bireysel olarak ortalama aylık geliri 1184 - 2574 TL olan sosyal medya
kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği ortalama puanları ( X =3,74) ile bireysel olarak
ortalama aylık geliri 1 - 335 TL olan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği
ortalama puanları ( X =3,67) ve bireysel olarak ortalama aylık geliri 336 - 590 TL olan sosyal
medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği ortalama puanları ( X =3,67) arasında da
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Bu bulgu, fert geliri açısından yüksek gelir sahibi
sosyal medya kullanıcılarının, siber insani değerler açısından düşük olanlara oranla daha olumlu
ve yüksek düzeyde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
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4.2.6. Kişilik Özellikleri
Araştırmada katılımcılara, psikoloji alanyazınında en çok belirtilen beş faktör kuramına dayalı
kişilik özellikleri (Goldberg, 1992; McCrae ve Costa, 1999) açısından kendilerini nasıl
tanımladıkları sorulmuştur. Katılımcıların kendilerini tanımladıkları kişilik özellikleri açısından
siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarında anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin analiz
sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10: Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki Karşılaştırma
Kişilik Özellikleri
Sosyal
Antisosyal
Rahat dağınık
Özenli organize
Meraklı – yaratıcı
Alışılagelmiş düzeni seven
Soğuk
Arkadaş canlısı
Asabi – sinirli
Kendine güvenen

N
1878
841
1541
1178
1795
924
333
2386
983
1736

X
3,73
3,66
3,65
3,79
3,73
3,69
3,43
3,75
3,64
3,75

Ss
0,52
0,52
0,51
0,53
0,53
0,51
0,50
0,51
0,52
0,52

sd
2717

t
3,244

p
.001**

2717

6,630

.000*

2717

1,927

.054

2717

10,682

.000*

2717

5,069

.000*

*p<.001, **p<.01

Analiz sonucunda Tablo 10’da görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçek puanlarında kişilik özellikleri açısından anlamlı farklılıkların olduğu
görülmüştür. Yalnızca bir kişilik özelliğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir.
Buna göre; kendini dışadönük ve sosyal kişilik özelliğine sahip olarak gören sosyal medya
kullanıcılarının siber insani değerler ölçek puanı ortalaması ( X =3,73), kendini içedönük ve
antisosyal kişilik özelliğine sahip olarak gören sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler
ölçek puanı ortalamasından ( X =3,66) daha yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlıdır, t(2717)=3,244, p<.01. Ayrıca kendini özenli ve organize kişilik özelliğine sahip olarak
gören sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçek puanı ortalaması ( X =3,79),
kendini rahat ve dağınık kişilik özelliğine sahip olarak gören sosyal medya kullanıcılarının siber
insani değerler ölçek puanı ortalamasından ( X =3,65) daha yüksektir ve aradaki fark istatistiksel
olarak anlamlıdır, t(2717)=6,630, p<.001. Benzer şekilde kendini arkadaş canlısı ve nazik kişilik
özelliğine sahip olarak gören sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçek puanı
ortalaması ( X =3,75), kendini soğuk ve düşüncesiz kişilik özelliğine sahip olarak gören sosyal
medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçek puanı ortalamasından ( X =3,43) daha yüksektir
ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır, t(2717)=10,682, p<.001. Son olarak kendini kendine
güvenen kişilik özelliğine sahip olarak gören sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler
ölçek puanı ortalaması ( X =3,75), kendini asabi ve sinirli kişilik özelliğine sahip olarak gören
sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçek puanı ortalamasından ( X =3,64) daha
yüksektir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır, t(2717)=5,069, p<.001. Bulgular bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, kendini dış dünyayla etkileşim içerisinde, çevresine karşı olumlu
duygular barındıran, enerjik, sorumluluk sahibi, planlı, merhametli, yardım etmeye hazır ve
duygusal açıdan dengeli olarak gören bireylerin olmayanlara göre siber insani değerler açısından
daha yeterli olduğu söylenebilir.
4.2.7. Aile Ortamı
Araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarının
sahip oldukları aile ortamı açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğine ilişkin analiz
yapılmış ve sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11: Aile Ortamı Açısından Siber İnsani Değerler Ölçek Puanları Arasındaki Karşılaştırma
Aile Ortamı
Geleneksel
Modern

N

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

2110
609

1378,63
1295,44

2908919,00
788921,00

U

p

603176,000

.021*

p<.05

Analiz sonucunda Tablo 11’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler ölçeği puan ortalamalarında tanımladığı aile ortamı açısından anlamlı bir
farklılık olduğu görülmüştür, U=603176,000, p<.05. Bu bulgu, sosyal medya kullanıcılarının
içinde bulunduğu aile ortamın siber insani değerler düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığa yol açtığı şeklinde yorumlanabilir. Buna göre, tüm aile bireylerinin birbirine bağlı olduğu
ve aile bireylerinin birbirlerine hesap veren bir yapıda olduğu aile ortamına sahip sosyal medya
kullanıcılarının, tüm aile bireylerinin birbirinden bağımsız ve aile bireylerinin özgür olduğu aile
ortamına sahip sosyal medya kullanıcılarına göre siber insani değerler açısından daha yeterli
olduğu söylenebilir.
5. Sonuç ve Tartışma
Araştırma sonucunda katılımcıların siber insani değerler düzeyinin genel anlamda yeterli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu alanyazında bulunan geleneksel değerlere ilişkin yapılan
çalışmayla (Altunay ve Yalçınkaya, 2011) benzerlik göstermektedir. Katılımcıların siber insani
değerler ölçeği açısından en çok barışçıl olma alt boyutu açısından yeterli olduğu, daha sonra ise
sırasıyla doğruluk-dürüstlük, dayanışma, hoşgörü ve saygı alt boyutlarında yeterli olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan sosyal medya kullanıcılarının en güçlü yanlarının sosyal
medya ortamlarında gerilim ve öfkeye neden olacak paylaşımlardan kaçınmaları olduğu
söylenebilir. Ayrıca sosyal medya ortamlarında başkaları hakkında asılsız veya gerçek dışı bilgiler
içeren paylaşımlardan veya sosyal medya kullanıcılarını galeyana getirecek paylaşımlardan
kaçındıkları anlaşılmaktadır. Bu durum katılımcıların daha barışçıl bir sosyal medya ortamı tercih
ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç alanyazında sosyal medya kullanıcılarının
provokasyon amaçlı içerik yazmak, karşıt fikir ve düşünce topluluğu sayfalarına hakaret mesajları
yazmak, başkalarının fotoğraflarıyla sahte hesap açmak gibi davranışları onaylamadığı (BaştürkAkca, Sayımer ve Ergül, 2015) bulgusuyla paralellik göstermektedir. Araştırma sonucunda
kullanıcıların sosyal medya ortamlarında doğruluk-dürüstlük konularına dikkat ettikleri sonucuna
da ulaşılmıştır. Katılımcılar sosyal medyada kendi kimlikleri ile bulunduklarını ve paylaşımlarının
gerçek düşüncelerini yansıttıklarını belirtmektedir. Bu durum sosyal medyanın günlük yaşamın
bir parçası olarak görülmesi görüşünü doğrular niteliktedir. Ayrıca bu bulgu Boz (2012)'nin
anonim internet ortamlarından farklı olarak Facebook sosyal ağ sitesinde katılımcıların hemen
hemen hepsinin gerçek isimlerini kullanarak oluşturdukları dijital kimlikleri ile sahici bir sosyal
ortam üzerinde ilişkiler kurduğu sonucuyla benzerdir. Sosyal medya kullanıcılarının sosyal
medyada toplumsal konulara ilişkin dayanışma odaklı paylaşımlarda bulunduğu da araştırmanın
bir başka sonucudur. Bu durum katılımcıların sosyal medya ortamlarında yardımlaşma ve
dayanışmaya önem verdiğini göstermektedir. Ancak araştırma bulgularının aksine sosyal medya
ortamlarında yapılan çeşitli sosyal pazarlama kampanyalarının kullanıcıları yeterince
etkilemediğine yönelik çalışma da (Akdoğan, Çoban ve Öztürk, 2012) bulunmaktadır.
Katılımcıların görece en az yeterli oldukları siber insani değerler ölçeği alt boyutu ise saygıdır.
Katılımcılar sosyal medya ortamlarında tüm katılımcıların paylaşımlarını ise kısmen
önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında dijital ve özgürlüklerin
sınırlandırılmadığı bir ortam olan sosyal medyada katılımcıların başkalarına zarar verecek
davranış ve tutumlardan kaçınmasına karşın eleştiriye ve yorumu karşı yeterince saygı ve
hoşgörüyle yaklaşmadığı söylenebilir.
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Araştırmada siber insani değerler ile ilişkili olduğu düşünülen bireysel, ekonomik ve sosyokültürel değişkenlere ilişkin de ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlardan ilki kadınların siber insani
değerler düzeylerinin erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksek çıkmasıdır. Ayrıca saygı,
doğruluk-dürüstlük, hoşgörü, barışçıl olma, dayanışma boyutları açısından da kadın sosyal medya
kullanıcıları erkeklere göre daha olumlu görüşe sahiptir. Bu durum sosyal medya ortamlarında
kadınların erkeklere oranla daha fazla insani değer odaklı davranışlar sergilediği ve bu konuya
dikkat ettiği şeklinde yorumlanabilir. Elde edilen sonuç, değerlere yönelik algının cinsiyete göre
farklılığına yönelik alanyazındaki çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Çeşitli değerler üzerine
yapılan alanyazındaki birçok çalışmada kadınların erkeklere göre değerler konusunda daha olumlu
olduğu bulgusu paylaşılmaktadır (Altunay ve Yalçınkaya, 2011; Başçı, 2012; Çalışkur, 2008;
İşcan, 2007). Ancak alanyazında cinsiyet ve değer ilişkisi açısından farklı çalışmalara da
rastlanmaktadır. Örneğin, Sarı (2005)'in çalışmasında üniversite öğrencilerinin çeşitli değer
alanlarına yönelik tutumları açısından erkek öğrencilerin incelenen değer alanlarında kız
öğrencilere göre daha yüksek puan aldığı belirtilmektedir. Dilmaç, Bozgeyikli ve Çıkılı (2008)'in
üniversite öğrencilerinin Schwartz tarafından geliştirilen değerler listesine verdikleri öneme göre
incelediği çalışmasında ise, erkek öğrencilerin evrensellik ve özyönelim değerleri açısından kız
öğrencilere göre daha yüksek, güç değeri açısından ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre
daha yüksek puan aldığı ve önemli olarak algıladığı belirtilmektedir. Türk (2009)’un çalışmasında
saygı değerine erkek öğretmenlerin kadınlara göre daha fazla önem verdikleri, ancak saygı eğitimi
uygulamalarında kadın öğretmenlerin daha aktif olduğu görülmüştür. Kabaday ve Aladağ (2010)
ise çalışmasında kız ve erkek öğrencilerin ahlaki yargı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
bulunmadığını, buna göre cinsiyetin ahlaki yargı düzeyi konusunda rol oynamadığını belirtmiştir.
Araştırma sonucunda evlilerin siber insani değerler düzeylerinin bekarlara göre anlamlı olarak
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre toplumun temel yapı taşı ve toplumu
yansıtan bir birim olan ailenin, değerler açısından önemi bir kez daha görülmektedir. Avrupa ve
Türkiye Değerler Araştırmasına göre bireylerin en çok önem verdikleri kurum ailedir (Esmer,
2002). Türkiye Aile Değerleri Araştırmasında ise Türk toplumundaki aile kurumunda dini ve milli
değerlerin yanında akrabalık-komşuluk ilişkileri, dürüstlük, doğruluk, saygı-sevgi gibi değerlerin
büyük oranda önemsendiği ve bir sonraki kuşağa aktarıldığı belirtilmektedir. Özellikle saygı ve
sevgi değerleri aile değerleri içerisinde önemli bir yere sahiptir (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, 2010). Araştırma bulguları aile kurumunun değerlerin gelişimi açısından önemini
destekler niteliktedir. Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise, genç sosyal medya kullanıcılarının
siber insani değerler düzeyinin, yetişkinlere oranla daha düşük olmasıdır. 12-64 yaş aralığındaki
katılımcılarla gerçekleştirilen araştırma sonucunda 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerin siber
insani değerler yeterliğinin en düşük, 45 yaş üstü yetişkinlerin ise en yüksek olduğu görülmüştür.
Bu bulgu Altunay ve Yalçınkaya (2011)'in çalışmasındaki 18-20 yaş aralığındaki öğretmen
adaylarının 21 yaş ve üstü öğretmen adaylarına göre geleneksel değerleri daha az önemli
bulduğunu bulgusuyla benzerlik göstermektedir.
Araştırmada, eğitim düzeyleri ele alındığında üniversite mezunu sosyal medya kullanıcılarının
herhangi bir eğitim kurumundan mezun olamamış olan sosyal medya kullanıcılarından daha
yüksek ve anlamlı düzeyde siber insani değerlere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca
ekonomik değişkenler açısından incelendiğinde bireysel gelirin siber insani değer açısından
anlamlı bir değişken olduğu görülmüştür. Buna göre, geliri en yüksek olan sosyal medya
kullanıcılarının (2575 TL ve üzeri ortalama aylık gelir) siber insani değerler düzeyi en yüksek,
geliri en düşük olan sosyal medya kullanıcılarının (335 TL ve altı ortalama aylık gelir) siber insani
değerler düzeyi en düşüktür. Bu bulgu ışığında, sosyal medya kullanıcılarından ortalama aylık
bireysel gelir düzeyi yüksek olanların, düşük olanlara göre daha yüksek siber insani değerler
yeterliğine sahip olduğu söylenebilir. Bu bulgu alanyazındaki gelir düzeyinin değer algıları
üzerindeki olumlu etkisine yönelik çalışmalarla paralellik göstermektedir (Dilmaç vd., 2008; İnci,
2009). Bununla birlikte araştırmada ulaşılan ekonomik değişkenlerle ilgili bir diğer sonuç ise
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ailenin aylık ortalama gelirinin siber insani değerler açısından anlamlı farklılığa yol açmadığıdır.
Araştırma sonucunda ailelerin ortalama aylık gelirlerine göre oluşturulan grupların siber insani
değerler düzeyi birbirine yakındır. Buna göre bireyin ailesinin ortalama gelirinden çok bireyin
kendisinin ortalama aylık gelirinin siber insani değerler açısından önemli bir etken olduğu
söylenebilir.
Araştırmada sosyal medya kullanıcılarının kişilik tiplerine göre siber insani değerler
düzeylerindeki farklılığa ilişkin de ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Katılımcıların kendilerini
tanımladığı kişilik tiplerine göre siber insani değerler düzeyi arasında anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Buna göre kendini dışa dönük ve enerjik olarak tanımlayan sosyal medya
kullanıcıları kendini içedönük ve antisosyal olarak tanımlayanlara göre daha yüksek siber insani
değerler düzeyine sahiptir. Lloyd (2015)’e göre dışa dönük kişilik özelliğine sahip olanlar, daha
sosyal, aktif, konuşkan, kişi-odaklı, iyimser, eğlenmeyi seven, enerjik, sosyal ve baskın karakterler
olarak ifade edilmektedir. Alanyazında; barış değeri ve yardımseverlik değeri ile “uyarlık” kişilik
özelliği ile pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği (Çalışkur, 2013) ve dışadönük bireylerin güç,
başarı ve hazcılık değerlerinin yüksek düzeyde olduğu (Parks-Leduc, Feldman ve Bardi, 2015)
belirtilmektedir. Benzer şekilde kendini özenli ve organize olarak tanımlayan sosyal medya
kullanıcıları kendini rahat ve dağınık olarak tanımlayanlara göre daha yüksek siber insani değerler
düzeyine sahiptir. Lloyd (2015)’e göre özenli-organize kişilik özelliğine sahip olanlar, düzenli,
güvenilir, çalışkan, öz-disiplini yüksek, sorumluluk sahibi olarak ifade edilmektedir. Yine
alanyazında; barış değeri ve sorumluluk sahibi olma değerleri ile “sebat” ve “düzen” kişilik
özelliklerinin, eşitlik değeri ile “düzen” kişilik özelliğinin ve dürüstlük değeri ile de “sebat” kişilik
özelliğinin pozitif yönde anlamlı ilişki gösterdiği (Çalışkur, 2013), bu kişilik özelliğine sahip
bireylerin güvenlik değerlerinin yüksek olduğu, risk almaktan kaçındıkları ve kurallara uydukları
(Parks-Leduc vd., 2015) belirtilmektedir. Ayrıca kendini kendine güvenen olarak tanımlayan
sosyal medya kullanıcıları kendini her şeyden etkilenen ve sinirli olarak tanımlayanlara göre ve
kendini arkadaş canlısı ve nazik olarak tanımlayanlar kendini soğuk ve düşüncesiz olarak
tanımlayanlara göre daha yüksek siber insani değerler düzeyine sahiptir. Alanyazında; barış değeri
ile “duyguları anlama” ve “şefkat gösterme” kişilik özellikleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki
bulunduğu buna karşın kendini kontrol etme değeri ile “saldırganlık” kişilik özelliği negatif yönde
anlamlı ilişki gösterdiği (Çalışkur, 2013), soğuk ve düşüncesiz kişilik özelliği ile yardımseverlik
değeri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (Aluja ve Garcia, 2004), arkadaş canlısı
nazik olanların yardımseverlik ve evrensellik değerlerinin yüksek düzeyde olduğu (Parks-Leduc
vd., 2015) belirtilmektedir. Bunun yanında nevrotik eğilim düzeyi ile iyimserlik arasında
(Gençoğlu, 2006) ve yardımseverlik değeri ile duygusal dengesizlik kişilik özelliği arasında
(Güngör, Ekşi ve Arıcak, 2012) negatif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Buna karşın ParksLeduc vd. (2015)’in araştırmasında duygusal denge ile değerler arasında ilişki görülmemiştir.
Araştırmadaki bir diğer sonuç ise sosyo ekonomik statü açısından siber insani değerler düzeyi
arasında farklılığın olmasıdır. Buna göre TUAD (2012) tarafından belirlenen SES grupları
açısından katılımcılar incelendiğinde, sosyo ekonomik statü grubu E’den A’ya doğru artış
yaşandıkça siber insani değerlerde de yükselme olduğu görülmüştür. Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü tarafından aile değerleri üzerine yapılan “Türkiye Aile Değerleri”
araştırmasında da benzer sonuçlar elde edilmiş ve sosyo ekonomik statünün aile değerlerini
etkileyen önemli bir parametre olduğu ifade edilmiştir (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü, 2010). Özellikle sosyo ekonomik seviye düştükçe değer yargılarında önemli
değişiklikler yaşandığı ve değer algılarında önemli ayrışmaların ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Araştırma sonucunda sosyokültürel değişkenler açısından da anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.
Ulaşılan sonuçlardan ilki bireyin yetiştiği aile tipinden (çekirdek, geniş veya dağılmış) çok aile
ortamının (geleneksel veya modern) siber insani değerler düzeyinde farklılığa yol açmasıdır. Buna
göre geleneksel ve birbirine bağlı aile ortamında yetişen sosyal medya kullanıcılarının siber insani
değerler düzeyi modern ve birbirinden bağımsız aile ortamında yetişenlere göre anlamlı olarak
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daha yüksektir. Aile yapısının, aile fertleri ile bireyin ilişkisinin kişilik üzerinde önemli etkilere
sahip olduğu bilinmektedir (Yıldız, 2012). Bu bağlamda değerlerin kazandırılmasında ailenin rolü
büyüktür (Beldağ, 2012). Ayrıca Avrupa ve Türkiye Değerler Araştırmasına göre bireylerin en
çok önem verdikleri kurum ailedir (Esmer, 2002). Türk toplumundaki aile kurumunda ise
değerlerin büyük oranda önemsendiği ve sonraki kuşaklara aktırıldığı belirtilmektedir (Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010). Bu nedenle bu sonuç, tüm aile bireylerinin birbirine
bağlı olduğu ve aile bireylerinin birbirlerine hesap veren bir yapıda olduğu aile ortamına sahip
olmanın, insani değerler gelişimi açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Şendil ve Cesur
(2011)’e göre ailelerin aşırı korumacı ve katı disiplin tutumları bireysel değerlerden çok toplumsal
değerleri ve gelenekselliği önemsediklerinin işareti olarak görülmektedir. Bir başka sosyolojik
değişken açısından da benzer sonuç çıkmıştır. Buna göre sosyal medya kullanıcılarının yaşamının
büyük çoğunluğunu geçirdiği yere göre siber insani değerler düzeyinde farklılık bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, sosyal medya kullanıcılarının yetiştiği çevreden ve aile tipinden çok aile ortamının
siber insani değerler düzeyinde anlamlı farklılığa yol açtığı görülmüştür.
6. Öneriler
Siber insani değerler konusunda daha bilinçli sosyal medya kullanıcısı olmaları için toplumsal
farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Özellikle farklı alanlardaki akademisyenlerin
destek verdiği.. projeler veya bilimsel etkinliklerle toplumun siber insani değerler bilincinin
arttırılmasına katkı sağlanabilir. Son olarak sosyal medya platformlarında siber insani değerlere
yönelik kampanyalar ve bilgilendirme çalışmaları yapılabilir. Ayrıca bireylerin siber insani
değerlere yönelik özgürce fikir paylaşımında bulunabilecekleri sanal platformlar oluşturulabilir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar ışığında, aktif sosyal medya
kullanıcılarının siber insani diğerler profillerini daha derinlemesine inceleyerek var olan durumu
geniş bir perspektifte ortaya koyacak nitel çalışmaların yapılması araştırmacılar tarafından
önerilmektedir. Ayrıca Türkiye çapında gerçekleştirilecek çalışmalar ile Türkiye'deki sosyal
medya kullanıcılarının siber insani değerler profillerini ortaya koyacak geniş ölçekli çalışmalar
yapılabilir. Bu çalışmalarda farklı sosyolojik özelliklerdeki sosyal medya kullanıcılarının (örneğin
çocuklar, yetişkinler, ergenler, engelliler vb.) siber insani değerler profillerini çeşitli değişkenler
açısından incelemesine yönelik nitel ve nicel araştırmalar desenlenebilir. Gerçekleştirilecek izleme
çalışmaları ile sosyal medya kullanıcılarının siber insani düzeyleri boylamsal olarak incelenebilir.
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Öz
İnternetin kullanımının yaygınlaşmasına ve mobil cihazlar sayesinde her an her yerde elektronik iletişim ağlarına
bağlanabilmenin kolaylaşmasına rağmen bir kısım tüketiciler kişilik özelliklerinden dolayı halen online alışveriş
yapamamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, hangi kişilik özelliklerine sahip tüketicilerin online alışveriş
yaptıklarını ve günümüz tüketicisinin üzerindeki büyük zorluklardan biri olan zaman baskısının online alışveriş niyeti
üzerinde nasıl etkisi olduğunu ortaya çıkarmaktır. Geçmişte online alışveriş yapmış olan 300 kişiye online anket
uygulanmış olup, sonuçlar SPSS 21 ile regresyon analizi yapılarak incelenmiştir. Önerilen beş hipotezin üçü kabul
edilmiştir. Yenilikçi ve fikir liderliği kişilik özelliklerine sahip tüketicilerin online alışveriş yapma eğiliminde olduğu
ve zaman baskısının online alışveriş niyeti üzerinde önemli etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın kısıtları
ve gelecek çalışmalar için öneriler sonuç bölümünde tartışılmıştır.
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THE EFFECT OF CONSUMER PERSONALITY CHARACTERISTICS AND TIME
PRESSURE ON ONLINE SHOPPING INTENTION
Abstract
Despite the widespread use of the Internet and the ease of connecting to electronic networks at any time from mobile
devices, some consumers still cannot make online purchases because of their personality characteristics. In this
context, the object of this study is to ascertain the personality characteristics of consumers who shop online and how
the pressure of time, which is one of the great difficulties on today's consumers, affects on online shopping intention.
An online questionnaire was applied to 300 people who had done online shopping in the past and the results were
analyzed by regression analysis with SPSS 21. Three of the five hypotheses proposed have been accepted. The result
has been achieved as consumers who have innovative and opinion leadership personality characteristics tend to shop
online and the time pressure have an important effect on online shopping intention. Research limitations and
suggestions for future studies are discussed in the conclusion.
Key Words: Consumer innovativeness, novelty seeking behavior, personality characteristics, time pressure, online
shopping intention
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Giriş
Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte hem işletmeler hem de tüketiciler açısından büyük ve
köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Yaşanan değişimlere her geçen gün yenisi eklenirken;
bu gelişmeler içerisinde tüketicilerin ve işletmelerin en çok hayatına dokunanın internet olduğu
görülmektedir. İnternet tüketicilerin günlük rutin hayatlarındaki alışkanlıklarını, satın alma
davranışlarını, eğlence anlayışlarını farklılaştırırken; işletmelerin iş süreçlerini, faaliyet
gösterdikleri kanalları değiştirerek çeşitlendirmiş yeni modellerin oluşmasına katkıda bulunmuştur
(Bhattacherjee, 2000). Bu durum işletmelerin faaliyetlerini sanal ortamda web siteleri üzerinden
yürütmesini zorunlu kılarken; tüketicilerin alışveriş biçimlerinde de farklılıklara yol açtığı
görülmektedir. Son yıllarda; özellikle internetin kullanımının artmasıyla birlikte teknoloji ve
iletişimde meydana gelen gelişmeler sayesinde online alışverişin oldukça popüler hale gelerek
yaygınlaşmasına neden olmuştur (Häubl ve Trifts, 2000). İşletmeler de değişen tüketicilerin
ihtiyaçlarını karşılamak, ona uygun çözümlerde bulunabilmek için geleneksel kanalların yanı sıra
dijital kanallar aracılığıyla da faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır (Rohm, 2004). Popülaritesi her
geçen gün artan, ülkemizde de ciddi bir pazar haline gelmiş olan online alışveriş her iki internet
kullanıcısı bireyden biri tarafından yapılmaktadır (TÜİK, 2016). Öte yandan internet üzerinden
kişisel amaçlı ürün satın alan, ürün veya hizmet sipariş verenlerin oranı da %34,1 olarak
gerçekleşmiştir. Buna göre internet üzerinden en çok satın alınan ürünlerin %60 oranıyla giyim ve
spor malzemeleri olduğu; gıda maddeleri ve günlük gereksinimlerin ise %19,8 oranıyla internet
üzerinden en az satın alınan ürün kategorisi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (TÜİK, 2016). Bu
rakamlar internet üzerinden yapılan alışverişin aslında ne kadar da çok hayatımıza entegre
olduğunun kanıtı niteliğindedir.
Online alışveriş ile birlikte tüketici istediği yer ve zamanda alışveriş yapabilmekte ve bu sayede
de en büyük kısıtlarından biri olan zaman baskısını da azaltmaya çalışmaktadır (Alreck vd., 2011;
Peterson, 1998). Tüketiciler online alışveriş sayesinde fiziksel olarak bile mağazaların kapalı
olduğu zamanlarda alışveriş yapmakta ve üzerlerindeki zaman baskısını azaltmaktadır (Adam,
Krämer ve Müller, 2015). Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, tüketiciler trafikte çok
zaman kaybettiği için; özellikle mobil cihazlarıyla alışveriş yaparak bu kaybettikleri zamanı
verimli hale getirebilmektedir (Jaruwachirathanakul ve Fink, 2005).
Yalnız yapılan araştırmalar bütün tüketicilerin benzer biçimde internet üzerinden alışverişi
benimsemediğini; farklı kişilik özelliklerine sahip tüketicilerde farklı online alışveriş yapma
eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur (Bosnjak, Galesic ve Tuten 2007; Huang ve Yang, 2010).
Çalışmalarda farklı kişilik özelliklerine sahip tüketicilerin teknolojiyi kabul etmeleri ve teknolojik
ürünleri kullanmaya olan eğilimlerinin farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur (Chen ve Lee, 2008;
Wu ve Ke, 2015). Bu bağlamda, çalışmanın amacı, hangi kişilik özelliklerine sahip tüketicilerin
online alışveriş yaptıklarını ve günümüz tüketicisinin üzerindeki büyük zorluklardan biri olan
zaman baskısının online alışveriş niyeti üzerinde nasıl etkisi olduğunu ortaya kapsamlı bir model
çerçevesinde ortaya koymaktır.
1. Kuramsal çerçeve ve araştırmanın hipotezleri
1980’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkmış bir kavram olan elektronik ticaretin internet
üzerinden ilk uygulaması 1994 yılında “Amazon.com” adlı web sitesi aracılığıyla yapılan kitap
satışı olmuştur. 1995 yılında Yahoo’da ilk arama yapılmıştır (Marangoz, 2014). Satıcıların
gözünden online alışveriş, tüketicilerin televizyon veya internet aracılığıyla ürünler seçmesine ve
satın almasına olanak sağlayan, tüketicilerle ve satıcıları birbirine bağlayan direkt elektronik
kanalın bir örneği olarak tanımlanmaktadır (Baier ve Stüber, 2010).
Teknolojik gelişmelere paralel olarak online mağazalardaki ve online satın alım miktarındaki artış,
tüketicilerin online alışveriş davranışlarını açıklamaya yönelik yapılan çalışmaların da artmasına
sebep olmuştur (Lin, 2008; Van der Heijden, Verhagen ve Creemers 2003). Öte yandan
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tüketicilerin hangi nedenler ile online alışverişi tercih ettikleri, bu kanala yönelten sebepler üzerine
de birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Örneğin yapılan çalışmalarda genel olarak online
alışverişin tüketicilere sağlamış olduğu zaman ve enerji tasarrufu, uygunluk, rekabetçi fiyat
avantajı, daha geniş seçenekler, daha çok bilgiye erişim olanağı gibi yönleri itibariyle çeşitli
avantajları içerisinde barındırdığı görülmektedir (Lin, 2008; Srinivasan, Anderson ve Ponnavolu,
2002). Bu avantajlar nedeniyle online alışveriş tüketiciler açısından oldukça cazip bir kanal olarak
değerlendirilirken; bazı veriler de online alışveriş yapan tüketicilerin daha sabırsız, kolaylıkla
memnuniyetsiz hale gelebilen ve beklentilerinin karşılanmadığını düşündüğü anda hemen başka
bir alternatife yönelen bir profili yansıttığını da göstermektedir (Papatla, 2011).
Bu nedenlerden dolayı özellikle tüketicilerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının anlaşılarak, bunların
oluşumunda etkili olan kişilik özelliklerinin de ortaya çıkarılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir. Fakat konuyla ilgili mevcut çalışmalarda tüketicilerin kişilik özellikleri ile
online alışveriş davranışları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların az olduğu, bu alanın gelişmeye
açık olduğu görülmektedir (Bosnjak, vd., 2007).
1.1. Online Alışveriş Niyeti
Niyet, bir kişinin belirli bir davranışı göstermeye yönelik olan şiddetinin bir ölçüsü olarak ifade
edilirken; online alışveriş niyeti ise tüketicilerin online mağazadan alışveriş yapmak konusundaki
isteklilik halini ifade etmektedir (Hongyoun Hahn ve Kim, 2009). Teknolojide ve iletişimde
meydana gelen gelişmeler birçok araştırmacının da tüketicilerin sanal ortamdaki davranışlarını
hangi unsurların etkilediğini belirlemeye ve bu davranışları açıklamaya yönelik araştırmalar
yapmalarına ve teoriler geliştirmelerine neden olmuştur (Hansen, Jensen ve Solgaard, 2004). Bu
bağlamda araştırmacıların sıklıkla yararlandıkları niyete dayalı teoriler; Sebepli Davranışlar
Teorisi- Theory Reasoned Action-TRA (Fishbein ve Ajzen, 1975), Teknoloji Kabul Modeli –
Technology Acceptance Model-TAM (Davis, 1989), Planlı Davranış Teorisi - Theory Of Planned
Behaviour –TPB (Taylor ve Todd, 1995) olarak ifade edilebilir (Al-Lozi, 2011). Sebepli
Davranışlar Teorisinin bir uyarlaması olan Teknoloji Kabul Modeli ise bir teknolojinin veya
hizmetin sahiplenilmesinde, kullanılmasında, kabul edilmesindeki tutumun bireylerin davranışsal
niyetleri üzerindeki etkilerini açıklamaya odaklanmaktadır (Akıncı ve Kıymalıoğlu, 2014).
Teknoloji kabul modeli de bireyin bir teknolojinin kabul edilmesinde asıl etkili olan unsurun
bireyin niyeti olduğunu ileri sürmektedir (Li ve Zhang, 2002).
1.2.Kişilik
Kişilik, bireyin çevresine nasıl cevap verdiğini tanımlayan ve aynı zamanda kişiyi yansıtan içsel
psikolojik karakteristikler olarak ifade edilmiştir (Udo-Imeh, Awara ve Essien, 2015). Kişilik ile
ilgili ilk çalışmalar personel seçme amacıyla bireylerin kişiliklerini ölçen geçerli bir ölçek
arayışına girilmesiyle beraber ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yapılan birçok çalışmanın
neticesinde günümüzdeki haline Goldberg tarafından getirilen Beş Faktör Kişilik Modeli ortaya
çıkmıştır (Barrick ve Mount, 1991). Buna göre kişilik boyutları dışa dönüklük, duygusal
denge/nevrotizm, yumuşak başlılık (uyumluluk), sorumluluk ve deneyime açıklık olarak
sıralanmaktadır. Bu anlamda Goldberg’in geliştirmiş olduğu Beşli Kişilik Ölçeği birçok çalışmada
ele alınmış, farklı disiplinlerce çeşitli çalışmalara uyarlanmıştır (Aaker, 1997; D’astous ve
Levesque, 2003). Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi Aaker’in 1997 ‘de marka kişiliği
üzerine yapmış olduğu çalışma olup; marka kişiliğini markayla ilişkilendirilen insani özellikler
bütünü olarak tanımlamıştır (s.347). Bir diğer önemli çalışma ise D’astous ve Levesque’nin
(2003) mağaza kişiliği üzerine yapmış olduğu çalışma olarak ifade edilebilir. Online alışverişin
genel yapısı değerlendirildiğinde içerisinde birçok mağazayı bulundurması sebebiyle de bazı
çalışmalar tarafından mağaza kişiliği yapısı kapsamında ele alındığı görülmektedir. Örneğin;
Poddar, Donthu ve Wei (2009) mağaza kişiliği yapısını internet ortamına uyarlayarak web sitesinin
kişiliğini ölçümlemiştir.
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Tüketici kişilik özelliklerinin online tüketim davranışı üzerindeki etkisi pek çok çalışmada
görülmektedir (Park ve Kim, 2003; Zhou, Dai ve Zhang, 2007). Tüketicilerin davranışlarında etkili
birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar kültürel faktörler, sosyal faktörler, kişisel faktörler ve
psikolojik faktörler olmak üzere 4 başlık altında kategorize edilebilir. Bu çalışma kapsamında odak
noktamız ise kişisel faktörler altında yer alan kişilik özellikleridir (Hansen vd., 2004). Daha önce
yapılan çalışmalardaki derlemelere göre ise tüketicilerin online davranışlarını benimsemelerinde
etkili olan faktörler; tüketicilerin karakteristikleri, algılanan kişisel değerler, web site tasarımı ve
ürün olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır (Keisidou, Sarigiannidis ve Maditinos,
2011). Bosnjak vd. (2007) online alışveriş yapma niyetini, kişilik yapılarını kullanarak açıklamaya
çalışmıştır. Buna göre bireylerin duygusal denge/nevrotizm, deneyimlere açıklık ve yumuşak
başlılık gibi kişilik özelliklerinin, online alışverişteki istekliliklerinde küçük ama anlamlı
etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Chiu, Lin ve Tang (2005) ise tüketici yenilikçiliğinin
tutum aracılığıyla online alışveriş niyetine olumlu katkıda bulunduğu bulgusuna ulaşmıştır. Online
tüketici davranışı ile ilgilenen çalışmalar içerisinde kişilik özelliklerini de ele alan Donthu ve
Garcia (1999); internete erişimi olan fakat interneti alışveriş amaçlı kullanmayan tüketiciler ile
online alışveriş yapan kişilerin kişilik yapıları arasında anlamlı farklılıklar olduğunu raporlamıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda online alışverişçilerin yenilikler konusunda daha istekli, daha fazla risk
alabilen, daha dürtüsel satın alımlara açık ve internet üzerinden alışveriş yapmayanlara göre daha
çok çeşit aradıklarını ortaya koymuştur (Bosnjak vd., 2007). Bu sonuçlar da kişilik özelliklerinin
online alışveriş davranışındaki önemini ortaya koymaktadır.
Bu amaçla, bu araştırmada online alışveriş niyetini açıklamada geçerliliğini ve güvenilirliğini
kanıtlamış yeni bir ölçek olan ve daha önce ülkemiz gibi online alışverişin gelişmekte olduğu bir
ülkede test edilmiş olan; Singh, Chaudhuri ve Verma’nın (2017) online tüketicilerin kişilik
özellikleri ölçeği çalışmamız kapsamında uyarlanmıştır. Buna göre online alışverişçilerin kişilik
özellikleri tüketici yenilikçiliği, yenilik arama davranışı, eşsizlik ihtiyacı ve fikir liderliği olmak
üzere dört başlık altında ele alınmaktadır.
1.2.1. Tüketici yenilikçiliği
Yenilikçilik tüketici davranışında yer alan çok önemli olan konseptlerden bir tanesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tüketicilerin yeni ürün, fikir ve hizmetlere uyum konusundaki eğilimleri;
marka sadakati, karar verme, tercihler ve iletişim ile ilgili teorilerde de önemli olması itibariyle
özellikle araştırmacıların da ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir (Rasool, Kiyani, Siali, Ting,
ve Shakur, 2017).
Yenilik ve yenilikçilik çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aslında iki kavram arasında
farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, bir işletme açısından yenilik işletmelerin faaliyetlerinin
çıktılarına odaklanmaktadır. Yenilikçilik ise belli bir zamanda elde edilmiş olan çıktıyı değil, kalıcı
bir kişilik özelliğini ifade etmektedir (Kunz, Schmitt ve Meyer, 2011). Bu bağlamda Hirschman
(1980) çalışmasında tüketicinin yenilikçiliğini; yeni bilgi aramak, uyarıcı veya deneyimlerin
araştırılması için içten gelen eğilimi yansıtan bir kişilik özelliği olarak tanımlamıştır (Lin, 2016).
Rogers (1995) ise yenilikçiliği tüketicilerin yeni olarak algıladıkları her türlü nesne, obje, fikir
veya uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Yeniliğin yayılması ise bu yeniliklerin zaman içerisinde
toplum ile nasıl etkileşime geçtikleri ve tüketicilerin bu yeniliklere olan adaptasyonunu veya kabul
edilmemesini ifade eden süreç olarak tanımlanmıştır. Rogers’ın yenilik yayılımı teorisi, yenilikçi
olan tüketicilerin daha sonra yeniliği benimseyen kişilerden sosyal ve ekonomik açıdan
farklılaştıklarını ve bu tüketicilerin yeni ürün ve hizmetleri satın alarak üstünlük hissi
geliştirdiklerini belirtmektedir (Lin, 2016). Rogers (1995), tüketicilerin herhangi yeni bir şeyi
benimsemelerinde bilgi, ikna, karar, uygulama ve onay olmak üzere beş aşamadan geçerek nihai
kararı aldıklarını öne sürmektedir.
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Evden alışverişin yeni bir çeşidi olan ve hizmet inovasyonu olarak değerlendirilebilecek olan
online alışveriş (Lin, 2008) üzerine yapılan birçok çalışmada yenilikçilik ile alışveriş niyetinin ele
alındığını ve sonuçlar itibariyle de yenilikçi olan tüketicilerin online alışveriş benimseme
konusunda daha yüksek bir eğilim içerisinde olduğu görülmektedir (Aldás-Manzano, Ruiz-Mafé
ve Sanz-Blas, 2009). Örneğin; Bellman, Lohse ve Johnson‘nın (1999) genel olarak internet
alışverişçilerinin özeliklerinin ortaya koydukları çalışmalarında; tüketiciler yeni teknolojileri ilk
kullanan kişiler arasında olmak isteyenlerin internet üzerinden daha çok alışveriş yapma eğilimi
içerisinde olacakları bulgusuna ulaşılmıştır. Eastlik ve Lotz (1999) yenilikçilerin interaktif
elektronik alışveriş kanallarını yoğun olarak kullandıklarını; Limayem, Khalifa ve Frini (2000)
yenilikçiliğin tüketicilerin online alışveriş davranışını niyetler ve tutum aracılığıyla direkt ve
dolaylı olarak etkilediğini ortaya koymuştur (Aldás-Manzano vd., 2009). Öte yandan yenilikçi
kişilerin iletişime açık, meraklı, yeni fikirler konusunda aktif bilgi arayan kişiler olduğu ve
yenilikçiliğin online alışveriş kararlarında pozitif yönde etkilerinin olduğu yapılan çalışmada
ortaya konulmuştur (Escobar-Rodríguez ve Bonsón-Fernández, 2016). Bu nedenlerle de
tüketicilerin online alışveriş davranışları ve niyetleri üzerinde yenilikçi özelliklerinin ne yönde
etkili olacağı konusunda çalışmaların yapılmasının, uygulayıcılar için de özellikle önem taşıdığını
düşünülmektedir.
H1: Tüketicilerin yenilikçi özelliklerinin online alışveriş niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
1.2.2.Yenilik arama davranışı
Tüketicinin yenilik arama davranışı, tüketicilerin yeni ürün bilgisi bulmaya yönelik arzularını
/isteklerini ifade etmektedir. Tüketicilerin kitle iletişim kaynaklarından, direkt ürüne maruz
kalarak, maruz kalacak ortamlarda bulunarak ve pazarlama iletişiminin karmasının sıklıkla
ulaşılabildiği elemanlarından yeni ürün ile ilgili bilgi edinme motivasyonu anlamına gelmektedir
(Manning, Bearden ve Madden, 1995). Öte yandan yenilik arama davranışı içsel yenilik aramainherent novelty seeking ve gerçekleştirilmiş yenilik arama davranışı – actualized novelty seeking
olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır (Hirschman, 1980, s.284). İçsel yenilik arama davranışı,
bireyin yeni uyarıcıları bulma, arama ile ilgili arzularını, istekliliğini ifade etmektedir.
Gerçekleştirilmiş yenilik arama davranışı ise bireyin yeni uyarıcıyı ulaşmak için yapmış olduğu
davranışı ifade etmektedir (Dabholkar ve Bagozzi, 2002; Hirschman, 1980). İnsanlar yeni bir
teknolojiyi kullanmaya başladıklarında, onun yeniliğine daha çok dikkat ederler ve hatta onu
yeniliğinden ötürü kullanabilirler (Venkatesh, Thong ve Xu, 2012). Singh vd., (2017), artan gelir
ve değişen yaşam tarzları ile online alışveriş yapan tüketicilerin internet aracılığıyla daha çok
yenilikçi ürün ve hizmet arayışında olduklarını ortaya koymaktadır .
H2: Tüketicilerin yenilik arama davranışlarının online alışveriş niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
1.2.3.Tüketicilerin eşsizlik ihtiyacı
Tüketicilerin eşsizlik ihtiyacı kavramı Snyder ve Fromkins’in Eşsizlik Teorisinden elde edilmiştir
(Tian ve McKenzie, 2001, s.52). Bireylerin diğer insanlardan farklı olma motivasyonu olup, eşsiz
objelere olan ihtiyacını ifade etmekte ve bu objelere aktarmış olduğu sembolik anlamlar
aracılığıyla bireyin benlik ihtiyaçlarının karşılamasına katkıda bulunmaktadır (Gupta, 2013; Lynn
ve Harris, 1997). Bireyler ayrı kimliğe olan ihtiyaçlarını karşılamak ve öz saygılarını geri
kazanmak amacıyla kendilerini diğerlerinden ayırt eden, farklılaştıran davranışları benimseme
konusunda güdülenirler (Gupta, 2013).
Bireylerin satın aldıkları ürünlerden elde ettikleri sembolik anlamların kendilerine aktarılması ile
tatmin ettikleri benlik ihtiyaçlarını, özel, nadir kıt olan ürünleri elde ederek de kolayca elde
edebilmektedir. Bu nedenle de eşsizlik ihtiyacı diğer kişilere göre daha çok olan bireylerin
kendilerini diğer kişilerden ayırt etmek için sınırlı kullanılabilirlik, ulaşılabilirlik şartlarına daha
olumlu olarak tepki verme eğiliminde oldukları görülmektedir (Gupta, 2013). Yapılan çalışmalar
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bireylerin eşsizlik ihtiyaçları ve yenilikçilik eğilimleri (Lynn ve Harris, 1997) ile satın alma
eğilimleri arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (Park, Han ve Park, 2013).
H3: Tüketicilerin eşsizlik ihtiyacının online alışveriş niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
1.2.4. Fikir liderliği
Pazarlamacılar fikir alışverişinin sağlanması için kişiler arası iletişimin öneminin farkına varmış,
hatta kişiler arası iletişimin kitlesel iletişim araçlarından daha fazla etkili olduğunun anlaşılmasıyla
beraber de araştırmacıların bu konuya verdikleri önemin daha da arttığı görülmektedir. Lazersfeld,
Berelson ve Gaudet’in yapmış olduğu çalışmalar fikir liderliği konusundaki çalışmalar için itici
bir güç oluşturmuştur (King ve Summer, 1970). Reynolds ve Darden’ın (1971) açıkladıkları fikir
liderliği konsepti birbirine benzer olup bireylerin bir konu hakkında ne derece bilgi verdiklerini ve
başkaları tarafından bu bilginin ne derece arandığı ile ilgilidir. Diğer insanların kendilerinden bilgi
istediği ve /veya diğer insanların yapılan tavsiyeleri kabul ettikleri, önemli bir kişisel etkiye sahip
olan kişi veya kişileri fikir liderleri olarak tanımlanmıştır. Fikir liderlerinin özellikleri
değerlendirildiğinde diğer kişilere kıyasla daha yenilikçi oldukları görülmektedir. Yapılan birçok
çalışmada da yenilikçilik ve fikir liderliği kavramları arasında bulunan pozitif ilişki de bunu
destekler niteliktedir (Aydın, 2009). Cho ve Workman ‘ın (2011) yapmış olduğu çalışma; fikir
liderliği ile karakteristikleri yüksek düzeyde olan tüketicilerin birden çok alışveriş kanalı ile
alışveriş etme eğilimi içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak yüksek düzeyde fikir
liderliği karakteristiklerine sahip olan tüketicilerin online satın alma davranışı ile de daha fazla
ilgili olduğu görülmektedir (Lassar, Manolis ve Lassar, 2005).
H4: Tüketicilerin fikir liderliği özelliğinin online alışveriş niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır.
1.3. Zaman baskısı
Tüketicilerin zamanı; çalışma, zorunlu ve boş zaman olmak üzere üçe bölünmüştür. Boş zaman ve
zorunlu zaman tüketicilerin kişisel tüketimleri için ürün almaları nedeniyle özellikle tüketim
maddeleri satan pazarlamacılar ve perakendeciler için büyük önem teşkil etmektedir (Herrington
ve Capella, 1995). Yapılan çalışmalar da alışveriş için uygun zamanının tüketicilerin
davranışlarını genel olarak etkileyen önemli durumsal faktörlerden biri olduğu ortaya koymaktadır
(Alreck vd., 2011; Park, Iyer ve Smith, 1989). Alışveriş için zaman uygunluğu, tüketicinin mağaza
içerisinde bilgiyi işlemesini kısıtlayarak ve kişideki stres seviyesini yükselterek sonrasındaki geri
çağırma süreci olmak üzere iki şekilde tüketicinin karar verme sürecine etkide bulunmaktadır
(Park vd., 1989). Öte yandan birçok çalışma da bireylerin belli bir zaman içerisinde tamamlanması
gereken işler için stres ve baskı altında hissettiklerini ve bu dönemlerin bitirilmesinin ardından
ancak rahat hissedebildiklerini ortaya koymaktadır (Kim ve Kim, 2008; Park vd., 1989).
Tüketicilerin algıladıkları zaman baskısı arttıkça, niyet ettiklerinden daha az ürün ve hizmet satın
alma eğilimi içerisinde olduklarını ortaya koymaktadır (Herrington ve Capella, 1995; Park vd.,
1989). Özellikle bu duygu durumunun günümüz tüketicisinin karakteristiklerine büyük çoğunlukla
uyduğu ifade edilebilir. Sürekli yoğun olan ve metropolde yaşan tüketicilerin zaman baskısından
kurtulmaları neredeyse imkânsız görünmektedir. Artık günümüz modern tüketicisi için zaman
baskısı günlük hayatın normallerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam tarzlarında
meydana gelen değişiklikler de tüketicilerin yaşadıkları bu zaman baskısının bir kısmını
açıklamaktadır (Kenhove ve De Wulf, 2000; Kim ve Kim, 2008).
Herrington ve Capella’nın (1995) çalışmasında zaman baskısı altındaki alışverişçilerin
süpermarketlerde zaman veya para harcamaya ihtiyaç duymadığını ortaya koymuştur. Suri ve
Monroe (2013), zaman baskısı altında olan kişilerin nadir olan şeyleri daha çok elde etme
eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Alreck ve Settle ‘in (2002) yapmış olduğu bir diğer
çalışmada tüketicilerin internet ve katalog üzerinde yapmış oldukları alışverişin zaman kazandırıcı
olarak algıladıklarını ortaya koymaktadır. Shim (1990), çalışmasında zaman baskısı yüksek olan
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kişilerin, daha çok elektronik alışveriş yapma niyeti içerisinde olduğunu raporlamıştır. Bu
bağlamda günümüz tüketim toplumundaki bireylerin büyük bir kısmının kendilerini zaman baskısı
altında hissettikleri söylenebilir (Gunthorpe ve Lyons, 2003; Kim ve Kim, 2008). Yapılan
çalışmalar da tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini en az zaman alacak şekilde yapmak niyetinde
olduğunu ve alternatif kanalları daha çok kullanma eğilimi içerisinde olduğunu göstermektedir.
Buna göre önerilen hipotezimiz:
H5: Tüketicilerin zaman baskısı ilgili algıları, online alışveriş etme niyetlerini pozitif yönde
etkilemektedir.
Şekil 1: Araştırma Modeli

2.Tasarım ve yöntem
Bu çalışmaya ait uygulama kapsamında ulaşılan ve online alışveriş yapan kişilerin
karakteristiklerinin belirlenmesi, tüketicilerin zaman baskısı ile ilgili algılarının ölçümlenmesi ve
bu unsurların online alışveriş niyetleri üzerindeki etkilerinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma nicel bir çalışma olup, online anket uygulaması yapılmıştır. Anketin ilk kısmında
cevaplayıcıların demografik bilgilerini (cinsiyet, yaş, eğitim ve iş durumları) ve “Kaç yıldır online
alışveriş yaptıkları ve online alışveriş yapma sıklıklarını” içeren sorular yöneltilmiştir.
Çalışmadaki tüm ölçekler 5’li Likert ölçeği olup 1=kesinlikle katılmıyorum 5=kesinlikle
katılıyorum olarak değerlendirilmiştir Online alışveriş yapan tüketicilerin kişilik özelliklerinin
ölçümünde tüketici yenilikçiliği boyutu Singh vd. (2017) ile Goldsmith ve Hofacker’in (1991)
çalışmalarından; eşsizlik ihtiyacı boyutu Singh vd.’nin (2017) çalışmasından; yenilik arama
davranışı boyutu Singh vd. (2017) ve Manning vd.’nin (1995) çalışmalarından; fikir liderliği
boyutu ise Singh vd. (2017) ve Reynolds ve Darden’in (1971) çalışmalarından uyarlanarak
oluşturulmuştur. Kim ve Kim’in (2008) 3 maddeden oluşan zaman baskısı ölçeği ve tüketicilerin
online alışveriş niyetlerinin ölçümünde Koo ve Ju (2010) ile Wu ve Liu’dan (2007) uyarlanan 5
maddeden oluşan online alışveriş niyeti ölçeği çalışma kapsamında uyarlanmıştır.
Anket formunun nihai haline getirilmesinden önce 20 kişilik bir grup üzerinde pilot test çalışması
uygulanmış olup, katılımcılardan gelen geribildirimler doğrultusunda anket sorularında
düzenlemeler yapılmış ve ankete son hali verilmiştir. Çalışmanın örneklemini Türkiye’deki online
alışveriş yapan kişilerden oluşmaktadır ve çalışma kapsamında tesadüfî olmayan örnekleme
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Nunually (1978) açıklayıcı faktör
analizinde örneklem büyüklüğünün, anketi oluşturan madde sayısının 10 katı olması gerektiğini
belirtmiş ve bu sebeple araştırmadaki örneklem büyüklüğü 300 olarak belirlenmiştir. Online olarak
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yapılan anket e-posta aracılığıyla anket 550 kişiye gönderilmiş ve 300 kişi tarafından
cevaplanmıştır. Ankete katılımcıların geri dönüş oranı %55’tir. Anket Mart 2017-Nisan 2017
tarihleri arasında uygulanmıştır. Örneklemde elde edilen verilerin yeterliliğini belirlemek için
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ile Bartlett’s küresellik testi yapılmış ve elde edilen KMO
değerinin, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu gösteren 0,60 değerinden yüksek olduğu
raporlanmıştır (Kaiser, 1974). Yapılan Barlett testinin anlamlı çıkması ise araştırma için seçilen
ölçeğin faktör analizi için uygun bir ölçek olduğunu kanıtlar niteliktedir (Dziuban ve Shirkey,
1974).
3.Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılan frekans analizi sonuçları
Tablo 1’de görülmektedir. Buna göre katılımcıların %55’inin 30-50 yaş arası, %67.7’sinin yüksek
lisans veya doktora düzeyinde eğime sahip ve %58.3’ünün kamuda çalışan kadın ve erkeklerden
oluştuğu gözlemlenmiştir.
Araştırmanın giriş sorularında katılımcıların kaç yıldır online alışveriş yaptıkları ve alışveriş
yapma sıklıkları ile ilgili sorular da yöneltilmiş olup buna göre: Katılımcıların % 56.7’sinin (170
kişi) 5 yıl ve üstü zamandır online alışveriş yaptığı; %27.7’sinin (83 kişi) 2 ile 5 yıl arası zamandır
online alışveriş yaptığı; %10.3’ünün (31 kişi) 1 ile 2 yıldır online alışveriş yaptığı ve %5.3’ünün
(16 kişi) 1 yıldan az bir süredir online alışveriş yaptığı görülmüştür. Katılımcıların %43.7’si (131
kişi) ayda bir, %28’i (84 kişi) ayda birden fazla kez online alışveriş yapmaktadır.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikler İtibariyle Dağılımı (n=300)
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş
Eğitim düzeyi

Meslek

İnternet üzerinden kaç
yıldır alışveriş
yapıyorsunuz?
İnternet üzerinden
alışveriş yapma sıklığınız
nedir ?

Değişken Düzeyleri
Kadın
Erkek
16-30
30-50
51-65
Lise
Lisans
Lisansüstü
Öğrenci
Özel sektör
Kamu
Diğer
1 yıldan az
1-2 yıl arası
2-5 yıl arası
5 yıl ve üstü
Haftada birden fazla
Haftada bir
Ayda birden fazla
Ayda bir
Yılda bir

n
139
161
116
165
19
12
85
203
31
72
175
22
16
31
83
170
10
9
84
131
6
300

Toplam

%
46.3
53.7
39
55
6
4
28.3
67.7
10.3
24.0
58.3
7.3
5.3
10.3
27.7
56.7
3.3
3.0
28.0
43.7
22.0
100,0

Araştırma kapsamında önerilen hipotezler SPSS 21 aracılığı ile analiz edilmiş ve modelde yer alan
değişkenler arasındaki ilişkinin analizinde faktör analizi, korelasyon, güvenilirlik testi,
değişkenlerin ortalamaları ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki
ilişkilerin anlaşılması için Varimax rotasyon ile açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çalışma
kapsamında yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 2’deki gibi özetlenmiştir.
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Tüm ölçeklerin güvenilirliğini değerlendirmek için “Cronbach Alpha” katsayıları hesaplanmış ve
her bir ölçeğin güvenilirliğinin 0.80’in üzerinde olduğu görülmüştür. Buna göre de belirlenen
faktörlerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için
faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda KMO değeri 0.924, Barlett değeri 6098.067
ve açıklanan kümülatif varyans derecesi ise %69.61 olarak belirlenmiştir.
Tüketici yenilikçiliğinin beşinci ifadesi birden fazla faktörün altında yer alması ve tüketici
yenilikçiliğinin birinci ifadesinin faktör yükünün de 0.50’den düşük olması sebebiyle analizden
çıkarılmıştır. Elde edilen faktörlerin kendi içinde tutarlı ve birbirlerinden bağımsız olmasına dikkat
edilmiştir. Bunun yanı sıra tüketicilerin eşsizlik ihtiyacını ölçen ölçekteki dördüncü yargı tüketici
yenilikçiliği faktörünün altında toplanmış ve faktörün açıklanma yüzdesini etkilemesi sebebiyle
çıkartılmamıştır.
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Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları
Değişkenler

Faktör
Yükleri

Tüketici Yenilikçiliği (1.ve 2. ifade Singh vd.’nin (2017) çalışmasından;
3.,4.,5. ve 6. ifade Goldsmith ve Hofacker’in (1991) çalışmasından
uyarlanmıştır.)
Arkadaşlarıma göre daha çok online alışveriş yaparım.
İlgimi çeken yeni bir ürünün online alışveriş sitesinde olduğunu bilmek,
ürünü satın almam için o internet sitesine yönelmeme yeterlidir.
Genellikle arkadaşlarım arasında yeni bir online sitesi üzerinden alışveriş
yapan ilk kişi ben olurum.
Daha önceden hiç duymadığım bir internet sitesinden alışveriş yapabilirim.
Çevremdeki insanların tavsiyesi olmasa da online alışveriş sitesinden
alışveriş yapmaktan hoşlanırım.
Genelde yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi edinmeye çalışırım.
Eşsizlik İhtiyacı (Singh vd.’nin (2017) çalışmasından uyarlanmıştır.)
Hazır ürünleri almaktansa, kişiye özel yapılmış ürünleri almayı tercih
ederim.
Nadir olan ürünler oldukça ilgimi çeker.
Farklı ve olağandışı ürünlere sahip olan online sitelerden alışveriş
yapmaktan hoşlanırım.
Yenilik
Arama
Davranışı (1.,2.,3.,ifade Singh vd.’nin (2017)
çalışmasından; 4.,5.,6.,7. ve 8. ifade Manning vd.’nin (1995)
çalışmasından uyarlanmıştır.)
Sıklıkla yeni ürün ve markalar hakkında bilgi ararım.
Sürekli yeni ürünler deneyimlemek için araştırma yaparım.
Yeni ve farklı ürünler hakkında bilgi alacağım kaynakları araştırırım.
Yeni ve farklı ürünleri keşfetmek için her fırsattan yararlanırım.
Sıklıkla yeni ürün ve hizmetler hakkında araştırma yaparım.
Yeni ürün ve markalar hakkında bilgi edinebileceğim yerlere gitmekten
hoşlanırım.
Online alışveriş yaparken kendimi çoğunlukla yeni ürün ve hizmetleri
ararken bulurum.
Yeni markaları ürünleri tanıtan dergilerden hoşlanırım.
Fikir Liderliği (1.,2., ve 3. ifade Singh vd.’nin (2017) çalışmasından; 4.
ve 5. ifade Reynolds ve Darden’in (1971) çalışmasından uyarlanmıştır.)
Konu online alışveriş olduğu zaman arkadaşlarım bana benim onlara
danıştığımdan daha çok danışır.
Online alışveriş konusunda arkadaşlarım ve komşularım sık sık benden
tavsiye isterler.
Çevremdeki insanlar beni online alışveriş konusunda iyi bir bilgi kaynağı
olarak görür.
Arkadaşlarımla online alışveriş hakkında konuştuğumda, onları kendi
fikirlerim doğrultusunda ikna etmeye çalışırım.
Bazen arkadaşlarımı satın alacakları ürün türleri konusunda etkilerim.
Zaman Baskısı (Kim ve Kim’in (2008) çalışmasından uyarlanmıştır.)
Her zaman bir acelem vardır.
İstediğim şeyleri yapmak için hiçbir zaman yeteri kadar zamanım yoktur.
Çok fazla boş zamanım yoktur.
Online Alışveriş Niyeti (1., 2, 3. ve 4. ifade Koo ve Ju ‘nun (2010)
çalışmasından; 5. ifade Wu ve Liu’nun (2007) çalışmasından
uyarlanmıştır.)
Gelecekte de online alışveriş sitelerini sıklıkla kullanmaya devam
edeceğim.
Uzun yıllar boyunca online alışveriş yapacağım.
Gelecekte de online alışveriş sitelerinden alışveriş yapacağım.
Online alışveriş sitelerinden alışveriş yapmaları için arkadaşlarıma
tavsiyede bulunacağım.
Geleneksel alışverişe kıyasla (mağazaları gezerek) online alışveriş
sitelerini kullanmayı tercih ederim.
Kaiser-Meyer-Olkin Ölçek Geçerliliği: 0.92 *** p<0.001 ** p<0.01 *p<0.05
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Cronbach
Faktörün
Alpha
Açıklayıcılığı (%)
0.80

8.78

0.80

7.18

0.92

19.23

0.92

13.80

0.82

7.58

0.90

13.00

.55
.61
.57
.73
.61
.56
.84
.80
.65

.82
.81
.81
.80
.79
.74
.66
.51

.83
.77
.77
.75
.71
.87
.90
.77

.87
.86
.84
.64
.64
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Faktörlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile faktörler arasındaki ilişkiye dair
sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Regresyon öncesinde yapılan korelasyon analizinin bulguları
online alışveriş niyeti ile diğer bağımsız değişkenler arasında ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Tablo 3: Ortalamalar ve Korelasyon Analizi Tablosu
Ortalama
Tüketici Yenilikçiliği
Yenilik Arama Davranışı
Eşsizlik İhtiyacı
Fikir Liderliği
Zaman Baskısı
Online Alışveriş Niyeti
***

p<0.001

2.7987
3.1285
3.1733
2.9547
3.2500
3.6753

Standart
Sapma
.83
.81
.85
.93
.90
.78

1

2

1.00
.441**
.261**
.626**
.111
.621**

1.00
.564**
.566**
.156**
.405**

3

1.00
.242**
.070
.223**

4

1.00
.141*
.540**

5

1.00
.182**

6

1.00

**p<0.01 *p<0.05

Araştırma amacı kapsamında tüketicilerin kişilik özellikleri ve online alışveriş yapma niyeti
unsurlarının birbirleriyle olan ilişkisinin ortaya konulması için yapılan korelasyon analizi
sonucunda faktörlerin birbirleriyle ilişkili oldukları gözlemlenmiştir.
Çalışmada çoklu regresyon analizi yapılmış, sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 4’teki
regresyon analizi tablosunda analizin Anova tablosundan alınan p değerinin 0,000 olması
regresyon analizinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Tablodaki VIF değerlerinin 10’dan küçük
olması, bağımsız değişkenler arasında oto korelasyon problemi olmadığını göstermektedir. T
istatistiği ve p değerlerine bakıldığında eşsizlik ihtiyacı ve yenilik arama davranışı dışında tüm
bağımsız değişkenlerin tüketicilerin online alışveriş niyetleri üzerinde anlamlı etkileri olduğu ve
modele anlamlı katkı sağladığı görülmektedir.
Tablo 4: Çoklu Regresyon Sonuçları
Model
Bağımsız Değişkenler

Bağımlı değişken: Online Alışveriş Niyeti
Beta
T değeri
P değeri

Tüketici Yenilikçiliği
Yenilik Arama Davranışı
Eşsizlik İhtiyacı
Fikir Liderliği
Zaman Baskısı

0.45
0.07
0.01
0.20
0.09

R=0.66 Adj.R2=0.42 R2=0.43 F değeri =45.60

0.00***
0.25
0.85
0.00**
0.04*

7.91
1.14
0.18
3.23
2.05
***

p<0.001

**

p<0.01

VIF

Hipotez

1.68
2.08
1.49
2.03
1.03

H1 Kabul
H2 Red
H3 Red
H4 Kabul
H5 Kabul

* p<0.05

Tabloda yer alan beta değerlere göre online alışveriş niyeti faktörüne tüketici yenilikçiliği
faktörünün, %45’lik etkisi, fikir liderliğinin %20’lik etkisi ve zaman baskısının %9’luk bir etkisi
olduğunu göstermektedir.
4. Sonuçlar ve öneriler
Çalışma; online alışveriş yapan tüketicilerin kişilik özelliklerini ortaya koyarak, bu özelliklerin
online alışveriş niyetleri üzerinde etkileri olup olmadığını belirlemiş ve buna ek olarak zaman
baskısının, tüketicilerin online alışveriş niyetlerine olan etkilerini araştırarak hem pazarlama
literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamakta hem de tüketicilerine online alışveriş kanalıyla
ulaşan işletmeler için önemli çıkarımlarda bulunmaktadır.
Literatürdeki marka kişiliği, mağaza kişiliği ve web sitelerinin kişiliğine odaklanan çalışmaların
aksine online alışveriş yapan kişilerin, online kişilik özelliklerini ortaya koyması bakımından
önemli bir çalışma olup, özellikle tüketicilerin bu kişilik özelliklerinin nasıl zenginleştirileceğinin
bilinmesinin işletmelerin uygulayacağı stratejiler açısından avantajlar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Tüketicilerin online alışveriş niyetlerini açıklamada yenilikçi kişilik özelliklerine sahip bireylerin
online alışveriş yapma niyetlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Literatürdeki çalışmalarda
yenilikçi eğilimleri yüksek tüketicilerin, diğer kişilere göre daha çok risk aldığı, dürtüsel satın
alımlara açık olduğu (Bosnjak vd., 2007), meraklı olduğu (Bosnjak vd., 2007; Donthu ve Garcia,
1999), bu eğilim ve özelliklerin de onların online alışveriş niyetleri üzerinde olumlu etkileri olduğu
bulguları bu araştırma kapsamında da desteklenmiştir (Aldás-Manzano vd., 2009; Chiu vd., 2005;
Escobar-Rodríguez ve Bonsón-Fernández, 2016). Buna göre online alışveriş niyetinin tüketici
yenilikçiliği faktörü tarafından %45 oranında açıklandığı görülmektedir. Yenilikçi kişilik
özelliğine sahip tüketiciler; ilgisine çekecek bir ürün olduğunda online alışveriş sitesini hiç
çekinmeden ziyaret etmekte hatta daha önceden hiç duymadığı bir alışveriş sitesinden rahatlıkla
alışveriş yapmaktadır. Bu durum öncelikle online alışverişe yeni başlayan işetmeler için önemli
bir bulgu olup; özellikle yenilikçi tüketici kişiliğine sahip olan tüketicilere ulaşmalara halinde
online alışveriş pazarına rahatlıkla girebileceğini göstermektedir. Yenilikçi kişilik özelliği;
tüketicilerin online alışveriş niyetlerinin en çok etkilendiği unsur olması sebebiyle de ayrıca
önemli olup, faaliyetlerini online olarak yürüten işletmeler bakımından da göz ardı edilmemesi
gerekmektedir.
Eşsizlik ihtiyacı olan bireyler daha çok kendilerini diğer kişilerden ayırt etmeyi sağlayacak olan
farklı ürün ve hizmetleri tercih etme eğilimindedir. Bu ihtiyaç yaratıcı seçimlere olan uyumla,
popüler olmayan seçimlere uyumla ve benzerlikten kaçma davranışları olarak üç davranış şeklinde
gösterilebilir (Knight ve Kim, 2007). Park vd. (2013) çalışmasında tüketicilerin eşsizlik
ihtiyaçlarının, onların alışveriş niyetleri üzerinde de olumlu yönde etkileri olabileceğini öngörmüş
olmasına rağmen bu argümanın çalışmamız kapsamında desteklenmediği görülmektedir. Bunun
nedeni online alışverişin yaygınlaşması ile birlikte online olarak yapılan alışverişlerin tüketicilerin
normal günlük bir rutini haline dönüşmesi ve dolayısıyla da yüksek eşsizlik ihtiyacı içerisinden
tüketicilerin benlik ihtiyaçlarına cevap verememesi olarak ifade edilebilmektedir. Online alışveriş
sitesi yöneticileri özellikle; eşsizlik ihtiyacına sahip olan tüketiciler için farklı içerikler ve/veya o
kişilere özel kişileştirilmiş ürünler üreterek onları kendi sitelerine çekmeyi denemeleri
önerilmektedir.
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucuna göre tüketicilerin yenilik arama davranışları ile online
alışveriş niyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Çalışmalarında yenilik arama
davranışını 8 madde ile ölçümleyen Khare vd. (2010) “Sıklıkla yeni ürün ve hizmetler hakkında
araştırma yaparım” ve “Yeni ve farklı ürünler hakkında bilgi alacağım kaynakları araştırırım”
maddeleri dışında, tüketicilerin yenilik arama davranışları ile online alışveriş davranışları arasında
anlamlı ilişki elde edememişlerdir. Bu sonuçların yenilik arama davranışı yüksek olan tüketicilerin
internet üzerinden yenilikleri arama eğiliminde olsalar dahi çok azının online alışveriş tercih
etmesi ile ilgili olabileceği belirtilmiştir.
Literatürdeki bulgulara paralel olarak (Lassar vd., 2005) fikir liderliği özelliği baskın olan
bireylerin online alışverişe olan eğilimlerinin daha yüksek oluşu çalışmamız kapsamında da
desteklenmiştir. Fikir liderliği kişilik özelliğine sahip bireyler; çevresindeki kişilere online
alışveriş konusunda tavsiyelerde bulunmakta hatta ikna mesajları vermektedir. Bu tüketici grubu
işletmeler için ciddi bir öneme sahiptir. Bu tüketiciler işletmenin gönüllü birer avukatları gibi
çalışmakta ve işletmeye yeni müşteriler kazandırmaktadır. İşletmeler; fikir liderliği kişilik
özelliğine sahip tüketicilerini desteklerse hatta onlara özel tutundurma politikaları geliştirirlerse
önemli fayda sağlayacaklardır.
Araştırma sonuncunda tüketicileri kişilik özelliklerinin online alışveriş niyeti üzerinde önemli
etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle online alışveriş yeni yönelen işletmelerin, alışveriş
sayfalarını ziyaret eden kişilere kişilik anketi yapmalarında fayda vardır. Bu ankette çıkan sonuçlar
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doğrultusunda, o kişiye özgü içerik geliştirerek pazarlama karmasının unsurları daha verimli bir
biçimde kullanılabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca; online alışveriş tüketicilere istedikleri zaman ve yerden alışveriş yapma olanağı
vermektedir (Anderson, Knight, Pookulangara ve Josiam, 2014). Zaman kazandırıcı bir alternatif
olarak değerlendirilen online alışverişin (Alreck ve Settle, 2002) özellikle zaman baskısı yüksek
olan tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği görülmektedir (Shim, 1990). Öte yandan zaman
tasarrufu ile ilgili algıların tüketicilerin çoklu kanallı alışveriş yapmalarında önemli bir motivasyon
olduğu görülmektedir (Anderson vd., 2014). Khare, Singh ve Khare’in (2010) yapmış olduğu
çalışma sonuçları da tüketicilerin online alışverişi zaman kazandırıcı bir eylem olarak
değerlendirdikleri ve zaman konusunda esneklik sağladığını ortaya koymuştur. Anderson vd.’nin
(2014) yapmış oldukları çalışmada tüketicilerin alışveriş yaparken edinilen zaman tasarrufunun
satın alma niyetlerini etkilediğini ortaya koymuş olup çalışmamız sonucunda da elde edilen
bulguların bu sonuçları desteklediği görülmektedir. Bu çalışmada; zaman baskısı yüksek kişilerin
online alışverişe eğiliminin yüksek olduğunu geçmiş çalışmalarda ki gibi kanıtlamıştır. Belki de
online alışverişi en önemli nedenlerinden biri olan zaman baskısının, özellikle tutundurma
faaliyetlerinde işletmeler tarafından güçlü mesajlarla vurgulanmasında fayda bulunmaktadır.
İleride konu ile ilgili yapılacak bu tip bir çalışma kapsamında biliş ihtiyacı, risk alma vb. gibi farklı
karakteristiklerin de dahil edilmesinin konu ile ilgili literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Öte yandan bireylerin online alışveriş niyetlerinin açıklanmasında farklı
değişkenlerin modele eklenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca zaman baskısının
online alışveriş niyeti üzerindeki dolaylı etkisi de gelecek çalışmalarda ele alınabilir. Çalışmanın
sadece online alışveriş yapan kişiler ile yapılması bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle
de gelecek çalışmalarda potansiyel online alışverişçilerin de örnekleme dahil edilmesinin ve/veya
belli bir ürün kategorisinden online alışveriş yapan kişilere yapılmasının da farklı bulgular elde
edilmesi açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın kısıtlarına rağmen bu çalışma
online alışveriş yapan tüketicilerin kişilik özelliklerinin ve zaman baskısı ile algılarının online
alışveriş niyeti üzerindeki etkilerini ortaya koyarak teorik ve yönetsel anlamda önemli katkılar
sağlamaktadır.
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SARTRE’IN SUNDUĞU ETİK MODELE GÖRE “ODA”
ÖYKÜSÜNÜN ANALİZİ
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Abdullah DURAKOĞLU
Öz
I. ve II. Dünya Savaşlarının derin izlerini üzerinde taşıyan Fransız filozof Sartre, en yüce değer olarak gördüğü insanın
özgürlüğünü savunmuş ve hayatı boyunca özgürlükleri tehdit eden unsurlara karşı eylemlerde bulunmuş ve bir yandan
da bu amaçla farklı türlerde eserler kaleme almıştır. Onun, tiyatro eserleri, deneme, roman ve öykü tarzlarında kaleme
aldığı edebi türden eserleri de bulunmaktadır. Metinlerinde modern insanın açmazlarını da konu edinen Sartre’ın bu
amaçla yazdığı eserlerinden biri de ‘Oda’ adlı öyküsüdür. Bu çalışmada onun “Oda” adlı öyküsünden yola çıkılarak
etik model üzerinden eleştirel bir analiz yapılması amaçlanmıştır. Sartre’ın, hikâye kahramanı olan Eve ve onun
yaptığı tercihler ile şekillenen öyküsünde ana tema olarak insan özgürlüğünün tek ve en önemli değer olduğu ve
insanın içinde bulunduğu ikilem durumu ile bu ikilem karşısında yaptığı tercihi konu edilmiştir. Sartre’a göre,
yaşamda her an seçimlerle karşı karşıya geliyoruz. Bu durumda bir tercihte bulunmak zorundayız. Öyküde Eve de,
seçeneklerle karşı karşıya gelmektedir. Bu çalışmada öykünün başkahramanı Eve’nin karşı karşıya kaldığı ikilem
durumu ve bu durum karşısında verdiği karar üzerinden Sartre’ın sunduğu etik model analiz edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın sonunda Sartre’ın, insanlığa sunduğu etik modelin yetersiz olduğu yönünde değerlendirmede
bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Özgürlük, etik, değer, varoluş

AN ANALYSIS OF THE STORY “ROOM" ACCORDING TO THE ETHICAL MODEL
AS PRESENTED BY SARTRE
Abstract
The French philosopher Sartre, who carried the deep scars of World Wars I and II, defended the freedom of the human,
which he perceived as the highest of values, and he protested against factors that threatened freedoms his entire life,
as well as penning works of different kinds to that end. He has literary works in the media of theater, essays, novels
and stories. Sartre, who portrays the dilemmas of the modern individual in his texts, has written the story “Room” for
this purpose as well. This study aims to critically evaluate the ethical model via his story “Room”. The story, which
is shaped by the protagonist Eve and the choices that she makes, has as its main theme the place of human freedom as
the sole and most important vale, the dilemma the individual finds themselves in, and the choice they make when
confronted with this dilemma. According to Sartre, we are faced with choices in every moment of life, thus we have
to make a choice. In the story, Eve is also confronted with choices. In this study, the ethical model presented by Sartre
is analyzed through the dilemma faced by the protagonist Eve and the choice she makes in face of this situation. In
the conclusion of the study, the model Sartre presents humanity with is found to be insufficient.
Keywords: Freedom, Ethics, values, existence
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Giriş
Aydınlanma döneminden itibaren ilerleme ve özgürlük ideallerine sahip olmaya başlayan Batı
toplumları, bilim ve teknolojiyi bu idealleri gerçekleştirecek araçlar olarak düşünüyorlardı. Bu
dönemden itibaren bilimlere duyulmaya başlanan aşırı güven, bilimler sayesinde her türlü sorunun
üstesinden gelinebileceği savının zihinlere yerleşmesine neden oldu. Ancak bilimlerin
gelişmesiyle birlikte ağır silahların üretilmesi ve bu silahlarla yapılan Dünya Savaşları bilimlerin
aynı zamanda insanlara zararlı da olabileceği kanılarını ortaya çıkardı. Özellikle İkinci Dünya
Savaşı’nda ölenlerin çoğunun sivillerden oluşması ve çok sayıda bireyin özgürlüğünün tehdit
edilmesi insanları yalnızlığa ve çaresizliğe sürükledi. Bu dönemde ortaya çıkan ve iki dünya
savaşının da yakın tanığı olan Jean Paul Sartre (1905- 1980), kaleme aldığı eserleriyle kaos
ortamının içinde çaresiz kalan modern insanın sorunlarına çözümler üretmeye çalıştı. Anti
pozitivist bir yaklaşımla yaşadığı dönemin sorunlarıyla yakından ilgilenen Sartre, geleneksel
düşünürlerden farklı bir yaklaşıma sahip olduğundan farklı bir portre çizmektedir. O, birçok
filozoftan farklı olarak fikirlerini dünyada yankılar uyandıran edebi eserlerle de ortaya koymuştur.
Sartre’ın bu amaçla ele aldığı eserlerden biri de “Duvar” adlı öykü kitabıdır. ‘Duvar’, içinde beş
öykünün yer aldığı bir eserdir. Bu eserde sırasıyla, Duvar, Oda, Erostrate, Özel Yaşam ve Bir
Yöneticinin Çocukluğu öykülerine yer verilmiştir. Bu çalışmada Sartre’ın ‘Oda’ adlı öyküsü onun
sunduğu etik model bağlamında eleştirel bir tarzla ele alınmıştır.
Oda adlı öyküde, sıradan bir Fransız ailesinin kızı olan Eve, şizofreni hastalığına tutulan kocası
Pierre’nin bakımını tek başına üstlenerek onunla birlikte yaşamaktadır. Eve’nin babası, eşi hasta
olduğundan ve kızına acıdığından bu durumdan rahatsızlık duymaktadır. Bu nedenle babası,
Eve’yi, kocasını kliniğe bırakması yönünde ikna etmeye çalışmaktadır. Çünkü babası Eve’nin
sürekli şizofreni bir insan ile yaşamasının felaket olduğunu düşünmektedir. Babası için Pierre nasıl
olsa üç yıl içinde aklını tümüyle yitirecektir. Onun için yapılacak bir şey yoktur. Ancak Eve,
babasına karşı çıkarak Pierre’i sadece iyi günleri için sevmediğini ve onunla birlikte yaşamaya
devam etmeye kararlı olduğunu ifade eder. Görülüyor ki eserde bir ikilem, başka bir deyişle
dilemma söz konusudur. Eve ne yapmalıdır? Eşini kliniğe mi terk etmeli, yoksa ömür boyu eşine
bakıp onunla mı yaşamalıdır? Sartre’ın ifade ettiği gibi, tıpkı bu öyküdeki gibi günlük yaşamda
öyle durumlar vardır ki, iki farklı yol karşımıza çıkar. Bu çalışmada Sartre’ın sunduğu etik model,
Eve’nin yaşamı, özellikle onun karşı karşıya kaldığı ikilem ve yaptığı seçimler üzerinden ortaya
konulmaya çalışılarak içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi metnin içindeki mesajları ya da
anlamları ortaya çıkarması bakımından metni farklı bir biçimde anlamaya olanak sağlamaktadır.
Böylece metin birçok yönden kıyaslanabilmekte, karşılaştırılabilmekte ve farklı biçimlerde analiz
edilebilmektedir (Neuman, 2006, s. 466).
1.Öykünün Özeti
Bilinmedik bir hastalığa yakalanan Bayan Darbedat evden dışarı çıkamamakta, odasında sürekli
anıları yâd etmektedir. Sağlıklı olan eşi Charles ise, haftanın diğer günleri akşama kadar dışarılarda
gezmekte, perşembe günleri ise birer saatini kızı Eve ile geçirmektedir.
Yine bir Perşembe günü Bay Darbedat karısına seslenerek kızları Eve’yi görmeye gideceğini
söyler. Her perşembe olduğu gibi Damat Pierre hakkında konuşmaya başlarlar. Pierre, hikâyede
zaman zaman halüsinasyonlar gören bir şizofreni olarak yer almaktadır. Charles Darbedat, karısına
kızları Eve’nin eşi Pierre ile birlikte yaşamaya devam ederlerse ondan da beter olacağını
söyleyerek endişesini sık sık dile getirmektedir. Ona göre, Eve, kocasını kliniğe, Doktor
Franchot’a bırakmalıydı. Charles, bunun Pierre’in de yararına olacağını söylemekle birlikte,
Pierre’nin kendi türünden insanlarla daha iyi anlaşacağını düşünmektedir. Bu fikri Bayan Darbedat
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da onaylamaktadır. İkisi de Pierre’nin amansız bir hastalığa yakalandığı, iyileşmesinin mümkün
olmadığı, kızları Eve’nin ondan kurtulması gerektiği konularında mutabıktır. Charles Darbedat bu
hususu kızıyla konuşacağını söyler ve dışarı çıkarak kızının evine gitmek üzere yola koyulur.
Eve, babasını kapıda karşılar. Bir şeyler atıştırdıktan sonra Bay Darbedat, kızına biraz konuşmak
istediğini söyler. Eve ile birlikte salona geçerler. Bay Darbedat bir sigara sarar ve yaktığı sigaradan
birkaç soluk çekerek “yavrucuğum” diyerek söze başlar. “Sana açık açık sormak istiyorum. Tüm
bunlar seni nereye götürecek acaba?” der. Eve şaşırmış olsa da sakin görünür. “Tüm bunlar mı?”
diyerek karşılık verir. Bay Darbedat, “onun hasta olduğunu kabullenmek istemiyorsun, bugünkü
Pierre’i görmek istemiyorsun” der. Eve, güçlükle “hasta olduğunun farkındayım, onu olduğu gibi
seviyorum” der. Bay Darbedat “doğru değil, onu sevmiyorsun, ona sadece acıyorsun, Pierre’i
mutlaka kliniğe göndermen gerekir” der. Ancak Eve, ısrarlıdır, “Pierre ile iyi anlaşıyorum,
yanımda kalacak” der.
Kızını ikna edemeyen Bay Darbedat evden dışarı çıkar. Eve ile Pierre evde baş başa kalırlar. Pierre,
üç gün aradan sonra yine halüsinasyonlar görmeye başlar. O, yontuların odaya girmiş olduğunu,
alçaktan ve yavaştan uçuştuklarını görüp korkmaktadır. Eve de aynı hastalığa tutulmuş gibi
davranır. Yontuları görmese de seslerini işittiğini söyler. Eve’nin de, yontulardan korkuyormuş
gibi elleri titrer, dişleri birbirine çarpar. Aslında Eve, Pierre farkına varmasından korkmaktadır.
Pierre yorulduğunu söyleyerek uyumak ister. Pierre gözlerini kapatırken karısına “bir daha
gelmezler, sen de gözlerini kapatabilirsin” der ve uykuya dalar. Eve, Pierre’ye sert sert bakarak,
“nasıl uyanacak acaba?” diye kendi kendine sorar. Bu soru, içini kemirir. Eve, o anda bundan
başka bir şey düşünemez. O, Pierre’in bulanık gözlerle uyanıp karmaşık konuşmaya
başlamasından korkmaktadır. Bunun Franchot’un da söylediği gibi bir yıl önceden başlamaması
gerektiğini düşünür. Eve, Pierre’nin eline doğru eğilip dudaklarını dokundurur ve “o hale
gelmeden öldürürüm seni” der.
2.Varoluş Felsefesi ve Sartre
Nesneden yola çıkan varlıklarla ilgili nesnel doğrulara ulaşmaya çalışan düşüncelere karşı özneden
hareket eden varoluş felsefesi, öznel hakikatlerin önemini vurgular. Geleneksel felsefe gibi varlık
ve tümeller gibi konularla uğraşıp nesnelliği değil, bunun yerine kaygı, yabancılaşma, hiçlik
duygusu gibi hiçbir soyutlamanın konusu olamayacak insana özgü hakikatleri ele alır (Cevizci,
1997, s. 698- 699). Başka bir deyişle varoluşçuluk, temeline insanı koyan ve insan düşüncesini
temel alan bir akım olarak doğmuştur. Bu nedenle ana teması somut insan yaşamıdır (Bender,
2009, s. 30). Varoluşçu felsefe bir yönüyle Marksizm’e benzemektedir. Her ikisi de kendi içinde
bir devinim isteyen ve eşitlenmeye inanan bir süreci ön görür (Çelik, 2011, s. 47).
Varoluşa ilişkin temel kabullerden biri de varlığın özden önce gelmesi durumudur. Bunun
temellendirmesi de “çünkü seçmek için önce var olmak gereklidir” şeklinde yapılmıştır. Her ne
kadar belli şartlar içinde olsak da bu şartlar içinde kendi tercihlerimizi kendimiz yapıyor olmamız,
yani insan olmanın bir getirisi olarak bir bilince sahip olmamız nasıl davranacağımızı kendimizin
belirliyor olması durumunu doğurmaktadır. Buradaki asıl önemli nokta seçmenin getirdiği
özgürlüktür. Ortaya çıkan metafor ise “seçmemek” kavramının varlığıdır. Sadece insanın seçmeme
özgürlüğü vardır ve insan bunu diğer varlıklardan farklı olarak sahip olduğu bilince borçludur.
Ancak seçmeme durumunun da bir tercih olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durumun bile
bir bilinç tercihi olduğu görülmektedir (Bender, 2009, s. 25).
Varoluş felsefesinin öncülerinin Augustinus, Pascal, Montaigne olduğu söylenebilir. Öte yandan
modern dönemde ortaya çıkan Danimarkalı filozof Kierkegaard’ın insanın evrende yalnız olduğu
ve bağları olmayan bir biçimde yaşadığı yönündeki düşünceleri onun günümüzdeki
varoluşçuluğun öncüsü olarak tanınmasına neden olmuştur. Zira Kierkegaard’a göre “ben” ve
“varoluş” birbirinden ayrılamaz bir bütün halindedir. Diğer bir deyişle Tanrı ve ölüm arasında
çaresiz ve savunmasız kalan birey yalnız başına kalmıştır (Hançerlioğlu, 1996, s. 443).
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Kierkegaard’ın bu düşüncesinden hareketle Karl Jaspers varoluş felsefesine ilişkin görüşlerini
kavramsallaştırmıştır (Sökmen, 2013, s. 43). Kierkegaard ve Nietzsche’den etkilenen Jaspers,
varoluşa ilişkin düşüncelerin akademik endişelerin yönlendirmesinin doğru olmadığını savunan
bir noktada karşımıza çıkmıştır. Ona göre bu varoluş ders ve öğreti niteliğinde değil, tam tersi
insanın aslını bulmasını sağlayan ve varlığı için gerekli olan bir eylem olarak kalmalıdır (Kayra,
2006, s. 16).
Varoluşçuluğu ilk defa tanımlayan filozof ise Sartre’dır. Sartre varoluşçuluğa oldukça fazla anlam
yüklemektedir. Ona göre varoluşçuluk ciddi bir ilgi alanı olarak aydınlar sayesinde gelişecek ve
yaygınlaşacaktır (Sökmen, 2013, s. 42). Sartre’ın felsefesinde birey varoluş sürecinde kendiyle baş
başadır (Çelik, 2011, s. 44). Çünkü Sartre için belirleyici olabilecek hiçbir şey yoktur. Diğer bir
deyişle eğer Tanrı yoksa insanı bağlayan ve engelleyen hiçbir şey yoktur (Sökmen, 2013, s. 49).
İşte bu yüzden belirleyici herhangi bir unsuru bulunmayan birey bulunduğu alan içinde öyle ya da
böyle karar vermesini gerektiren bir özgürlüğe mahkûmdur. Bu mahkûmiyet içerisindeki
sorumluluk ile birlikte yaşamaktadır (Sarıoğlu, 2008, s. 251).
Sartre düşüncelerinde pek çok görüşü bir araya getirmiştir. Nietzsche’nin yeni insanını, Husserl’in
fenomenolojisini, Marks’ın kuramını ve Hegel’in metafiziğini aynı potada eritmiştir (Sarıoğlu,
2008, s. 251). Nitekim Sartre yeni bir insan tipi öngörmektedir. Çünkü değer mekanizması artık
yıkılmıştır ve tüm kaygılardan bağımsız yeni bir insan tipi gereklidir. Bu yeni insan tipi Tanrı’dan
dönen yüzünü yine insana çevirecektir. Bu noktada Sartre, Kierkegaard ve Jaspers’ın varoluşçu
düşüncesinden ayrılmakta ve hümanist ateist bir varoluşçu olarak karşımıza çıkmaktadır (Sökmen,
2013, s. 48).Bununla birlikte Sartre, düşünce sisteminde insanın özüne ilişkin unsurlara en çok
değer veren filozofların başında gelmektedir. Çünkü ona göre, insan diğer varlıklardan farklı
olarak daha önceden tanımlanamaz, ancak sonradan bir şey olacak ve kendini nasıl yaparsa öyle
olacaktır. İnsan ancak kendi benliğinde bulunan unsurlarla varlaşmaya doğru atılımlarda
bulunabilir (Sartre, 1999, s. 61- 62). Bu nedenle Sartre, insani unsurlar üzerinden düşünceler
sergiler.
3.Özgürlük Kavramı
Yaşadığı yüzyıla damgasını vuran Sartre, ortaya koyduğu düşünce sistemiyle insanı çok yönlü ele
almış bir filozoftur. Onu çağın en önemli düşünürlerinden biri yapan sadece insanı ele alan düşünce
sistemi değil aynı zamanda çok yönlü kimliğidir. Sartre insanın yaşadığı karmaşayı, bunalımları,
yalnızlığı ve çaresizliği aynı zamanda edebiyatçı bir kimlik ile de ortaya koymuştur. Bu durum
onu sadece felsefe alanında değil aynı zamanda edebiyat alanındaki kendine özgü yansımalarıyla
da önemli bir noktaya getirmiştir (Sayın, 2013, s. 122; Özcan, 1991, s. 194). Sartre’ın edebi
eserlerinin de ana teması insan varlığına ilişkindir.
Sartre (1999, s. 63)’a göre, diğer varlıklardan farklı olarak insanın varoluşu özden önce
geldiğinden ne olduğundan sorumludur. Böylelikle insan varlığının sorumluluğunu omuzuna
yüklemektedir. İnsan bir partiye girmek, evlenmek, kitap yazmak isteyebilir ve tüm bunlar insanın
seçimler yapabilme olanağına sahip olmasıyla mümkündür. Başka bir deyişle insanın özünü
belirlemek mümkün değildir.
Özü belirlenmiş insan tercihlerde bulunamayacağından asla kendisi olamayacaktır. Sartre’a göre
hayatta bizi herhangi bir şey olmaya zorlayan sistem karşısında sergilediğimiz duruş asıl
kimliğimizi bulmamızı sağlayacaktır. Kişi ancak böylelikle kendisini bulacaktır (Biçer, 2013, s.
429; Sayın, 2013, s. 123).
İnsanın kendini belirlemede aktif rolünü vurgulayan Sartre’ın temel çıkış noktası, insan varlığı ile
öteki nesnelerin varlığı arasındaki farklılıktır. Örneğin bir masa, imal edilmeden önce belirli bir
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amacı olan bir şey olarak tasarlanmıştır. Ancak insanın bu varlıklardan farklı olarak önceden
belirlenmiş bir özü yoktur. Ayrıca insan, diğer varlıklardan farklı olarak bir bilince sahiptir. Başka
bir deyişle insan bilinçli bir öznedir. Bilinçli bir özne dünyadaki şeylere varlık vermese de bir
anlam verebilir. İnsanın seçimler yapabilmesi de bilince sahip olmakla mümkündür. Bu bağlamla
ele alındığında Sartre’ın özgürlükten kastettiği şey seçimler yapabilme özgürlüğüdür (Cevizci,
1997, s. 598-599). Söz konusu seçimleri yaparken kuşkusuz insanı geçmiş yaşantıları
etkileyecektir. Ancak Sartre’ın özgürlüğü tam bu noktada devreye girmektedir. Üzerinde etki eden
tüm unsurlar karşısında insan, kendini bulma yönünde bir tercih yapmalıdır. Bu inşa süreci insan
üzerinde bir ağırlık, bir bunalım oluşturabilir. Ancak sancılı da olsa insanın yaşamının tamamı
onun yaptığı seçimler ile şekillenmiştir. Şimdiyi bile değiştirebilme ihtimali diğer bir deyişle her
an seçim yapabilme gücü insanı özgür kılan niteliktir (Çelik, 2011, s. 46).
Sartre (2013, s. 608-609)’ın özgürlük tanımında seçmek ve yapmak arasında bir ayırım yoktur. Bu
bağlamda özgür olmak deyişi, istenen şeyi elde etmek değil, istemeye kendi kendine karar vermek
anlamını taşımaktadır. Başarı ya da başarısızlığın özgürlük için hiçbir önemi yoktur. Sartre’ın
özgürlük kavramı için ele aldığı yegâne kavramı, seçimin özerkliği, daha açık bir ifadeyle kendi
başına karar verebilmektir.
Öyküdeki Eve de, bakıma muhtaç olan Pierre ile birlikte yaşadığından ve onun bakımını tek başına
üstlendiğinden tutuklu gibi bir hayat sürmektedir. Ancak Sartre’ın felsefesine göre, bu Eve’nin
özgür olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Eve, Pierre ile birlikte yaşamaya devam etmeye kendisi
karar vermektedir. Babası, ona Pierre’yi kliniğe bırakmasını önerdiği halde, Eve, bunu
reddetmektedir. Eve’nin tek başına yaşama olanağına sahip olduğu öyküde görülmektedir. Ancak
Eve, Pierre ile birlikte yaşamayı ve onun hastalığına ortak olmayı kendi seçmiştir.
Eve’nin durumu hapishanedeki bir tutuklu ya da mahkûmun durumuna benzese de Eve, bir
mahkûmdan daha fazla olanağa sahiptir. Sartre (2013, s. 609)’a göre, bir mahkûmun hapishaneden
çıkmakta özgür olduğunu söyleyemeyiz. Bunu söylemek saçma olur. Hatta serbest bırakılmayı
temenni etmekte de her zaman özgür olduğunu da söyleyemeyiz. Ama onun firar etmeye teşebbüs
etmekte özgür olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tutuklu ya da mahkûm, içinde bulunduğu koşullar
ne olursa olsun kaçışını projelendirebilir.
İnsanın özgürlüğünü, seçimlerde bulunabilme özgürlüğü olarak gören Sartre (2013, s. 610),
özgürlüğün kendisinin seçilemeyeceğini iddia eder. Ona göre, biz özgür olmayı seçmedik, Çünkü
özgür olmama imkânına sahip değiliz. Bu bağlamda biz, özgürlüğe mahkûmuz.
İnsan günlük hayatında sürekli seçimler yapmaktadır. Bu durumda şu soru akıllara gelebilir. Hiçbir
şeyi seçmeyen seçim yapmamış mı olur? Sartre’a göre seçim yapmayan da aslında bir şey seçmiş
demektir. Çünkü hiçbir şey seçmemek de herhangi bir seçimde bulunmak başka bir deyişle
seçmemeyi seçmek anlamına gelmektedir (Sartre, 1999, s. 86). Cezaevindeki bir mahkûmun dahi
ontolojik anlamda özgür olduğunu iddia eden Sartre’ın bakış açısıyla ele alındığında Eve’nin de
ontolojik özgürlüğe başka bir deyişle mutlak özgürlüğe sahip olduğu anlaşılabilir. Öte yandan
Sartre’ın düşünce sisteminde seçtiğimizi elde etme anlamında özgürlüğe de yer verilmektedir. Bu
da pratik özgürlük olarak adlandırılmaktadır (Akgündüz, 2013, s. 253). Pratik özgürlük olanaklı
olmadıkça mutlak özgürlüğün de anlamsız olacağını iddia eden Sartre’ın bakış açısıyla
değerlendirildiğinde Eve’nin sahip olduğu başka olanaklardan da söz edilebilir.
Eve, Pierre’yi babasının sözünü dinleyerek kliniğe bırakmasının dışında sınırlı sayıda da olsa
başka olanaklara sahiptir. Ancak öyküde, Eve’nin Pierre’yi kliniğe terk etme ve onun bakımını
üstlenme olanaklarından başka sadece öldürme olanağına sahip olmasına vurgu yapılmıştır. Bu
olanak, öykünün sonunda, Eve’nin, uyuyan Pierre’nin eline dudaklarını dokundurup sağlığının
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daha fazla bozulmasından endişe ederek “o hale gelmeden öldürürüm seni” demesiyle ifade
edilmiştir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Eve’nin sınırlı da olsa pratik bir özgürlüğe sahip olduğu
ortaya çıkmaktadır.
4.Ahlak Felsefesi
Sartre’ın özgürlük kavramıyla ahlak felsefesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle onun ahlak
felsefesi, özgürlük ve sorumluluk kavramlarına ilişkin düşünceleri bağlamında ele alınmalıdır
(Akgündüz, 2013, s. 24). Sartre (1999, s. 94), Tanrı’yı yok saydığından verili değerlerin olmadığını
düşünmektedir. Bu bağlamda normatif ahlakı da reddetmekte ve değerlerin yaratıcısının insan
olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla değerlerin yaratılmasına neden olan ana unsur özgürlük
olduğu için Sartre, özgürlüğün en yüksek değer olduğunu düşünür. Onun ifade etmek istediği şey,
temelsiz bir varoluşa sahip olan insanın, kendi yaşamını anlamlandırmaya çalışırken bu süreçte
kendisinden başka normlara başvurmadan yaşamını kendi başına yaratması gerektiğidir. Sartre’ın
ahlak felsefesinin en temel niteliği, özgürlüğün en yüce değer olarak kabul edilmesidir
(Akgündüz, 2013, s. 114-115).
Hristiyanlık eleştirisi üzerinden tüm ahlaki normları reddeden Sartre (1999, s. 70-71) ‘a göre,
Katolikler, ahlakın var olduğunu ifade ederler ancak onların bile ahlaki normları belirsizdir. Çünkü
günlük hayatta genelde iki yol karşımıza çıkar. Yolların ikisi bir arada seçilemez, bunlardan birini
seçmek gerekir. Sartre, bu duruma öğrencisinin İkinci Dünya Savaşı döneminde başından geçen
bir olaydan örnek verir:
“Öğrencim bir gün yanıma geldi. Düşmanla işbirliğine yanaştığı için annesi babasıyla
bozuşmuştu. Ağabeyi ise 1940’ta bir Alman saldırısında ölmüştü. Delikanlı, biraz ilkel ama
soylu bir duyguyla, kardeşinin öcünü almak istiyordu. Gelgelelim annesinin ondan başka
kimsesi yok. Kocasının yarı ihanetinden ve büyük oğlunun ölümünden dolayı adamakıllı
üzgün. Tek tesellisi küçük oğlu, tek dayanağı o şimdi. Genç adam için o anda seçilecek iki
yol var: Birincisi ;İngiltere’ye geçerek Özgür Fransız Kuvvetleri’ne katılmak, yani
annesinden ayrılmak; ikincisi annesinin yanında kalarak onun yaşamasına yardım etmek,
yani savaştan kaçmak” (Sartre, 1999, s. 70-71) .

‘Oda’ adlı öyküde de benzer bir ikilem konu edilmiştir. Eve için seçilecek iki yol vardır: Birincisi:
Annesi ve babasının sözünü dinleyerek kocası Pierre’yi kliniğe bırakacak ve böylece bilinmedik
bir hastalığa yakalanan annesinin yaşamasına yardım edecek, ikincisi; Pierre’in yanında kalarak
onun yaşamasına yardım edecek ve bu durumda babası ve özellikle de hasta olan annesi için hiçbir
fedakârlıkta bulunamayacaktır.
Öyküde bir yanda sevgi, duygusallık ve bağlılık ahlakı, öbür yanda ise daha kuşkulu bir büyüklere
itaat ahlakı vardır. Sartre (1999, s. 71-72)’a göre, bunlardan birini seçmek gerekir. Ancak bu seçişi
yapması için kim yardım edecektir? Burada Hristiyanlık öğretisi yardım edebilir mi? sorusu
sorulabilir. Sartre, bu soruya ‘hayır’ cevabını verir. Çünkü Hristiyanlık insanlara, “acıyın,
yakınlarınızı sevin, kendinizi düşünmeyin, en çetin yol, en yararlı olanı hangisiyse onu seçin” der.
Ancak Sartre’a göre, en çok yararlı olanı önceden bilmek her zaman mümkün değildir. Ayrıca
hangisi daha çok acınacak haldedir? Geleceği bilmediğimizden bundan emin olmak da mümkün
değildir.
Sartre’ın felsefesi bağlamında düşünüldüğünde öyküde de en yararlı seçimin hangisi olduğunun
belirsiz olduğu anlaşılmaktadır. Bay Darbedat Pierre’in üç yıl sonra aklını tümüyle yitireceğini
iddia etmektedir. Bayan Darbedat da bir hastalığa yakalandığından kendisini odasına tutsak etmek
zorunda kalmıştır. Sartre (1999, s. 72), Hristiyanlık öğretisinin seçimlerinde Eve’ye yardımcı
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olamayacağını düşünmektedir. Ayrıca en çok yararlı olan seçimin hangisi olduğu da belirsizdir.
Eve’nin Pierre’yi bırakıp annesinin yanında kalması mı?, yoksa Eve’nin annesine yardım etmek
yerine Pierre ile birlikte yaşaması mı? Hristiyanlık öğretisine daha uygundur, başka bir deyişle
daha yararlıdır? Öyküde Pierre’nin bakıma daha muhtaç olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Bay
Darbedat’ın düşüncesine göre, nasıl olsa birkaç yıl sonra Pierre için yapılacak bir şey yoktur.
Ancak Eve’nin Pierre ile birlikte yaşaması üç kişi için felaket olacaktır. Öyküde Bay Darbedat,
kızı Eve’ye bu durumu şöyle ifade etmiştir:
“İyi ama eğer onu seviyorsan bu, senin için de benim için de zavallı annen için de büyük
bir felaket demektir, çünkü senden gizlemeyi yeğ tuttuğum bir şeyi açıklamak zorundayım
şimdi: Üç yıla kalmayacak Pierre aklını tümüyle yitirecek, tıpkı hayvana dönecektir”
(Sartre, 1993, s. 44).

Sartre (1999, s. 72)’a göre, bunun gibi ikilemde kaldığımız durumlarda mevcut değerler bize kesin
bir yol göstermezler. Çünkü böyle durumlarda genellikle geleceğe ilişkin belirsizlikler mevcuttur.
O halde bize tek iş kalmaktadır; Eve’nin yaptığı gibi içgüdülerimize uymak ve onlara göre
davranmak. Eve Pierre’i sevdiğini söyleyerek içgüdülerine göre hareket etmiş ve onlara uygun bir
biçimde Pierre’in bakımını üstenmiştir. Bununla birlikte Eve, özgürce, başka bir deyişle hiç
kimsenin yönlendirmesi olmadan seçimde bulunarak davranışın sorumluluğunu tek başına
üstlenmiştir. Eve’nin seçimi bireyseldir. Ancak Sartre’a göre, bireysel edimler dahi tüm insanlığı
bağladığından insan seçimde bulunurken davranışın tüm sorumluluğunu üstlenmek durumundadır.
O, buna şöyle bir örnek verir:
“Diyelim ki evlenmek, çoluk çocuk yetiştirmek istiyorum. Bu evlenme yalnızca benim
durumumdan, tutkumdan ya da isteğimden doğsa bile, yine de ben bununla yalnızca
kendimi bağlamış olmuyorum, bütün insanlığı da tekli evlenme (monogami) yoluna
sokmaya, bağlamaya çalışmış oluyorum” (Sartre, 1999, s. 64).

Sartre’ın düşünce sistemi bağlamında değerlendirildiğinde Eve de, evlendikten sonra şizofreniye
tutulan Pierre ile birlikte yaşamaya karar vererek, bu karar özünde Pierre’e olan sevgisinden
kaynaklanmış olsa da, bütün evli insanlara hastalanan eşlerinin bakımını üstlenme yoluna sokmaya
çalışmış olmaktadır.
Sartre felsefesinin bu noktasında sıkıntılı bir durumun varlığından söz edilebilir. Sartre’a göre
insan ne yapıyorsa yapsın yaptığının sorumluluğunu üstlenir, ama ne yaptığının bir öneminin
olmaması sorunlu görünmektedir. O, özgürlük ve sorumluluk meselesini birlikte ele almış, insanı
seçiminden de sorumlu tutmuştur. Ayrıca bireylerin eylemlerinin tüm insanlığı ilgilendirdiğini, bu
nedenle eylemde bulunan kişinin yalnız kendine değil, herkese karşı sorumlu olduğunu
belirtmiştir. Ancak özgürlüğün ve sorumluluğun değerle ilişkisinin kurulamamış olması bu
sorumluluğun içi boş bir sorumluluk olarak kalmasına neden olmuştur (Öztürk, 2016, s. 151-152).
Bu bağlamda düşünüldüğünde eleştirel bir bakış açısıyla şu soru sorulabilir; Eve, hiç kimsenin
yönlendirmesi olmadan özgür iradesiyle ve davranışın tüm sorumluluğunu üstüne alarak Pierre’i
kliniğe bıraksaydı, bu eylemin de Sartre’ın düşünce sisteminde etik bir eylem olarak
nitelendirilmesi mi gerekecekti? Felsefesi bağlamında düşünüldüğünde Sartre’a göre, kuşkusuz bu
eylem de etikti. Çünkü o, insanın asla kötüyü seçmediğini iddia eder. İnsan ya iyiyi ya da iyi
olduğunu sandığı şeyi seçer. Bununla birlikte Sartre’a göre değer olmadığından bu eylemin kötü
olarak nitelendirilmesine neden olan hiçbir ölçütten de söz edilemez. Zira o, değeri yararsızca
mutlak olup kutsallaşmayı arzulayan bilinçli varlığın, insanın içsel boşluğunu dolduran bir unsur
olarak tanımlar (Pehlivan, 2015, s. 110–111). Sartre, değerin varlıkların türüne ilişkin düşüncesini
ise şöyle ifade eder:
“Değerin varlığı değer olmaktır, yani varlık olmamaktır. Dolayısıyla değerin değer olarak
varlığı, varlık olmayanın varlığıdır. Şu halde değer kavranamaz gibi görünüyor: değeri
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varlık gibi ele almak gerçekdışılığını tümüyle bilmezden gelmek ve onu sosyologların
yaptığı gibi herhangi bir olgusal gereklilik haline getirmek tehlikesiyle karşılaşırız. Bu
durumda varlığın olumsallığı değeri öldürür” (Sartre, 2013, s. 156).

Görülüyor ki Sartre (2013, s. 156), aşkın değerleri, fiziksel varlığın ötesinde bir varlık olarak
görmektedir. Değeri, metafiziksel bir varlık olarak görüldüğünü ancak özünde tamamen insan
yaratması olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla Sartre’ın değere ilişkin bu düşüncesi, ulaşılan
nihai bir sonuç değildir. Tanrı’nın yokluğu fikrinden zorunlu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
ele alındığında Sartre’ın, değerin yokluğu fikrine akli delillerle ulaşmadığı anlaşılmaktadır.
Öte yandan Sartre, Tanrı’nın yokluğu fikrine de akli delillerle ulaşmış değildir. Yalnızca Varlık
ve Yokluk” adlı eserinde kendi kendisinin temeli olan varlık kavramının çelişkili olduğunu ifade
etmiştir. Aynı değer konusunda olduğu gibi Tanrı konusunu da fenomenal bir alanda ele almıştır.
Bu alanda çelişkiye ulaşılması doğaldır. Fenomenal alanın dışında herhangi bir mantıksal izah
çabasına da girmemiştir. Dolayısıyla Sartre, önce Tanrı’nın olmadığına kendisini inandırmış sonra,
etik düşünce sistemi de dâhil tüm sistemini bu iddia çerçevesinde kurmuştur (Gürsoy, 1991, s.
106-107).
5.Sonuç
Ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri olan değer, bir ölçüt olarak iyi ile kötü arasındaki
ayrımı içerir. Bununla birlikte değer, ahlak felsefesinde insan davranışlarına ilişkin bir ölçüt olarak
kabul edilir. Felsefe tarihindeki filozoflar, ahlaka ilişkin düşüncelerini değerler üzerinden ortaya
koymuşlardır. Bunlar arasında en çok bilinenleri, hazzı değer olarak gören hedonistlerin yer aldığı
Kireneliler ve Epikürosçuluk Okulu temsilcileri ile Stoa Felsefecileri, Gazali, Kant ve Faydacı
Ahlak Geleneği temsilcileridir. Bu düşünürlerin hepsindeki ortak nokta, ideal değerlere sahip
olmalarıdır. Ancak Sartre, değerin tamamen insan yaratması olduğunu düşünmekte aşkın hiçbir
değeri ölçüt olarak kabul etmemektedir.
Öte yandan Sartre, ahlak söz konusu olduğunda her insanın korunmaya gereksinimi olduğunu
düşündüğünden hümanist bir bakış açısıyla hayatı boyunca çeşitli aktivitelerde bulunmuştur. Ona
göre, bu hümanizmin kendisi aslında insanı ve insanın özgürlüğünü en yüksek değer olarak kabul
eden bir idealdir. Hiçbir aşkın değeri kabul etmeyen bir filozofun insanın özgürlüğünü değer olarak
kabul etmesi nedeniyle buradan mantıksal delillerle şöyle bir sonuca ulaşılmaktadır: O halde
hümanizm de insan yaratmasıdır. Şüphesiz Sartre da bunu savunmaktadır. Hümanizmin kendisi
bir değer ise hümanizm üzerinde temellendirilen bir değerler sisteminin yaratılması da olanaklıdır.
Sıkıntılı durum bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Sartre, böyle bir değerler sistemini
temellendirmemiş, sadece insanın özgürlüğünün tek değer olduğunu iddia etmiş ve daha öteye
gidemediğinden insanların kendilerine göre yaşadıklarında huzur bulacakları sağlam bir ahlak
sistemi kuramamıştır.
Oda adlı öyküde de bu güçlüğü görmek mümkündür. Bu öyküde, ikilimde kalan Eve’nin seçimi
söz konusudur. Sartre’a göre, Eve ne tercihte bulunursa bulunsun, eğer özgür iradesiyle tüm
sorumluluğunu üzerine alarak seçimde bulunuyorsa onun bu davranışı etiktir. Ancak Eve’nin
tercihte bulunurken tamamen içgüdülerine göre hareket etmesi ve her şeyin sorumluluğu üzerine
alması onu bir bunalım haline sürüklemiştir. Öyküde Eve, “zaman zaman deliriyorum. Ama hayır
delirememem ben. Sadece sinirleniyorum o kadar” diyerek” bu huzursuzluğunu ifade etmiştir.
Oysa geçmişten günümüze kadar insanlara sunulan neredeyse tüm ahlak modellerinin en önemli
amaçlarından biri, insanın yaptıkları eylemler sonucu duyacakları bir dinginliğe, başka bir deyişle
bir tür iç huzura sahip olmalarıdır. Ancak Sartre, ne yaparsa yapsın hiçbir insanın kötü hislerden
arınamayacağını düşündüğünden böyle bir amaç dahi edinmemiştir.
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Sartre’ın edebi eserlerinde konu ettiği tüm kahramanları genellikle kendi varlığına ve diğer
varlıklara ilişkin sorgulamalar yapan tipler olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim günlükler
şeklinde yazılmış “Bulantı” adlı romanında da Sartre, Roman karakteri Roquentin’in varlıkları
sorgulamaya başladıktan sonra duyduğu bulantı hissi ile bu hissin onda yarattığı değişimlerini ele
almıştır. Onun eserlerinde karakterler, sıradan bir hayat sürdürmesine rağmen birçok hissi yoğun
bir biçimde yaşamaktadırlar. Karakterlerinin hiçbiri toplum tarafından kabul gören meşhur bir
kahraman olma eğiliminde değillerdir. Daha çok var olma ve varlıkları sorgulama sancıları
yaşayan tiplerdir.
Sartre’ın “Bulantı” adlı romanında ilk defa ortaya koyduğu kötü hislerin diğer eserlerinde de
yansımalarını bulmak mümkündür. Onun tüm edebi eserlerinde insanlar umutsuzluk, tedirginlik,
hayal kırıklığı gibi psikolojik durumlara maruz kalmış ve bu ruh hallerinden hiçbir zaman
kurtulamamışlardır. Sartre, özetle değerden yoksun bir etik model sunmaya çalışmış, ancak bunda
da istenilen bir sonuca varamamıştır. Bu durum bize, değerlerden soyutlanmış mazbut bir ahlak
fikrine sahip olunmasının çok zor, belki de mümkün olmadığını göstermektedir.
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ÜRETİM HATTI TASARIMINDA
DEĞER AKIŞ HARİTALAMA TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
Emre Bilgin SARI
Öz
Üretim işletmeleri, faaliyetlerini iyileştirmek ve daha iyi sonuçlara daha düşük maliyetler ile ulaşabilmek için devamlı
bir arayış içerisindedir. Yalın üretim, işletmeler için israfı ortadan kaldırarak, ekonomik ve kaliteli ürünler elde etmeye
yönelik öneriler sunarak işletmeler için iyileştirme kapısını oluşturmaktadır. İyileştirme çalışmalarının başlayabilmesi
ise problemin ortaya çıktığı noktanın tanımlanmasından geçmektedir. Değer Akış Haritalama işletmeler için sürekli
iyileştirme felsefesini uygulamada kullanılabilecek etkili bir tekniktir. Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde değer
akış haritalama yöntemini uygulayarak değer katan ve değer katmayan işlemlerin ayrıştırılması ve işletmenin müşteri
talebini daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılaması için yapılan iyileştirmeler ele alınmaktadır. Bu amaçla, işletmenin
mevcut verilerine uygun şekilde mevcut durum akış haritası çizilmiştir. Mevcut durumda, çok fazla yarı mamul stoku
bulunması, hammaddenin siparişten sonra geliş süresinin uzun olması, ürünlerin hatlarda izlenebilirliğinin zor olması,
sipariş değişikliğinin çok olması ve bazı üretim süreçlerinde yaşanan darboğazlar nedeniyle teslim sürelerinin uzaması
gibi problemler tespit edilmiştir. Bu problem noktalarında, üretim birimlerinin her biri için takt zamanları belirlenerek,
uygun noktalarda dengelenmiş üretim akışı tasarlanacak şekilde iyileştirmeler yapılmıştır. Planlama ile ürünün eş
zamanlı akışını sağlayacak ilkeler belirlenip, yalın üretim akışını tasarlayarak gelecek durum haritası çizilmiştir.
Tasarlanan gelecek duruma ulaşmak için gereken iyileştirme hedefleri belirlenerek, muhtemel kazanımlar
hesaplanmıştır. Mevcut ve gelecek durum kıyaslaması yapılmıştır.
Anahtar Kavramlar: Değer akış haritalama, üretim hattı tasarımı, talep karşılama problemi
JEL Kodları: M11, L60

USE OF VALUE FLOW MAPPING TECHNIQUE IN PRODUCTION LINE DESIGN
Abstract
Manufacturing enterprises are in a continuous research to improve their operations and achieve better results at lower
costs. Lean manufacturing creates the improvement gates for businesses by offering proposals for obtaining economic
and quality products by eliminating wastes for businesses. The improvement can be started is due to the definition of
the point where the problem arises. Value Stream Mapping (VSM) is an effective technique that can be used to
implement the philosophy of continuous improvement for businesses. In this study, the improvements are discussed
for the business can meet the customer demand more quickly and easily while applying a DAH method in a production
operation to separate value-added and non-value-added transactions. For this purpose, the current flow map has been
drawn up in accordance with the operator's current data. In the current situation, problems such as the presence of too
many semi-finished stocks, long delivery times after ordering, difficulty in traceability of the products in the lines,
large order changes and bottlenecks in some production processes have been identified. At these problem points,
improvements were made so that the production times for each of the production units were determined and the
balanced production flow at the appropriate points was designed. The principles that would provide simultaneous flow
of the product and the planning were determined and the future situation map was drawn by designing the lean
production flow. Possible improvement objectives were determined and possible gains were calculated to achieve the
designed future situation. Comparisons of current and future situation have been made.
Key Words: Value flow mapping, production line design, demand fulfillment
JEL Classifications: M11, L60
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Giriş
Günümüzde, hayatın her alanında günden güne artarak çoğalan değişiklikler, teknolojik
gelişmelerin gerektirdiği yenilikler ve bu doğrultuda artan müşteri talepleri nedeniyle oluşan ağır
rekabet ortamı, işletmelerin sektörlerinde söz sahibi olabilmeleri için çeşitli iyileştirmeleri hayata
geçirmelerini gerektirmektedir. Üretim işletmelerinin, süreçlerini geliştirmek, maliyetlerini
azaltmak ve müşteri isteklerine cevap verebilmek için sürekli olarak operasyonlarını iyileştirme
gereksinimini karşılamaya uygun olarak ise “Yalın Üretim” sistemi önerilmektedir. Yalın üretim
sistemi, stokların azaltılmasından çevrim süresinin kısaltılmasına, üretim hattı dengelenmesinden
darboğazların ortadan kaldırılmasına, tek parça akışının sağlanmasından israfın ortadan
kaldırılmasına kadar pek çok iyileştirmeyi içinde barındırmaktadır. Bu noktada iyileştirme
çalışmaları günümüzün çağdaş üretim sistemlerinin başında gelen yalın üretimden bağımsız
düşünülememektedir.
Yalın üretim sistemi içinde yer alan birçok uygulama ile birlikte bütünlüğünü koruyarak ele
alındığında anlam ifade etmektedir. Bu uygulamalar, işletmelerin müşteri gözünde ürüne değer
katmayan faaliyetleri ortadan kaldırmalarına yönelmektedir. Ayrıca yalın üretim uygulamaları,
israf olarak bilinen ve değer katmayan faaliyetlerin tespit edilerek iş süreçlerinden çıkarılmasına
olanak sağlamaktadır. Bu uygulama, işletmenin müşteri memnuniyetini sağlarken maliyet
tasarrufuna gitmeye imkân tanıması açısından önemli görülmektedir. Bir işletmede, üretim
faaliyetleri için gerekli ve gereksiz işlemlerin birbirinden ayrılması ve üretimin yalınlaştırılması
uygulamaları, ürüne değer katan ve katmayan faaliyetlerden oluşan değer akışının analiz edilmesi
ile yapılmaktadır (Wang ve Yuan, 2009: 2). Yalın üretim için, değer akışlarının analiz edilmesinde
kullanılan en önemli teknik ise, “Değer Akış Haritalama” tekniğidir.
Değer akışı ilk olarak 1990 yılında Womack, Jones ve Ross tarafından “Dünyayı Değiştiren
Makine” kitabında kullanılmış ve sonrasında 1996 yılında “Yalın Düşünce” kitabında tartışılmış
bir kavramdır. Değer akış haritalama ise, bir işletmede yer alan kayıpların belirlenmesinde ve
analiz edilmesinde kullanılan bir yalın üretim uygulaması olarak bilinmektedir (Wolniak ve
Zasadzien, 2014). Değer Akış haritalama tekniği ile üretim sürecinde hangi faaliyetlerin değer
oluşturduğu görülür hale gelmektedir.
Bu çalışmada, bir üretim işletmesinde değer akış haritalama yöntemini uygulayarak değer katan
ve değer katmayan işlemlerin ayrıştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma giriş bölümünden sonra
kavramsal çerçeve ile devam edilmektedir. Kavramsal çerçeve ile ileride bahsi geçen konular
hakkında temel bilgiler sunulmaktadır. Ardından literatür taramasına yer verilmekte ve değer akış
haritalama ile yapılan çalışmaların çeşitliliğine dikkat çekilmektedir. Yöntem olarak değer akış
haritalama yöntemi detaylı olarak açıklandıktan sonra, çalışmanın uygulama kısmında ele alınan
işletmenin müşteri talebini daha hızlı ve kolay bir şekilde karşılaması için yapılan iyileştirmeler
açıklanmaktadır. Bu kapsamda ele alınan iyileştirme alanına ait mevcut durum ve gelecek durum
haritaları çizilere, mevcut durumda süreçte değer katmayan faaliyetler ve süreler tespit edilerek
gelecek durum haritası için önerilerde bulunulmaktadır.
1. Kavramsal Çerçeve
Yalın Üretim
Yalın üretim sistemi, işletmelere rekabet avantajı sağlayan çağdaş yaklaşımlardan birisidir. İkinci
Dünya savaşı sonrasında Toyota’nın rakiplerini inceleyerek onların üretim avantajlarını ve kendi
mevcut koşullarını göz önüne alarak, belirli amaçlara ulaşmak üzere ülkesinin kültürü ile
harmanlaması sonucunda kendi yöntem ve tekniklerini geliştirmesi ve bu yöndeki sürekli
iyileştirme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
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Morgan ve Liker’e (2007:19) göre; “Yalın üretim; daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz; daha az
mekâna, buluşa ve çalışma saatine ihtiyaç duyan; israflı uygulamaları ortadan kaldıran bir üretim
sistemidir.” Yalın üretimde, atölye tipi üretimin emek yönlü çeşitliliği ve seri üretimin avantajları
birleştirilmektedir. Bu birleşme ile atölye tipi üretimin yüksek maliyetinden ve seri üretimin
katılığından sakınılmış olunmaktadır. Yalın üreticiler, çok çeşitlilikte ürün hacimleri üretebilmek
için, işletmenin her alanında çok yönlü olarak geliştirilmiş işgücü çalıştırarak, yüksek esnekliğe
sahip ve otomasyonu her geçen gün artan makineler kullanmaktadır (Womack vd; 1992:13). Yalın
üretim; kalite, güvenlik, üretkenlik, maliyet düşürme, satışlar, pazar payı büyümesi ve pazar değeri
konularında rakiplerini her zaman geride bırakmak için işletmelere kılavuz görevindedir (Sperar;
2006: 125).
Yalın üretim, ürün akışı boyunca israfı (katma değer yaratmayan faaliyetleri) tanımlayan ve
ortadan kaldıran sistematik bir yaklaşımı savunmaktadır. Üretim alanında değer katmayan
faaliyetlerin ortadan kaldırılmasının yanında, müşteri siparişi ile müşteriye teslimat arasındaki
süreci kısaltan ve bu süreç boyunca israfı yok eden bir üretim felsefesidir. Bu üretim felsefesi
temel ilkeler üzerine kurulmuştur.
Yalın üretim gerçek gücüne, baştan itibaren ürüne ve sürece yalın ilkeler uyguladığında
ulaşmaktadır. Yalın üretim beş adımlı bir süreçtir (Morgan ve Liker; 2007: 323.). Değer, değer
akımı, akış, çekme ve mükemmellikten oluşmakta ve bu bölümde detaylı olarak açıklanmaktadır.
•

•

•

Değer: Yalın düşüncenin kritik başlangıç noktası değerdir. Womack ve Jones (1998:12),
Değeri tanımlarken ancak nihai müşteri tarafından tanımlanacağını, değer tanımının
anlamlı olması için, müşterinin ihtiyaçlarını belli bir zamanda belli bir fiyattan karşılayan
belli bir ürün cinsinden ifade edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (Womack ve Jones;
1998: 12). Yalın üretimde ilk soru her zaman “Müşteri bu süreçten ne bekliyor?” sorusudur
ve değeri tanımlayan bu sorunun cevabıdır (Liker; 2005:51).
Değerin tanımlanması aşamasında, ürünün belirli özellikler ve yetkinlikler ışığında
üretilebilmesi için gerekli olan işlemlerin ortaya çıkarılması diğer değer katmayan
işlemlerin belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardımcı olunmasıdır. Böylelikle değer
katmayan faaliyetler için emek ve kaynak israfının önüne geçilerek hedef maliyet
hesaplanacaktır. Bu aşama, değerin belirlenmesi ve israfın önlenmesi aşaması için kritik
bir noktadır (Womack ve Jones; 1998: 17 - 40).
Değer Akımı: Ürünü geliştirme, sipariş alma ve imalat aşamalarını sorgulamak,
iyileştirmek ve giderek mükemmelleştirmek için öncelikle bu adımları doğru tanımlamak
analiz etmek ve birbirleriyle ilişkilendirmek gerekmektedir. Geçmişteki yönetim
yaklaşımları, büyük ölçüde bütünlüklerin, süreçlerin, departmanların ya da işletmelerin
yönetimine odaklanarak birçok ürünü birlikte değerlendirme yaklaşımını takip etmektedir.
Asıl amaç ise ürünlerin ayrı ayrı değer akımı yerine bütünleşik yönetebilme becerisi
kazandırılmasıdır (Womack ve Jones; 1998: 17 - 43).
Akış: Her ürün veya hizmetin akış yolu basit ve doğrudan olmalıdır (Spear ve Bowen;
1999:98). Eğer bir üründen diğerine geçiş işlemi üretim zamanında bir kayba yol açıyorsa
ya da herhangi bir makine üretim dışındaki makinelerle uyumlu hızda çalışmıyorsa,
muda(israf) var demektir.
Akış düşüncesinde nihai amaç, üretim sürecinin tümünde duraklamaların ve beklemelerin
ortadan kaldırılmasıdır. Değer akımını sağlamak için değeri belirledikten sonraki ilk adım,
belirli bir ürün ya da faaliyet üzerine odaklanmak ve baştan sona kadar bunu gözden
uzaklaştırmamaktır. İkinci adım ise, akışı engelleyen her ne ise bulup ortadan kaldırmaktır.
Üçüncü adım, iş akışında kalitesizlik kaynaklı veya aksamalardan dolayı ortaya
çıkabilecek her türlü geri dönüşün önlenmesine yönelik olarak atılmaktadır. Bu üç adım
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•

doğru bir şekilde uygulandığı takdirde ürünün tasarım, sipariş ve imalat işlemlerinin sürekli
akması sağlanmış olacaktır (Womack ve Jones; 1998: 64 - 77).
Çekme: En basit tanımıyla çekme, sonraki adımdan talep gelmedikçe, önceki adımda ürün
üretilmemesi anlamına gelmektedir. Womack ve Jones’a göre, “çekme düşüncesinin
mantığı, işe müşterinin belli bir ürün için yaptığı taleple başlamak ve ürünün müşteriye
ulaşmasına kadar geçen bütün aşamaları geriye doğru incelemektir.” (Womack ve Jones;
1998: 87).
Yalın üretimde ideal; müşteriye istediği şeyi, istediği zamanda ve istediği miktarda
vermektir (Liker; 2005: 140 - 142). Müşteri süreç bir ihtiyaç sinyali verene kadar tedarikçi
süreç tarafından hiçbir şey üretilmemektedir (Marchwinski ve Shook; 2007:14). Çekme
sistemleri ile sistem içindeki israfların azaltılması ve müşteri beklentilerinin karşılanması
amaçlanmaktadır (Kabadurmuş ve Durmuşoğlu; 2005:3). Yalın üretimde değeri sistemin
içinden çekmeyi öğrendikçe, müşteri siparişlerine anında yanıt verme becerisi de
kazanılmaktadır. Ayrıca talep değiştikçe işletme bu değişime anında uyum sağlamaya
başlamaktadır (Womack ve Jones; 1998: 93).

•

Mükemmellik: Müşterileri ile kuvvetli ilişkilere sahip olan işletmeler, değeri
tanımlamada, bir adım öndedirler. Müşteri isteklerine göre değeri tanımlayıp, akışı ve
çekmeyi güçlendirerek, ürünün sürekli akmasında, müşterilerin gerçek istek ve
ihtiyaçlarına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır. Böylece yalın düşüncenin
beşinci ve son ilkesi mükemmellik ortaya çıkmaktadır (Womack ve Jones; 1998: 25).
Mükemmelliğin herhalde en önemli hızlandırıcısı şeffaflıktır.
Yalınlık şeffaflık ilkesinden ötürü, her şeyin apaçık görüldüğü bir iş ortamı sağlamakta ve
değer yaratmanın en iyi yollarını görülebilir hale getirmektedir. Ayrıca sistem
iyileştirmeleri gerçekleştiren çalışanlara anında ve çoğunlukla olumlu geri bildirim
sağlamaktadır ki bu özellik yalın iş ortamlarını hızlandırıcı en temel unsurlardan birini
oluşturmaktadır (Womack ve Jones; 1998: 26).

Özetle, değer ile müşterinin karşılığını ödemek isteyeceği her şey tanımlamalı, değer akışı ile ürün
bazından değer yaratan ve yaratmayan tüm faaliyetler ayrıştırılmalı, akışın sağlanması ile sadece
değer yaratan adımlar ard arda beklemeksizin yapılmalı, çekme ile bir sonraki operasyon bir
öncekinden parçaları çekmeli ve mükemmellik ile sürekli iyileştirme sağlanmalıdır.
Değer Akış Haritalama
Değer akış haritalama tekniği mevcut ürün değer akışını görmeye ve bu süreçteki israf
kaynaklarını ortaya çıkarmakla birlikte ürün akışındaki iyileştirme noktalarını fark etmeye de
yardımcı olmaktadır. Değer ve israfın birbirinden ayrılmasını kolaylaştıran bu yöntem ile bir
işletmenin rakipleri karşısında fiyat, hız ve doğru ürün konusunda avantajlar sağlanmasına
çalışanlarının etkin ve verimli olmasına ve işletmenin müşteriye odaklanmasına imkan
tanınmaktadır. Üretim işletmelerinde, israfın ortadan kaldırılması ve kaynakların etkin
kullanılması, hammaddenin hızlı bir şekilde ürüne dönüştürülmesi, birden fazla ürünün birbirinin
akışını kesmeyecek şekilde üretilebilmesi, teslim süresinin kısaltılması, maliyetlerin azaltılması,
karlılığın arttırılması ve değer yaratmak amacı ile değer akış haritasının çizilmesi yöntemine
başvurmaktadır.
Değer akışı haritalama tekniği “Toyota Üretim Sistemi” uygulayıcıları tarafından, yalın sistemleri
kurmak için uygulama, planlama, geliştirme, sürecinde mevcut ve gelecek veya “ideal” durumları
göstermek amacıyla kullanılmaktadır (Rother ve Shook; 1999: 1). Tedarik süreci, üretim ve
müşteriye ulaştırma işlemlerini kapsayan bir değer akışı içinde, parça ve yarı mamuller için
malzeme ve bilgi akış süreçlerinin haritalarının çıkarılması ise “değer akışı haritalandırma” olarak
bilinmektedir (Seth ve Gupta; 2005: 44). Değer akış haritası yapmak en basit haliyle mevcut
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durumdaki bilgi ve malzeme akışlarını gözlemlemek, bunları görsel olarak özetlemek ve çok daha
iyi bir performans hedefleyen bir gelecek durum oluşturma sürecidir (Jones ve Womack; 2001:1).
Değer akışı haritalama; süreç aşamaları ile bilgi akışını diğer önemli ilgili veriler ile birleştiren son
derece güçlü bir araçtır. Bu araç uygulayıcılara kaynakların çoğunu mevcut yapan katı bir
uygulama planı oluşturmasını sağlamaktadır (Manos; 2006: 64). Değer akışı haritalama üretim
süreci için yaygın bir temel oluşturmakta ve böylece değer akışını geliştirmek için daha fazla
üzerinde düşünülmüş kararlara kolaylık sağlamaktadır (Abdulmalek ve Rajgopal; 2007: 225).
Değer akışı haritalama Ohno’nun 7 temel israfını temel alan değer katmayan aktiviteleri ve değer
katan faaliyetlerin belirlenmesini içermektedir (Hines vd.; 1998:237).
Yalın açıdan herhangi bir işleme yaklaşırken yapılacak ilk şey süreç boyunca malzemenin izlediği
yolu takip eden değer akımını yakalamaktır. Tam olarak yakalamak için bu yolu baştan sona fiilen
gezmek gerekmektedir (Liker; 2005: 54). Önemli olan değer yaratan bir akışın uygulanmasıdır
(Rother ve Shook; 1999: 5).
Değer akışı haritalandırma ile anlatılmak istenen; müşteriden tedarikçiye ürünün üretim yolunun
izlenerek malzeme ve bilgi akışında yer alan her sürecin dikkatli bir şekilde sembollerle
çizilmesidir. Daha sonra, bir dizi kritik anahtar soru sorarak akışın nasıl olması gerektiğini
gösteren ‘gelecek durum’ haritası çizilecektir. Ürün ailesinin seçilmesi, mevcut durumun
çizilmesi, gelecek durumun tasarlanması ve faaliyet planının hazırlanması, değer akışı
haritalandırmanın temel adımlarını oluşturmaktadır (Birgün vd., 2006: 49). Şekil 1’de
gösterilmiştir.
Şekil 1: Değer Akış Haritalama Basamakları

Kaynak: Dan Jones ve Jim Womack, Bütünü Görmek Genişletilmiş Değer Akışı Haritalama,
Ayperi Okur, Ülkü Kulaç ve Bülent Kılınç (çev.), İstanbul: Yalın Enstitü Yayınları, Versiyon 1.0,
2002, s.1.
Değer akış haritalama tekniği uygulamasında kullanılacak temel ölçütlerin anlamlı bilgiler
üretmesi ve yalın hedeflere zarar verici olmaması gerekmektedir. Seçilen ölçütlerin karar vermek
için yöneticilere doğru bilgi sağlayıcı özellikler taşıması beklenmektedir (Rother ve Shook; 1999:
99). Yalın bir değer akışında kullanılan başlıca değerlendirme ölçütleri şunlardır:
•

Takt zamanı: Takt ritim ya da metre anlamına gelen Almanca bir sözlüktür. Takt müşteri
talebinin hızıdır ve üretim için hedef süredir (Rother ve Shook; 1999: 44). Takt zamanının
amacı üretimin talep ile kesin olarak örtüşmesini sağlamak olarak görüldüğünden yalın
üretimin kalp atışları olarak tanımlanmaktadır (Marchwinski ve Shook; 2007: 93). Bir
hücre içinde tek parçalı akış oluşturulduğunda, bu hücrenin işlemesi için hangi hıza göre
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•

•
•
•

tasarlanması gerektiği, makine kapasitesi, kaç çalışana ihtiyaç olacağı takt süresine göre
belirlenmektedir (Liker; 2005: 128). Takt zamanı hesaplandıktan sonra buna bağlı olarak
makine ve operatör sayısı hesaplanmaktadır.
Çevrim süresi: Bir süreç tarafından parça veya ürün tamamlanma sıklığıdır ve bitmiş
ürünün hücrenin sonuna ne sıklıkla geldiğini ifade etmektedir. Eğer çevrim süresi takt
zamanından daha kısa olursa aşırı üretim olacaktır ve bu durum fazladan operatör
kullanıldığını göstermektedir (Rother ve Shook; 1999: 21).
Katma değer süresi: Müşterinin parasını ödemeye istekli olduğu şekilde ürünü
dönüştüren iş elemanlarının süresi olarak tanımlanmaktadır (Marchwinski ve Shook; 2007:
19.
Değer yaratmayan süre: Müşterinin bakış açısından bir ürüne maliyet ekleyen fakat değer
katmayan faaliyetler için harcanan süredir (Marchwinski ve Shook; 2007: 19).
Akış süresi: Bir parçanın, bir süreçte veya değer akışında başlangıçtan bitişe hareketi
boyunca geçen süredir (Rother ve Shook; 1999: 21).

Değer akışında ayrıca değer katkısı oranı olarak da bilinen değere katılan sürenin toplam iş bitim
süresine oranı olan üretkenlik değerine de önem verilmektedir. İşletmelerin yalın üretime geçiş
dönemlerinde değer anlayışının gelişiminin etkisiyle yukarıdaki ölçütlerde önemli gelişmeler
görülmektedir.
3. Literatür Taraması
Değer akış haritalama tekniği, yalın üretim uygulamalarında sıkça kullanılmakta olduğu için,
literatürde yer alan çalışmalara da pek çok kez konu olmuştur. Tablo 1’de yerli ve yabancı
çalışmalarda değer akış haritalamanın kullanımına ilişkin özetleme yapılmaktadır.
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Tabloda da görüldüğü üzere değer akış haritalama tekniğinin uygulama alanı değişkenlik
gösterebilmektedir. Ayrıca uygulama sonuçları uygulama alanının esnekliği ile birlikte sağladığı
iyileştirmeler bakımından da değer akış haritalama tekniğinin faydaları olarak
açıklanabilmektedir.
4. Üretim Hattı Tasarımında Değer Akış Haritalama Uygulaması
Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren cıvata-somun üretim işletmesi, müşteri memnuniyetini
arttırmak ve çalışmalarını iyileştirmek için üretim alanında yaşanan sorunlara çözüm arayışı
içerisindedir. İşletmenin problemleri, üretim alanında çok fazla yarı mamul stoku bulunması
nedeni gözle görülür hale gelmektedir. Diğer problemler ise, hammaddenin sipariş sonrasında
temin süresinin uzun olması, üretim hatlarında izlenebilirliğin zor olması, bazı üretim süreçlerinde
yaşanan darboğazlar nedeniyle teslim sürelerinin gecikmesi gibi örneklerden oluşmaktadır.
İşletme yalın üretime geçiş aşamasındadır ve yaşadığı olumsuzluklara çözüm bulmak amacıyla
değer akış haritalama tekniği kullanarak problem noktalarını detaylandırmak istemektedir.
İşletmenin bu amaçla izlemesi gereken yol Şekil 2’de özetlenmektedir.
Şekil 2: Çalışmada İzlenen Yol
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4.1. Ürün Ailesinin Seçimi
İşletmenin cıvata ve somun olarak iki ayrı ürün ailesi bulunmaktadır. İşletme yarı mamul stok
miktarının daha fazla olması nedeniyle çalışmaya öncelikle cıvata üretim hattından başlamayı
istemektedir. Bu amaçla cıvata ürün ailesinin geçirdiği ana süreçler incelemeye alınmıştır. Şekil
3’te ürün ailesinin üretim sürecinde geçtiği adımlar gösterilmektedir.
Şekil 3: Ürün Ailesinin Geçirdiği Ana Süreçler

Hammadde olarak gelen demir kangallar öncelikle tavlama işlemi görmektedir. Ardından yüzey
işlem bölümünde kimyasal olarak ilk kaplamaları yapılmakta ve kitle üretimi yapan soğuk
şekillendirme makinelerinde dakikada 200 adet ürün şeklini almaktadır. Ürünler rondela takma
işlemi ile kullanım özelliğine göre şekillendirilmekte ve kaplama ile 3M kaplama işlemlerinde
renk cila parlaklık ve mukavemet özelliğini destekleyici film kaplama yapılmaktadır. Ardından
ayıklama işleminde ürünlerin boyut, form bozukluğu, çatlak kontrolü yapılarak paketlemeye hazır
hale getirilmektedir. Ürünler müşteri talepleri doğrultusunda paketlenerek sevkiyata
gönderilmektedir.
4.2. Mevcut Durum Analizi
Cıvata üretimi ile ilgili problemlerin görüldüğü üretim hattı üzerinde, mevcut durum haritası
oluşturulması amacıyla akış boyunca süreci uygulayan çalışanlarla yüz yüze görüşerek bilgi
toplanmıştır. Elde edilen bilgiler ile süreç haritası çıkarılmıştır. Ardından, teslimattan başlayıp,
akış yönünün tersine doğru çalışılarak kronometre ile ölçüm yapılmış ve değer akışı haritasına
işlenecek mevcut veriler temin edilmiştir. Haritalamanın anlaşılabilir olması için ürün ailesinin
geçirdiği süreçleri kapsayan sade bir gösterimden yararlanılmıştır. Mevcut durum ile ilgili veriler
Tablo 2 ile gösterilmektedir.
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Tablo 2: Mevcut Durum Verileri
Ürün XXX
Yarı Mamul Stok Miktarı

1928 ton

Hammadde Stok Miktarı

3538 ton

Katma Değerli Süre

3,5 sn

Katma Değer Yaratmayan Süre

86,7 gün

Hammaddenin Siparişten Sonraki Geliş Süresi

80 gün

Darboğaz Görülen Süreçler

Kaplama Ayıklama

Değer akışı yaratmak için hedeflenen çekme noktaları stok miktarının fazlaca görüldüğü yerler
olarak belirlenmiştir. Çözüm olarak, işlem aralarında, tavlı veya yüzey işlemli ürünler için,
yardımcı malzemeler, soğuk şekillendirme – ısıl işlem süreçleri için süpermarket yapılması ve
hammadde için kanban kartları kullanılması düşünülmüştür. Ayrıca, çalışma alanından öneriler
toplanarak değerlendirmeye alınmıştır. Sunulan önerilerden değer akış haritalama ile ilgili olanlar;
✓ 5S uygulamalarının yapılması, üretim partilerinin küçültülmesi ve gerekli fikstüraparatların yapımı ile dengelenmiş üretim planının uygulanması
✓ FIFO’nun uygulanması ile işlerin günlük olarak planlanması, tek noktaya göre iş emri
verilmesi ve diğer tüm birimlerin imalatının fiili üretime göre çalışması için sinyal
mekanizmalarının oluşturulması,
✓ Süpermarketlerin kurulması, her parça için minimum maksimum stok seviyelerinin
belirlenmesi ve kanban yerlerinin belirlenmesi,
✓ Kaplama, fason işlemler, ayıklama ve paketleme için planlama bölümü tarafından program
yapılması,
✓ Âtıl stokların (hammadde + bitmiş ürün) değerlendirilmesi, hammaddenin daha sık gelmesi
için alternatif yolların araştırılması
✓ Hammadde taşımasının işletme tarafından organize edilmesi,
✓ TPM çalışmaları başlatılması, kalıp projesinin hızlandırılması, bakımların hızlandırılması
için çalışma yapılması ve üretimde otomatik veri toplama sisteminin kurulması olarak
sıralanmaktadır.
4.3. Gelecek Durum Analizi
İşletmenin amaçladığı iyileştirmeleri yapabilmek için fabrikada tüm bölümler kendi planlarını
yapmaktadır. Mevcut durumda iyileştirmelerin ardından gelecek duruma ulaşıldığında elde
edilecek sonuçlar kıyaslanarak Tablo 3’te gösterilmektedir. İşletmenin yapmış olduğu
iyileştirmelerin faydası değerlendirilmektedir. Toplam akış süresinde gerçekleştirilmek istenen
iyileştirme %50 oranındadır ve hammadde stok miktarı %45 oranında iyileştirilmektedir. Bu
şekilde stok devir hızı iki katına çıkması hedeflenmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda üretkenlik
%15 artacaktır.
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Tablo 3: Mevcut Durum Hedeflenen Durum Değerleri
ÜRÜN
ÜRÜNLER
MEVCUT

HEDEF

TOPLAM AKIŞ SÜRESİ

86,7 Gün

43,45 Gün

HAMMADDE STOK

37 Gün

20 Gün

AYLIK
HIZI

0.38

0.76

STOK

DEVİR

ÜRETKENLİK

% 15 artış

Tablo 2’de verilen akış süresi, günlük hammadde stoku, aylık stok devir hızı gibi göstergelere ek
olarak, hammadde ve yarı mamul stok miktarlarına ait mevcut durum ve gelecek durum
karşılaştırılması Şekil 4’te gösterilen grafikler yardımı ile belirtilmektedir. Gelecek durumda
yaşanması planlanan iyileştirmeler ortaya çıkarılmaktadır.
Şekil 4: Mevcut Durum Gelecek Durum Karşılaştırılması
ÜRÜN XXX MEVCUT-GELECEK DURUM KARŞILAŞTIRILMASI
100

86.7

MEVCUT

80
60
40

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

ÖNGÖRÜLEN
43.35 37
20

20
0
Çevrim Hammadde
Süresi L/T Stok (Gün)
(Gün)

3,538

MEVCUT
ÖNGÖRÜLEN
2,200 1,928
964

Hammadde Yarı Mamul
Stok (Ton) Stok (Ton)

Ürün XXX için belirlenen mevcut durumda yapılacak iyileştirmeler ışığında gelecek durumda
olması planlanan noktaların işletmenin menfaatleri doğrultusunda olduğu açıkça görülmektedir.
Bu menfaatlerin değer akış haritalama ile çizime dökülmesi ve mevcut durum haritası ile gelecek
durum haritalarının oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu Şekil 5’te gösterilen süreç
haritaları oluşturulmaktadır.
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Şekil 5: Ürün I için Mevcut Durum ve Gelecek Durum Haritaları
Mevcut Durum Haritası

Gelecek Durum Haritası
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4.4. Değer Akışı Plan ve Uygulama Karşılaştırması
İşletmeler en nihayetinde ekonomik örgütlerdir ve yapılan iyileştirmelerin maddi kazanımlarını
görmek istemektedir. Tablo 4’te belirlenen mevcut durumda yapılacak iyileştirmeler ışığında
gelecek durumda olması planlanan noktaların işletmeye sağlayacağı maliyet faydası
gösterilmektedir.
Tablo 4: Ürün XXX için Maliyet Göstergeleri
STOK

MALİYET

Hammadde

3538

2.350.000 €

Yarı Mamul

1928

1.928.000 €

Bitmiş Ürün

1469

1.700.000 €

Üretim

3.000.000 €

Kalitesizlik
Maliyeti

477.000 €

Mamul-yarı mamul ve hammadde stoklarında yalın üretim felsefesinin uygulanması halinde %50
iyileştirme ile elde edilecek sonuçlar, Tablo 3’te gösterilmektedir. İşletme Ürün XXX için
5,978,000 € stok maliyetine katlanmaktan kurtulmaktadır. Değer akış haritalama tekniği ile
oluşturulan gelecek durumda işletme için toplam 11,378,000 € maliyet tasarrufu öngörülmektedir.
Bu durum işletmenin bu uygulamadan elde edeceği kazancı göstermekle birlikte azımsanmayacak
kadar güçlü bir fayda sağlamaktadır.
Sonuç ve Değerlendirmeler
İmalat işletmeleri, faaliyetlerini iyileştirme konusunda çok fazla açık alan
bulundurmaktadır. Günlük hayatta sürdürülen işlemlerin küçük müdahalelerle iyileştirilmesi
işletmelere beklenenden çok daha fazla kazanım sağlayabilmektedir. Bu çalışmada da müşteri
talebini karşılamada zorluk çeken bir sanayi işletmesinin çevrim süresinin kısaltılmasına yönelik
yapılan araştırmalar sırasında stokların fazla tutulması ve işletmeye hantal bir yapı kazandırdığı
problemi ile karşılaşılmıştır.
Yalın üretim teknikleri ile iyileştirmeler yapılırken işletmenin çevrim süresinin azaltılması,
stok miktarının düşürülmesi, karşılaşılan aksaklıkların giderilerek kalite maliyetlerinin
düşürülmesi amaçlanmıştır. Değer akış haritalama yöntemi kullanılarak işletmenin içinde
bulunduğu mevcut durum gözler önüne serilmiş, yapılması planlanan iyileştirmelerin ardından
işletmenin ulaşacağı nokta olarak gelecek durum haritası çizilmiştir.
İşletmenin yapılması önerilen iyileştirmelerden sağlayacağı fayda hesaplanmıştır ve %50
oranında bir iyileştirme öngörülmüştür. Bu oran işletmenin faaliyetlerini sürdürürken göremediği
ancak değer katmayan faaliyetler olarak nitelendirilen israf kapılarının kapatılması ile ulaşılan
noktadır. İsrafın ortadan kaldırılması, işletmeye stokların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi,
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kalitenin arttırılması gibi faydalar sağlamaktadır. Bu çalışma
gelecekte, işletmenin diğer ürün gruplarına da uygulanarak işletmenin yalın üretim yolunda
ilerlemesine rehberlik görevi üstlenecek bir çalışmadır.
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Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilinde yiyecek sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin niteliklerini, genel
profilini, iş kurma aşamasında ve sonrasında yaşadıkları sorunları belirlemektir. Veriler 2012-2017 yılları arasında
Balıkesir ilinde KOSGEB kredi desteği alan 60 kadın girişimciden elde edilmiştir. Veri elde etmede mülakat ve anket
tekniği uygulanmıştır. Veri analizinde frekans ve betimleyici istatistik analizleri kullanılmıştır. Mülakat yolu ile elde
edilen veriler ise konularına göre sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları kadın girişimcilerin en
önemli girişimcilik özelliklerinin özgüvenli olma, başarılı olma ve ekonomik bağımsızlığın olduğunu ortaya
koymaktadır. İşyeri açmada ise kadın girişimciler en fazla desteği eşlerinden almaktadırlar. Sermaye temini, işyeri
bulma sorunu ve bürokratik engeller kadın girişimcilerin işyeri açma sürecinde karşılaştıkları en önemli sorunlardır.
Buna karşın işyeri açtıktan sonra karşılaşılan en önemli sorunlar ise nitelikli eleman bulma, iş-ev dengesi ve müşteri
bulma olarak sıralanmıştır. Çalışmada ayrıca kadın girişimcilerin tecrübelerinden yola çıkılarak, yeni kadın
girişimcilere yönelik öneriler de yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciliği, yiyecek sektörü, Balıkesir.
Jel Kodları: L26, L29, M13

WOMEN ENTREPRENEUR PROFILE AND THEIR ISSUES IN BALIKESİR: A
SURVEY ON THE FOOD SECTOR
Abstract
The aim of the study is to determine the profile and problems of the women entrepreneurs operating in the food sector
in Balıkesir. The data were obtained from 60 female entrepreneurs who received KOSGEB credit support in Balıkesir
province between 2012-2017 periods. Interviews and questionnaires were applied to obtain data. Frequency and
descriptive statistical analyzes were used for data analysis. The data obtained through the interviews were classified
according to the subjects. The research results show that the most important entrepreneurship features of female
entrepreneurs are confident, successful and economic independence. In the process of establishing business, female
entrepreneurs receive the most support from their husbands. Providing capital, finding workplace and bureaucratic
difficulties are the most important problems that women entrepreneurs face in opening workplace. On the other hand,
the most important problems faced post-entrepreneurial are listed as finding qualified staff, work-house balance and
finding customers. The study also includes suggestions for new entrepreneurs based on the experienced women
entrepreneurs.
Key Words: Entrepreneurship, women entrepreneurship, food sector, Balıkesir.
Jel Classifications: L26, L29, M13
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Giriş
Bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyinin önemli göstergesi olan girişimcilik anlayışı,
1980'lerden itibaren hızlı bir gelişim göstermiş ve erkekler kadar kadınların da ilgi alanı içerisine
girmiştir. Kadın girişimciliği; kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik
bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamakta, onların toplumdaki statülerini yükseltmekte ve ülke
ekonomisine katkı yaratmaktadır. Günümüzde kadın girişimci sayısının artmasında, dünya
çapında çalışan kadınların korunmasını ve desteklenmesini sağlayan yasalar ve uygulamalarla
birlikte pek çok faktör etkili olmuştur. Demografik gelişmeler, eğitim olanaklarının artışı, çekirdek
ailelerin çoğalması, toplumda çalışan kadın imajına yönelik tutumların iyileşmesi bu faktörlerden
bazılarıdır (Yirik ve Yıldırım, 2014: 363).
Bir işletmenin başarılı olabilmesi için, ekonomik fayda ve kar elde etmenin yanı sıra girişimcilerin
sahip olduğu farklı niteliksel özellikler dikkate alınarak girişimciliğin artmasına yönelik
uygulanacak politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. Girişimci olmayı etkileyen demografik faktörler;
bireylerin yaşı, eğitim düzeyi, medeni durumu, ailenin kaçıncı çocuğu olduğu, aile ve birinci
derece yakınlarının mesleği olarak belirtilebilir. Bu bağlamda çalışma kapsamına alınan kadın
girişimcilerin demografik özellikleri belirtilen kriterler çerçevesinde tespit edilmeye çalışılmıştır.
Kadın girişimciler gerek iş kurma aşamasında, gerekse işi devam ettirme aşamasında çok değişik
sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu sorunlar; sermaye eksikliğinden kaynaklanabildiği
gibi mesleki bilgi eksikliğinden de kaynaklanabilmektedirler. Bürokratik engeller ve iş kadını
olmanın güçlükleri ise kadın girişimcilerin yaşadığı diğer sorunlar arasındadır (Soysal, 2010: 97).
Kutaniş ve Hancı (2004: 458) ise Türkiye’de kadın girişimcilerin karşılaştıkları en önemli
sorunları; sosyal ve kültürel ortamda kadın rollerinin kalıplaşmış olması, eğitimlerinin yetersiz
olması, aile tepkileri, iş yüklerinin fazlalığı, finans bulma güçlükleri, güvenilirlik sağlamak için
kadınların erkeklerden daha fazla çaba göstermek zorunda kalmaları ve kadınların erkeklere
bağımlılığı olarak sıralamaktadırlar. Schindehutte vd.’de (2003: 95) kadınların iş ve ev arasında
denge kurmakta erkeklere göre daha fazla zorlandıklarını ileri sürmektedirler. Ayrıca kadın
girişimcilerin iş hayatları ile ev hayatları arasında bir rol çatışması yaşadıklarını, girişimci olmanın
sosyal ve ekonomik getirileri olmasının yanı sıra kadınların aile yaşamlarını aksatmada negatif
yönde etki gösterdiğini de belirtmektedirler. Alan yazındaki bu değerlendirmelerden yola çıkılarak
çalışmada, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar irdelenmiştir.
Bu çalışmada Balıkesir ilinde yiyecek sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin profillerini
belirlemek, karşılaştıkları sorunları ve devlet tarafından verilen teşvikleri tespit etmek, bu tespitler
doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. Çalışmada ilk olarak kavramsal
çerçevede girişimcilik ve kadın girişimciliği kavramları üzerinde durularak bir ülkenin gelişiminde
kadın girişimcilerin önemi belirtilmeye çalışılmıştır. Daha sonra veri toplamada kullanılan yöntem
ve veri analizlerine değinilmiştir. Son olarak ise araştırma bulguları ve sonuçları ele alınarak
öneriler geliştirilmiştir.
1. Girişimcilik Kavramı ve Gelişimi
Çok boyutlu bir kavram olan girişimcilik, dar anlamıyla kişilerin kendi sermayeleri ile iş kurması
olarak bilinmektedir (Küçük, 2005: 32). Daha geniş bir tanımlama ile girişimci, kaynaklar
konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin
işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına
sunma becerisini gösteren kişi şeklinde tanımlanmaktadır (Silver, 1983: 7). Schumpeter (1950:
132) ise girişimciyi; yeni teknik olanakları kullanarak yeni bir malın üretimini, eski bir malın yeni
üretim metodunu, yeni bir hammaddenin bulunup kullanılmasını, bir sanayi kolunda yeniden
düzenlemeyi kapsayan çalışmaları yapan kişi olarak tanımlamaktadır. Günümüzde ise girişimci,
daha çok kendi işini kuran, risk üstlenerek çeşitli üretim faktörlerini bir araya getiren ve üretim
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sürecinde bulunan, bunun sonucunda da kar elde etmeyi amaçlayan kişi olarak ifade edilir (Duran
vd., 2013: 34).
Girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olan temel güdülerin neler olabileceği önemli tartışma
konularından birisidir. Klasik iktisat anlayışına göre ekonomik fayda ve kar elde etme isteği
girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Çiftçi, 2010: 46). Başka bir görüşe göre ise
girişimcilik anlayışının ortaya çıkmasında kişilik dolayısıyla psikolojik faktörler daha etkili
olmaktadır (Bozkurt vd., 2012: 233). Ayrıca girişimciliğin ortaya çıkmasında devlet ve piyasa gibi
dış sosyal çevre koşullarının elverişli olup olmaması da önemli rol oynamaktadır (Aytaç, 2006:
142). Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında pazar mekanizmaları etkili
iken, gelişmekte olan ülkelerde hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdüler daha
baskındır.
Girişimcilerin sahip oldukları kişisel özellikler hakkında çeşitli görüşler mevcuttur. Mohanty
(2005: 12) ile Hisrich ve Peters (1985: 7) girişimciliğin en önemli özelliklerinden birinin risk alma
olduğunu ileri sürmektedirler. Henry vd. (2003: 38) ise risk almanın başarı güdüsü ile ilişkili
olduğunu ileri sürmektedirler. Macko ve Tyszka (2009: 470) de girişimci ruhlu bir kişinin
karşılaştığı riskleri avantaja çevirmeyi ve fayda sağlamayı bilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.
Çok sayıda araştırmacı ise (Herron, 1992; Daft, 2005; Hisrich vd., 2005; Izedonmi ve Okafar,
2005; Kaya vd., 2011; Korkmaz, 2012) girişimcilerin yenilik ve yaratıcılık yeteneğine sahip
olmaları gerektiğini belirtmektedirler. Aynı yazarlar başarılı girişimcilerin yeni teknolojiler
geliştirme potansiyeline ve değişmeleri önceden tahmin edecek kapasitede olmaları gerektiğini de
ifade etmektedirler. Bu özelliklere ek olarak alan yazında girişimcilerin özgüven (Henry vd.,
2003), kararlılık (Mohanty, 2005), vizyon (Bilge ve Bal, 2012), iletişim becerisi (Henry vd., 2003),
liderlik (Kumar vd., 2003) ve bağımsızlık arzusu (Izedonmi ve Okafar, 2005) gibi özelliklere de
sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir. Littunen (2000: 298) ise girişimcileri motive eden
faktörleri; kendi kendinin patronu olma isteği, maddi ve manevi kazanımlar, kendi geleceğini
kendi karar ve çabası ise kurma isteği, özgür ve esnek bir iş ortamına sahip olma isteği ve iş
fırsatlarını değerlendirme isteği olarak belirtmiştir.
Girişimciliğin ekonomik ve toplumsal önemi gün geçtikçe artmaktadır (Çiftçi, 2010: 48). Zapalska
ve Fogel’e (1998) göre son yıllarda girişimciliğin bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına
etkisi ile ilgili çalışmalar hızla artmaktadır. Göküş vd., (2013: 88) ise girişimcilerin bölgenin sahip
olduğu potansiyellerin kalkınma sürecine dahil edilmesinde büyük bir rol oynadığını
vurgulamaktadırlar. Bu değerlendirmelerden girişimciliğin bölgesel kalkınma, sosyal ve kültürel
değişimde önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.
Girişimcilik işsizliği azaltmakta, insanların ve kaynakların verimliliğini artırmakta ve toplumun
gelirini çoğaltmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin
özendirilmesine özel bir önem verilmektedir (Soysal, 2013: 167). Girişimcilik az gelişmiş
ülkelerde yapılanmanın, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın ve gelişmiş ülkelerde ise
dinamizmin, yeni zenginlik ve refah yaratmanın bir aracı görevini üstlenmektedir (Göküş vd.,
2013: 89). Avrupa Birliği’nde küçük işletmelerin geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması,
uluslararasılaştırılması ve girişimciliğin özendirilmesi amacıyla bir dizi destekleme programları
geliştirilmiştir (Çakıcı, 2003: 72). Türkiye’de de nüfusun genç ve dinamik olması hem girişimcilik
konusunda bir fırsat hem de dolaylı olarak bölgeler arasındaki dengesizliği gidermede bir avantaj
olarak değerlendirilebilir (Göküş vd., 2013: 90). Bu bağlamda Türkiye’de son yıllarda girişimcilik
kültürünün gerek bireysel gerekse kurumsal ölçekte geliştiği, yaygınlaştığı ve teşvik edildiği
bilinmektedir (Soysal, 2013: 167).
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2. Kadın Girişimciliği
Bütün ekonomilerde kadın girişimciler yenilikçilik, istihdam ve zenginliğin yaratılmasında büyük
katkılar sağlamaktadırlar (Brush vd., 2009: 10). Kadın girişimcilerin ekonomiye, topluma ve
istihdama katkısı özellikle gelişmekte olan ülkeler için hayati öneme sahiptir (Çabuk vd., 2015:
424). Türkiye'de 2011 yılında yaygınlaşmaya başlayan mikro kredi uygulamalarıyla kadınların iş
hayatına girebilmeleri, kendi işlerinin patronu olabilmeleri ve aile ekonomilerine katkıda
bulunmaları sağlanmaktadır (Abacı vd., 2015: 399).
Son yıllarda kadın girişimci sayısının artmasının nedenleri; sosyo-kültürel alt yapıdaki değişimlere
paralel olarak çalışma hayatına katılan kadın sayısının artması, eğitim düzeyinin yükselmesi,
başarılı kadın girişimci konusundaki örneklerin çoğalması, cam tavan olarak adlandırılan kadınlara
yönelik engellerin ortadan kalkmaya başlaması olarak sıralanabilir (Güney, 2006: 36). Kadınları
girişimci olmaya iten bir diğer neden ise hükümetler tarafından kadınların yerel ekonomiyi
kalkındırmada önemli bir aktör olarak görülmesi politikasıdır. Bu politikada özellikle yerel
aktörler içersinde yer alan potansiyel kadın girişimcilerin yönlendirilmesi, teşvik edilmesi ve
güçlendirilmesi öngörülmektedir. Böylece özellikle kırsal alanda ekonomik faaliyetlerde yeterince
yer alamayan kadınların mikro finansman yöntemi ile gelir elde etmelerinin sağlanması
amaçlanmıştır (Soysal, 2010: 91).
Yapılan bir araştırmada kadın girişimcilerin genel olarak iyi bir eğitime sahip oldukları ve diğer
kadınlara göre daha kararlı oldukları tespit edilmiştir. Aynı araştırmada kadın girişimcilerin büyük
çoğunlukla girişimci bir babaya sahip oldukları, genellikle ailenin ilk çocuğu konumunda
oldukları, çoğunlukla evli oldukları, nadiren de büyük bir işletmeye sahip oldukları ve iş
konusunda eğitime ihtiyaç duydukları da ortaya çıkmıştır (Morçin, 2013: 170). Mersin'de 160
kadın girişimci üzerinde yapılan bir araştırmada kadınların iş kurma nedenleri; kazanç elde etmek,
bağımsız çalışma ve sosyal yaşam sürme isteği olarak tespit edilmiştir (Çakıcı, 2003: 88).
Bazı yazarlar Türkiye'deki kadın girişimcilerin sorunlarını üç kategoride incelenmektedirler.
Bunlar sermaye temini, işyeri arama, donanım-araç-gereç temini ve resmi kuruluşlarla ilişkiler
gibi iş kurma aşamasındaki sorunlar; tecrübesizlik, müşteri azlığı, sermaye sorunu, personel
temini, kalifiye eleman bulamama gibi işyeri kurulduktan sonraki sorunlar ve sosyal yaşantıyla
ilgili sorunlardır. Sosyal yaşantıya ilişkin sorunlar ise toplumun kadına yüklediği görev ve roller,
ataerkil yapı, kadının kendi dışındakiler için duyduğu sorumluluk (ev, aile, yaşlı kimselerin
bakımı), kendine duyduğu güvendeki eksiklik, yeterince destek bulamaması vb. olarak
sıralanmaktadır (Soysal, 2010: 97; Morçin, 2013: 173).
Kadın girişimciliğini konu alan pek çok araştırmada kadınların erkeklerden daha farklı sorunlar
yaşadıkları ortaya çıkmıştır (Narin vd., 2006: 71). Kadınlar aile ve iş hayatlarını dengelemeye
erkeklere göre daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar (Collins-Dodd vd., 2004: 396). Alan yazında
gerçekleştirilen araştırmalarda kadın girişimciler, özel hayatlarıyla çalışma hayatları arasındaki bir
rol ikileminden bahsetmişler, girişimci olmanın sosyal, kişisel ve ekonomik anlamda kendilerini
daha iyi seviyeye getirdiğini, ancak aile yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir (Nayır,
2008: 633). Mirchandani (1999: 231) kadınların bu sorunları çözebilmek için daha çok evden
yürütülebilen işlerde girişimci olmayı tercih ettiklerini, böylelikle ev ve iş hayatını
birleştirebildikleri için etkin bir zaman yönetimi uygulayabildiklerini ileri sürmektedir. Çelik ve
Özdevecioğlu (2001: 488) ise kadın girişimciliğinin daha çok iş ve aile yaşamını dengeleme
olanağı sunan gıda, hazır giyim, turizm, sigortacılık, sağlık ve temizlik sektörlerinde
yoğunlaştığını belirtmektedirler.
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3. Yöntem
Çalışmanın amacı, Balıkesir ilinde yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB
kredisi kullanan kadın girişimcilerin profilini ve yaşadıkları sorunları ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın evrenini, Balıkesir ilinde yiyecek içecek sektöründe halen aktif olarak faaliyet
gösteren ve 2012-2017 yılları arasında KOSGEB kredisi kullanan toplam 108 kadın girişimci
oluşturmaktadır. Ancak gerek saha araştırması sürecinde gerekse kurum kayıtlarından 108
girişimden 25 tanesinin ilgili dönemde faaliyetlerine son verdiği veya devir ettiği tespit edilmiştir.
23 girişimciye ise zaman, ulaşım ve finansal güçlükler nedeniyle ulaşılamamıştır. Böylece 83
girişimciden kalan 60 kadın girişimciye yüzyüze mülakat ve anket uygulanmıştır. Örneklemin
evrene temsil etme oranı %72,2’dir (60/83). Evrene ilişkin örneklem sayısı Balıkesir KOSGEB il
müdürlüğünden Şubat 2017 ve Kasım 2017 tarihlerinde iki aşamalı olarak temin edilmiştir.
Veriler anket ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Bu amaçla oluşturulan anket
formunun ilk kısmında, katılımcıların demografik özellikleri ve işyeri ile ilgili veri elde etmeye
yönelik 9 adet seçmeli ve 5 adet açık uçlu soru yer almaktadır. Bu kısımda elde edilen verilerin
analizinde betimsel analiz ile frekans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. İkinci kısımda
katılımcıların girişimcilik profilini ve girişimcilik sürecini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik
beş adet sıralı ölçek sorusu yer almaktadır. Bu soruların belirlenmesinde konu ile ilgili (Sosyal,
2010, Morçin, 2013; Çabuk vd., 2015; Gül ve Altındal, 2016) çalışmalardan yararlanılmıştır. Son
olarak üçüncü kısımda ise katılımcıların işyerini açtıktan sonra yaşadıkları sorunları ve
tecrübelerini belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış iki adet açık uçlu soru yer almaktadır. Bu
kısımda elde edilen veriler ise betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Katılımcıların yanıtları
tema olarak kabul edilmiş ve analiz aşamasında kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca katılımcılardan
doğrudan alıntı yapılarak bulgular desteklenmiştir. Görüşmeler 2017 yılında Haziran-Temmuz
ayları ve Kasım ayı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla önceden belirlenen
gün ve saatlerde işyerleri bizzat ziyaret edilerek yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca
çalışmada, verilerin yorumlanmasında kadın girişimciler ile yapılan mülakat esnasındaki
gözlemlerden ve izlenimlerden de yararlanılmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma
Araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin %11,7’si ilkokul, %10’u ortaokul, %36,7’si lise,
%23,3’ü önlisans ve %18,3’ü ise lisans/lisansüstü mezunudur. Bu veriler eğitim düzeyi
değişkenine göre katılımcıların %58,4’ünün lise ve altı, %41,6’ının da üniversite mezunu
olduğunu ortaya koymaktadır. Alan yazın incelendiğinde, kadın girişimcilerin eğitim düzeyini
belirlemeye yönelik yapılan araştırmalarda farklı sektörlerde farklı oranlar görülmektedir.
Sözgelimi Çabuk vd. (2015) 18 işkoluna yönelik yaptıkları araştırmalarda üniversite mezunu kadın
girişimci oranını %33, Yirik ve Yıldırım (2014) turizm sektöründe bu oranı %49, Bedük vd.,
(2016) hizmet ve gıda sektöründe %56,5 olarak bulmuşlardır. Çalışmada katılımcıların daha önce
yiyecek-içecek alanı ile ilgili herhangi bir kurs alıp almadığı da belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla
katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorudan, sadece üç girişimci yiyecek-içecek alanı ile ilgili
mesleki sertifikasyon kursu aldığını beyan etmiştir. Bu girişimcilerin aldığı mesleki sertifikasyon
kursu mutfak ve pastacılık alanı ile ilgili olup, halk eğitimden alınan kurslardan oluşmaktadır. Alan
dışı mesleki sertifikasyon kursu aldığını beyan edenlerin sayısı ise sekizdir. Bu kurslar ise yabancı
dil ve bilgisayar alanı ile ilgilidir. 49 girişimci ise hayatı boyunca herhangi bir mesleki
sertifikasyon kursu almadığını beyan etmiştir.
Yaşı 25 ve altında olanlar %3,3, 26-35 yaş arasında olanlar %31,7, 36-45 yaş arasında olanlar
%48,3, 46-55 yaş arasında olanlar %11,7 ve 56 yaş ve üstünde olanlar ise %5’dir. Bu veriler de
katılımcıların yaş değişkenine göre ağırlıklı olarak 36-45 yaş arasında olduğunu göstermektedir.
Katılımcılar arasında bekârların oranı %20, 10 yıl ve altında süredir evli olanlar %25, 11-20 yıldır
evli olanlar 31,7 ve 21 yıl ve üstü süredir evli olanlar ise %23,3’dür. Katılımcıların yaş değişkeni
medeni durum değişkeni ile birlikte değerlendirildiğinde, yaş ve evlilik süresi uzadıkça kadın
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girişimci sayısının da arttığını ortaya koymaktadır. Hiç çocuğu olmayan katılımcıların oranı %20,
tek çocuk sahibi olanlar %23,3, iki çocuk sahibi olanlar %48,3 ve üç ve üstünde çocuğa sahip
olanlar ise %8,3’dür. Bu veriler kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun iki veya tek çocuk sahibi
olduğunu göstermektedir. Üç ve üzerinde çocuk sahibi olanların sayısının sadece %8,3 olması,
kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin ilerleyen kısımlarda yapılan
değerlendirmelerde ayrıca ele alınacaktır. Hiç kardeşi olmayan kadın girişimcilerin oranı %15,3,
tek kardeşi olanlar %8,5, iki kardeşe sahip olanlar %23,7 ve üç ve üzerinde kardeşe sahip olanlar
ise %52,5’dir. Bu veriler kadın girişimciler arasında çocuk sahipliği ile birlikte
değerlendirildiğinde, kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun üç ve üzerinde kardeşe sahip iken,
kendileri ise iki veya sadece tek çocuk sahibidir. Bu durum başka faktörlerin etkisinden
kaynaklanabileceği gibi, iş hayatı güçlüklerinin kadın girişimcilerin çocuk sahibi olabilmesini
güçleştirmesinden de kaynaklanabilir. Nitekim yüzyüze yapılan görüşmelerde bazı kadın
girişimciler bu yönde beyanlarda bulunmuşlardır. Kadın girişimcilerin %41,4’ü birinci çocuk,
%31’i ikinci çocuk, %6,9’u üçüncü çocuk ve %20,7’si ise dördüncü ve üzerindedir. Bu veriler
kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun birinci veya ikinci çocuk olduğunu göstermektedir. Bu
sonuç ise Bozkurt vd.’nin (2012: 237) ailede ilk çocuk olanların, ailede edindiği statü ve aldığı
roller gereği değişik yaşamsal kararlar alabildiği ve bu açıdan, diğer çocuklara göre bir eğilim
farklılığı taşıyabildiği yönündeki öngörüleri ile örtüşmektedir.
Çalışmada katılımcıların eş, anne ve babalarının mesleği ile girişimcilik profili arasındaki ilişkiyi
de belirlemeye yönelik açık uçlu soru sorulmuştur. Eşi esnaf olan girişimci sayısı 11, polis ve asker
olanlar 9, memur olanlar 6, girişimcilik alanına paralel yiyecek-içecek işi yapanlar 5, emlak ve
müteahhitlik işi yapanlar 3, serbest meslek sahibi olanlar 3 ve mühendis olanlar 2’dir. Bu konuda
(12 bekar hariç) dokuz girişimciden veri elde edilememiştir. Babası esnaf olan kadın girişimcisi
sayısı 8, girişimcilik alanına paralel babası yiyecek-içecek işi yapanlar 6, serbest meslek sahibi
olanlar 6, memur ve işçi olanlar 6, polis ve asker olanlar 4 ve son olarak babası çiftçi ve hayvancı
olanlar 4’dür. Bu konuda 26 katılımcıdan yanıt alınamamıştır. Bu veriler dikkate alındığında kadın
girişimcilerin eş ve babalarının çoğunlukla esnaf, polis/asker veya memur oldukları
anlaşılmaktadır. Eşi ve babası yiyecek sektöründe faaliyet gösterenlerin kadın girişimcilerin sayısı
da azımsanamayacak orandadır. Bu veriler, eş veya babanın girişimcilik tecrübesinin (kendi işini
yapması) kadınlarda girişimcilik niyetine olumlu etkilediği biçiminde yorumlanabilir. Nitekim
Bozkurt vd. (2012:237) girişimcilikte, kişinin girişimciliği çevresinden gözlemle doğrudan ya da
dolaylı yollarla öğrenebildiği ve bu yolla davranışlarının şekillendiğini ileri sürmektedirler.
Kadın girişimcilerin %58,6’sı 2 yıl ve altında girişimcilik tecrübesine sahiptir. 3-4 yıl arasında
girişimcilik tecrübesine sahip olanlar %20,7, 5-6 yıllık girişimcilik tecrübesi olanlar %8,6 ve 7 yıl
ve üzerinde girişimcilik tecrübesine sahip olanlar ise %12,1’dir. Bu veriler kadın girişimcilerin
büyük çoğunluğunun iki yıl ve altınca girişimcilik tecrübesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu sonuç son yıllarda KOSGEB kredi desteği uygulamalarının kadın girişimci sayısını arttırdığı
ve onları cesaretlendirdiği biçiminde yorumlanabilir.
Çalışmada katılımcıların mevcut girişimciliği dışında başka girişimcilik tecrübelerinin de olup
olmadığını belirlemeye yönelik katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorudan, 6 katılımcının daha
önce başka girişimcilik faaliyetlerinde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu girişimcilik
deneyimleri 2 ile 20 yıl arasında değişmekte olup, ikisi yiyecek sektörü ile ilgili ve dördü ise farklı
sektörlerdedir. Çalışmada katılımcıların hem yiyecek-içecek sektöründe hem de başka sektörlerde
çalışan olarak iş hayatı tecrübelerinin olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
katılımcılara yöneltilen açık uçlu iki sorudan elde edilen veriler, daha sonra nicel verilere
dönüştürülerek betimleyici istatistik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerden
katılımcılardan %43,3’ünün daha önce yiyecek sektöründe hiçbir iş hayatı deneyimine sahip
olmadığı, %16,7’sinin 1-5 yıl arasında deneyim sahibi olduğu, %10’unun 6-10 yıl arasında ve
sadece %6,7’sinin 11 yıl ve üstünde iş deneyimi sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. İlgili soruya yanıt
vermeyen katılımcı sayısı ise 14’dür (%23,3). Bu soruya yanıt vermeyen katılımcılar analiz dışı
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bırakıldığında, girişimcilik öncesi sektör ile ilgili iş hayatı tecrübesi olmayan kadın girişimcilerin
oranı %56,5’dir. Bu sonuç kadın girişimcilerden çoğunluğunun girişimcilik alanı ile ilgili daha
önce herhangi bir tecrübeye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bu durumun iş hayatındaki
belirsizliği ve kadın girişimcilerin riskini arttırdığı ileri sürülebilir. Nitekim çalışmada araştırma
kapsamına alınan ve 2012-2017 yılları arasında kredi desteği alan 85 kadın girişimciden 25’inin
faaliyetlerine son verdiği veya devir ettiği tespit edilmiştir. Bu durumda ilgili dönemde
başarısızlığa uğrayan kadın girişimci oranı %29,4’dür (25/85). Bu sonuçlar kadın girişimciliğinde,
girişimcilik alanına yönelik iş hayatı tecrübesi eksikliği ile girişimcilik başarısızlığı arasında doğru
yönlü bir ilişkiyi işaret etmektedir.
Farklı sektörlerde 1-5 yıl arasında iş hayatı tecrübesine sahip olan katılımcılar %11,7, 6-10 yıl
arasında deneyim sahibi olanlar %15, 11 yıl ve üstünde deneyim sahibi olanlar %13,3 ve farklı
sektörlerde de hiçbir iş hayatı deneyimi sahibi olmayanlar ise %36,7’dir. Soruya yanıtsız
bırakanlar %23,3’dür (14 kişi). Bu veriler katılımcıların mevcut girişimcilik alanı dışındaki
sektörlerde daha fazla iş hayatı tecrübesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç ise
yiyecek-içecek sektörünün kadın girişimciler için daha cazip bir sektör olduğu biçiminde
yorumlanabilir.
Araştırma kapsamına alınan girişimlerde, girişimcinin kendisi dahil çalışan sayısı 2 ve altında olan
girişimci oranı %55, 3-5 arasında çalışana sahip girişimci oranı %38,3 ve 6 ve üzerinde çalışana
sahip girişimci oranı ise %6,7’dir. Bu veriler, araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin
büyük çoğunluğunun mikro ölçekli işletmelere sahip olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle
katılımcılar, girişimcilikte sermayelerinin yanında, kendi işgücü ve enerjilerini de bizzat girdi
olarak ortaya koymaktadırlar. Katılımcıların %96,7’si tek kişilik işletme statüsünde, %3,3’ü ise
limitet şirket ve adi ortaklık statüsünde girişimcilik faaliyeti yürütmektedir.
Çalışmada katılımcıların işlerini nasıl kurduğu, bu süreçte gördükleri maddi desteği, girişimci
özelliklerini, iş kurma sürecinde ve sonrasında karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla
sıralama ölçeği tekniği ile yapılandırılmış beş adet soru sorulmuştur. Elde edilen veriler ise
tanımlayıcı istatistik analizi ile değerlendirilmiştir. Bu yolla katılımcıların iş kurma süreci ve
sonrasında hangi faktörlere daha fazla önem verdikleri ve öncelikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Ural ve Kılıç’ (2011: 78) göre veri analizinde kullanılan sıralama ölçeğinde değişkenlerin aldıkları
değerler, birbirlerine üstünlüklerine göre ya da önem derecesine göre sıralanmaktadır. Fabbris’e
(2013: 22) göre ise sıralama ölçeği, seçim seti arasındaki öncelikleri belirlemede son derece
uygundur ve maddeler arasındaki hiyerarşinin bilinmesini sağlar. Tekniğin uygulanmasında, tüm
katılımcıların veri setindeki her maddeyi değerlendirmesi istenir. Vanleeuwen ve Mandabach
(2002: 89) yöntemde maddeler arasında belli bir maddeye daha fazla önem verilmesinin önemsiz
negatif korelasyona neden olduğunu ve bu nedenle Likert tipi maddelerin aksine, sıralama
ölçeğinin, maddelerin güç etkisini sıfıra zorladığını belirtmektedirler. Dahası, bağımsızlık
varsayımının, madde yüklerine ilişkin standart hataların karşılaştırılmasını ve farklılıklara ilişkin
güvenilirliği ihmal ettiğini ileri sürmektedirler. Yöntemde her bir faktörün ortalama değerini
hesaplamak için, en yüksek puan en önemli faktöre ve en düşük puan ise en önemsiz faktöre verilir.
Örneğin sekiz faktörden oluşan bir değişkende en önemli faktör için 8 puan, en az önemli faktör
için 1 puan verilir ve daha sonra her bir faktör frekans sayısı ile çarpılır.
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Tablo 1: Katılımcıların İş Kurma Biçimi, İşyeri Açmada Alınan Maddi Destek, Girişimci
Özellikleri, İş Kurma Sürecinde ve Sonrasında Karşılaştıkları Sorunlar
Faktörler
İş Kurma
Biçimi

İşyeri Açmada
Alınan Maddi
Destek

Girişimci
Özellikleri

Girişimcilik
Sürecinde
Karşılaşılan
Sorunlar

Girişimcilik
Sonrası
Karşılaşılan
Sorunlar

Eş Desteği
Tek Başına
Aile ve Aile Yakını Desteği
Eş-Dost Desteği
Şahsi Birikim
Eş Desteği
KOSGEB Kredi Desteği
Anne, Baba ve Kardeş Desteği
Bankalardan Borçlanma
Eş-Dost Desteği
Özgüvenli Olma
Başarılı Olma Arzusu
Ekonomik Bağımsızlık
İletişim Yeteneği
Fırsatları Değerlendirme Arzusu
Yenilikçi Kişilik
Vizyon Sahibi Olma
Lider Ruhlu Olma
Risk Almaktan Hoşlanma
Sermaye Temini
İşyeri Bulma Sorunu
Bürokratik Güçlükler
Demirbaş Temini
İş Kadını Olmanın Güçlükleri
Mesleki Bilgi Eksikliği
Nitelikli Eleman Bulma Güçlüğü
İş-ev Dengesi Sorunu
Müşteri Bulma Sorunu
Sermaye Yetersizliği
Bürokratik Güçlükler
İş Kadını Olmanın Güçlükleri
Tecrübe Eksikliği

Frekans

μ

S.S

33
25
14
6
38
39
44
23
19
6
41
38
33
31
30
27
26
24
7
37
25
25
25
24
16
34
28
27
23
22
15
15

2,1167
1,6333
0,7500
0,3333
3,5333
3,4667
3,0667
1,8333
1,4500
0,4667
5,2333
4,7667
3,5500
3,5167
3,3667
3,1667
2,6167
2,3500
0,4333
3,2333
2,1167
2,0333
1,8000
1,7167
1,1500
3,1667
2,7833
2,5333
2,3333
2,000
1,3833
1,3000

1,94929
1,95688
1,39764
1,05230
2,79507
2,65194
2,04911
2,41581
2,21264
1,46677
3,84605
3,81063
3,64727
3,61021
3,85309
3,73788
3,21591
3,18271
1,46561
2,70196
2,62383
2,52423
2,31282
2,32956
2,07344
2,99246
3,05925
3,05024
3,09547
2,78616
2,49128
2,46535

Bu yaklaşımdan hareketle yapılan analiz sonucu kadın girişimcilerin işlerini, 4 tam puan üzerinden
en fazla μ =2,1167 ağırlıklı ortalama ile eşlerinden destek alarak, μ =1,6333 ağırlıklı ortalama ile
ikinci derecede tek başına, μ =0,7500 ağırlıklı ortalama ile aile ve aile yakınlarından destek alarak
ve son olarak μ =0,3333 ağırlıklı ortalama ile de eş-dost desteği ile kurdukları ortaya çıkmıştır.
İşyeri açmada alınan maddi destek konusunda ise 6 tam puan üzerinden μ =3,5333 ile şahsi birikim
birinci derecede, μ =3,4667 ile eş desteği ikinci derecede, μ =3,0667 ile KOSGEB kredi desteği
üçüncü derecede, μ =1,8333 ile anne, baba ve kardeş desteği dördüncü, μ =1,4500 ile banka
borçlanması beşinci ve son olarak en düşük düzeyde μ =0,4667 ile eş-dost desteği önemli
görülmektedir. Çalışmada kadın girişimcilerin özellikleri de belirlenmek istenmiştir. Elde edilen
verilerden, kadın girişimciler arasında özgüvenin μ=5,2333 ortalama ile birinci derecede en
önemli görülen girişimcilik özelliği olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu sırayla μ=4,7667 başarılı olma
arzusu, μ=3,5500 ile ekonomik bağımsızlık, μ=3,5167 iletişim yeteneği, μ=3,3667 ile fırsatları
değerlendirme arzusu, μ=3,1667 ile yenilikçi bir kişiliğe sahip olma, μ=2,6167 ile vizyon sahibi
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olma, μ=2,3500 ile lider ruhlu olma ve μ=0,4333 ile risk almaktan hoşlanma özellikleri
izlemektedir. Bu sonuçlar katılımcıların risk alma faktörünü en düşük düzeyde
değerlendirdiklerini ortaya koymaktadır. Oysa Altındal ve Gül’e (2016: 120) göre bir risk
üstlenme faaliyeti olarak girişimcilik kar/zarar başta olmak üzere ekonomik, fiziksel ve sosyal
nitelikli çok sayıda finansal, yönetsel, teknolojik ve çevresel riskleri ve belirsizlikleri içermektedir.
Bu sonuç katılımcıların riskler konusundaki bilincinin ve farkındalığının yeterli olmadığı
biçiminde yorumlanabilir.
Kadın girişimcilerin iş kurma sürecinde karşılaştıkları sorunlar konusunda ise μ = 3,2333 ile en
fazla sorunu sermaye temininde, daha sonra önem derecesine göre sırasıyla μ =2,1167 ile işyeri
bulmada, μ =2,0333 ile bürokratik işlemlerde, μ =1,8000 ile makine, araç ve gereç temininde, μ
=1,7167 ile iş kadını olmanın güçlüklerinde ve μ =1,1500 ile de mesleki bilgi eksikliğinde
yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların işyeri açtıktan sonra karşılaştıkları sorunlar ise önem
derecesine göre μ =3,1667 ile nitelikli eleman bulma, μ =2,7833 ile iş-ev dengesi sorunu, μ =2,5333
ile müşteri bulma, μ =2,3333 ile sermaye yetersizliği, μ =2,0000 ile bürokratik engeller, μ =1,3833
ile iş kadını olmanın güçlükleri ve μ =1,3000 ile tecrübe eksikliği izlemektedir.
Çalışmada, katılımcıların girişimcilik tecrübelerini ve işyeri açtıktan sonra yaşadıkları diğer
sorunları belirlemeye yönelik kadın girişimcilerle yapılan mülakat ve açık uçlu sorulardan elde
edilen sonuçlar tema olarak kabul edilmiş ve aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
Bilgi Yetersizliği: 38 yaşındaki bir kadın girişimci mesleki bilgi yetersizliği açısından yaşadığı
sorunu şu şekilde ifade etmektedir; "Keşke üniversite okumuş olsaydım. İlkokul mezunu olduğum
için, bazı konularda zorlanıyorum. Eşime danışmak zorunda kalıyorum. Kendi ayaklarım üzerinde
durabilmeyi isterdim. Ama bir müddet daha kendimi geliştirdikten sonra, burayı eşime bırakarak
kendime ait bir kafe açmayı planlıyorum". Bir başka kadın girişimci ise bilgi sahibi olunmayan
alanlarda işyeri açılmaması gerektiğini tavsiye etmektedir.
Bürokratik Engeller: 28 yaşındaki bir kadın girişimci bürokratik süreçlerin çok yorucu
olduğundan yakınırken, personel temini ve eğitim gibi personel kaynaklı desteklere ihtiyaç
duyduklarını belirtmiştir. Bir başka kadın girişimci ise KOSGEB’in büyük işyerleri yerine küçük
işyerlerini desteklemesi gerektiğini ve bürokratik süreçte tanıdığı olanların kayrıldığından şikâyet
etmektedir. Başka bir kadın girişimci de bürokratik işlemlerden dolayı kredinin geç çıkmasının
kendilerini güç durumda bıraktığını ve tüm planlarını bozduğunu dile getirmiştir. 64 yaşındaki bir
başka kadın girişimci ise KOSGEB başvurusu sırasındaki bürokratik güçlüklerden ve uygulamaya
ilişkin harcama kalemlerindeki muğlaklıktan şikâyet etmektedir.
Güvenilir ve Nitelikli Personel Bulma Sorunu: 39 yaşındaki kadın girişimcinin ifadesi; "İmalat
ve temizlik işlerinde eleman bulmakta güçlük çekiyoruz” şeklindedir. Bir başka kadın girişimci ise
“Ülkede işsizlik var diyorlar. Asgari ücret veriyoruz, çalışacak insan bulamıyoruz. Gelende biraz
zorlukla karşılaşınca kaçıp gidiyor. Dürüst ve çalışkan birini bulmak o kadar zor ki!” diyerek
mevcut durumu kısaca özetlemektedir.
Müşteri Bulma Sorunu: Bir kadın girişimci müşteri eksikliği konusunda, iş potansiyelinin
düştüğü dönemlerde esnek ve risk azaltıcı uygulamalara gidilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.
Bir başka kadın girişimci ise “Tedarikte fiyat artışları maliyet artışına neden oluyor. Oysa biz fiyat
arttıramıyoruz. Bu durumda büyük sıkıntı yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunmaktadır.
Finansal Kaynak Bulma Sorunu: 41 yaşındaki bir kadın girişimci işi sadece şahsi birikimleri ve
bir miktar kredi desteği ile kurduklarını, özellikle sermaye ve mesleki bilgi eksikliği konusunda
güçlük yaşadığını ifade etmektedir. 32 Yaşındaki bir başka kadın girişimci ise yeni işletme
olduklarından dolayı bankalardan finansal kaynak temin edemediklerini ve bu nedenle hammadde
temini dahil işleri yürütmekte zorlandıklarını dile getirmektedir.
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İş-ev Dengesi Sorunu: 26 yıl bankacılıkta çalıştıktan sonra emekli olunca iş hayatına atılan bir
kadın girişimci; “İki tane ergen yaşta çocuğum var, bir anne olarak onlarla ilgilemiyor ve çoğu
zaman 2-3 saatlik uyku ile eve gidiyorum. İş hayatında iş-ev dengesi çok ciddi sorun” açıklamasını
yapmaktadır. 37 yaşındaki bir başka kadın girişimci ise sermaye, mesleki bilgi ve müşteri tatmini
gibi hususlarda hiçbir zorluk yaşamadığını, ancak sıkıntı çektiği alanları şu sözlerle belirtmektedir;
"Yıllardır bu işin içinden geldiğim için mesleki bilgi eksikliğim yoktu, hiçbir zorluk yaşamadım.
Her şey bir saat gibi tıkır tıkır işledi. Kendi bilgilerimi katıldığım kurslardan öğrendiklerimle
birleştirince ortaya mükemmel bir iş çıktı. Almam gereken makineleri en kalitelisinden alabildim.
Örneğin; bardak yıkama makinem, kurutma makinem v.s. var. Ve bunlar sayesinde hijyene de
azami ölçüde dikkat ettiğim için, müşteri tatminini rahatlıkla sağlayabiliyorum. En büyük
sorunum, bir bayan olarak ev-iş dengesini kurabilmek oluyor. Aslında burada devletin, bayanlara
işsizlik parası ödemesini ve en azından çocukların ilk büyüme yılında part-time iş gibi kolaylıklar
sağlamasını beklerim. İş alanındaki en büyük eksiklik, esnaflığın ölmesi konusunda yaşanıyor.
Örneğin, sandalyelerimi yaptırtacak usta bulamadım. Bu tip zanaatkarlığa yönelik işlerin teşvik
edilmesi lazım. Herkes doktor-mühendis olmak zorunda değil." Girişimciliğin kadınlarda iş-ev
dengesini olumsuz etkilediğini ve sosyal hayatı güçleştirdiğini beyan eden üç kadın girişimci daha
bulunmaktadır.
İş Kadını Olmanın Güçlükleri: 49 yaşındaki bir kadın halkın ve özellikle esnafın kadınlara olan
güveninin, saygısının ve desteğinin çok az olduğundan şikayet etmektedir. 37 yaşındaki bir başka
kadın girişimci cinsiyetten kaynaklanan eşitsizliğin müşteri ilişkilerine de yansıdığını ileri
sürmektedir.
Tanıtım ve Reklam Yetersizliği: 57 yaşında Edremit'te faaliyet gösteren bir kadın girişimci en
büyük zorluğu tanıtım ve reklam alanında yaşadıklarını şu sözlerle ifade etmektedir; "Bizim
özellikle tanıtım ve reklama ihtiyacımız var. Reklam konulu destek verilirse oldukça isabetli olur.
Küçük girişimciye belediyenin gösterdiği yerde haftada bir kez sergi ve stant açma olanağı
sunulabiliyor. Fakat ne yazık ki çok yüksek tanıdıkların olmadıkça belediye size bu olanakları
vermiyor. Biz gerçekten işimizde iyiyiz ve elimizden tutulmasını, tanıtım konusunda destek
olunmasını bekliyoruz. Kışın Edremit'te iş yapmamız mümkün fakat yaz aylarına kıyasla müşteri
bulmakta zorlanıyoruz. En azından yaz döneminde Akçay'da pazarlara çıkmamız sağlanabilir."
Tedarik Firmalarından Kaynaklanan Sorunlar: 44 yaşındaki bir kadın girişimci yaşadıkları tek
sorunun tedarik firmalarından kaynaklanan güvensizlik ile ilgili olduğunu belirtmiştir.
Araştırma kapsamına alınan kadın girişimciler, girişimcilik tecrübelerine dayanarak yeni
girişimcilere, KOSGEB karar alıcılarına ve paydaşlara aşağıdaki önerilerde bulunmaktadırlar:
Girişimcilik Ruhunun Önemi: 28 yaşındaki genç bir kadın girişimci girişimcilik ruhunun önemini
şu sözlerle vurgulamaktadır; "Henüz işyerini yeni açtım, işin çok başındayım. Fakat girişimcilik
ruhu bizim ailede var. Genlerimiz gereği başkasının yanında çalışamayız. Muhasebecilik
yaparken bir anda pastacı olmak istediğimi fark ettim. Bilmediğim çok şey var fakat hepsini
sırasıyla öğrenmeye azmim ve kararlılığım oldukça fazla. Her türlü eğitime katılıyor ve kendimi
geliştirmeye çalışıyorum".
Azim ve Kararlılık: 26 yaşında oldukça genç bir kadın girişimci ise girişimcilikte azim ve
kararlılıkla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirmektedir; "Ben bir bayan olarak önüme çıkan
nice zorluğa rağmen bu işte çok iddialıyım. Yardımcı olabilecek kimsem yok. Bayan olduğum için
çok değişik güçlüklerle karşılaşabiliyorum. Fakat ben de inatçı ve azimliyimdir. Asla pes etmem.
Sonuna dek mücadele etmeye kararlıyım". Bir başka kadın girişimcide girişimcilikte sabırlı ve
prensipli olmanın önemine değinmektedir.
İşe İlgi ve İşi Çok Sevmek: Bir kadın girişimci girişimcilikte başarının anahtarının işe ilgi ve işi
çok sevmekten geçtiğini ileri sürmektedir. 32 yaşındaki bir başka kadın girişimci de kişinin sevdiği
ve bildiği bir alanda girişimcilik yapmasının ticaretteki riskleri de azaltacağını ileri sürmektedir.
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Tecrübe ve İş Deneyimi: 37 ve 42 yaşındaki iki kadın girişimci tecrübe, iş deneyimi ve
yeteneklerin girişimcilikte önemli olduğunu, kadınların deneyim sahibi olmadığı alanlarda
girişimcilik yapmaması gerektiğini ileri sürmektedirler.
Ekonomik Özgürlük ve Bağımsızlık: 48 yaşındaki bir kadın girişimci tecrübelerine dayanarak
girişimciliğin kadınlara kesinlikle ekonomik özgürlük ve bağımsızlık sağladığını ve bu nedenle
kadınların hiç çekinmeden iş hayatına katılmasını tavsiye etmektedir.
Güçlü Özsermaye: 52, 40 ve 37 yaşındaki üç kadın girişimci KOSGEB kredisine güvenerek iş
yapmanın hayal kırıklığına neden olacağını, girişimcilikte güçlü özsermayenin bir zorunluluk
olduğunu vurgulamaktadır. 36 yaşındaki bir başka kadın girişimci de işyeri açtıktan sonra müşteri
çekmenin zaman aldığını, bu nedenle de en iki yıl ayakta kalabilecek şekilde sermayeye sahip
olmanın önemine vurgu yapmaktadır. 34 yaşındaki bir başka kadın girişimci de KOSGEB kredi
desteğinin zaman aldığını, bu nedenle işyeri açılış sürecinde güçlü sermayeye ihtiyaç duyulduğunu
belirtmiştir.
Rekabet: Bir kadın girişimci, yeni girişimciliğe başlayacak kadınların iş yapacakları alandaki
rekabeti mutlaka dikkate almaları gerektiğini vurgulamaktadır. Başka bir kadın girişimci de
mekanın konumunun rekabette çok önemli olduğunu vurgulamıştır.
Risk Dağıtımı: 47 yaşındaki bir kadın girişimci kredi destekleri konusundaki riskleri ve sorunları
şu şekilde dile getirmektedir; "İş kurarken teminatlı destek verilmeli. 3 yıllık KOSGEB kredileri
oldukça riskli ve uzun bir süreç. Girişimciye zor zamanında kredi imkânı sağlayan bir sistem
oluşturulmalı”. Bir başka kadın girişimci ise yeni işe başlayacak olan bir girişimcinin, riskleri
dikkate alarak en az iki yıl dayanabilecek sermayeye sahip olmanın önemini vurgulamaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler
Son yıllarda alan yazında kadın girişimcilerin yaşadığı sorunlara yönelik ilginin ve duyarlılığın
giderek arttığı gözlenmektedir. Çalışmada bu duyarlılık paralelinde, Balıkesir ilinde yiyecek
sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilerin nitelikleri, genel profili, iş kurma aşamasında ve
sonrasında yaşadıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçları, kadın girişimciler

arasındaki eğitim düzeyinin son yıllarda yükselmeye başladığı yönünde ipuçları sunmaktadır.
Ancak girişimcilik alanına ilişkin mesleki belgelendirme konusunda aynı düzeyde olumlu
gelişmelerin yaşandığını söylemek oldukça zordur. Araştırma kapsamına alınan kadın girişimciler
arasında mesleki belge sahiplerinin oranı %18’dir. Bunlardan sadece %5’i alana yönelik mesleki
belgeye sahiptir. Bu sonuçlar, kadın girişimciliğinde mesleki belgelendirme yaygınlaştırılmasının
önemine işaret etmektedir. Bu konuda ilgili kamu kurumlarının ve paydaşlarının ivedilikle
harekete geçmesi ve gerekli önlemleri almaları önerilebilir.
Çalışmada, araştırma kapsamına alınan kadın girişimcilerin çok büyük çoğunluğunun sadece tek
ya da iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmıştır. Üç ve üzerinde çocuk sahibi olanların oranı ise
sadece %8,3’dür. Oysa aynı kadın girişimciler arasında üç ve üzerinde kardeşe sahip olanların
oranı %52,5’dir. Bu sonuçlarda kuşkusuz son yıllarda ülkemizde doğurganlık oranının düşmesinin
etkisi olmakla birlikte, kadın girişimcilerin artan sorumluluklarının, eve vakit ayırmada
zorlanmalarının ve iş hayatının özel hayatı güçleştirmesinin kadın girişimciler arasında çocuk
yapma oranını etkilediğini düşündürmektedir. Nitekim yüzyüze yapılan görüşmelerde bazı kadın
girişimciler bu yönde beyanlarda bulunmuşlardır.
Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu ailede birinci veya ikinci (%72,4) çocuktur. Ayrıca eşi veya
babası kendi işini yapan (esnaf, yiyecek-içecek işi, emlak, serbest meslek vs.) kadın girişimcilerin
oranı da oldukça yüksektir. Bu sonuçlar ailede birinci çocuk olmanın veya aile içinde girişimci
aile üyesi varlığının kadın girişimciler arasında girişimciliği özendirdiği biçiminde yorumlanabilir.
Nitekim Bozkurt vd. (2012: 237) benzer bir yaklaşımla ailede ilk çocukların, ailede edindiği statü
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ve aldığı roller gereği, diğer çocuklara göre bir eğilim farklılığı taşıyabildiği ve girişimcilikte,
kişinin girişimciliği çevresinden gözlem yoluyla öğrenebildiğini ileri sürmektedirler.
Araştırmada kadın girişimcilerin çoğunluğunun (%58,6) 2 yıl ve altında girişimcilik tecrübesine
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç son yıllarda KOSGEB kredi desteği uygulamalarının
kadın girişimci sayısını arttırdığı ve onları cesaretlendirdiğini ortaya koymaktadır. Araştırmada
elde edilen en önemli bulgulardan bir diğeri de, girişimcilik öncesi sektör ile ilgili hiçbir iş hayatı
tecrübesi olmayan kadın girişimci oranının oldukça yüksek olmasıdır (%56,5). Bu bulgu kadın
girişimcilerin bilerek veya bilmeyerek girişimcilikte çok büyük risk aldıklarını göstermektedir.
Nitekim araştırmada ulaşılan kadın girişimciliğindeki %29,4’lük başarısızlık oranı bu yargıyı
doğrulamaktadır. Bu sonuçlar kadın girişimciliğinde, girişimcilik alanına yönelik iş hayatı
tecrübesi eksikliği ile girişimcilik başarısızlığı arasında doğru yönlü bir ilişkiyi işaret etmektedir.
Ayrıca araştırmada katılımcıların farklı sektörlerde daha fazla iş hayatı tecrübesine sahip olmasına
rağmen, yiyecek-içecek sektöründe girişimciliğe yöneldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç ise
yiyecek-içecek sektörünün kadın girişimciler için daha cazip olduğunu ortaya koymaktadır.
Nedeni ne olursa olsun, kadın girişimcilerin söylentilere ve bazı sektörlerin çekiciliğine kapılarak
bilmedikleri işkollarında girişimcilikten kaçınmaları önerilebilir.
Araştırmada ayrıca araştırma kapsamına alınan kadın girişimciliği faaliyetlerinin büyük
çoğunlukla 2 ve altında istihdam sağlayan mikro ölçekli küçük işletme faaliyetleri olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Gül ve Altındal’a (2016) göre bu ölçekteki girişimler kadınların
girişimcilikten çok bir istihdam biçimi olarak düşünülmesine neden olmaktadır. Bu durum kendi
adına çalışan kadınların sayısını artırmakla birlikte kadınları yoksulluktan kurtarmayı
başaramamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulardan bir diğeri de, bazı girişimcilerin güvenilir
ve nitelikli personel bulmada karşılaştıkları sorunlardadır.
Araştırmada kadın girişimcilerin işlerini birinci derecede eşlerinden destek alarak, ikinci derecede
tek başına ve üçüncü derecede aile ve aile yakınlarından destek alarak kurdukları ortaya çıkmıştır.
İşyeri açmada alınan maddi destek konusunda ise şahsi birikim ve eş desteği ile sağlanan finansal
kaynaklar öne çıkmaktadır. Bu finansal kaynakları önem sırasına göre KOSGEB kredileri, anne,
baba ve kardeşlerden sağlanan kaynaklar ve banka borçlanması izlemektedir. Bu bulgular, kadın
girişimcilerin bağımsız bir girişimci profilinden çok eşlerine ve ailelerine bağlı bir girişimcilik
kültürüne sahip olduklarını göstermektedir.
Çalışmada kadın girişimcilerin özellikleri belirlemeye yönelik elde edilen veriler ise kadın
girişimciler arasında özgüvenin en önemli girişimcilik özelliği olduğu, bunu önem sırasına göre
başarılı olma arzusunu, ekonomik bağımsızlığın, iletişim kurma yeteneğinin, fırsatları
değerlendirme arzusunun, yenilikçi kişiliğin, vizyon sahibi olmanın, lider ruhlu olmanın ve risk
almaktan hoşlanmanın izlediği ortaya çıkmıştır. Bu bulgular kadın girişimciliğinde özgüven,
başarılı olma arzusu ve ekonomik bağımsızlığın baskın girişimci özellikleri olduğunu ortaya
koymaktadır. Diğer önemli bir bulgu ise kadın girişimcilerin kendilerini risk almaktan
hoşlanmayan girişimci olarak değerlendirmeleridir. Oysa daha önceki kısımlarda elde edilen
bulgular, kadın girişimcilerin girişimcilik alanı ile ilgili iş hayatı tecrübesi eksikliğinin var olan
riskleri arttırdığını ortaya çıkarmıştı. Bu noktada araştırma bulguları, tecrübe ve bilgi eksikliği ile
riskten hoşlanmama arasında doğru orantılı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Nitekim
Altındal ve Gül’ün (2016) bu değerlendirmeleri destekler nitelikte girişimciliğin ekonomik,
finansal, fiziksel, yönetsel, siyasal, sosyal, teknolojik ve çevresel riskler taşıdığı yönünde
öngörüleri bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, kadın girişimcilere bir girdi olarak
iş deneyimi ve tecrübesini risk azaltmada bir araç olarak kullanmaları önerilebilir.
Kadın girişimcilerin iş kurma sürecinde en fazla sermaye temininde güçlük çektikleri ortaya
çıkmıştır. Bunu önem derecesine göre sırasıyla işyeri bulma, bürokratik engeller, makine, araç ve
gereç temini, iş kadını olmanın güçlükleri ve mesleki bilgi eksikliğinde yaşanan sorunlar
izlemektedir. İşyeri açtıktan sonra karşılaşılan sorunlar ise önem derecesine göre nitelikli eleman
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bulma, iş-ev dengesi sorunu, müşteri azlığı, sermaye yetersizliği, bürokratik engeller, iş kadını
olmanın güçlükleri ve tecrübe eksikliği izlemektedir.
Çalışmada katılımcılarla yapılan mülakat ve onlara yöneltilen açık uçlu sorulardan yola çıkılarak,
kadın girişimcilerin karşılaştıkları genel sorunlar mesleki bilgi eksikliği, bürokratik engeller,
nitelikli personel bulamama, müşteri eksikliği, finansal kaynak yetersizliği, iş-ev dengesi sorunu,
iş kadını olmanın güçlükleri, tanıtım yetersizliği ve tedarik firmalarından kaynaklanan sorunlar
olarak özetlenebilir. Morçin (2013: 173) ve Çabuk vd. (2015: 428) de kadın girişimcilerin
sorunlarını, genel hatlarıyla sermaye temini, işyeri bulma, araç-gereç temini, bürokratik işlemler,
bilgi yetersizliği, tecrübe eksikliği, sermaye yetersizliği, personel temini, müşteri azlığı ve müşteri
ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve kadının toplumsal statüsüne dayalı sosyal yaşantıyla ilgili
sorunlar olarak özetlemektedirler. Böylece çalışmada elde edilen sonuçların önemli ölçüde alan
yazında yer alan diğer çalışma sonuçları ile paralellik gösterdiği görülmektedir.
Tecrübe sahibi kadın girişimciler yeni girişimcilere; girişimcilik ruhuna sahip olmalarını, azimli
olmalarını, girişimcilikte güçlü sermayenin, tecrübenin ve sevmedikleri bir iş kolunda girişimcilik
yapmanın önemli olduğunu, ekonomik bağımsızlık peşinde koşan kadınlar için girişimciliğin ideal
olduğunu, girişimcilikte iş koluna ilişkin rekabet şartlarının dikkate alınması gerektiğini ve risk
dağıtımının önemli olduğunu önermektedirler. Yeni girişimcilere son bir öneri ise KOSGEB kredi
desteğinin risk azaltmada yeterli olmadığı, özellikle işyeri açtıktan sonra olası müşteri eksikliği
sorununa karşı en az iki yıl dayanabilecek düzeyde güçlü bir sermayeye sahip olmaları önerilebilir.
Kaynakça
Abacı, N. İ., Demiryürek, K., Emir, M. ve Yıldırım, Ç. (2015). Factors Affecting The Use of
Microcredit Among Women Entrepreneurs in the Samsun Province of Turkey.
Anthropologist, 20(3), 397-406.
Altındal, Y. ve Gül, S. S. (2016). Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma
Deneyimleri. Toplum ve Demokrasi, 10 (21), 115-131.
Aytaç, Ö. (2006). Girişimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 15, 139-160.
Bedük, A., Eryeşil, K. ve Oğuz, H. (2016). Kadın ve Erkek Girişimcilerin Algılama Farklılıkları.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41.Yıl Özel Sayısı),
1-15.
Bilge, H. ve BAL, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine
Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2),
131-148.
Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O. ve Alparslan, A. M. (2012). Türkiye'de Girişimciliğin
Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 229-247.
Brush, C. G., Bruin, A. ve Welter, F. (2009). A Gender-Aware Framework For Women's
Entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1), 8-24.
Collins-Dodd, C., Gordon, I. M. ve Smart, C. (2004). Further Evidence on the Role of Gender in
Financial Performance. Journal of Small Business Management, 42(4), 395-417.
Çabuk, S., Südaş, H. D. ve Araç, S. K. (2015). Kadın Girişimcilerin İş Yaşam Süreçlerinin
İncelenmesi: Adana İlindeki Girişimciler Üzerinde Bir Uygulama. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 423-441.
Çakıcı, A. (2003). Mersin’deki Kadın Girişimcilerin İş Kurma Öyküsü ve İş Kuracak Kadınlara
Öneriler, 11. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Afyon, 59‐71.
94

Women Entrepreneur Profile and Their Issues in Balikesir: A Survey on the Food Sector

Çelik, C. ve Özdevecioğlu, M. (2001). Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve
Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma. 1. Orta Anadolu Kongresi,
Nevşehir, 487-498.
Çiftçi, M. (2010). Türkiye'de İşsizliğe Çözüm Önerisi Olarak Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi:
Mikro Kredi Uygulamaları. Çimento İşveren Dergisi, Eylül 2010 Sayısı, 42-54.
Daft, R. L. (2005). The Leadership Experience. Third Edition, Canada: Thomson South-Western
College Publishing.
Duran, C., Büber, H. ve Gümüştekin, H. E. (2013). Girişimcilik Hislerine Eğitimin Katkısı,
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 33-56.
Fabbris, L. (2013). Measurement Scales for Scoring or Ranking Sets of Interrelated Items. Survey
Data Collection and Integration, (Edd.: Davino, C. ve Fabbris, L.), Verlag Berlin
Heidelberg: Springer.
Göküş, M., Özdemiray, S. M. ve Göksel, Z.S. (2013). Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin
Önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 87-97.
Gül, S. S. ve Altındal, Y. (2016). Türkiye’de Kadın Girişimciliğin Serüveni: Başarı Mümkün Mü?.
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(4), 1361-1377.
Güney, S. (2006). Kadın Girişimciliğine Genel Bir Bakış. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1),
25-43.
Henry, C., Hill, F. ve Leitch, C. (2003). Entrepreneurship education and Training. England:
Ashgate Publishing Ltd.
Herron, L. (1992). Cultivating Corporate Entrepreneurs. Human Resource Planning, 15(4), 314.
Hisrich, R. D. and Peters, M. (1985). Entrepreneurship: Starting, Developing and Managing a
New Enterprise. New York: Richard D. Irvin Inc.
Hisrich, R. D., Peters, M. P., Shepherd, D. A. (2005). Entrepreneurship. International Edition,
Sixth Edition, New York: McGraw-Hill.
Izedonmi, F. ve Okafar, C. (2005). Assessment of the Entrepreneurial Characteristic and Intentions
Among. Academic IFE Psycholog, 16(2), 153-168.
Kaya, D., Güzel, D., ve Çubukçu, B. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin
Araştırılması: Atatürk Üniversitesinde Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi,
1(2), 77-89.
Korkmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir
Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi,
14 (2), 209-226.
Kumar, S. A., Poornim, S. C., Abraham, K. M. ve Jayashree, K.(2003). Enterpreneurship &
Development, New Delhi: New Age International Publishers.
Kutaniş, R. Ö. ve Hancı, A. (2004). Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları. 3. Ulusal
Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, 457-464.
Küçük, O. (2005). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi. 2.b., Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the characteristics of the entrepreneurial personality.
International Journal of Entrepreneurial Behavior Research, 6(6), 295-299.
Macko, A. and Tyszka, T. (2009). Entrepreneurship and risk taking. Applied Psychology: An
International Review, 58(3), 469-487.
95

Balıkesir İlinde Kadın Girişimci Profili ve Sorunları: Yiyecek Sektöründe Bir Uygulama

Mirchandani, K. (1999). Feminist Insight on Gendered Work: New Directions in Research on
Women and Entrepreneurship. Gender, Work and Organization, 6(4), 224-235.
Mohanty, S. K. (2005). Fundamentals of Entrepreneurship. India: Practice- Hall of India.
Morçin, S. E. (2013). Türk Kültüründe Kadın Girişimciliği: Kavramsal Bir Değerlendirme.
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 167-190.
Narin, M., Marşap, A. ve Gürol, M. A. (2006). Global Kadın Girişimciliğinin Maksimizasyonunu
Hedefleme: Uluslararası Arenada Örgütlenme ve Ağ Oluşturma. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, 8(1), 65-78.
Nayır, D. Z. (2008). İşi ve Ailesi Arasındaki Kadın: Tekstil ve Bilgi İşlem Girişimcilerinin Rol
Çatışmasına Getirdikleri Çözüm Stratejileri. Ege Akademik Bakış, 8(2), 631-650.
Schindehutte, M., Morris, M., Lord, M. ve Brennan, C. (2003). Entrepreneurs and Motherhood:
Impacts on Their Children in South Africa and the United States. Journal of Small Business
Management, 41(1), 94-107.
Schumpeter, J. A. (1950). Capitalizm, SocializmandDemocrasy. New York: HarperTorchbooks.
Silver, D. A. (1983). Entrepreneurial Life. New York: John Wiley.
Soysal, A. (2010). Türkiye'de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir
Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 83-114.
Soysal, A. (2013). Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği: Türkiye İçin Durum Değerlendirmesi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 163-189.
Ural, A. & Kilic, I. (2011). Bilimsel Arastirma Sureci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay
Yayincilik.
Vanleeuwen, D. M. & Mandabach, K. H. (2002). A note on the reliability of ranked items.
Sociological Methods Research, 31(1), 87–105.
Yirik, Ş. ve Yıldırım B. I. (2014). Turizm sektöründeki kadın girişimcilerin bireysel değerlerinin
demografik özellikleri açısından incelenmesi: Antalya ili örneği. Mustafa Kemal
ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (26), 361-378.
Zapalska, A. ve Fogel, G. K. (1998). Chracteristics of Polish and Hungarian Entrepreneurs.
Journal of Private Enterprise, 19(2), 132-144.

96

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
56. Sayı / Nisan 2018

ÇEKİM MODELİNİN İLLER ARASI TİCARET İLİŞKİLERİNE UYGULANMASI:
KÜTAHYA ÖRNEĞİ
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Öz
Bu çalışmada Kütahya ilinin Türkiye’deki diğer iller ile gerçekleştirdiği ticaretin Çekim Modeli (Gravity Model)
çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. İller arası ticarete ilişkin zaman serisi verisinin kısıtlı olması nedeniyle
analizler 2013 yılına ait veriler ile gerçekleştirilmiştir. Literatürde Türkiye ile ilgili çalışmalarda çekim modeli,
genellikle diğer ülkelerle gerçekleşen dış ticaret, turizm ve göç akımlarını incelemek için kullanılmıştır. Diğer taraftan
Türkiye’de iller arası ticareti çekim modeli ile açıklayan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yönüyle
çalışmanın ilgili literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmada Kütahya’nın diğer illerden alışları, diğer illere
satışları ve toplam ticaret değişkenleri için baz modeller tahmin edilmiş ve çekim modelinin iller arasındaki ticareti
açıklama konusunda da güçlü sonuçlar verdiği görülmüştür. Bulgulara göre illerin ekonomik büyüklüklerini temsil
eden gayri safi yurtiçi hasıla değişkeni ile ticaret arasında literatüre uygun şekilde anlamlı ve pozitif bir ilişki söz
konusudur. İller arasındaki mesafe değişkeni ile ticaret arasında ise anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, iller arası ticaret, çekim modeli.
Jel Kodları: F10, F14, F16

APPLICATION OF GRAVITY MODEL TO INTER-PROVINCIAL TRADE
RELATIONS: THE CASE OF KÜTAHYA
Abstract
In this study, it is aimed to investigate trade between Kütahya and other provinces in Turkey within the Gravity Model
framework. Because of the limited time-series data on inter-provincial commerce, analyzes were carried out with data
from 2013. In the literature regarding Turkey, gravity model has been used generally to examine the trade, tourism
and migration flows between Turkey and other countries. On the other hand, it has not been found any paper that
explaining inter-provincial trade flows in Turkey. In this aspect, it is expected that the study will contribute to the
relevant literature. In the study, base models were estimated for Kütahya’s sales, purchases and total trade variables
and it has seen that gravity model gave strong results in explaining the trade among provinces. According to the
findings, there is a significant and positive relationship between the gross domestic product variable representing the
economic size of the cities and the trade in accordance with the literature. There is a significant and negative
relationship between the distance between the provinces and trade.
Key Words: Kütahya, inter-provincial trade, gravity model.
Jel Classifications: F10, F14, F16.
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Giriş
Hemen her ülkede doğal belirli merkezler etrafında yoğunlaşan iktisadi faaliyetler, iller ve
bölgelerarası gelişme farklılıklarını ortaya çıkarmakta ve büyük dengesizlikler yaşanmasına neden
olmaktadır. Bu süreç, bölgelerin ekonomik etkinliklerini, nüfus dağılımını, kentlerin, çevrenin ve
doğal dokunun bütünlüğünü bozarak, kalkınmanın ekonomik ve sosyal maliyetlerini artırarak
yüksek düzeyde gelişmeye imkân vermeyen tıkanıklıklara yol açmaktadır (Arslan, 2005: 276).
Türkiye’de de, bölgeler arasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), işsizlik oranı, okuma
yazma oranı gibi çeşitli sosyo-ekonomik göstergeler açısından önemli gelişmişlik farklılıkları
bulunmaktadır. Gelişmişlik farklılıkları, kaynakların yetersiz dağılımı ve etkin kullanım eksikliği,
iklim koşulları, dağınık kentleşme ve etkin olmayan yatırımlar gibi nedenler gibi birçok nedene
bağlı olarak ortaya çıkmıştır (Kargı, 2009: 20). Diğer taraftan birimlerin yurt dışı ve yurt içi ticaret
performansları da bölgesel dengesizliklerin ortaya çıkmasını ve dengesizliklerin kalıcılığını
etkileyen önemli bir faktördür.
2000’li yıllardan itibaren bir bütün olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimler, Türkiye’deki
illeri de sosyal ve ekonomik açıdan etkilemiştir. Tarihsel olarak Türkiye’de üretim ve ticaret gibi
temel ekonomik faaliyetler belli illerde yoğunlaşmıştır. 2000’li yıllarda ise, Türkiye’nin genellikle
batısında yer alan bu merkez illerin yanı sıra, özellikle Anadolu’da birçok ilde ekonomik
aktivitenin canlandığı ve bu illerin hem ulusal ekonomiyle hem de küresel ekonomiyle
eklemlendiği görülmüştür. Bu süreçte bazı iller ihracat açısından ön plana çıkarken bazı illerde iç
piyasadaki ağırlıklarını artırmıştır. Literatürde illerin ihracat performansları ve ihracat yapılarını
çeşitli açılardan inceleyen çalışmalar olsa da illerin yurtiçi ticaret performansları veri kısıtı gibi
çeşitli nedenlerden ötürü pek incelenmemiştir. Oysaki yurtiçi ticaret de illerin ekonomik
kalkınması ve dolayısıyla bölgesel farklılıkların azalması ile yakından ilgilidir.
Çalışmada giriş bölümünün ardından Türkiye’de iller arası ticaret akımlarına ilişkin bir
değerlendirmeye yer verilecektir. İkinci bölümde çekim modelinin ticarette kullanımına dair
literatür özeti sunulacaktır. Üçüncü bölümde çekim modelinin iller arası ticari akımlara
uygulanması açıklanarak, 2013 yılı için Kütahya’nın diğer illerle olan ticaret verilerinin
kullanıldığı çekim modeli için oluşturulan denklemler ile değişkenler tanımlanacaktır. Dördüncü
bölümde ise ampirik uygulama sonuçları paylaşılacak ve sonuç bölümünde ortaya çıkan bulgular
değerlendirilecektir.
1. İller Arası Ticaret ve Kütahya
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın oluşturduğu Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) tarafından
yayınlanan verilere göre illerin birbiriyle ticaretinde fazla veren il sayısı sadece 10 olup 81 ilin
71’i iç ticarette açık vermektedir. Türkiye’de yer alan 81 ilin 2013 yılında karşılıklı olarak yapmış
oldukları alım ve satımdan oluşan iç ticaret rakamlarına göre ülke içi ticaret hacminin toplamı
yaklaşık 2.17 trilyondur. Bu ticaret hacminin alışlar için %47 satışlar için %48’ini diğer bir deyişle
yaklaşık yarısı İstanbul tarafından gerçekleştirilmiştir. İller arası ticarette en yüksek fazlayı
yaklaşık 58.9 milyar lira ile Kocaeli yer alırken ikinci sırada, 42.3 milyar liralık iller arası ticaret
fazlası ile İstanbul yer alıyor. Kalan kısmın büyük bir çoğunluğu da yine Marmara Bölgesi’nde
yoğunlaşmış durumdadır. Kocaeli ile İstanbul’a iç ticaret fazlası veren İzmir de eklenirse, 122
milyar liralık fazlanın 113 milyar lira ve yüzde 92.7’sini üç il gerçekleştirmektedir. İller arası
ticarette açık veren illerden 13 milyar liralık açıkla Antalya birinci sırada yer almaktadır.
Antalya’yı Adana, Trabzon ve Konya illeri takip etmektedir. Adana’nın iller arası ticaretteki açığı
5.9 milyar TL, Trabzon ile Konya’nın açığı ise yaklaşık 5.2 milyar TL düzeyindedir. Kütahya, 5.2
milyar TL’lik alış ve 4.2 milyar TL’lik satışla 961 milyon TL’lik açık vererek, ticaret açığı veren
iller arasında 35. sırada yer almaktadır.
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Tablo 1: İller arası Ticari ilişkilerde Ticaret Fazlası ve Açığı Veren İlk 10 İl (2013)
Ticaret Fazlası veren İller -Ticaret Fark (Satış-Alış)

Ticaret Açığı veren İller - Ticaret Fark (Satış-Alış)

KOCAELİ

58.954.979.095

İSTANBUL
İZMİR

ANTALYA

-13.054.914.451

42.362.041.247

ADANA

-5.911.852.492

11.979.341.139

TRABZON

-5.168.442.880

HATAY

3.350.612.421

KONYA

-5.154.784.813

ANKARA

2.909.578.538

GAZİANTEP

-4.364.838.719

ZONGULDAK

2.080.542.735

SAKARYA

-4.157.893.530

OSMANİYE

460.422.385

BURSA

-3.911.139.146

KARABÜK

64.296.705

DİYARBAKIR

-3.749.971.404

SİİRT

22.811.545

SAMSUN

-3.563.738.893

BOLU

8.372.926

MUĞLA

-3.356.115.592

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi (https://gbs.sanayi.gov.tr) verilerinden
yazarlar tarafından oluşturulmuştur,

İller arası ticaret istatistiklerine bakıldığında hem alışlarda hem de satışlarda ilk sıralarda olan iller
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli illeri olduğu görülmektedir. Satışların alışları karşılama
oranına bakıldığında, alışlarının iki katından daha fazla satış yapan Kocaeli birinci sırada yer
almaktadır. Kocaeli’yi sırasıyla Zonguldak, Osmaniye, Hatay, İzmir, İstanbul ve Ankara illeri
izlemektedir. Satışları alışlarından fazla olan il sayısı 10 olup kalan 71 ilin alışları satışlarından
fazla durumdadır. Satışların alışları karşılama oranı en düşük olan iller ise son sırada %25 ile
Ardahan, %32 ile 80. sırada Bayburt ve %34 ile 79. sırada Tunceli gelmektedir.
Kütahya ve çevre iller için iller arası ticaret verileri incelendiğinde; 81 il içerisinde Bursa’nın
alışlarda 4. ve satışlarda ise 5. sırada yer aldığı görülmüş, satışların alışları karşılama oranı ise %94
olarak bulunmuştur. Alışlarda 16. sırada olan Manisa, satışlarda ise 15. sırada yer almaktadır.
Manisa’nın satışların alışları karşılama oranı ise %98 olarak bulunmuştur. Kütahya ise alışlarda
81 il içinde 39. sırada yer alırken satışlarda 36. sırada yer almıştır. Kütahya için satışların alışları
karşılama oranı ise %81 ve sıralaması ise 34 dür. Sıralama verilerine göre Kütahya ve komşu 7 il
içerisinde alışlarda 62. satışlarda 56. ve satışların alışları karşılama oranı açısından 40. sırada %73
oran ile yer alan Afyon bulunmaktadır.
Tablo 2: Kütahya’nın En Fazla Ticaret Yaptığı İller (2013)
İller
1.İSTANBUL

Kütahya Alışlar

İller

Kütahya Satışlar

1.691.205.530 1.İSTANBUL

İller

Satışların Alışları
Karşılama Oranı

877.609.138 İSTANBUL

0,52

2.ANKARA

490.820.928 2.ANKARA

504.194.917 ANKARA

1,02

3.İZMİR

311.396.875 3.ESKİŞEHİR

219.767.859 ESKİŞEHİR

0,96

4.BURSA

254.675.863 4.BURSA

211.364.613 BURSA

0,83

5.ESKİŞEHİR

228.275.652 5.İZMİR

131.239.086 İZMİR

0,42

6.KOCAELİ

100.210.347 6.ANTALYA

115.278.456 ANTALYA

1,33

7.ANTALYA

86.601.750 7.AFYON

111.536.820 AFYON

1,71

8.KONYA

85.919.363 8.KONYA

87.479.425 KONYA

1,01

9.UŞAK

76.632.644 9.BURDUR

58.535.648

10.AFYON

65.234.813 10.UŞAK

50.106.409 UŞAK

0,65

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Girişimci Bilgi Sistemi (https://gbs.sanayi.gov.tr) verilerinden
yazarlar tarafından oluşturulmuştur,

Kütahya’nın en fazla alım yaptığı illere bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk üç sırayı
aldığı görülmektedir. Bununla birlikte Kütahya’nın en fazla alım yaptığı diğer illerin Bursa,
Eskişehir, Uşak ve Afyon gibi komşu iller olduğu görülmektedir. Kütahya’nın en fazla satış yaptığı
illerin sıralamaları değişmekle birlikte ağırlıklı olarak aynı iller olduğu görülmektedir.
Kütahya’nın bu illere yaptığı satışların bu illerden alışlarını karşılama oranlarına bakıldığında en
99

Çekim Modelinin İller Arası Ticaret İlişkilerine Uygulanması: Kütahya Örneği

düşük karşılama oranının 0.42 ile İzmir ile olduğu görülmektedir. İzmir’i 0.52 ile İstanbul ve 0.65
ile Uşak takip etmektedir. Söz konusu iller ile olan ticarette satışların alışları karşılama oranı en
yüksek olan il 1.71 ile Afyon ve 1.33 ile Antalya’dır. Kütahya’nın bu illerden yaptığı alışlardan
daha fazlasını bu illere sattığını göstermektedir.
2. Literatür İncelemesi
Ticaret için çekim modeli, Newton'un yer çekimi kanununa benzer. Newton yasalarına göre, iki
fiziksel varlık arasındaki çekim kuvveti, bu iki maddenin kütlelerinin çarpımının, aralarındaki
mesafenin karesine bölünmesiyle orantılıdır. Çekim modeli, 19. yüzyılın ortalarında sosyal
bilimlere uyarlanmıştır. Modelin uluslararası ticaret akışlarına uyarlanması ise 1960’lı yıllarda
(Tinbergen, 1962) ve Pöyhönen (1963) sayesinde olmuştur. Uluslararası ticarette kullanılan çekim
modeline göre, iki ülke arasındaki ticaret, o ülkelerin milli gelirleri arttıkça artar; aralarındaki
mesafe arttıkça azalır. Mesafenin ticaret akışlarına olumsuz etkide bulunmasının nedeni taşıma
maliyetleridir. Ülkelerin milli gelirlerinin ticaret akışlarını olumlu etkilemesinin sebebi ise,
ülkelerin milli geliri arttıkça ihracat ve ithalat kapasitesinin artmasıdır (Tatlıcı ve Kızıltan, 2011,
288). Uluslararası ticaret akışları çalışmalarında, çekim modelini ilk kullanan kişi Tinbergen’dir.
Tinbergen, uluslararası ticaret akışlarını tanımlamak için bir ekonometrik modelin formüle
edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu ekonometrik modelde, temel açıklayıcı değişkenler;
ihracatçı ülkenin gayrisafi milli hâsılası, ithalatçı ülkenin gayrisafi milli hâsılası ve iki ülke
arasındaki uzaklıktır. Tinbergen, taşıma maliyetlerinin hemen hemen uzaklıkla belirlendiğini ve
ticaret akışları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir (Tinbergen, 1962). Bu
model, çalışmalarda kullanılan farklı zaman ve ülke örneklemlerine rağmen şaşırtıcı derecede
kararlı olduğunu kanıtlamıştır. Ekonomi alanında en istikrarlı ve sağlam ampirik modeller arasında
bulunmaktadır (Chaney, 2013: 2). Modelin tartışılmaz başarısına rağmen ve aynı zamanda da
sayesinde, zamanla daha da geliştirilmiş ve birçok alan için uyarlanmış versiyonları ortaya
çıkmıştır (Wlazel, 2014: 2). Linnemann, toplam milli hâsıla içindeki yurtiçi talebin payını belirten,
nüfus büyüklüğü gibi ek değişkenler kullanarak çekim modelini genişletmiştir. Aitken,
Linnemann’ın modelinin aynı fonksiyonel formunu kullanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu
(EEC) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nin (EFTA) Avrupa üyelerinin ticareti üzerindeki etkisini
tahmin etmiştir (Aitken, 1973: 881-892). Anderson (1979) ve Bergstrand (1985), ürün
farklılaştırılması ve monopolcü rekabet modelleriyle ilişkilendirilen çift taraflı ticaret akışları için
çekim denklemleri türetmişlerdir (Martinez ve Zarzoso, 2003:295). 1970’li yıllardan itibaren pek
çok ampirik çalışmada kullanılan çekim modeli gerek ikili gerekse çoklu ülkeleri konu alan pek
çok araştırmaya başarı ile uygulanmıştır. Deardorff (1995), yerçekimi denkleminin birçok modeli
karakterize ettiğini ve standart ticaret teorileri tarafından doğrulanabileceğini kanıtlamıştır.
Uluslararası ticaret literatüründe yerçekimi denkleminin geliştirilmesine katkıda bulunan çok
sayıda ampirik çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, Wooldridge (2002), Anderson ve Van
Wincoop (2003), Santos ve Tenreyro (2006) ve Bergstrand ve Egger, (2007) yerçekimi
denkleminin ekonometrik özelliklerini geliştirmişlerdir. Bu çalışmalar ekonometrik tekniklerin
geliştirilmesinin yanında analizde dikkate alınan açıklayıcı değişkenlere yeni değişkenlerin
eklenmesinde de katkıda bulunmuşlardır.
Çekim modeli yaklaşımı, bölgesel entegrasyonlar, ticaret anlaşmaları, sınırlar ve parasal birliklerin
uluslararası ticaret üzerindeki etkilerini tahmin etmek gibi birçok önemli uygulama alanı
bulmuştur. Çekim modelinin yalnızca ülkelerin birbirleriyle olan ekonomik ilişkileri için değil
bölgeler arasındaki ya da ülkelerin kendi içindeki şehirler, bölgeler ve merkezler arasındaki
ekonomik ilişkilerini açıklamak için de kullanılır hale gelmiştir. Bindak (2015) çekim modelini
iller arasındaki göç için uyarlayarak, çekim modelinin Türkiye’deki iller arasındaki göçün
açıklanmasında tutarlı sonuçlar verdiği belirtmiştir. Bindak, ayrıca çalışmasında çekim
modelinden hareketle “cazibe katsayısı” oluşturarak, elde ettiği cazibe katsayılarının birçok
değişkenle anlamlı ilişkiler verdiğini belirtmiştir. Edirne ili için model tahmini ve gerçekleşen göç
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miktarlarını karşılaştırmıştır. Köroğlu ve Köroğlu (2014) çekim modelini ağ analizi ile
birleştirerek yapıkları çalışmada; çekim modeli, ağ analizi ve dış ticaret ilişkilerinin birlikte
değerlendirilmesinin bölgesel gelişmişlik farklarının ortaya konulmasında güncel ihtiyaçlara yanıt
veren, güçlü açıklama gücüne sahip bir model olduğunu belirtmişlerdir.
3. Veri ve Yöntem
Çekim modeli yalnızca ülkeler arasındaki ticari ilişkileri açıklamak için değil, doğrudan yabancı
yatırım akımları, göç akımları ve turizm akımlarını incelemek için de uygulanır hale gelmiştir.
Temel çekim modelinde, “i” ve “j” ülkeleri arasındaki çift taraflı ticaret akışları şöyle gösterilir
(McCallum, 1995; Anderson ve Wincoop, 2003):
𝑌𝑖 𝑌𝑗
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖𝑗 = 𝐾 𝐷2
(1)
𝑖𝑗

Denklem (1) 'de ülkeler arasındaki Ticaretij, “i” ile “j” arasındaki ikili ticareti, “Yi” ve “Yj” ticaret
yapan ülkelerin büyüklüğünü göstermekte ve her ülkenin kişi başına düşen kişi başına GSYH ile
temsil edilmektedir. Paydaki Dij değişkeni ise “i” ve “j” ülkeleri arasındaki coğrafi mesafeyi
temsil etmektedir.
Çalışmada McCallum (1995) ve Anderson ve Wincoop'un (2003) modellemesine uygun olarak
iller arasındaki ticari ilişkiler için düzenlenmiş 3 temel model (Stata-14 ve EViews-9 paket
programları yardımıyla) tahmin edilmiştir.
Eşitlik (1) 'in doğal logaritmaları alınarak Türkiye’deki illere ait değişkenler ile organize edilmiş
ve üç doğrusal denklem elde edilmiştir. Çalışmada iller arasındaki ticaret verileri Bilim ve Sanayi
Teknoloji Bakanlığı’ndan, illerin kişi başına GSYH verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde
edilmiştir. Çalışmada veriler her iki verinin örtüştüğü yıl olan 2013 yılı için düzenlenmiştir.
Kütahya ilinin diğer iller ile ticareti için geliştirilen ilk modelde Kütahya’nın diğer illere satışları
bağımlı değişken olarak ele alınırken ikinci modelde Kütahya’nın diğer illerden yaptığı alışlar ve
son olarak Kütahya’nın diğer illerle yaptığı toplam ticaret (alışlar + satışlar) değişkenleri bağımlı
değişken olarak kullanılmıştır.
Türkiye’deki iller arası ticaret göz önüne alındığında, genel olarak “i” ilinden “j” iline olan ticari
ilişkinin niceliğini belirten temel çekim modeli,
𝑇𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖𝑗 = 𝐾

𝑌𝑖𝑎 𝑌𝑗𝑏
𝑘
𝐷𝑖𝑗

ℰ𝑖𝑗

(2), biçiminde ifade edilebilir.

Burada Ticaretij, “i” ilinden “j” iline olan ticaret miktarı; “Yi” ve “Yj”sırasıyla “i” ve “j” illerinin
kişi başına GSYH büyüklğü; Dij, km cinsinden bu iller arsındaki mesafeyi göstermekte iken, hata
terimi olan 𝓔ij nin ise sabit varyans ve 0 ortalama ile normal dağılıma sahip olduğu
varsayılmaktadır. Denklemde yer alan a, b, k ise tahmin edilecek parametrelerdir. Tahmin
amacıyla denklemin doğal logaritması alınır. Ancak, çalışmamızda sadece Kütahya ilinin diğer
illerle ticari ilişkileri ele alındığından dolayı taraf illerden birisi her zaman Kütahya’dır. Bu
durumda denklemdeki “Yİ” her bir veri noktası için Kütahya’nın GSYH’ına eşit olacaktır. Tek bir
yıla ait verilerle çalışıldığı için bu değişken her bir veri noktası için sabit olacaktır. Bu nedenle
denklemin sabit terimi “K”dan bağımsız olarak tahmin edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu
değişken denklemden çıkarılarak etkisinin sabit  terimine yüklenmesi sağlanmıştır (Gencer ve
Öngel, 2011: 78). Eşitliklerin doğal logaritması alınıp söz konusu değişkenler ile düzenlenerek üç
doğrusal denklem elde edilmiştir:



İller düzeyinde GSYH’ye ilişkin veriler 2014 yılı öncesinde mevcut bulunmasına rağmen iller arası ticarete ilişkin
veriler 2013 yılı öncesine uzanmamaktadır. Bu nedenle analiz her iki verinin örtüştüğü yıl olan 2013 yılı için
gerçekleştirilmiştir.
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logKusatij=α1+ β1 Loggsyhi+δ1 Logmesij+εij1

(2)

logKualij=α2+ β2 Loggsyhi+δ2 Logmesij+εij2

(3)

logKuticij=α3+ β3 Loggsyhi+δ3 Logmesij+εij3

(4)

(2) ve (3) no’lu eşitliklerde “logKusat” ve “logKual”, Kütahya’nın satış ve alışlarının doğal
logaritmasını, (4) nolu eşitlik Kütahya’nın diğer illerle toplam ticaret miktarının logaritmasını
göstermektedir. “Loggsyhi” ise Kütahya’nın ticaret yaptığı ilin kişi başı GSYH’lerinin doğal
logaritmasını ve “Logmes” ise illerin şehir merkezlerinin Kütahya şehir merkezine olan
uzaklıklarının doğal logaritmasını ifade etmektedir. Çekim modeline göre regresyon katsayılarının
beklenen işaretleri 1, 2 ve 3 > 0 ve δ1, δ2 ve δ3 < 0 şeklindedir. 1, 2 ve 3 gelir esnekliğini
δ1, δ2 ve δ3 mesafe esnekliğini gösteren katsayılardır.
Yerçekimi denklemi, Linnemann'ın (1966) ve Leamer ve Stern'in (1971) çalışmaları ile
ispatlanmasına rağmen modele ilişkin birçok tartışma ortaya çıkmıştır. Doksanlı yıllardaki model
spesifikasyonuyla ilgili bazı çeşitli tartışmalar yapılmasına rağmen, tartışma son zamanlarda farklı
tahmin tekniklerinin performansına dönüşmüştür. Değişen varyansın varlığında yerçekimi
denkleminin log doğrusallaştırma sürecinin geçerliliği ve sıfır ticaret akımlarının varlığına bağlı
bilgi kaybı ile ilgili yeni tahmin problemleri yakın zamanda araştırılmıştır. Geleneksel olarak,
yerçekimi modeli doğrusallaştırılarak hata terimlerinin varyansının gözlemlerde sabit olduğunu
(homoskedastisite) varsayan OLS kullanılarak tahmin edilmiştir. Bununla birlikte, Santos ve
Tenreyro (2006) tarafından gösterildiği gibi, değişen varyans (heteroskedastisite) varlığında, OLS
tahmini tutarlı olmayabilir. Yakın zamanda, Burger vd., (2009), Martin ve Pham (2008), MartínezZarzoso vd. (2007), Westerlund ve Wilhelmsson (2011) alternatif tahmin yöntemlerini
karşılaştırırken farklı sonuçlar elde etmişlerdir. Westerlund ve Wilhelmsson (2011) ise özellikle
panel verilerin kullanıldığı çalışmalarda logaritmik dönüşüm yapıldığında daha büyük sorunlara
yol açtığını ifade etmiştir (Kaplan, 2016, 79). Regresyon analizinde hatalar normal dağılım
göstermiyorsa robust regresyon yöntemleri önerilmektedir. Genellikle robust regresyon
yöntemleri, en küçük kareler yöntemine göre daha fazla hesaplama gerektirmektedir. Basit
doğrusal regresyon analizinde elde edilen regresyon denkleminin tahmin amaçlı kullanılabilmesi
için; hata terimlerinin şansa bağlı normal dağılım göstermesi, hataların beklenen değerinin
ortalamasının “0” ve varyansının homojen olup σ2 ’ye eşit olması, hataların bağımsız olması [Cov,
(𝓔i , 𝓔j) ] = 0, hata terimleri ile açıklayıcı değişken(ler) arasında korelasyon bulunmaması gibi bazı
temel varsayımların sağlanması gerekmektedir. Çoklu doğrusal regresyonda, basit doğrusal
regresyondaki varsayımlara ek olarak açıklayıcı değişkenlerin birbirinden bağımsız olması
varsayımının da sağlanması gerekmektedir. “Açıklayıcı değişkenler arasındaki basit doğrusal
korelasyon katsayılarının sıfır veya sıfıra çok yakın olması” şeklinde de açıklanabilen bu varsayım,
istatistikte “çoklu doğrusal bağlantı” bulunmaması olarak ifade edilmektedir. Çoklu bağlantı
durumda En Küçük Kareler kestirim yöntemi işlevini yitirmektedir (Arı ve Önder, 2013: 169)
Robust regresyon, parametrik modelin varsayımlarının gerçekleşmemesi durumunda tahminlerin
kararlılığını arttırmak için tasarlanmış istatistiksel yöntemlerin genel bir sınıfıdır. Bu regresyon
yöntemi, büyük hataların ağırlıklarını azaltarak etkilerini düşürmektedir. Regresyon analizinde,
veri setinde aykırı değerlerin bulunması klasik en küçük kareler tahmincisini büyük oranda bozar
ve güvenilmez sonuçlara yol açabilir (Verardi ve Croux, 2009). Dolayısıyla, tahmin değerinin
verideki küçük değişikliklerden çok fazla etkilenmediği sağlam bir parametre tahmin yöntemine
ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlam (Robust) regresyon analizi, verilerin doğası gereği temel
varsayımların yerine getirilmediği durumlarda, EKK - En Küçük Kareler (OLS: Ordinary Least
Squares) regresyon modeline alternatif oluşturmaktadır. Araştırmacı, regresyon modellerini


Değişen varyans sorununun ortaya çıkmasında Jensen eşitsizliği (Jensen's inequality) sorunsalı yatmaktadır.
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tahmin ettiğinde ve varsayımlarını test ettiğinde, sıklıkla varsayımların ihlali ile karşı karşıya kalır.
Bazen araştırmacı değişkenlerini bu varsayımlara uygun hale getirebilir. Bununla birlikte,
genellikle değişkenlerdeki böyle bir dönüşüm, tahmini parametre tahminlerinin önemini bozan
aykırı değerlerin etkisini ortadan kaldırmaz veya hafifletmez. Bu tür gözlemler, EKK yönteminin
hataların özdeş ve bağımsız dağılması varsayımının sağlanmamasına, tahminlerin yanlı olmasına
ve etkin olmamasına neden olabilir (Yorulmaz, 2019: 76). Bu koşullar altında, aykırı değerlerin
etkisine dirençli olan sağlam regresyon yöntemlerine başvurulur. Robust (sağlam) tahmincilerin
bilinen yöntemleri M tahmini, S tahmini ve MM tahminidir. M tahmini, maksimum olasılık
metodunun bir uzantısı olan bir yöntem iken, S tahmini ve MM tahmini M tahmin metodunun
geliştirilmiş halidir (Susanti vd., 2014: 349-350). Robust tahminciler hata terimlerinin normal
dağılıma sahip olmaması ve/veya aykırı değerlerin bulunması durumunda güvenilebilir sonuçlar
vermektedir. Normallik varsayımı hipotez testleri ve güven aralıklarının oluşturulması için gerekli
olup “β” katsayılarının tahmini için gerekli değildir. Ancak hatalar normal olmayan dağılımlardan
geliyorlarsa EKK tahmin edicilerinden elde edilen sonuçlar da güvenilir olmayacaktır
(Coşkuntuncel, 2013: 2141).
Bu nedenlerle çalışmada öncelikle yukarıdaki açıklanan üç çekim modeli EKK tekniği ile tahmin
edilmiş, daha sonra robust (sağlam) EKK tahmincilerinde M, MM ve S tahmincileriyle ayrı ayrı
test edilmiştir. Son olarak Kütahya’nın diğer illere satışları (Kusat) değişkeni verilerinde “0”
değerli bir il (Gümüşhane) ve Kütahya’nın diğer illerden alışları değişkeni (Kual) ile Kütahya’nın
toplam ticareti (Kutic) için ise “0” değerli 5 il bulunmaktadır. PPML yöntemi “0” değerli il
sayısının az olması nedeniyle uygulanmamış bunun yerine “Kusat” modelinde Gümüşhane;
“Kual” ve “Kutic” modellerinde ise Ardahan, Artvin, Gümüşhane, Hakkari ve Tunceli illeri
çıkarılmıştır.
Çalışmada ayrıca, Kütahya ile ticaret ortakları iller arasındaki potansiyel ve fiili ticaretin durumu
da incelenmiştir. Gerçek ticaret hacmi (A), belirli bir yılda iki il arasında ticaret yapılan malların
ve hizmetlerin gerçek hacmidir. Batra (2004), Ram ve Prasad (2007) ve Karagöz ve Karagöz
(2009), iki il arasındaki ticaret potansiyelinin incelenmesi için iki yaklaşım önermektedir. İlk
yaklaşım, iki şehir arasındaki potansiyel (P) ve gerçek (A) ticaret arasındaki orana dayanır. P / A
oranı 1'den büyükse, iki şehir arasındaki ticaret akışlarının potansiyellerinin altında olduğu
söylenebilir. Ancak, P/A oranı 1'den küçükse, ticaret akışlarının potansiyellerinin üstünde olduğu
söylenebilir. İkinci yaklaşım, P ve A arasındaki farka dayanır. P-A 0'dan (veya pozitif bir sayıdan)
büyükse, ticaret akışları potansiyellerinin altında olur. P-A negatif bir sayı ise, ticaret akışlarının
potansiyelin üstünde gerçekleştiği anlaşılır.
4. Bulgular
Yukarıda tanıtılan ve tahmin edilecek denklemlerdeki tüm sürekli değişkenlerin doğal logaritması
alınmıştır. Hem alışlar, hem satışlar, hem de toplam ticaret modelindeki en önemli sürekli
değişkenlerin özet istatistikleri aşağıda Tablo 3'de sunulmaktadır. Parametrik yöntemlerin
uygulanabilmesi için değişkenlerin belli bazı varsayımları sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple
ilgili değişkenler için öncelikle normallik sınaması yapılmış ve değişkenlerin normal dağılıma
sahip oldukları gözlenmiştir.



M, MM ve S Robust (sağlam) OLS tahmincilerine yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. Susanti v.d, (2014). M estimation, S estimation,
and MM estimation in robust regression. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 91(3), 349-360.
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Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler

Gözlem Sayısı

Ortalama

Std. Sapma

Minimum

Maksimum

logkual

80

14.06336

4.407397

0

21.24871

logTotal

80

15.96141

2.129765

10.97107

21.66671

logkusat

80

15.16189

2.635045

0

20.59271

logmes

80

6.375301

.7018423

4.356709

7.366445

loggsyh

80

8.21531

1.204278

5.703292

11.66955

Logaritmik formda her bir modele ait korelasyon matrisi tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4: Modellerdeki Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisleri
1.

Model: logKusatij=α1+ β1 Loggsyhi+δ1 Logmesij+εij1
logkusat
loggsyh

logkusat

1

loggsyh

0.79

1

logmes

-0.65

-0.48

2.

Model: logKualij=α1+ β1 Loggsyhi+δ1 Logmesij+εij1
logkual
loggsyh

logkual

1

loggsyh

0.84

1

logmes

-0.61

-0.43

3.

Model: logKuticij=α1+ β1 Loggsyhi+δ1 Logmesij+εij1
logkutic
loggsyh

logkutic

1

loggsyh

0.81

1

logmes

-0.63

-0.43
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Şekil 1: Kütahya’nın Ticari Satışlarına İlişkin Bulgular

Yukarıdaki haritada Kütahya’nın ticari satışlarının illere göre dağılımı gösterilmektedir. Haritada
Kütahya’nın kendisine komşu illere yoğun bir satış gerçekleştirdiği ve satışların genel olarak
mesafe arttıkça azaldığı dikkat çekmektedir. Ancak Kütahya’ya uzak olmasına rağmen satışların
yüksek olduğu iller de mevcuttur.
Tablo 5: Kütahya’nın Diğer İllere Satışları
OLS
Sabit
Loggsyh
Logmes
R2
Adj-R2
Gözlem Sayısı

13.32010 ***
(1,90)
1.0403013***
(0.11)
-1.026129 ***
(0.20)
0.73
0.72
79

Robust OLS
(M Tahmincisi)
13.34567***
(1.89)
1,023536***
(0.11)
-1.001838***
(0.19)
0.62
0.61
79

Robust OLS
(MM Tahmincisi)
13.34661 ***
(1.89)
1.023044 ***
(0.11)
-1.001157 ***
(0.19)
0.62
0.61
79

Robust OLS
(S Tahmincisi)
11.70612 ***
(3.87)
0.979968 ***
(0.23)
-0.682562 ***
(0.39)
0.44
0.43
79

Parantez içindeki sayılar standart hataları göstermektedir. (*) Katsayılar ya da istatistikler α=0.10 önem düzeyinde anlamlıdır.
(**)Katsayılar ya da istatistikler α=0.05 önem düzeyinde anlamlıdır. (***) Katsayılar ya da istatistikler α=0.01 önem düzeyinde
anlamlıdır.

EKK (OLS) sonuçlarına göre Kütahya’nın ticari satışları GSYH ile pozitif, iller arası mesafe ile
negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahiptir. R2= 0.73 olup bağımlı değişken
olan logaritması alınmış Kütahya’nın satışlarındaki değişimlerin % 72’si modelde yer alan
bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Robust test sonuçları EKK sonuçları ile
karşılaştırıldığında benzer sonuçlar verdiği görülmüş R2 değeri Robust testte (M ve MM
tahmincileri) 0.62 olarak bulunmuştur. Bağımlı değişkende “0” değere sahip gözlemler bulunması
nedeniyle testlerde bu gözlemler silinmiştir. Bu nedenle testler 79 gözlem ile gerçekleştirilmiştir.
Analizi sonucunda modelin genelinin anlamlı olduğu ve tüm değişkenlerin katsayılarının da
istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. OLS sonuçlarına bakıldığında; Kütahya’nın
diğer illere satışlarında GSYH ve mesafe değişkenleri için anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ticaret
ortağı ilin GSYH’sında yüzde 1’lik artış Kütahya’nın ticari satışlarında yüzde 1’lik artışa yol
açmaktadır. M ve MM tahmincileri de benzer sonuçlar vermiştir. S tahmincisi için ise bu değerin
yüzde 0.97 olduğu görülmektedir. OLS sonuçlarına göre ticaret ortağı il ile Kütahya arasındaki
mesafenin yüzde 1 artması, Kütahya’nın diğer illere satışlarını yüzde 1 oranında azalmasına neden
olmaktadır. M ve MM tahmincisine göre ise bu oran yine yüzde 1 olarak bulunmuş, S tahmincisi
için ise yüzde 0.68 olarak bulunmuştur.
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Regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlılığına bakıldığında, hesaplanan F = 101.49 ve
P<0.01 istatistikleri ile (0.01) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Çoklu doğrusal bağlantı için VIF’e
(Variance inflation factors: Varyans Şişirme Faktörü) bakılmıştır. VIF değeri 1 ile 5 arasında
olduğunda modelde çoklu doğrusal bağlantı bulunmadığı anlamına gelmektedir. VIF değerleri
1.31 olarak bulunmuştur. Bu nedenle “Kusat” modelinde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı
söylenebilir. Daha sonra modeldeki değişkenler arasındaki korelasyonlara bakıldığında bağımsız
değişkenler olan “loggsyh” ile “logmes” değişkenleri arasında korelasyonun -0.48 olduğu
görülmüştür. Analiz sonuçlarının geçerli olabilmesi için gerekli bir başka varsayım ise, modelde
değişen varyans sorununun olmamasıdır. Bu durumun tespit edilebilmesi için Değişen Varyans
için Breusch-Pagan / Cook Weisberg testi yapılmıştır. Bu test için hipotezler “H0: Modelde değişen
varyans sorunu yoktur” şeklinde kurulmakta iken “H1: Modelde değişen varyans sorunu vardır”
şeklinde kurulmaktadır. Kurulan modelde değişen varyans varsayımı için olasılık değeri P=0.08
olarak bulunmuş ve P> 0.05 olduğu için değişen varyans problemi olmadığı, sabit varyansa sahip
olduğu görülmüştür. Son varsayım olan hata terimlerinin normal dağılımı varsayımına bakmak
için hata terimleri üretilmiştir. Üretilen hata terimlerinin normallik testleri yapılmıştır. “ShapiroWilk W” testi olasılık değeri P=0.43 bulunmuş ve P>0.05 çıktığı için H0=Normal dağılıma
uygundur hipotezi kabul edilebilir.
Şekil 2: Kütahya’nın Ticari Alışlarına İlişkin Bulgular

Yukarıdaki haritada Kütahya’nın ticari alışlarının illere göre dağılımı gösterilmektedir. Aynı
satışlarda olduğu gibi alışlarda da komşuluk ve mesafe faktörünün ön planda olduğu göze
çarpmaktadır.
Tablo 6: Kütahya’nın Diğer İllerden Alışları
OLS
Sabit
Loggsyh
Logmes
R2
Adj-R2
Gözlem Sayısı

9,025659***
(2,16)
1,591006***
(0,13)
-1,153409 ***
(0,22)
0,78
0,78
75

Robust OLS
(M Tahmincisi)
9.926705***
(2.01)
1,534337***
(0.12)
-1,219247***
(0.20)
0,66
0,65
75

Robust OLS
(MM Tahmincisi)
10.00256***
(2.01)
1.530655***
(0.12)
-1.226568***
(0,20)
0.65
0.64
75

Robust OLS
(S Tahmincisi)
11.41074***
(1.87)
1.633543***
(0.11)
-1.633458***
(0.19)
0.59
0.58
75

Parantez içindeki sayılar standart hataları göstermektedir. (*) Katsayılar ya da istatistikler α=0.10 önem düzeyinde anlamlıdır. (**)
Katsayılar ya da istatistikler α=0.05 önem düzeyinde anlamlıdır. (***) Katsayılar ya da istatistikler α=0.01 önem düzeyinde
anlamlıdır.

EKK sonuçlarına göre Kütahya’nın ticari alışları GSYH ile pozitif, iller arası mesafe ile negatif
yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahiptir. R2= 0.78 olup bağımlı değişken olan
logaritması alınmış Kütahya’nın alışlarındaki değişimlerin % 78’si modelde yer alan bağımsız
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değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Robust test sonuçları EKK sonuçları ile
karşılaştırıldığında katsayıların benzer sonuçlar verdiği görülmüş R2 değeri Robust testte M
tahmincisi için 0.66, MM tahmincisi için 0.65 ve S tahmincisi için 0.59 olarak bulunmuştur.
Bağımlı değişkende “0” değere sahip gözlemler bulunması nedeniyle testlerde bu gözlemler
silinmiştir. Bu nedenle testler 75 gözlem ile gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonucunda modelin genelinin anlamlı olduğu ve tüm değişkenlerin katsayılarının da
istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. OLS sonuçlarına bakıldığında; Kütahya’nın
diğer illerden ticari alışlarında GSYH ve mesafe değişkenleri için anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Ticaret ortağı ilin GSYH’sında yüzde 1’lik artış Kütahya’nın ticari alışlarında yüzde 1,5’lik artışa
yol açmaktadır. M ve MM tahmincileri de benzer sonuçlar vermiştir. S tahmincisi için ise bu
değerin yüzde 1.63 olduğu görülmektedir. OLS sonuçlarına göre ticaret ortağı il ile Kütahya
arasındaki mesafenin yüzde 1 artması, Kütahya’nın diğer illerden alışlarını yüzde 1.15 oranında
azalmasına neden olmaktadır. M ve MM tahmincisine göre ise bu oran yüzde 1.2 olarak bulunmuş,
S tahmincisi için ise yüzde 1.6 olarak bulunmuştur.
Regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlılığına bakıldığında hesaplanan F = 132.28 ve p<0.01
istatistikleri ile (0.01) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Çoklu doğrusal bağlantı için VIF’e
(Variance inflation factors) bakılmıştır. VIF değeri 1 ile 5 arasında olduğunda modelde çoklu
doğrusal bağlantı bulunmadığı anlamına gelmektedir. VIF değerleri 1.23 olarak bulunmuştur. Bu
nedenle “Kual” modelinde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı söylenebilir.
Daha sonra modeldeki değişkenler arasındaki korelasyonlara bakıldığında, bağımsız değişkenler
olan “loggsyh” ile “logmes” değişkenleri arasında korelasyon -0.43 olduğu görülmüştür. Değişen
varyans durumun tespit edilebilmesi için “Breusch-Pagan/Cook Weisberg test for
heteroskedasticity” testi yapılmıştır. Bu test için hipotezler “H0: Modelde değişen varyans sorunu
yoktur” şeklinde kurulmakta iken “H1: Modelde değişen varyans sorunu vardır” şeklinde
kurulmaktadır. Kurulan modelde değişen varyans varsayımı için olasılık değeri P=0.00 olarak
bulunmuş ve P<0.05 olduğu için değişen varyans sorunu olduğunu göstermektedir. Son varsayım
olan hata terimlerinin normal dağılımı varsayımına bakmak için hata terimleri üretilmiştir. Üretilen
hata terimlerinin normallik testleri yapılmıştır. “Shapiro-Wilk W” testi olasılık değeri P=0.12
bulunmuş ve P>0.05 çıktığı için H0 kabul edilir. H0=Normal dağılıma uygundur.
Şekil 3: Kütahya’nın Toplam Ticaretine İlişkin Bulgular

Yukarıdaki haritada Kütahya’nın illere göre toplam ticaretinin dağılımı gösterilmektedir. Aynı
satışlarda ve alışlarda olduğu gibi toplam ticarette de komşuluk ve mesafe faktörünün ön planda
olduğu göze çarpmaktadır.
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Tablo 7: Kütahya’nın Toplam Ticaretine İlişkin Bulgular
OLS
Sabit
Loggsyh
Logmes
R2
Adj-R2
Gözlem Sayısı

5.43444 ***
(0.79)
0.5203025 ***
(0.05)
-0.4372449 ***
(0.08)
0.75
0.75
75

Robust OLS
(M Tahmincisi)
5.633705 ***
(0.76)
0.499676 ***
(0.04)
-0.436200 ***
(0.07)
0.59
0.82
75

Robust OLS
(MM Tahmincisi)
5.595414 ***
(0.76)
0.502828***
(0,04)
-0.435289 ***
(0.07)
0.62
0.81
75

Robust OLS
(S Tahmincisi)
5.515481 ***
(0.97)
0.484409 ***
(0.06)
-0.396587 ***
(0.09)
0.54
0.53
75

Parantez içindeki sayılar standart hataları göstermektedir. (*) Katsayılar ya da istatistikler α=0.10 önem düzeyinde anlamlıdır. (**)
Katsayılar ya da istatistikler α=0.05 önem düzeyinde anlamlıdır. (***) Katsayılar ya da istatistikler α=0.01 önem düzeyinde
anlamlıdır.

EKK sonuçlarına göre Kütahya’nın ticari alışları GSYH ile pozitif, iller arası mesafe ile negatif
yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahiptir. R2= 0.75 olup bağımlı değişken olan
logaritması alınmış Kütahya’nın alışlarındaki değişimlerin % 75’i modelde yer alan bağımsız
değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Robust test sonuçları EKK sonuçları ile
karşılaştırıldığında katsayıların benzer sonuçlar verdiği görülmüş R2 değeri Robust testte M
tahmincisi için 0.59, MM tahmincisi için 0.62 ve S tahmincisi için 0.54 olarak bulunmuştur.
Bağımlı değişkende “0” değere sahip gözlemler bulunması nedeniyle testlerde bu gözlemler
silinmiştir. Bu nedenle testler 75 gözlem ile gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonucunda modelin genelinin anlamlı olduğu ve tüm değişkenlerin katsayılarının da
istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. OLS sonuçlarına bakıldığında; Kütahya’nın
diğer illerle toplam ticaretinde GSYH ve mesafe değişkenleri için anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Ticaret ortağı ilin GSYH’sında yüzde 1’lik artış toplam ticaretin yüzde 0.5’lik artışa yol
açmaktadır. M ve MM tahmincileri de benzer sonuçlar vermiştir. S tahmincisi için ise bu değerin
yüzde 0.48 olduğu görülmektedir. OLS sonuçlarına göre ticaret ortağı il ile Kütahya arasındaki
mesafenin yüzde 1 artması, Kütahya’nın diğer illerden alışlarını yüzde 0.43 oranında azalmasına
neden olmaktadır. M ve MM tahmincisine göre ise bu oran yine yüzde 0.43 olarak bulunmuş, S
tahmincisi için ise yüzde 0.39 olarak bulunmuştur.
Regresyon modelinin bir bütün olarak anlamlılığına bakıldığında hesaplanan F = 111.87 ve p<0.01
istatistikleri ile (0.01) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Çoklu doğrusal bağlantı için VIF’e
(Variance inflation factors) bakılmıştır. VIF değeri 1 ile 5 arasında olduğunda modelde çoklu
doğrusal bağlantı bulunmadığı anlamına gelmektedir. VIF değerleri 1.23 olarak bulunmuştur. Bu
nedenle “Kutic” modelinde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı söylenebilir. Daha sonra
modeldeki değişkenler arasındaki korelasyonlara bakıldığında bağımsız değişkenler olan
“loggsyh” ile “logmes” değişkenleri arasında korelasyon -0.48 olduğu görülmüştür. Değişen
varyans durumun tespit edilebilmesi için “Breusch-Pagan/ Cook Weisberg testi yapılmıştır.
Değişen varyans varsayımı için olasılık değeri P=0.03 olarak bulunmuştur. Bu sonuç değişen
varyans problemi olduğunu göstermektedir. Son varsayım olan hata terimlerinin normal dağılımı
varsayımına bakmak için hata terimleri üretilmiştir. Üretilen hata terimlerinin normallik testleri
yapılmıştır. “Shapiro-Wilk W” testi olasılık değeri P=0.10 bulunmuş ve P>0.05 çıktığı için H0
kabul edilir, kurulan modelin hata terimleri normal dağılıma sahiptir.
Ticaret Potansiyelinin Belirlenmesi
Son olarak çalışmada Batra (2004) ve Ram ve Prasad’ın (2007) yaklaşımlarından esinlenerek
Kütahya’nın diğer illerle olan ticaret potansiyeli belirlenmiştir. Bu yaklaşıma göre tahmin
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sonucunda elde edilen potansiyel değerler (P) ile gerçekleşen ticaret değerleri (A) arasındaki farka
bakılır. Eğer P-A>0 ise ticaret akımı potansiyelin altında kalmıştır. Aynı şekilde eğer P-A<0 ise
potansiyelin üstünde bir ticaret söz konusudur.
Bu açıklamalara ve yukarıda tahmin edilen modellere göre potansiyellere ilişkin grafik aşağıda
verilmiştir. Grafiğe göre sıfırdan küçük değerlere sahip iller potansiyel altı ticarete işaret ederken,
sıfırdan büyük değerler potansiyel üstü ticareti göstermektedir. Kütahya’nın potansiyelinin altında
ticari satış yaptığı ilk beş il sırasıyla Kilis, Sinop, Siirt, Yalova ve Kırklareli’dir. Potansiyelin
üstünde ticari satış gerçekleştirdiği ilk beş il ise Bingöl, Burdur, Iğdır, Gaziantep ve Ankara’dır.
Burada Yalova, Kilis, Gaziantep, Bingöl ve Iğdır illeri dikkat çekmektedir. Yalova ili görece
olarak Kütahya’ya yakındır ve GSYH açısından gelişmiş bir ildir. Dolayısıyla çekim modeline
göre ticari satış potansiyelinin yüksek olması beklenmektedir. Bu sonucun muhtemel bir nedeni
illerin yapısal arz ve talep farklılıkları olabilir. Diğer taraftan Gaziantep ve Kilis illerinin
Kütahya’ya fiziki uzaklığı hemen hemen aynı olmasına rağmen Gaziantep potansiyelin üstünde
ticaret gerçekleştirilen iller arasında üst sıralarda yer alırken Kilis ise potansiyel altında ticaret
gerçekleştirilen ilk sıradaki ildir. Bu durumun Gaziantep ve Kilis illeri arasındaki ekonomik
gelişmişlik farklığı ve Kilis’in özel coğrafi konumu (Gaziantep’e çok yakın olması) nedeniyle
kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Son olarak Bingöl ve Iğdır illeri de Kütahya’ya
oldukça uzak olmasına rağmen potansiyelin üzerinde ticari satış yapılması dikkat çekmektedir.
Kütahya’nın ticari alışlarına bakıldığında; potansiyelin altında kalan ilk beş il sırasıyla Sinop,
Kilis, Bartın, Yozgat ve Sivas iken potansiyelin üstünde ticari alış gerçekleştirilen ilk beş ilin Rize,
Van, Uşak, Erzincan ve Edirne olduğu görülmektedir. Van, Rize ve Erzincan ile Kütahya
arasındaki mesafe yüksek olmasına rağmen ticari alışların yüksek olması ancak illerin arz ve talep
yapıları ve sektörel yapıları hakkında detaylı araştırmalarla açıklanabilir.
Toplam ticaret hacmi açısından değerlendirildiğinde, potansiyel altı ticaret gerçekleştirilen illerde
ilk beş arasına Ordu’nun girmesi dikkat çekmektedir. Potansiyelin üstünde ticaret gerçekleştirilen
illere bakıldığında ise ilk beş sırada ticari alış ve satışlarda üst sıralarda olan illerin ticaret
hacminde de üst sıralarda yer aldığı görülmektedir.



Not: Grafiklerin daha iyi anlaşılması açısından A-P sonuçlarına yer verilmiştir.
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AKSARAY
KARAMAN
ANTALYA
KONYA
AFYON
ELAZIĞ
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
ANKARA
İSTANBUL
IĞDIR
VAN
BURDUR
UŞAK
BİNGÖL
RİZE

-6.00

-4.00

-2.00

A-P Kual

0.00

2.00

4.00

-2.00

-1.00

0.00

A-P Total

Yukarıda tablolarda belirlenen ticaret potansiyellerinin üzerinde ve altında yer alan illere yer
verilmiştir.
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5. Sonuç ve Öneriler
Analiz sonuçlarına göre Kütahya’nın diğer illerle olan ticaret ilişkisi çekim modeli ile uyumlu
sonuçlar vermiştir. Kütahya’nın gerek alış gerekse satışlarında mesafenin önemi büyüktür. İllerin
ekonomik gelişmişliğini gösteren GSYH da Kütahya’nın ticaretinde anlamlı bir yere sahiptir. Yani
Kütahya gelişmiş illerle ticaret yapmaya eğilimlidir.
Literatürde ülkeler arasındaki karşılıklı ekonomik ilişkilerin özellikle de ticaretin açıklanmasında
yaygın olarak kullanılan çekim modelinin ülke içi ticarette kullanımına ilişkin çalışma sayısı son
derece sınırlıdır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’deki iller arası ticarette çekim modelinin
açıklama gücünün baz model kullanılarak test edilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle modele
literatürde kukla değişkenler kullanılarak modelin geliştirilmiş versiyonları test edilmemiştir. Baz
model literatürdeki bulgularla (her ne kadar ülkeler arası ticaret için kullanılan modeller olsa da)
karşılaştırıldığında sonuçları itibarıyla tutarlı ve anlamlıdır. Oluşturulan üç model için de ticaret
ortağı ilin GSYH değişkeni pozitif ve anlamlı iken, mesafe değişkeni anlamlı ve negatif işaretli
olarak belirlenmiştir. Bunun anlamı ticaret ortağı olan ilin GSYH’sı arttıkça iki il arasındaki hem
alışlar, hem satışlar hem de toplam ticaret artmaktadır. Ticaret ortağı iller arasındaki mesafe
artıkça, hem alışlar, hem satışlar hem de toplam ticaret azalmaktadır. Söz konusu sonuçlar
itibarıyla Kütahya’nın satışları için; ticaret ortağı ile fiziksel mesafesindeki %1’lik bir artış
Kütahya’nın satışlarını yaklaşık %1 azaltmaktadır. Aynı zamanda modelin sonuçlarına göre
Kütahya için mesafe değişkeninin alışlar üzerindeki azaltıcı etkisi satışlar üzerindeki azaltıcı
etkisinden daha büyüktür. Diğer yandan ekonomik büyüklüğün Kütahya’nın diğer illerden alışları
üzerindeki etkisi, diğer illere satışları üzerindeki etkisinden daha fazladır. Ancak veri yetersizliği
nedeniyle yalnızca 2013 yılı için analizler gerçekleştirildiği unutulmamalıdır. Yalnızca 2013 yılı
için yapılan analizler Kütahya’nın GSYH’sının etkisinin sabit terime yüklenmesi sonucunu
doğurmuş, bu nedenle de bu değişkene ilişkin katsayı tahminleri gerçekleştirilememiştir.
Diğer taraftan analizler Kütahya’nın, Türkiye’nin doğusundaki birçok il ile potansiyelinin
üzerinde ticaret gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu durum Kütahya’nın sektörel yapısından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenle sektörel anlamda detaylı veri setlerine ulaşmanın
mümkün olması halinde bu çalışmanın analizleri daha ileriye götürülebilir. İleride, ticaret ve gelir
verilerine ilişkin zaman serisinin artmasına ve sektörel açıdan verilerin detaylanmasına bağlı
olarak daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak illerin karakteristiklerine göre
farklı kukla değişkenler tespit edilerek çekim modeline eklenip iller arasındaki ticareti etkileyen
gelir ve mesafe dışındaki faktörler de analize dahil edilebilir.
Gelecekte daha kapsamlı veri setlerinin elde edilmesi durumunda ticaret ortağı illerin her ikisinin
ekonomik büyüklüklerinin etkilerini de tahmin etmek daha tutarlı sonuçlara ulaşılmasını
sağlayacaktır. Ayrıca iller arası ticaret verilerinin ürün ve mal grubu bazında elde edilebilecek veri
setleri, il bazında yürütülecek çekim modeli çalışmalarının da gelişmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.



Ticaret potansiyelleri EKK Robust-M tahminleri sonucuna göre belirlenmiştir.
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Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of institutional sustainability, the reflection of cyclical economy
concept at the macro level on business organizations, on profitability through the organizations in Turkey. For
this reason, Multiple Linear Regression Analysis was applied with the data of 33 business organizations
preparing sustainability report according to Global Reporting Initiative (GRI) and located in Istanbul stock
exchange (BIST). In this study, in which business organization profitability was measured by Return on Assets
(ROA), sustainability was measured with five different variables including both Overall Sustainability Rating
and Community Employees, Environmental and Governance Performance Rating which are subtitles. In this
study, two different models were used considering sustainability measurement (from both main topics and
subtopics). After the analysis, it was found out that sustainability applications in Turkey affected profitability
statistically significant and positive way. It was found out that this effect of sustainability resulted from the
environmental applications of the business organization and environmental factors positively affected business
organization profitability.
Keywords:
Corporate sustainability, sustainability reporting, business profitability
Jel Classifications: M41, Q56

İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işletmelerin sürdürülebilir olmasının işletmenin karlılığına etkisinin olup
olmadığının araştırılmasıdır. Bu nedenle 2015 yılında Global Reporting Initiative (GRI)’ye göre
sürdürülebilirlik raporu bulunan ve Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan işletmelerin 33 işletmenin verileri
kullanılarak çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. İşletme karlılığının Return on Assest (ROA)
tarafından ölçüldüğü çalışmada sürdürülebilirliğin genel puanı ve alt başlıklarını kullanan iki farklı model
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda işletmelerin sürdürülebilirliğinin karlılık üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı fakat düşük oranda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sürdürülebilirliğin alt başlıklarında karlılık
üzerinde çevre skorunun önemli bir etki yarattığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir raporlama, işletme karlılığı
JEL Kodları: M41, Q56
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1. Introduction
The term Circular economy (CE) was first used formally by Pearce and Turner (1990) in
economy politics. Writers, depending on the principle “everything is an input to everything
else”, have critically studied traditional linear economy which is based on consumption since
the early Industrial Revolution. In the end, they developed a new economy model called
circular economy (Rizos et al, 2017). Today circular economy grounding on ecology with a
circular system challenges traditional economy approach based on a linear model of resource
exploitation (Vildasen et al, 2017).
CE a is a concept which national governments of many countries prompted by UN like China,
Japan, France, England, Canada, Holland, Sweden and Finland and many global businesses
interested in. Traditional linear extract-produce-use-dump material and energy flow model of
the modern economic system is unsustainable. CE provides the economic system with an
alternative flow model. Accordingly CE approach emphasizes product, component and
material reuse, remanufacturing, refurbishment, repair, cascading and upgrading as well as
solar, wind, biomass and waste-derived energy utilization throughout the product value chain
and cradle-to-cradle life cycle (Korhonen et al, 2018).
Sustainability and circular economy are mutually complementary and they together create
synergy. Using recycled or recyclable materials and the number of organizations trying to
develop new ways so as to contribute to circular economy are increasing (Santos et al, 2017).
Because sustainable organizations have positive image in public opinion, they are expected to
have less cost and more profitable. However, international literature has not clearly proved
this relationship. Because there are studies finding that sustainability have positive effect on
profitability although there are studies finding that sustainability has negative effect on
profitability or there are studies finding no relation between sustainability and profitability.
2. Corporate Sustainability on Turkey
A successful circular economy contributes three aspects of sustainable development which
are economic, social and environmental. Figure no 1 shows win-win-win potential of circular
economy. (Korhonen et al, 2018).
That sustainable development concept used for macro level societies is realized by a business
is called institutional sustainability. Institutional sustainability like sustainable development
contains three interrelated basic foundation which are economic, social and environmental
(Ebner and Baumgartner, 2006). Sustainability is being tried to dominate business world by
carrying out attempts to provide this interaction in Turke
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Fig. 1. Circular Economy for Sustainable Development

Source: (Korhonen, et al., 2018, p. 40)
One of the most important information resources with regard to Sustainability in Turkey is
Business World and Sustainable Development Association (SDA). Business World and
Sustainable Development Association founded in 2004 by businesses aiming to spread
sustainable development is the only business partner and representative of World Business
Council of Sustainable Development (WBCSD) in Turkey. SDA Turkey has four main aims;
To introduce the concept of Sustainable Development to business world and public
opinion,
To promote archetypal applications with regard to Sustainable Development, to
introduce to business world and public opinion,
To contribute to create policies about Sustainable Development
To develop capacity about Sustainable Development with proper tools and channels.
SDA Turkey carries out all the work in collaboration with business world, public enterprises,
universities, nongovernmental organizations, municipalities and local administrations in order
to achieve these aims (TCEA, 2016).
The turning point in measuring sustainability of businesses in Turkey is the measurement of
the Sustainability Index in Istanbul stock exchange (BİST) in 2014. Before the measurement
of this index, big sized enterprises used to register their sustainability reports to Global
Reporting Initiative (GRI) and recorded them. Institutionalized businesses still publish
sustainability reports according to both GRI, globally the most accepted, and BIST
Sustainability Index.
Capital market indexes which are the most significant indicator of institutional sustainability
started to be calculated with XUSRD in Turkey as Istanbul stock exchange (BİST)
Sustainability Index as 2014. BİST Sustainability Index calculation is carried out by EIRIS
(Ethical Investment Research Services Limited), which is a global institution, carrying out
environmental, social and administrative investigations and independent analysis. EIRIS
makes its calculation according to international sustainability criteria and uses only the
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“publicly available” information of the businesses. For this index, in the year 2014 the
businesses in BİST 30 Index and in the year 2015 the businesses in BİST 50 Index were
included in the evaluation. As of 2016, in addition to the businesses in BİST 50 Index, the
volunteered businesses from BIST 100 Index were included (BİST, 2017). Currently 44
businesses are dealt in Sustainability Index.
According to a report released in 2016, the rate of reporting of nonfinancial data in Turkey is
25, 5 %. 38 % of the businesses releasing report give the data in operating report. In addition
to this, nearly 43% of the businesses release Sustainability Report. The report release date of
nearly 65% of the businesses releasing report is 2009 and after 2009. Accordingly, it could
be said that the consciousness about releasing nonfinancial data and sustainability reports in
Turkey has been formed within the last years (TCEA, 2016).
By year 2015, 7.547 establishments released 24.405 sustainability report between 1999 and
2015 and 18.743 of these reports are GRI reports (GRI, 2015). In Turkey 72 establishments
released 181 reports between 2005 and 2014. 130 of these reports used GRI reporting guide
as base. As it is clearly understood from these figures, the numbers of sustainability reports
have been increasing and the concept of sustainability has been taken in consideration by more
establishments.
The followings could be argued as the reasons for preference GRI as the sustainability report
kind; being a guide for both multinational establishments and small and medium sized
enterprises, translated into different languages, accepted by stakeholders like state and
investors, prepared by taking into consideration the other reporting environments and easy to
use (Önce et al., 2015).
3. Corporate Sustainability and Financial Performance Theory
As an extension of finance report, sustainability reports reflect the economic performance of
the business as well as its environmental and social performance. With the increase of social
responsibility consciousness, businesses are more interested in sustainability reports that
report the social responsibility performance of them. Accordingly, reporting both financial
and social performances of businesses is on the increase. Businesses often put these two
reports together in one activity report (Başar, 2014).
There is a discussion about two different issues as to the relationship between social and
financial performances of businesses. One of them is the direction of the relation, according
to this, social and financial performance may have positive, negative or neutral relation with
one another. The other is about the relation between social and financial performances. The
question is whether social performance affects financial performance or financial
performance affects social performance or synergistic relationship occurs. Table no 1 shows
these relations and related theories about these relations (Preston and O'Bannon, 1997).
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Table 1: Typology of Possible Social – Financial Performance Relationship
Direction
Of Positive
Neutral
Negative
Causality
Corporate
Social Social
Impact Moderating and Trade
off
Intermediary
Hypothesis
Responsibility
 Hypothesis
(Freeman,
1984)
Variables
(Friedman 1962,
Financial
Hypothesis
1970;
Vance
Performance
(Ulman 1985; 1975)
Financial
Slack Resources Waddock and Managerial
Performance
Hypothesis
Graves, 1997)
Opportunism
and
Hypothesis
Corporate  Social (Waddock
Graves, 1997)
(Preston
and
Responsibility
O’Bannon 1997)
Corporate
Social Positive Synergy
Negative
(Waddock
and
Synergy
Responsibility

Graves, 1997)
(Preston
and
Financial
O’Bannon 1997)
Performance
Source: (Hirigoyen and Poulain-Rehm, 2015, p. 26)
Researches thinking that social performances of businesses affect financial performances
argue that socially responsible businesses are more profitable. Because socially responsible
businesses will have more dignity and having more dignity will increase their financial
performance. Another view claims the opposite of this idea, that is, financial performances of
businesses affect social performance. Accordingly, researchers claim that only when the
businesses are financially better they can built social responsibility. They, therefore, financial
performance come before social performance (Liangrong, 2009). Finally, some researchers
claim that social performance affects financial performance and similarly, financial
performance affects social performance.
The fact that social performance affects financial performance in businesses is called social
effect hypothesis and this hypothesis is based on stakeholder theory (Freeman, 1984;
Donaldson and Preston, 1995). According to this theory, meeting the demands and
expectations of many different shareholders (employees, customers, suppliers, environment,
society etc.) helps to develop financial performance of businesses. Because high satisfaction
of shareholders will increase the dignity of business. This situation has a positive effect on
the financial performance of the business (Hirigoyen and Poulain, 2015).
The fact that social performance negatively affects financial performance in businesses is
called Trade Off Hypothesis. That social responsibility investments cause additional costs for
businesses is shown as the reason why social performance negatively affects financial
performance (Garcia-Castro, 2016).
In the literature that claims financial performance of business affects social performance, this
situation is explained with two different theories called Slack Resource Theory (Available
Funding Hypothesis) and Good Management Theory (Opportunism Hypothesis, Managerial
Opportunism Hypothesis). The Available Fund Hypothesis supposes that low risk businesses
can better dealt with the social responsibility activities than other businesses. Because low
risk businesses can invest in social activities due to their certain stable model.
Managerial Opportunism Hypothesis claims that executives will try to maintain their
advantage despite shareholders and other stakeholders. According to this theory, when the
financial performance is good, executives decrease social expenditures in order to increase
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their short term incomes. When the financial performance of business decreases, they try to
compensate their disappointing results by getting involved in ostentatious social activities
(Hirigoyen and Poulain-Rehm, 2015).
Simultaneous and interactive positive relationship between CSP and FP is called Positive
Synergy Hypothesis. According to Waddock ve Graves (1997), this relationship between CSP
and FP forms “virtuous circle” for businesses (Simpson and Kohers, 2002). A high social
performance can lead to a better financial performance (social impact hypothesis) and this
situation can lead to a better social performance (Slack Resources Hypothesis) (Allouche and
Laroche, 2005). In the contrary case, that is, simultaneous and interactive negative
relationship between social responsibility and financial performance forms “vicious circle”
for businesses. Negative Synergy Hypothesis claims that a high level institutional social
responsibility causes a weak financial performance (Hirigoyen and Poulain-Rehm, 2015).
Finally, Moderating and Intermediary Variables Hypothesis claims that there is not either a
positive or a negative relationship between social and financial performance. According to
this hypothesis, there are many intervening variables between social and financial
performance and a relationship between these two concepts should not be expected (Waddock
1997).
4. Literature on Corporate Sustainability and Financial Performance
As it was mentioned in the theoretical section, it is clearly seen that many different studies
examining the relationship between institutional sustainability (Social Performance) and
business profitability (Financial Performance) found very different results. In this section, the
studies having measured the sustainability according to the GRI Sustainability Report and
having used the ROA variable in measuring profitability relation will be examined.
One of the first studies to measure profitability through ROA variable while examining
institutional social responsibility and profitability relation is the one carried out by Aupperle
vd. (1984). In this study, it was determined that there is no relationship between sustainability
and profitability.
Buys et al. (2011) examined whether there was a difference between the financial
performances of the businesses that released and did not released sustainability report. The
importance of the study results from the examination of the sustainability and financial
performance relationship in a developing economy for the first time. For this reason, two
groups were formed from the public companies from 2002 to 2009in South Africa, one
released sustainability reports according to GRI and the other one did not released
sustainability reports. The financial performances of these groups were measured with ROA
and ROE. At the end of the study, although it was shown that the businesses releasing
sustainability reports could produce better financial performances, it could not been
determined a certain positive relation between statistical analysis sustainability report and
economic performance.
Burhan N. and Rahmanti (2012), analyzed the data belonging to 32 businesses in Indonesia
stock market in 2006-2009 period. Sustainability Reporting Guidelines from Global
Reporting Initiative (GRI) was used in measuring sustainability. Two different models were
used in the study in which business performance was measured with ROA variable. As in this
study, while the sustainability of the businesses were evaluated as a general score in the first
model, in the second model sustainability was calculated as economic sustainability,
environmental sustainability and social sustainability all which are the subtitles of
sustainability. While single linear regression analysis was used in the first model, multiple
regression analysis method was used in the second model. At the end of the study, a
statistically significant and positive relationship was found only between social sustainability
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and business performance.
Aggarwall (2013) has been used Five Accounting-based measures, namely, Return on Assets
(ROA), Return on Equity (ROE), Return on Capital Employed (ROCE), Profit before Tax
(PBT), and a growth variable - Growth in Total Assets (GTA ) as proxies for financial
performance. Sustainability was measured with reports prepared according to GRI guide of
the businesses. Overall Sustainability Rating (OSR), Community Performance Rating
(COM), Employees Performance Rating (EMP), Environmental Performance Rating (ENV)
and Governance Performance Rating (GOV) have been used as proxies for sustainability
performance of company. As a result of the regression analysis done in the study, it was
determined that institutional sustainability did not have a significant effect on financial
performance. In addition, while sustainability positively affect some financial measurements
(ROA, PBT and GTA), it negatively affect the others (ROE and ROCE). In the study, it was
determined that sustainability did not have a significant relationship with firm performance
and it did not have an important effect in short term.
Rodriguez-Fernandez (2016) carried out a two way examination of the relationship between
institutional social responsibility and financial performance of the businesses registered to
Madrid Stock Exchange. Two different model were used in the study in which 121 businesses
were sample. In the study, in which institutional social responsibility were measured with 4
different variables, one of the variables was sustainability report score according to GRI. Financial
performance was measured with ROA, ROE and Tobin Q variables. While the effect of financial
performance on social performance was examined in the first model, effect of social performance
on financial performance was examined in the second model. Positive significant relationships on
both ways were determined from the analysis result. As a result, it was determined that social
businesses are more profitable and profitable businesses are more social.
There are few studies in Turkey examining the effect of sustainability on financial performance.
Since there is not enough data for measuring sustainability. That calculation of sustainability index
is new and that there are very few businesses in the index and that there are few businesses
releasing sustainability reports before this index have caused in sufficient studies.
Soytaş vd. (2017) examined the effect of sustainability of 214 businesses in Turkey on financial
performance. In the study, financial performance was measured with Return On Assets (ROA),
Return On Equity (ROE) and Tobin Q rate. In the model, whether or not the businesses take part
in CSR Hub database or BIST (İstanbul Stock market) Sustainability Index was evaluated as
independent variable. Furthermore, the size of business, having foreign partner and sector variable
were added as control variable. In the study, the effect of sustainability on financial performance
was estimated with Regression Analysis by using Ordinary Least Squares (OLS) method. It was
determined from the analyses that sustainability had a positive effect on financial performance.
Fettahoğlu (2016) investigated the relationship between financial performance and social
responsibility performance of 16 businesses releasing sustainability report between the years 2009
and 2011 in İstanbul Stock Market. In the study, the financial performance of dependent variable
business with ROE, ROA, Leverage, asset turnover, earnings per share and stock return. The social
responsibility performance which was the independent variable in the model was evaluated under
4 titles which were relationships with employees, relationships with the environment, relationships
with society and products liability. At the end of the analysis carried out by using Multiple
Regression Analysis, it was found out that there was statistically significant and negative way
relationship between leverage ratio and social responsibility components. Moreover, it was found
out that there was statistically significant relationship between asset turnovers and social
responsibility components, however, there was not a significant relationship with regard to the
other variables.
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Başar (2014) examined the reporting levels of businesses taking place in BİST Chemistry, Petrol
and Plastic Index in 2010-2012 according to the responsibility criteria determined by GRI Global
Reporting Initiative). He also analyzed the effect of the social performance of the business on
financial performance. In the study, 6 dimension sustainability performances taking place in GRI
sustainability reports which are Economic, Environment, Workforce applications, Human rights,
Society and products liability were determined. The financial performance of the business was
measured with earning per share. Correlation analysis was carried out in order to determine the
direction and power of the relationship between social responsibility activities and financial
performance. Inverse relationship was found between social responsibility explanations and
earning per share.
As it is clearly seen, in the restricted studies carried out in Turkey like the ones in the world,
different results were found between sustainability and profitability. While positive relationships
were found in some studies, negative relationships were found in others.
5. Data and Methodology
This study aimed to test whether institutional sustainability affected profitability of the
businesses traded in BİST and releasing sustainability reports according to Global Reporting
Initiative (GRI). Total 33 businesses releasing sustainability reports according to GRI in 2015
were taken as a sample.
In the study, the profitability of the businesses were measured with ROA variable and their
institutional sustainability were measured with the sustainability reports they formed according to
GRI. The first model was created by evaluating sustainability general scores. In the second model,
sustainability was measured with employees, environment, governance and society subtitles.
Business size and leverage ratio were used as control variables in the study. The relationship
between institutional sustainability and financial performance will be analyzed by means of
Eviews 9.1 program. Multiple Regression Analysis will be used as analysis method. The study
carried out by Aggarwal (2013) was taken as a base. 2 different model used in the mentioned study
was determined by reviewing it for Turkey (Aggarwal, 2013).
𝑅𝑂𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝑆𝑅 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉 + 𝜀

(1)

𝑅𝑂𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐸𝑀𝑃 + 𝛽2 𝐸𝑁𝑉 + 𝛽3 𝐺𝑂𝑉 + 𝛽4 𝐶𝑂𝑀 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉 + 𝜀

(2)

Where,
ROA, Return on Assets, have been used as proxies for financial performance.
OSR, Overall Sustainability Rating,
COM, Community Performance Rating,
EMP, Employees Performance Rating,
ENV, Environmental Performance Rating and
GOV, Governance Performance Rating (GOV) have been used as proxies for sustainability
performance of company.
SIZE, Firm size and
LEV, Leverage ratio control variables.
The financial data has been obtained from company’s website, audited financial statements and
annual reports. Corporate Sustainability (overall rating GR4), governance (from G4-34 to G4-55),
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community (from G4-SO1 to G4SO11), employee (from G4-LA1 to G4-LA16) and environment
(from G4-EN1 to G4-EN34) ratings data have been obtained from in firm GRI Sustainability
Report (Global Reporting Initiative, tarih yok, pp. 21-23). Further, the model size variable (SIZE)
and leverage ratio (LEV) variable are used as the control variables. we use natural log of total
assets as proxy for firm size.
After the validity of the hypothesis used for Multiple Regression Models is investigated,
coefficients will be estimated. Because if the hypothesis are violated, the estimated coefficients
will not be coherent and significant. Multiple Linear Regression hypothesis can be listed as normal
distribution, absence of heteroscedasticity problem, multicollinearity and lack of autocorrelation.
6. Result and Discussions
Descriptive statistics and test of normality results of dependent variable ROA and independent
variables OSR, EMP, ENV, GOV, COM, SIZE and LEV in equation 1 and equation 2 are
shown at table no. 1 and table no. 2. There are mean, highest, lowest and standard error values
of all variables at table no 2. Moreover, there are data as to whether the variables in the same
model fit to normal distribution at this table. Jarque – Bera test analyses whether data fit to
normal distribution. One of the main assumptions of regression analysis is that the normal
distribution is not significant at 10% of the probability value of the J-B statistic provided for
all the variables in the data set.
Table 2: Descriptive Statistics
Variable
N
ROA OSR
Mean
33 0,038 0,537
Median
33 0,045 0,506
Maximum 33 0,164 0,940
Minimum
33 -0,06
0,253
Std. Er.
33 0,050 0,144
Skewness
33 0,132 0,506
Kurtosis
33 3,046 3,278
Jarque33 0,100 1,518
Bera
J-B Prob.
33 0,951 0,467

SIZE
23,412
23,075
26,508
21,196
1,7110
0,510
2,129
2,477

LEV
0,663
0,692
0,901
0,295
0,194
-0,33
1,837
2,468

EMP
0,625
0,625
1
0,187
0,193
-0,18
2,903
0,204

ENV
0,460
0,470
0,823
0,176
0,142
-0,00
3,260
0,093

GOV
0,312
0,045
1
0,045
0,356
0,834
1,925
5,417

COM
0,344
0,363
1
0
0,228
0,581
3,362
2,040

0,2897

0,291

0,902

0,954

0,166

0,360

Another of the assumptions of Regression Analysis is that there is no multiple linear connection
problem. The problem of multiple linear connections may indicate that R2 is high and very few of
the independent variables are insignificant. Variance Inflation Factor (VIF) can be used to check
whether there is a Multiple Linear Link Problem. In table no 3, the value of the Centered VIF
between 1 and 5 is regarded as an indication that there is no multi-linear connection problem
(Nishishiba et al., 2013).
Whether the multiple linear regression models shown in Equation 1 and Equation 2 have serial
correlations and heteroscedasticity problems were investigated by using Beusch-Godfrey serial
correlation test and Beusch-Pagan-Godfrey Heteroscedasticity.
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Table 3 : Variance Inflation Factor Results
Model 1
Variables Uncentered Centered
VIF
VIF
OSR
19,8214
1,2983
SIZE
288,35
1,4856
LEV
GOV
ENV
EMP
COM
C
221,34
NA

Model2
Uncentered
VIF

Centered
VIF

368,20

1,1016

2,8928
14,607
28,151
4,9756
355,43

1,8827
1,6042
2,3823
1,9219
NA

For models established in equation 1 and equation 2, since the probability Chi-Square values are
higher than the significance level 5% statistic, it shows that there is no serial correlations and
heteroscedasticity problem. After the regression models in equation 1 and equation 2 are
determined by the tests that provide the stabilization conditions, analysis of the corresponding
models can be performed.
Table 4 Test of Heteroscedasticity and Serial Correlations
Test

Model 1

Model 2

Heteroskedasticity Test:

1,4720

0,3065

Breusch-Pagan-Godfery

0,2427

0,9029

LM 0,5000

0,5660

0,6120

0,5781

Serial
Test:

Corelations

Breusch- Godfery

The ordinary least square method is used in the analyses. The probability values of the F statistics
of Model 1(equation1) and Model 2 (equation 2) show statistically significant in both models in
general. The R2 values of Model 1 and Model 2 indicate how much variation can be explained by
independent variables in a change that can occur in the dependent variable. In the first model, 41%
of the variance of the independent variables can be explained by the dependent variable and the
independent variables in the second model can explain the variation of the dependent variable by
37%. These rates represent a sufficient ratio for social sciences.
In Model 1, the LEV variance of the control variables SIZE and LEV and the OSR variance
indicate the presence of a statistically significant relationship. An increase in the OSR variable
affects the ROA variable in the positive direction while an increase in the LEV variable affects the
ROA variable in the negative direction. A change in one unit in the OSR variable is 0.0016 in the
same direction, and a unit change in the LEV variable affects the ROA variable in the opposite
direction 0.1736 units.
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Table 5: Regression Results
Model 1
Model 2
Coefficient Srd.
Prob
Coefficient Srd.
Prob
Error
Error
OSR
0,0016
0,0005
0,0046*
SIZE
-0,0050
0,0049
0,3172
-0,0030
0,0054
0,5823
LEV
-0,1736
0,0454
0,0006* -0,1488
0,0479
0,0045*
GOV
-0,0008
0,0281
0,9764
ENV
0,1433
0,0670
0,0420**
EMP
-0,0018
0,0598
0,9761
COM
0,0229
0,0438
0,6058
C
0,1811
0,1010
0,0834
0,1363
0,1174
0,2563
F-Stat
8,5196
0,0003* 4,1490
0,0047*
Adj. R2
0,4134
0,3712
Durbin- 2,2255
2,3611
Watson
Note: *statistical significance level of 1%, **statistical significance level of 5%
From the variables in Model 2, only the LEV variable and the ENV variables have a statistically
significant relationship on the ROA variance. A unit change in the LEV variable will again affect
the ROA variable in the opposite direction. A unit change in the ENV variable affects the ROA
variable by 0.067 units in the same direction. The effect of the LEV variables in Model 1 and
Model 2 on the ROA variable is very close to each other. When the effect of the OSR and ENV
variables on the ROA variable is compared, the effect of the ENV variables on the ROA variable
is about 42 times higher than that of the OSR variable.
7. Conclusions
This study aims to investigate the corporate sustainability which is a reflection of
macroeconomic cyclic economy concept in business, its effect on business profitability, by
using BIST example with multiple linear regression analysis.
In the study, firstly, the relationship between the general scores of sustainability and profitability
is examined. Subsequently, sustainability was examined in terms of employee, environment,
government and community sub-headings of sustainability, and it was examined which sub-head
is more effective in the impact of sustainability on the profitability of enterprises.
As a result of analysis, the impact of overall sustainability scores of businesses in Turkey on
profitability was found to be statistically significant and positive. These results shows that Social
Impact Hypothesis that assumes social performance affects positively financial performance and
that is based on Stakeholder theory is valid in the businesses located in Turkey. According to this
hypothesis, the adoption of sustainability applications by businesses in Turkey increases
institutional dignity of business and therefore decreases the cost of businesses and increases their
profitability.
In the second model, which identifies which subcategory leads to sustainability, the only
statistically significant variable was the environment variable. Thus the subtitle of sustainability
influencing the profitability of enterprises in Turkey was found to be environmental factors.
Finally, it was determined that employee sustainability, government and community variables,
which are the subtitles used in the measurement of sustainability, did not have statistically
significant effect on the profitability of the businesses in Turkey.
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TÜRKİYE’DE YAŞ SEBZELERİN DAĞITIMINDA KULLANILAN MEVCUT
DAĞITIM KANALLARI VE GELECEK YÖNELİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Müberra YURDAKUL

Öz
Besleyici değerlerinin zenginliği ve sağlıklı beslenme trendine hitap eden niteliklerinden ötürü tüm dünyada beslenme
kaynaklarının oldukça önemli bir bölümünü oluşturan yaş sebze ve meyvelerin dağıtım kanallarının incelenmesi bu
araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Üretici yönlü değerlendirildiğinde, sağladığı yüksek kazanç / verim ve
krizlere karşı dirençli yapısı nedeniyle üreticilerin önemli bir kazanç kapısı olarak görülen yaş sebze ve meyvelerin
dağıtım kanalında yer alan aracı kişi ve kuruluşların elde ettiği kazançlar kimi zaman dağıtım kanalının sonunda yer
alan tüketiciye ulaşan fiyat düzeyi ile üreticinin eline geçen birim tutar arasında ciddi uçurumlar yaşanmasını
beraberinde getirebilmektedir. Diğer taraftan coğrafik konumu ve iklim özellikleri sayesinde pek çok yaş sebze ve
meyvenin ülke sınırları dahilinde yüksek verimle yetiştirilebilmesi, üretim sonrası dağıtım kanalının etkin bir şekilde
tasarlanmasının önemini gözler önüne sermektedir. Var olan dağıtım kanalı alternatifleri ve yakın gelecekte
görülebilecek değişimlerin ortaya konması bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dağıtım kanalı, yaş sebze, Türkiye, dağıtım kararları
JELKodları: M10, M31

A RESEARCH ON DISTRIBUTION CHANNELS OF FRESH VEGETABLES IN
TURKEY AND FUTURE RELEVANCE
Abstract
The subject of this research is examination of distribution channels of fresh vegetables and fruits which constitutes a
very important part of the world's nutritional resources due to its features rich in nutritional values and appealing to a
healthy nutritional trend. Evaluating the producer side, in spite of the high earnings / efficiency and resistance against
economic crisis for producer, earnings of some members involved in distribution channels of fresh vegetables are
many times more earnings of producers. On the other hand, fresh vegetables and fruits can be grown with high
efficiency with effects of geographical location and climate features shows the importance of effective post-production
distribution channel design. The main aims of the study are introducing the present distribution channel alternatives
and changes that can be seen in the near future.
Keywords: Distribution channels, fresh vegetables, Turkey, distribution decision
Jel Classifications: M10, M31
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Giriş
Her biri farklı görünüm, tat ve aromaya sahip olan sebze ve meyveler, toplumun her kesiminin
sofralarında ve günlük beslenme programlarında kendine yer bulabilmektedir. Türkiye İstatistik
Kurumu (2014) verilerine göre ülkemizin toplam meyve ve sebze üretimi 45,4 milyon ton olarak
ifade edilmektedir. Bu üretim hacminin 16,8 milyon tonunu meyve üretimi, 28,5 milyon tonunu
ise sebze üretimi oluşturmaktadır. Yaş sebze ve meyve sektörünün dünya ve Türkiye örneğinde
incelendiğinde ve Ankara Ticaret Borsasının (2017) hazırladığı raporda yer alan verilerin bir
bölümü şunlardır (ATB, 2017:2-3):
-

-

-

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; dünyada 57,2 milyon
hektar alanda, yaklaşık 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmaktadır.
Tüm yaş sebze ve meyve sınıfları içerisinde domates yaklaşık 162 milyon tonluk üretimi
ile dünyada en çok yetiştirilen yaş sebze konumunda bulunmaktadır.
Çin 574 milyon tonluk yaş sebze meyve üretimi ile dünyada en fazla yaş sebze üreten ülke
konumunda bulunmaktadır. Bu üretim hacmiyle Çin dünya yaş sebze üretiminden % 52’lik
pay almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla Hindistan (109 milyon ton) ve ABD (36 milyon ton)
izlemektedir.
Türkiye 28 milyon tonluk yaş sebze ve meyve üretimi ile dünya sıralamasında dördüncü
sırada kendine yer bulabilmekte ve bu üretim hacmiyle dünya yaş sebze üretiminden
%2,5’luk pay almaktadır.
Dünyada toplam yaş meyve ihracatı yaklaşık 61,8 milyar dolar düzeyindedir. İhracat hacmi
bakımından önde gelen ihracatçı ülkelerin İspanya (7,4 milyar $), ABD (6,2 milyar $), Şili
(4 milyar $), Hollanda (3,8 milyar $) ve İtalya (3,3 milyar $) olduğu görülmektedir. Türkiye
ise, 1,7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle 2012 yılı itibarıyla dünya yaş meyve ihracatından
% 2,7’lik pay almakta ve kendine bu listede 12’inci sırada yer bulabilmektedir.

Yaş sebzelerin üretimi hem Türk tarımı hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir sektör olarak
değerlendirilmektedir. Nitekim Türkiye nüfusunun yaklaşık %30’u tarım sektörü içinde yer
almaktadır. Ayrıca tarım sektörü içinde yaş sebze alt sektörü, yarattığı istihdam kapasitesinden
dolayı önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık 5 milyon kişi bu sektörün üretim, işleme ve pazarlama
gibi çeşitli alanlarında çalışmaktadır. Yaş sebzelerin pazarlanması hasat, toplama, depolama,
işleme ve taşıma gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Bu süreç, sebze ürünlerinin tüketiciler tarafından
satın alınması ile sona ermektedir. Bu çalışmada, yaş sebzelerin pazarlanmasında olası dağıtım
kanal alternatifleri üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada öncelikle ülkemizde üretimi ve tüketimi
yaygın olan sebzelerin pazarlama sistemlerinin işleyişi açıklanmakta ve bu araştırmanın
kapsamına dahil edilen sebzelerin üretim, tüketim ve dağıtım yönleri irdelenmekte ve ikincil veri
kaynaklarından elde edilen veriler derlenerek yorumlanmaktadır.
2.Yaş Sebzelerin Pazarlaması
Yaş sebzelerin tüketiminin insan hayatındaki önemi gün geçtikçe artmakta, insanlar en iyisini daha
az masrafla elde etmeye çalışmaktadır. Gerek üretim yöntemlerinde ve gerekse pazarlama
sistemlerinde arzulanan üretici için ürünün tatminkâr bir fiyatla satılması, tüketici için kaliteli bir
ürünün ucuza alınmasıdır. Bir tarafta ürünün karşılığında eline fazla para geçmesini isteyen
üreticiler grubu, diğer tarafta kaliteli taze sebzeyi olarak bütçesine uygun bir fiyatla almayı arzu
eden tüketiciler grubu bulunmaktadır.
Çeşitli koşullar ve değişik olanaklar çerçevesinde, her iki grubun birden tatmin olması kolay bir iş
değildir. Bu olanağın sağlanması ancak üretimin talep hacmine göre kontrolün geliştirilmesi ve
pazarlamanın en iyi şekilde organize edilmesi ile mümkün olabilir. Üretim, pazarlama sistemine
ve bu sistemin uygulama şekline sıkı bir şekilde bağlı olmalıdır. Şöyle ki, yoğun emek, para ve
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zaman harcamak suretiyle üretilen ürün, iyi bir fiyattan ve çürümeden satıldığı takdirde, üretim
faaliyetinde bulunanlara fayda sağlar. Bu açıdan sebzelerin pazarlanması üretimi kadar önem
taşımaktadır. Pazarlama sürecine göz atıldığında ise; yaş sebze üreticilerin ülkemizde götürü veya
alivre satışlar, kilo ile satışlar (perakendecilik) ve konsinye satışlar başta olmak üzere üç temel
satış yöntemine sahip olduğu görülmektedir.
Yaş sebzelerin pazarlama süreci göz önüne alındığında; günümüzde ülkemizde yaş sebzelerin
değerlendirildiği yerlerin başında Toptancı Halleri gelmektedir. Hallerin kuruluş amacı, halk
sağlığı ve menfaati yönünden bozuk mal satışını ve noksan tartı sebebi ile aldatmaların önlemek
üretici bakımından ise elde edilen ürünün hızla ve kolay bir şekilde beklenilen değerde paraya
çevrilmesini temin etmektedir. Pazarlamada önemli rol oynayan Toptancı Hallerinin kuruluş ve
işleyişi bu bakımdan önemlidir. Bu beklentilere karşılık, ülkemizde, sebzelerin üreticilerden ucuz
satın alınıp tüketicilere pahalı satıldığı, tüketicilerin ödedikleri fiyatın içinden üreticilerin aldıkları
payın çok düşük olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar göstermiştir ki;
tüketicinin ödediği fiyattan sebze üreticisinin aldığı pay, bazı sebzelerde %11-17’lere kadar
düşmektedir. Başka bir ifadeyle, bu ürünlerin üretici fiyatı pazara veya manava gelinceye kadar
dokuz kata yakın artmaktadır. Görülüyor ki, üretici fiyatları göz önüne alındığında yaş sebze
pazarındaki tüketici fiyatları çok yüksek oluşmaktadır. Bu uygulama yanında, bir de dış ülkelerin
sübvansiyonlu sebzeleri ithalatla iç pazara sunulduğunda iddia edildiği gibi ülke sebze üretimi ve
üreticisi zarar görmektedir. Çok sayıda aracının yer aldığı ülkemizdeki pazarlama sistemi ile ne
sebze üreticisinin ne de tüketicisinin korunması mümkün değildir. Bugünkü sistemle üretici de
tüketici de zararlı çıkmaktadır.
Sonuç olarak, gerçek pazarlama sorunlarını tespit etmeden alınan ve alınacak önlemler, Türk sebze
üreticisi ve tüketicisi için yetersiz kalacaktır. Bu noktadan hareketle, hem üreticinin hem de
tüketicinin korunması yaş sebze pazarlama sisteminin yeniden düzenlenmesi ile mümkün
olacaktır.
3.Yaş Sebzelerin Pazarlanmasında Kullanılan Dağıtım Kanalları
Pazarlama literatüründe dağıtım kanalının çeşitli tanımlarına rastlanmaktadır. Örneğin, “dağıtım
kanalı, mamül ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak amacıyla işletme içi ünitelerle acenteler,
toptancılar ve perakendeciler gibi işletme dışı kuruluşların oluşturduğu bir örgüttür” (Uraz,
1978:53). Dağıtım kanalı içinde, üretimden itibaren son tüketiciye uzanan yol üzerinde, özel
kişilerin ve devletin ayrı ayrı veya birlikte oluşturdukları ve ürünün alımı, satımı, fiyatlandırılması,
değerlendirilmesi ve pazarlanmasıyla uğraşan pek çok işletme bulunmaktadır. Pazarlama
işletmelerinin bir bölümü doğrudan doğruya üreticiler tarafından kurulabilmektedir. Bunlara
“üreticilerin sahip olduğu” pazarlama işletmeleri denilebilmektedir. Pazarlama hizmetini sunan
özel kişilerin oluşturdukları bu işletmelerin faaliyetlerine Ticaret Odaları, İhracatçı birlikleri ile
meslek kuruluşları da destek vermektedir (Güneş, 1990:293).
Yaş sebzelere lahana, pırasa, salatalık, domates, fasulye, soğan ve patates bir çırpıda örnek olarak
verilebilmektedir. Ülkemizde yetiştirilen sebzeler genellikle şu şekilde bir sınıflandırmaya tabi
tutulmaktadır (Günay, 1992:11):
-

Yaprağı yenen sebzeler, (lahana, ıspanak, pırasa, marul)
Meyvesi yenen sebzeler, (domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak)
Baklagil sebzeler, (bezelye, bakla, barbunya, fasulye)
Soğansı, yumru ve kök sebzeler. (soğan, sarımsak, havuç, turp, yer elması)

Yukarıda sıralanan - hangi sınıfta yer alırsa alsın – yaş sebzeler, içlerinde fazla miktarda su
bulundurdukları, hasatlarından sonra canlılıklarını devam ettirdikleri ve bu nedenle kolayca
bozuldukları için, kısa sürede tüketilmeleri gerekmekte; taşıma ve depolamada özel işlemlere ve
130

A Research on Distribution Channels of Fresh Vegetables in Turkey and Future Relevance

ek masraflara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle gerek üreticinin gerekse dağıtım kanalında
yer alan herhangi bir aracının bu ürünlerden sağladığı gelir, önemli oranda hasat ve hasat sonrası
yapılan işlemler sonucu doğmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizdeki sebze üretiminin istikrar
içerisinde devam edebilmesi ve gelişmesi için, üreticilerin satış/hasat sonrası eline geçen tutar ile
katlanılan maliyet unsurları karşılaştırıldığında; öncelikle maliyet giderlerini karşılayacak,
sonrasında ise tatmin edici bir oranda kar bırakacak bir sistemin oluşturulması oldukça önemlidir.
Bu noktadan hareketle, Türkiye’de yaş sebzelerde oluşan fiyat düzeyinin ilk olarak arz miktarına
göre belirlendiğini, sonrasında ise büyük ölçüde toptancı hallerinde şekillendiğini belirtmekte
yarar vardır. Ayrıca, diğer tarım ürünleriyle karşılaştırıldığında; yaş sebzelerin fiyat
dalgalanmalarına maruz kalma olasılığı önemli oranda yüksektir. Bu dalgalanmalar; özellikle
pazarlama sisteminden, ürünün kendi özelliklerinden ve ürünün arz-talep dengesinin
kurulamamasından kaynaklanabilmektedir. Aslında bu sıralanan üç faktörün yanı sıra bir dizi
faktör sonucu dalgalanmalar yaşanmaktadır. Arz-talep esnekliği düşük olan sebzelerde talep
görece kararlı seyrederken; üretim kararının bir yıl önceki fiyatlara göre veriliyor olması da arz
miktarında önemli dalgalanmaları beraberinde getirmektedir. Sebzede depolama olanaklarının
oldukça sınırlı olması ve kamu tarafından müdahale alımları şeklinde bir kontrol mekanizmasının
var olmaması, arz miktarı ve ürün fiyat düzeyinin ters orantılı olarak gelişmesine yol açmaktadır.
Ayrıca, ürün fiyat düzeylerinin yıldan yıla, mevsimden mevsime hatta aynı gün içinde
dalgalanması hem üretici ve tüketicileri hem de ulusal ekonomik göstergeleri olumsuz yönde
etkilemektedir.
Pek çok ülkede olduğu gibi, yurdumuzda da yetiştirilen sebzeler önce üretildikleri yerlerde
toplanmakta ve sınıflandırılmakta, daha sonra taşınmakta, depolanmakta, işlenmekte,
fiyatlandırılmakta ve tüketiciye sunulmaktadır. Ürünler sürekli olarak üretim alanından tüketim
alanına akarken bu akışta devlet, özel kesim, kooperatif ve bunların değişik şekillerdeki birleşik
işletmeleri, bunların yöneticileri ve çalışanları önemli işlevler yüklenmekte, fiyat mekanizmalarını
çalıştırmakta ve ekonomik hayattaki tarafları ve menfaat gruplarını anlaştırarak akışın rahat ve
sürekli olmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Sıralanan bu uğraşlar “Pazarlama Bilgi Sistemi”
olarak adlandırılmaktadır (Güneş, 1987:2-3).
Bu çalışmanın konusunu oluşturan yaş sebze pazarlama sisteminde yer alan işletmeler temelde şu
sınıflardan oluşmaktadır:
-

Özel işletmeler
Kamu örgütleri
Kooperatif işletmeleri
Uluslararası kuruluşlar.

Önceki satırlarda sıralanan oyuncular değerlendirildiğinde; yaş sebzelerin pazarlamasında büyük
ölçüde özel sektör işletmeleri tarafından yapıldığı görülmektedir. Ekonomik ve sosyal amaçlı çiftçi
kuruluşları olarak da değerlendirilen kooperatifler, büyük önem taşıyan ve gelişmiş ülkelerde
üyelerine büyük yararlar sağlayan kuruluşlardır (Özçelik, 1992:9). Ülkemizde ise kooperatif
işletmelerin rolü ise son derece zayıf kalmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada özellikle özel kesim
işletmelerinin yaş sebze pazarlama sistemine olan etkileri üzerinde durulmaktadır. Yaş sebze
pazarlama sisteminde yer alan kamu örgütleri kısaca sıralanacak olursa, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ziraat Bankası, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği, Son olarak, yapılan sınıflandırmada yer alan kooperatif işletmelerine tarım
kredi kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri; uluslararası kuruluşlara ise Dünya Bankası ve
Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAC) örnek olarak verilebilmektedir. Kamu
kurumlarının araştırmanın konusunu oluşturan yaş sebze pazarlama sistemindeki destekleyici rolü
incelendiğinde; ülkemizde genellikle yaş sebze ve meyve grubundaki ürünler destekleme
kapsamına alınmamaktadır. Bunun nedenleri arasında; yaş sebzelerin yılın her anında ve tüm
bölgelerimizde üretilebilmesi ve hatta yılda birden fazla ürün alınabilmesi, taşıma-depolamaişleme gibi pazarlama hizmetlerinin yapılmasında belirli kurallara uyulmasının zorunluluğu,
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fiziksel altyapının yetersizliği, üretim faaliyeti dönemi boyunca toplam arzın dalgalanma
göstermesi ve sonuçta ürün fiyatlarında büyük dalgalanmaların yer alması sayılabilmektedir
(Fidan ve Tanrıvermiş, 1992:16). Bu nedenlerle, devletin bu ürünlerin üreticilerini koruması ve
destekleme alımı kapsamına almasında güçlükler ortaya çıkmaktadır. Yaş sebze ürünlerinin
arzının ve talebinin denge noktasına getirilmesinde, ürünlerin fiziksel olarak dağıtımının
sağlanmasında ve böylece ürünlerin pazarlama sistemlerinin oluşturulmasında üreticilerin
kooperatifler veya diğer uygun organizasyonlar altında örgütlenmesi gerekmektedir (Yurdakul,
1977:37-39). Ülkemizde ürün grupları itibariyle farklı dağıtım ve pazarlama sistemleri
oluşmaktadır. Kurutulmuş sebzelerin pazarlanmasında T.S.K. ve özel pazarlama kuruluşları yer
alırken; yaş sebze ürünlerinin pazarlaması ise tamamıyla özel sektör tarafından yapılmakta olup
kooperatiflerin rolü son derece azdır (Güneş, 1968:218). Ülkemizde kimi ürün gruplarında
pazarlama sisteminde yoğun kamu müdahalesinin olduğu görülmektedir. Söz gelimi, Toprak
Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları, Et ve Süt Kurumu gibi kamu kuruluşları belirli
ürünlerin işlenmesini ve pazarlanmasını üstlenmektedir. Son olarak, ülkemizde yaş meyve ve
sebze pazarlamasına ilişkin ilk yasal düzenlemenin, 12 Eylül 1960 tarih ve 80 sayılı Toptancı
Halleri Sureti İdaresi hakkındaki yasa ile yapıldığını belirtmeden geçmemekte yarar vardır
(Emeksiz vd., 2005).
Şekil 1. Türkiye’de Yaş Sebze/Meyvelerin Dağıtım Kanalları
ÜRETİCİ

İlk Toplayıcı

Üretim Merkezi
Komisyoncusu

Tüccar

Pazarcı

Toplayıcı

Perakendeciler
Tüketim Merkezi
Komisyoncusu

İhracatçı

Semt
Pazarcısı

Manav

Süpermarket

TÜKETİCİ
(Kaynak: Vural, 1989:26)

Ülkemizde sebze ürünlerinin pazarlanmasında önemli bir paya sahip olan özel kesim işletmeleri;
şahıslar, şahıs firmaları ve şirketler şeklinde organize olmaktadır. Şahıs firmaları, ticaret şirketi
dışında kalan işletmeler olup, iç ve dış pazarlama ile uğraşmaktadırlar. Sebze pazarlamasında
oldukça yaygın olan şahıs işletmeleri bu faaliyetlerini daha çok birlikler halinde sürdürmektedirler
(Güneş, 1990:296). Bu işletmelerin yanı sıra hallere de ayrıca değinmekte yarar vardır. Yaygın
ismiyle toptancı halleri ile ilgili çıkarılan 1580 sayılı haller kanunu sonucu kurulan, üretici
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tarafından yetiştirilen yaş sebze ve meyvelerin toptan alım ve satımının, devrinin yapıldığı,
belediyelerce kurulan ve yönetilen, belediyelere ait kamu işletmelerine “hal” denilmektedir.
Belediyeler yasa gereği haller kurmakta, hal dahilinde düzeni korumakta fakat ticari işlemlere
ilişkin müdahalelerde bulunmamaktadır (Kesebir, 1985:5). Toptan pazar (Erdoğan vd., 1992:39)
olarak da adlandırılan haller, ağırlıklı olarak belediye meclislerince çıkarılan yönetmeliklerle sevk
ve idare edilmektedir (Baraz, 1992: 2). Pek çok ülkede sebze pazarlamasında stratejik rolü bir veya
iki merkezden oluşan toptancı pazarlar etkin rol oynamaktadır. Bunlar büyük şehirler ve
çevrelerindeki tüketim alanları için birer arz kaynağıdırlar ve daha uzak merkezlerdeki
perakendecilere toptan satış yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Yakınlarındaki yetiştiriciler
için asıl pazar olup, daha uzaktakilere hizmet için komisyoncu acenteler bulundurularak hizmet
sunulmaktadır. Böyle bir pazarda arz ve talebe göre her bir ürün için denge fiyatı oluşmakta ve bu
denge pek çok dış faktör tarafından etkilenmektedir. Merkezi toptan pazarlara Londra’daki Covent
Garden Market, Paris’teki Les Halles ve Santiego’daki Vega Market örnek olarak
sunulabilmektedir (Shepherd, 1962:496).
Tarımsal ürünler içerisinde sebzelerin özel bir yeri vardır. Bu ürünler, çabuk bozulur olmaları ve
uzun süre saklanamamalarının yanı sıra, devletin diğer tarımsal ürünlere uyguladığı üretim ve fiyat
politikalarının da dışında kalma yönleriyle özel bir dağıtım sistemine gereksinim duyulmaktadır.
Ülkemizde yetiştirilen sebzelerin pazarlanmasında söz konusu olan dağıtım kanalları şekil 1’de
gösterilmektedir. Genel bir değerlendirme ile yaş sebze ürünlerinin dağıtım kanalı, üreticitoptancı-perakendeci ve tüketiciden oluşmaktadır. Dağıtım kanalını oluşturan tüm bu kişilere
genel olarak “aracı” denilmektedir (Erdoğan vd., 1992:8). Üretici yetiştirdiği ürününü aracılara
satabildiği gibi doğrudan tüketiciye yapılan satışlar da söz konusudur. Böylece, üretici dağıtım
kanallarının en başında yer almaktadır. Üreticilerin, ürünlerini son tüketiciye kadar ulaştırmada
aracıları kaldırarak pazarlama faaliyetine bizzat katılmaları, onların satış hacmine, işletmelerin
büyüklüğüne ve pazara yakınlıklarına bağlıdır (Erdoğan vd., 1992:36). Yaş sebzelere ilişkin
yapılan bazı ekonomik araştırmalara göre en yaygın dağıtım kanallarının üretici – komisyoncu –
perakendeci – tüketici tipi kanal ve üretici – toptancı – komisyoncu – perakendeci – tüketici tipi
kanallar olduğu belirlenmektedir (Erkal ve Şafak, 1991:13).
Şekil 2. Günümüzde Yaş Sebze/Meyvelerin Aracısız Dağıtım Kanalları
KÜÇÜK ÜRETİCİ

Tüketim
Kooperatifi

Üretici
Pazarı

Çiftçi
Marketi

Topluluk
Destekli Tarım
Grupları

İnternet
Portalları

TÜKETİCİ
ADİL
TİCARET

WEB
3.0

ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kaynak: Çelik, 2016:28 temel alınarak çizilmiştir.
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Kuşkusuz bu kanallar, yaş sebze sektörüne yönelik yapılan bir genellemenin sonuçları olarak
değerlendirilebilmektedir. Nitekim yaş sebzelerin dağıtım kanalları; normal sezonunda tarlada
yetiştirilmesi ya da sera koşullarında üretim yapılmasına göre, iç piyasaya ya da ihracata verilen
ağırlığa göre, ürün nitelikleri ve üretim süreçleri hakkında belirlenen yasal mevzuata göre, taşıt ve
personel niteliklerine göre, işletmelerin mali olanakları ölçüsünde bütünleşik lojistik süreçlerin
uygulanabilir olup olmamasına göre, sıcak-soğuk hava depolarının yeterli sayıda olup olmamasına
göre, bölgesel arz kaynaklarının çeşitlilik göstermesine göre, hangi risklerin sigorta kapsamına
girdiğinin belirlenmesine ve sigorta pazarının büyüklüğüne göre, üretim bölgelerinin tüketim
bölgelerinden ne kadar uzaklıkta konuşlandığının ortaya konmasına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Söz gelimi lahananın olası dağıtım kanalı alternatifleri şunlardır: Üretici –
perakendeci – tüketici; üretici – ilk toplayıcı – perakendeci – tüketici; üretici – tüketim merkezi
komisyoncusu – perakendeci – tüketici; üretici – tüccar – üretim merkezi komisyoncusu – tüketim
merkezi komisyoncusu – perakendeci – tüketici. Yine domates ürünü incelendiğinde; işlenebilir
ürün olarak da değerlendirilmesinin (salça, püre, ketçap vb.) etkisiyle, kontratlı üretim, kurumsal
müşterilere satışlar, sadece komisyoncuların yer aldığı kısa dağıtım kanallarına
rastlanabilmektedir. Bunun yanında, domatesin dağıtım kanalı irdelendiğinde, sayıları 20’yi bulan
ve/veya geçen aracıların yer aldığı oldukça uzun dağıtım kanallarına da rastlanabilmektedir.
Organik tarım sektöründeki olası dağıtım kanalı alternatiflerine göz atıldığında (Marangoz,
2008’den aktaran Gök, 2008:59) ise:
-

Doğrudan çiftlikte ya da tezgahta satış,
Bölgesel satış (mağazalara, otellere vb.),
Büyük perakendecilere ya da süpermarketlere satış,
İhracat alternatiflerinin ön plana çıktığı görülmektedir.

Oldukça dinamik bir seyir gösteren pazarlama alanının temel işlevlerinden biri olan dağıtım
eylemlerinin statik bir görünüm göstermesi beklenmemektedir. Söz gelimi, hipermarketlerin ve epazaryerlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dağıtım kanalının yapısı ve işleyişi 80’li ve 90’lı
yıllardan farklılaşmakta ve kısalmaktadır. Bu bağlamda daha az aracının yer aldığı daha kısa
dağıtım kanalları, modern tedarik zinciri olarak da nitelendirilebilmektedir.
Örneğin Seçkin (2016)’e göre; günümüzde küçük ölçekli üreticiler tarafından üretilen yaş sebze
ve meyveler, tüccar-komisyoncu-tarım kredi kooperatifleri üçlüsü aracılığıyla hallersüpermarketler ikilisine ulaştırılmaktadır. Süpermarketler doğrudan tüketicilere satış yapmak
üzere dağıtım kanalındaki işlemleri yürütürken; toptan sebze ve meyve hallerinden tüketiciye
doğru ürün akışında semt pazarı-otel/restoran-manav üçlü aracıları kullanılmaktadır. Ayrıca şekil
2’den de görülebileceği gibi; başta web 3.0, sürdürülebilirlik, adil ticaret ve endüstri 4.0 olmak
üzere pek çok düşünce akımının etkisiyle, dağıtım kanalı değişim göstermiş ve üreticilerin aracısız
dağıtım olanakları önemli ölçüde artış göstermiştir.
Önceki satırlarda dile getirilen aracısız dağıtım ya da kısa dağıtım kanalları kullanımının
yaygınlaşması gibi olumlu gelişmelerin yanı sıra, olumsuz yargılara yol açan değerlendirmelerin
de yapılabilmesi mümkündür. Söz gelimi dağıtım kanalları pek çok sektörde (elektronik, yapı
kimyasalları, sigortacılık, bankacılık vb.) belirgin biçimde değişim göstermesine karşın, yaş
sebze/meyve sektöründeki değişim “sektörel” sorunlardan ötürü sınırlı kalabilmektedir. Nitekim
günümüzde hala Vural (1995) tarafından dile getirilen şu görüş geçerliliğini kısmen korumaktadır:
“Türkiye'de tarımsal pazarlamanın ilkel yapısı nedeniyle çağdaş pazarlama kurallarına uygun bir
gıda ticareti yapılmamaktadır”(Vural, 1995:6).
4.Dağıtım Kanalları Eylemleri Ve Sağlanan Yararlar
Tüketicilerin gereksinimlerini diledikleri yer ve zamanda tatmin etmek isteyen tüketicilere taşıma
ile sağlanan “yer faydası”, depolama ile sağlanan “zaman faydası”, üretim, ambalajlama ve
sınıflandırma ile sağlanan “şekil faydası” ve ürünün mülkiyetini üzerine alan aracıların sağladığı
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“mülkiyet faydası”, yaş sebzelerin dağıtım kanalında yer alan unsurların sağladığı yararları gözler
önüne sermektedir. Tüketicilere ve dağıtım kanalında yer alan diğer unsurlara sağlanan yararların
yanı sıra; dağıtım kanalında yer alan aracıların üstlendiği işlevlere göz atıldığında; taşıma,
depolama, sınıflandırma, ambalajlama gibi işlevlerin söz konusu olduğu görülmektedir.
Tüketiciler ve dağıtım kanalında yer alan aracılar genellikle ürünlerin boy ve kalitelerinin
homojene yakın olmasını talep etmektedirler. Bu nedenle, tarım ürünlerinde sınıflandırma,
pazarlamaya hazırlık sürecinde özen gösterilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sınıflama işlemleri, işletme büyüklüğüne ve finansal olanaklara göre elle ya da makineler
yardımıyla yapılabilmektedir (Timur, 1985:53). El ile boylama, özellikle az üretim yapan ve mali
olanakları sınırlı kalan küçük ölçekli işletmelerde tercih edilen bir sınıflandırma yöntemidir.
Makine ile yapılan boylama ile üretimi büyük pazarlara dönük, iş hacmi yeterince büyük ve mali
olanakları yeterli düzeyde olan büyük ölçekli işletmelerde daha verimli olmaktadır (Kohls,
1961:508). Sınıflandırma ya da boylama işlevinin yanı sıra, ambalajlama işleviyle ürünün
kalitesinin bozulmadan tüketiciyle buluşması sağlanmaya çalışılmaktadır. Özellikle bu tür
ürünlerin (yaş sebzeler) çabuk bozulabilir nitelikte olmaları, ambalajlama konusuna ayrı bir özen
gösterilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, belirli üretici/aracılar tarafından
belirli ürünlere hasat işleminden sonra ambalajlama işlemi uygulanmaktadır. Bir başka deyişle,
üreticiler tarafından üretilen yaş sebzelerin tüketiciye ulaşana dek kalite ve diğer özelliklerini
koruyabilmeleri için uygun kaplar içine yerleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Burada sözü edilen
kaplar ambalaj, yapılan eyleme ise ambalajlama denilmektedir.
Taşımanın yaş sebze dağıtım kanalında önemli bir yeri vardır. Bu önem sadece tüketim zincirinin
bir halkasını tamamladığından değil, maliyet / fiyat üzerinde büyük ölçüde etki yapabilmesinden
kaynaklanmaktadır. Nitekim tüm pazarlama eylemlerinde yerine göre ve işin durumuna göre
taşıma zorunlu ve kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir. Yaş sebzeler açısından
düşünüldüğünde, taşıma şekli, taşıma uzaklığı ve ürünün yolculuğa dayanıklılık özellikleri gibi
pek çok faktöre göre taşıma kararları alınmaktadır.
Son olarak depolama işlevine değinmek gerekirse; ürünün hangi sıcaklık değerleri arasında ve ne
kadar süre ile depolanacağının ve ön soğutmanın gerekip gerekmediğinin bilinmesiyle başlayan
depolama eylemleri, ilk hasatla başlayan arz/fiyat dengesinin etkin bir şekilde kurulabilmesi için
oldukça önemli bir işlev olarak karşımıza çıkmaktadır. Lahana üzerinden depolama özelliklerine
göz atılacak olursa; 0-2 derece arasında (beyaz lahana için 0-8 derece), nem düzeyinin %90-95
aralığında olacak şekilde altı aya kadar sorunsuz bir şekilde depolanabilmesi mümkündür
(Hardenburg vd., 1986:55). Depolama denildiğinde, ürünlerin özel koşullar altında özel depolarda
saklanmasını ilk akla getirse de, dağıtım kanalında yer alan unsurların asgari koşullar altında ve
tüm ürünleri doğala yakın ortamlarda (işyerinin bir bölümü, kaya mağaraları, toprak altı, toplu
ambarlar vb.) bekletebildiği de hatırdan çıkarılmamalıdır.
5.Yaş Sebze/Meyve Sektörüne Yönelik Yapılan Araştırmalar Ve Sektörel Sorunlar
Yaş sebze/meyve sektöründeki dağıtım kanalları üzerine yapılan araştırmaların incelediği
konulara bakıldığında; küresel değer zinciri (Alemdar, 2008; Gökkür ve Çelik, 2016), yaş
sebzelerin ihracat yapısı (Yılmaz vd., 2017), aracısız dağıtım kanalı alternatifleri (Çelik, 2016),
komisyoncuların yeni hal yasası hakkındaki görüşleri (Gözener ve Sayılı, 2011), tarım politikaları
(Niyaz, 2012), pazarlama kanalları (Demircan vd., 2004), İşlenmiş ithal gıda ürünleri (Öndoğan,
2017), yaş sebze ve meyve pazarlaması (Akbay vd., 2005:96), depolama yapıları (Karaman vd.,
2009), fiyat endeksleri (Aşkan ve Dağdemir, 2015), organik tarım (Gök, 2008; Kara, 2018), küçük
çiftçiler ve tedarik zinciri (Seçkin, 2016), dağıtım kanalında yer alan yapısal ve davranışsal
gerilimler (Seçkin, 2015), organik tarımsal ürün satıcılarının web sitelerinin, sosyal medya
sayfalarının ve mobil uygulamalarının içerik analizi (Kara, 2018), tarımsal ürünlerde pazarlama
eylemlerinin etkinliği (Oral ve Akpınar, 2016) ve üreticilerin kooperatifleşmesi (Can, 2015)
konularında yapılan araştırmalar ön plana çıkmaktadır. Yaş sebze/meyve üretiminin bölgesel
dağılımı incelendiğinde; Akdeniz ve Ege bölgesinin, ülkemizdeki meyve üretiminin %54’ünü,
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sebze üretiminin ise %49’unu ürettiği görülmektedir (Akbay vd., 2005:96). Yapılan araştırmaların
bölgesel dağılımı incelendiğinde; Batı Akdeniz Bölgesi (Yılmaz vd., 2017), Çarşamba ovası
(Yulafçı ve Cinemre, 2007), Tokat ili (Gözener ve Sayılı, 2011), Çanakkale ili (Niyaz, 2012),
Isparta ili (Demircan vd., 2004), Karaman ili (Karaman vd., 2009) ve Bursa/Gürsu (Seçkin, 2015)
üzerinde araştırmalar yapıldığı göze çarpmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalarda incelenen
ürünlere göz atıldığında; sarımsak (Aşkan ve Dağdemir, 2015), turunçgil sektörü (Günay ve Ören,
2012), ayva (Şirikçi ve Gül, 2017), elma (Oğuz ve Karaçayır, 2009; Karaman vd., 2009), kiraz
(Demircan vd., 2004), armut (Seçkin, 2015) ve portakal (Oral ve Akpınar, 2016) üzerine yapılan
araştırmalara rastlanmaktadır.
Araştırmaların dağılımının verilmesinin yanı sıra, yaş sebze/meyve sektörüne yönelik daha önce
yapılmış bazı araştırmaların bulgularına kısaca değinilmesinde yarar vardır.
Kızılaslan ve Yalçın (2012) tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye’deki yaş sebze ve meyve
pazarlama sistemleri üzerinde yapılan bir inceleme sonucunda, Türkiye örneğinde en temel
sorunun kayıt dışı üretim olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, komisyoncuların aracılığıyla şişirilen
fiyatlar, bütünleşik veritabanının bulunmaması, tarım konusunda uygulamaya geçirilen projelerin
önemli bir bölümünün başarıyla yürütülememesi, düzenli bir çiftçi kayıt sisteminin
oluşturulamamış olması, ürün borsalarının etkin bir biçimde işletilememesi, üreticilerde işletme
bilinciyle hareket etme konusunda yaşanan eksiklikler ve örgütlenme konusunda yaşanan sorunlar
bu araştırmada dile getirilmektedir (Kızılaslan ve Yalçın, 2012:137-138).
Pezikoğlu vd. (2004) tarafından taze meyve-sebze pazarlama zinciri konusunda yapılan araştırma
sonucunda, modern perakendecilerin bu sektörde yer almasıyla sözleşmeli üretim modeliyle çok
sayıda küçük üreticiyle çalıştıkları dile getirilmektedir. Bir başka deyişle; organize
perakendecilerin, üreticilerin önemli kurumsal müşterileri arasında yer aldıkları ifade
edilmektedir. Ayrıca taze meyve ve sebze dağıtım kanalında üreticiden sonra en önemli rollerin
haller ve hallerde yer alan komisyoncular tarafından yürütüldüğü, organize perakendecilerin ürün
fiyatlarının oluşumunda henüz haller kadar etkili olmadığı belirtilmektedir (Pezikoğlu vd.,
2004:82).
Umarov (2006) tarafından uluslararası pazardaki dağıtım kanalı alternatifleri üzerine yapılan
inceleme sonucunda; dolaysız ihracat yapan deneyimli üreticilerin yurtdışı aracıları kullandıkları,
dolaylı ihracat yapan üreticilerin ise hem yurtdışı hem de yurtiçinde aracı kullanma zorunluluğu
olduğu dile getirilmektedir.
Yurdakul (1994) tarafından yaş sebze ve meyve dağıtım kanalında yer alan unsurlar üzerinde
yapılan araştırma sonucunda; devlet desteklerinin sağlanması, finansal kredi araçlarının kullanıma
sunulması, üreticiler ve tüketim merkezleri arasında pazarlama bilgi sisteminin kurulması ve
pazarın şeffaf hale getirilmesi, tüketim kooperatiflerinin özendirilmesi, üretici pazarları için
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, hallerde üreticilerin pazarlık gücünün arttıracak ek
önlemler getirilmesi ve dağıtım kanalında üreticilerin aracılara bağımlı olma durumunun
çözümlenmesi önerilmektedir.
Şahin vd. (2016) tüketicilerin yaş sebze ve meyve sektöründe yerel ürün tercihlerinde etkili
olabilecek faktörler ortaya konmuştur. Yapılan inceleme sonucunda, (İzmir ili örneğinde) il
sınırlarında üretilmiş olması, ildeki çalışanların işgücü sonucunda üretimin yapılmış olması,
geleneksel üretim / yetiştirme yöntemlerinin benimsenmiş olması, yerel tohumun kullanılmış
olması, yerel pazarlarda satışa sunulmuş olması, televizyon dahil çeşitli medya araçlarında
tanıtımların yapılmış olması, kalite standartlarına sahip olunması, sağlığa zararlı olabilecek
içeriklerin olmaması olarak dile getirilmiştir.
Şahin ve Miran (2014) tarafından tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre; yaş
sebze ve meyve tüketicilerinin taze, sağlıklı, organik, yerel / ulusal ürün tercihlerinin ön planda
olduğu ortaya çıkmıştır.
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Bozyiğit ve Doğan (2015) tarafından yaş sebze üreticileri üzerinde yapılan bir araştırma
sonucunda, doğal ve organik ürün üreten işletmelerin sorunlarının büyük benzerlikler taşıdığı
belirlenmiştir. Hangi türden olursa olsun, üreticilerin büyük çoğunluğunun devlet destekleri ve
tüketicilerin bilinçsizliğinden yakındıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, sertifikasyon süreçlerinin
zorluğu ve masraflarının fazlalığı, üretim ölçeğinin küçük olmasından ötürü pazarlamada yaşanan
sorunlar diğer sorunlar olarak ifade edilmiştir.
Abak vd. (2010) tarafından yaş sebze ve meyve sektörü için verimliliğin arttırılması, kalitenin
yükseltilmesi, ihracatın geliştirilmesi, işleme sanayinin geliştirilmesi, üretimde mekanizasyonun
geliştirilmesi, ileri teknolojinin üretim süreçlerinde yer alması ve doğal üretim girdilerinin
kullanımı gibi hedefler öne sürülmektedir. Benzer şekilde, yaptığı araştırma sonucunda sektörün
olası sorunlarını ortaya koyan Engindeniz (2009)’e göre yaş sebze sektörünün temel sorunları
şunlardır: Küçük ölçekte üretim yapılması ve uzmanlaşmanın yetersiz olması, ileri teknoloji
kullanımının düşük olması, çok yıllık üretim planlaması yapılmaması, üreticilerin eğitim ve bilinç
düzeyinin oldukça düşük olması, kamu teşviklerinin yetersizliği, tohum gereksiniminde dışa
bağımlılığın yeterince düşürülememesi, akredite laboratuvar sayısının yetersizliği, soğuk hava
deposu ve paketleme tesisi gibi altyapı yatırımlarının yetersizliği, ar-ge harcamalarının düşüklüğü,
üretici örgütlenmelerinin oldukça kısıtlı olması, sulama suyu temininde son yıllarda sorunların
artış göstermesi gibi pek çok sorun bu sektörde yer almaktadır.
6.Sonuç ve Öneriler
Besleyici değerlerinin zenginliği ve sağlıklı beslenme trendine hitap eden niteliklerinden ötürü
tüm dünyada beslenme kaynaklarının oldukça önemli bir bölümünü oluşturan yaş sebze ve
meyvelerin dağıtım kanallarının incelenmesi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Yaş
sebze ve meyvelerin dağıtım kanallarına göz atıldığında, genellikle üretici-toptancı-perakendeci
ve tüketiciden oluşan dağıtım kanalının tercih edildiği görülmektedir. Geçmişten günümüze dek
komisyoncu, toptancı, tüccar ve hallerin etkin rol aldığı aracılı dağıtım kanalının yapısı kısmen
değişmiştir. Söz gelimi, günümüzde toptancı halleri konumunu korurken; süper/hipermarketler ve
internet sitelerinin aracı konumlarını güçlendirdikleri göze çarpmaktadır. Adil ticaret
uygulamaları, çevresel sürdürülebilirlik konusunda oluşan farkındalık, web 3.0 teknolojisinin
özellikle küçük üreticilere doğrudan tüketiciye erişim hakkı sağlaması, endüstri 4.0 devrimi ile
dijitalleşen dünyada dijital dağıtım kanalının oluşmaya başlaması ve paylaşım ekonomisinin
etkisiyle ticari ve ticari olmayan paylaşımların sergilenmeye başlaması ile dağıtım kanallarının
çeşitlenmeye başladığı görülmektedir. Ayrıca, tüm ürün gruplarının pazarlamasında kullanılan ve
çağımızın önemli buluşlarından biri olan internet teknolojilerinden yeterli düzeyde yararlanılması,
coğrafik işaretleme / markalaşma konusunda etkin çabalara girişilmesi ve yaş sebzelerin dolaylı
kullanım alanlarının çeşitlendirilmesi, dağıtım kanallarında da çeşitlenmeyi beraberinde getirebilecektir. Bu bağlamda
yaş sebzelerin dolaylı kullanım alanlarına göz atıldığında; turşuculuk, konservecilik, hazır yemek

(otel/catering) ve ilaç sektörlerinde kullanımı, işlenerek doğranmış, kurutulmuş ya da
dondurulmuş olarak satışa sunulabilmesi söz konusudur. Ayrıca, uluslararası standartlara uygun
bir biçimde üretim yapılmasıyla ve uluslararası alanda geçerli kalite sertifikalarının edinilmesiyle
ihracat piyasasına sunulan ürünlerin yıldan yıla artış göstermesi muhtemeldir. Bunların yanı sıra,
sebze tüketim alışkanlıklarının değişim göstermesi ve toplu tüketim noktaların artış göstermesi
sebze tüketiminin artışını beraberinde getirebilmektedir. Son olarak, üreticilere devlet kanalıyla
çeşitli desteklerin sağlanması ve ürün odaklı eylem planlarının geliştirilmesiyle, ayrıca finansal
kuruluşların yaş sebze üreticilerinin gereksinimlerine uygun finansal araçlar geliştirmesiyle
üreticilerin etkinliğinin arttırılabilmesi mümkündür. Alemdar (2008) ise, küçük üreticilerin
dışlanmasına karşı önlemler alınması, firmalar üzerine odaklanmak yerine değer zincirinin
performansının iyileştirilmesine yoğunlaşılması ve yenilikçilik / markalaşmanın özendirilmesinin
(Alemdar, 2008: 43-44) gerekliliğine dikkat çekmektedir.
Sıralanan bu önerilerin yanı sıra, en kısa dağıtım kanalı alternatifi olan aracısız dağıtımla ilgili son
olarak söz edilmesinde yarar bulunmaktadır. Çünkü artık “Endüstri 4.0” ve gelişen paylaşım
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ekonomisinin etkisiyle, P2P (Peer-to-peer) etkileşim kurulabilen paylaşım platformları
aracılığıyla, yaş sebze ve meyvelerin üreticilerden doğrudan tüketicilere dağıtımı
yapılabilmektedir. Günümüzde, dünyanın sadece belirli bölgelerinde görülebilen bu P2P
sebze/meyve e-pazaryerlerinin ülkemizde de yaygınlaşmasıyla, özellikle küçük üreticilerin ürettiği
ürünleri aracısız pazarlayabilmesinin önü açılmış olacaktır.
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Öz
Bulaşıcı hastalıklar, tarih boyunca insan varlığını tehdit eden önemli etkenlerden birisi olmuştur. Nüfus hareketlerinin
de etkisiyle hızla yayılan bu hastalıklar, neden oldukları can kayıplarıyla toplumlar için büyük tehlike arz etmişlerdir.
İnsanoğlunun tarihi süreç içerisinde yaşadığı en önemli salgınlar ise veba ve kolera gibi hastalıklardan
kaynaklanmıştır. Bunlardan kolera, 19. yüzyılın ilk yarısında Hindistan’da ortaya çıkmış ve kısa sürede hızla yayılarak
birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. Bu süreçte hastalıktan, sahip olduğu geniş toprakları ve insan varlığından dolayı
Osmanlı Devleti de etkilenmiştir.
Koleranın Osmanlı coğrafyasında görüldüğü yerlerden birisi de Adana’dır. Genellikle hacılar vasıtasıyla şehre gelen
hastalık, kısa sürede salgına dönüşerek Anadolu içlerine doğru yayılma emareleri göstermiştir. Bu nedenle hastalık
tespit edilir edilmez müdahale edilerek yayılmaması için gerekli önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda
denizden ve karadan karantina uygulandığı gibi şehrin Anadolu’ya kapılan açılan kapıları olan Pozantı ve Haçin’de
tahaffuzhane oluşturularak şehre giren çıkanlar belirli süre gözetim altında tutularak kontrolden geçirilmişlerdir.
Alınan önlemlerin olumlu sonuçlarının görülmesi ve hastalığın etkisini azaltmasıyla birlikte de tahaffuzhaneler
kaldırılarak karantina uygulamasına son verilmiştir. Ancak bu süreçte salgından dolayı birçok kişi hayatını
kaybetmiştir.
Anahtar Sözcük: Kolera, Adana, Çukurova, salgın hastalıklar, karantina.

ADANA and CHOLERA (1890-1895)
Abstract
Infectious diseases have been one of the major threats to human beings throughout history. These diseases spread
rapidly due to the influence of the population movements and pose a serious threat to the societies due to loss of lives.
The most significant epidemics experienced by human beings in the historical process were originated in infectious
diseases such as plague and cholera. Cholera developed in India in the first half of the 19th century and was quickly
disseminated in many countries. In this process, the Ottoman Empire was affected by this infectious disease due to its
territorial wideness and human existence.
The cholera epidemic in Adana between 1890 and 1895 is the subject of this article. For, Adana was one of the
important places where cholera was seen within the Ottoman frontiers. The disease was usually disseminated in the
city via the pilgrims and then spread to Anatolia in a short period of time. For this reason, the necessary measures
were taken in order to prevent dissemination of the disease immediately after it was diagnosed. In this context, the
harbor of the city was kept in quarantine and the people who entered and left the city were kept under observation for
a certain period of time by creating lazaretto in Pozantı and Haçin, the doors of Anatolia. After the positive results of
the precautionary measures were observed and the adverse effects of the disease were lessened, the lazaretto was
abolished and the quarantine was ended. However, many people lost their lives in Adana between 1890 and 1895 due
to the epidemic. Finally, this article argues that the cholera epidemic spread to Adana via mobile population and
infected population were controlled by the quarantine method in order to prevent the epidemic.
Keywords: Cholera, Adana, Çukurova, epidemic diseases, quarantine.
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Giriş
İnsanoğlu, tarih boyunca deprem, sel, kuraklık, salgın hastalık gibi birçok felakete maruz kalmıştır.
Fakat hiçbir felaket, kısa sürede geniş bir alana yayılan ve milyonlarca insanın hayatını
kaybetmesine neden olan bulaşıcı hastalıklar kadar insanlara zarar vermemiştir. Hatta belli bir
dönem etkili olan hastalığın yerini ilerleyen dönemde başka bir hastalık aldığı için bunlarla
mücadele de kolay olmamıştır. Bu hastalıkların salgına dönüşmesinde ise ticari faaliyetler, askeri
seferler ve göç gibi önemli nüfus hareketleri etkili olmuştur. Bu nedenle salgınlar, ticari aktivitenin
yoğun olduğu ve jeopolitik açıdan önemli olan bölgelerde daha fazla görülmüştür.
Ülkelerin demografik yapısını da etkileyen bulaşıcı hastalıklara; çiçek, sıtma, tifo, tifüs, grip, veba
ve kolera örnek olarak sayılabilir. Ancak vermiş oldukları zararla veba ve kolera dikkat
çekmektedir (Ayar, 2007, s. 2).
Neden olduğu salgınlarla milyonlarca insanın ölümüne neden olan veba, 17. yüzyılın sonlarından
itibaren Batı Avrupa için sorun olmaktan çıkmış ise de önemli ticaret yolları üzerinde bulunan
Osmanlı coğrafyasında görülmeye devam etmiştir (Panzac, 1997, s.1; Sarıyıldız, 2002, s. 309).
1830’lu yıllardan itibaren Osmanlı’da uygulanmaya başlanan karantina sistemi ile kontrol altına
alınan hastalık, Osmanlı coğrafyası için de tehdit olmaktan çıkmıştır. Vebanın yerini ise kısa bir
süre sonra kolera almıştır.
Hindistan ile özdeşleşmiş olan koleranın 1817’ye kadar mahalli nitelikte bir hastalık olduğu göze
çarpmaktadır. Ancak hastalık, bu tarihten itibaren ülke dışına yayılarak bütün dünyayı etkisi altına
almıştır (Yılmaz, 2017, s. 28). Hastalığın Hindistan’ın dışına yayılmasıyla birlikte de dünya
genelinde 1826-1837, 1840-1849, 1856, 1863-1865, 1879-1884, 1891-1896, 1914-1918 yılları
arasında milyonlarca insanın yaşamına neden olan salgınlar yaşanmıştır. Bu salgınlar zaman
zaman Osmanlı coğrafyasına da sirayet etmiştir.
Osmanlı’daki ilk kolera salgını 1831’de yaşanmış, ilerleyen süreçte de yaşanmaya devam etmiştir
(Yıldırım, 1985, V, s. 1326; Özdemir, 2010, s. 34-35). Salgınların Anadolu topraklarına
girmesinde ticari faaliyetler, askeri seferler ve göçlerin yanı sıra hacılar etkili olmuştur.
Bu süreçte Osmanlı, almış olduğu tedbirlerle hastalığı önlemeye çalışmıştır. Nitekim 1831’de
yaşanan ilk kolera salgını üzerine Karadeniz’den gelen yerli ve yabancı gemiler karantinaya
alınmış, 1835’de Çanakkale’de bir tahaffuzhane kurulmuş, 1837’de de Karantina İdaresi (Meclisi Tahaffuz) kurulması için bir ferman yayınlanmıştır (Şehiraltı, 2010, 18/3, s. 134)
Hastalıkla mücadele kapsamında öncelikle hastalığın görüldüğü yerler karantina altına alınarak
giriş-çıkışlar denetlenmeye başlanmış, bu esnada hastalık tespit edilenler tedavi edilmiştir (Gül,
2009, 4, s. 248). Bunun yanı sıra karantina alanlarına 1890’lardan itibaren Avrupa’dan satın alınan
etüv makineleri yerleştirilmiş (Sarılyıldız, 1994, C.LVIII, 222, s. 332)
Avrupa’dan davet edilen ve inceleme yapmaları sağlanan yabancı bilim adamlarının önerilerinden
yararlanılmış, salgının kaynağı tespit edilerek dezenfeksiyon sistemlerinin uygulandığı
tebhirhaneler (temizleme evleri) kurulmuş (Şehiraltı, 2010, 18/3, s. 135) ve salgının seyriyle alakalı
olarak gazeteler aracılığıyla halk bilgilendirilmiştir. Alınan bu tedbirlerin yanı sıra


Hicaz üzerinden Anadolu’ya gelen kolera salgınlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Kuneralp, 1996, 7, s. 497-511).
1890’ların başında Hindistan’da ortaya çıkan hastalık, 1893’de Mekke, Medine ve Cidde’de 30.000 kişinin ölümüne
neden olduktan sonra Anadolu’ya bulaşmıştır. Binlerce kişinin ölümüne neden olan salgının Anadolu’ya taşınmasında
ise hacılar önemli rol oynamıştır. (Sarıyıldız, 1996, s. 3-4; Kuneralp, 1996, 7, s. 511). Rusya ve Hicaz üzerinden
Anadolu’ya gelen hastalık, öncelikle Trabzon, Erzurum, Erzincan ve Van’da görülmüş, müteakiben de tüm
Anadolu’yu etkisi altına alarak 1893 Ağustosunda İstanbul’a ulaşmıştır. (Pamukciyan, 1994, 132, s. 13-15; Kumaş,
2011/2, 21, s. 215.)

Giysilerin dezenfekte edilmesine yarayan etüv makineleri, II. Abdülhamit’in emriyle Avrupa’dan satın alınarak
tahaffuzhanelerde kullanılmaya başlanmıştır (Böke, 2009, 18-19, s. 152).
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Hıfzıssıhha Başmüfettişi Bonkowski Paşa’nın önerisiyle 1895’de Anadolu ve Rumeli’de bulunan
vilayet merkezlerine 20 baştabip gönderilmiştir. Hastalığı önleyici tedbirleri alması ve ortaya
çıktığında müdahale etmesi amacıyla görevlendirilen bu tabipleri denetlemek üzere ayrıca
müfettişler tayin edilmiştir.
1. Adana ve Kolera
Adana, sahip olduğu verimli toprakları ile jeopolitik konumundan dolayı tarih boyunca önemli
nüfus hareketlerine sahne olmuştur.5 Bu nüfus hareketlerine bağlı olarak birçok bulaşıcı hastalık
bölgede yaygın olarak görülmüştür (Çanak, 2017, s. 64; Sarıköse, 2013).
Bulaşıcı hastalıkların Adana’da yaygın olarak görülmesinin bir diğer önemli sebebi ise bölgedeki
bataklık alanlardır. Hastalıkların ortaya çıkmasında ve yayılmasında etkili olan bu alanlar, büyük
ölçüde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin neden olduğu seller sonucunda oluşmuş veya varlığını
muhafaza etmiştir. (Çanak, 2015, s. 296-341; Çanak, 2017c, s. 206-213). Bataklık alanların müsebbibi
olan nehirler, aynı zamanda bölgedeki tarımsal faaliyetin de ana unsurudur. Hatta nehirlerle
sulanan topraklar, sadece bölge halkı açısından değil geniş Osmanlı coğrafyası açısından da önem
arz etmektedir. Çünkü özellikle hasat zamanı geniş Osmanlı coğrafyasından binlerce kişi
mevsimlik işçi olarak bölgeye gelerek çalışma imkânına sahip olmaktadır. Ancak şehre gelen bu
insanların içinde bulunduğu sağlıksız çalışma ve yaşam şartları bulaşıcı hastalıklara davetiye
çıkardığı gibi ortaya çıkan hastalıkların kısa sürede salgına dönüşmesine de ortam hazırlamıştır.
Adana ve havalisinde sık görülen bulaşıcı hastalıklara örnek olarak trahom (Çanak, 2017a, s. 621635; Çanak, 2017b, s. 173-185), sıtma (Çanak, 2017b, s. 621-635; Çanak, 2017c, s. 173-185) ve
kolera (Çanak, 2017c, s. 172-173)6 sayılabilir. Bunlardan koleranın bölgeye taşınmasında bilhassa
hacılar etkin rol oynamıştır. Kısa sürede geniş bir alana yayılabilen hastalık, ilk etapta karantina
uygulanarak kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Gündelik hayatı çekilmez kılan bu karantinalara
zaman zaman hacılar tepki göstermiştir. Örneğin 1845 yılında hacdan dönen 2.500 kişi Adana’da
karantinaya alınmak istenince isyan etmiştir. İsyanın bastırılmasıyla birlikte “…Ayaklanmanın
bastırılmasında kusurlu olduğu anlaşılan Adana Mutasarrıfı Süleyman Paşa görevden alınmış,
karantina belgesi almadan memleketlerine dönen hacıların da yakalanıp, uygun yerlerde 15 gün
karantinada tutulmasına karar verilmiştir.”7
Karantina, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik olarak alınan en etkili tedbir olup 19. yüzyıl
boyunca uygulanmıştır. Bununla birlikte hastalığın önünü almak çoğu zaman mümkün olmamıştır.
Nitekim Adana vilayetinde 19. yüzyıl boyunca birçok kolera vakası yaşanmış olup, bunların bir
kısmı salgın haline dönüşürken bir kısmı alınan tedbirlerden dolayı salgın haline dönüşmeden
etkisini kaybetmiştir. 1890-1895 yılları arasında çeşitli kolera vakaları görülmekle birlikte, 1890
ve 1895 yılındaki vakalar salgın halini aldığından çalışmada bu iki salgın ele alınacaktır.



Bir Leh mültecisinin oğlu olduğu bilinen Charles Bonkowski, 1841’de İstanbul’da doğmuştur. İlköğrenimini
İstanbul’da tamamladıktan sonra Paris’e giderek dönemin meşhur kimyacıları olan Şevroy ve Fremi’den dersler
almıştır. İstanbul’a dönüşünde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de kimya muallimliği görevine atanmıştır. Eczacılıkta da
kendini yetiştiren Bonkowski, devletin birçok kurumunda çalışmıştır. 1892’de bulaşıcı hastalıklarla mücadele için
Dersaadet ve Bilumum Vilayet-ı Şahane Hıfzıssıhha Sermüfettişliği görevine getirilmiştir. Başarılı çalışmalarla
adından söz ettiren Bonkowski Paşa, 10 Ocak 1905 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir (Günergün, 1992, s. 229-252).
5
Adana Vilayeti; 19. yüzyılın sonunda Adana (Adana, Karaisalı, Muhacirin), Mersin (Tarsus), Kozan (Kars-ı
Zülkadriye, Haçin, Feke), İçel (Silifke, Ermenek, Anamur, Gülnar, Mut) ve Cebelibereket (Islahiye, Bulanık, Payas,
Hassa, Osmaniye) sancaklarından meydana gelmiştir (Çanak, 2017, s. 64).
6
Yurt Ansiklopedisi’nin Adana maddesinde, vilayetteki en büyük kolera salgınının 1717’de yaşandığı ve 100.000
civarında kişinin öldüğü bilgisi yer almaktadır (1981, s. 127). Ancak Osmanlı’da yaşanan kolera salgınlarıyla ilgili
çalışmalarda ilk geniş çaplı salgının 1831’de yaşandığı kabul edilmektedir.
7
Osmanlı’da hac zamanı karantina uygulaması 1837’de başlamış, 1844’de yapılan düzenleme ile de daha sıkı bir hale
getirilmiştir (Çadırcı, 1991, s. 309).
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1. 1. 1890 salgını
1890 yılının sonuna doğru Halep’te ortaya çıkan kolera, kısa sürede Çukurova bölgesine sirayet
etmiştir (BOA. Y.A.HUS. 241/16, lef 2).8 Bunun üzerine Suriye’den Silifke’ye kadar olan sahil
şeridi karantinaya alınıp kordonlar oluşturulmuş, bölgeye girmek isteyenler de 10 gün karantinaya
alınmıştır (BOA. Y.A.HUS. 241/16, lef 1). Alınan önlemlerin yetersiz kalması üzerine Bahriye
Nezareti’nden Suriye ile bölge arasındaki nüfus hareketleri ile deniz araçlarının faaliyetlerine
engel olmak ve sahili korumak için bir geminin görevlendirilmesi istenmiştir (BOA. DH.MKT.
1798/55). Hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik olarak alınmış olan tüm bu önlemlere
rağmen hastalık kısa sürede bölgeyi etkisi altına almıştır.
Çukurova bölgesinde ilk önce Mersin’de tespit edilen hastalık, kısa sürede Adana’ya sirayet etmiş,
şehirde birçok kişi hastalığa yakalanmış ve bunların bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Adana’da
koleraya yakalanan ve ölenlerin sayısı arşiv belgelerine şu şekilde yansımıştır (BOA. DH.MKT.
1784/36; BOA. DH.MKT. 1784/102; BOA. DH.MKT. 1785/92):
23 Kasım 1890 tarihinde 3 kişi hastalığa yakalanmış, 1’i daha önce hastalığa yakalanmışlardan
olmak üzere 2 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1784/36).
25 Kasım 1890 tarihinde 1 kişi hastalığa yakalanmış, ölüm vakası ise yaşanmamıştır (BOA.
DH.MKT. 1784/102).
27 Kasım 1890 tarihinde 4 kişi hastalığa yakalanmış, bunların 2’si ile daha önce hastalığa
yakalanmış olanlardan 1 kişi olmak üzere 3 kişi ölmüştür (BOA. Y.PRK.DH. 4/15, lef 12).
28-29 Kasım 1890 tarihleri arasında 4 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 2 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1786/89).
1-3 Aralık 1890 tarihleri arasında 28 kişi hastalığa yakalanmış, bunların 5’i ile daha önce hastalığa
yakalanmış olanlardan 9 kişi olmak üzere 14 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1788/93).9
3 Aralık 1890 tarihinde 7 kişi hastalığa yakalanmış, bunların 1’i ile daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 2 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1789/21).
4 Aralık 1890’da 9 kişi hastalığa yakalanmış, bunların 3’ü ile daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 5 kişi olmak üzere 8 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1789/21).10
5-7 Aralık 1890 tarihleri arasında 25 kişi hastalığa yakalanmış, 17 kişi ölmüştür (BOA.
Y.PRK.ASK. 67/79).11
7 Aralık 1890’da 7 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan 2 kişi
ölmüştür (BOA. Y.PRK.DH. 4/15).
8 Aralık 1890 tarihinde 11 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan
3 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1790/102).

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 24 Aralık 1890 tarihli bir belgede, hastalığın Adana’da bir aydan beri etkili
olduğu ifadesi yer almaktadır ki bu da hastalığın Kasım ayından itibaren Adana’da görüldüğünü göstermektedir (BOA.
Y.MTV. 47/58).
9
Bunların 8’i 1 Aralık, 4’ü 2 Aralık günü hastalığa yakalanmış, 5’i 1 Aralık, 1’i de 2 Aralık günü ölmüştür (BOA.
DH.MKT. 1787/14.; BOA. DH.MKT. 1787/65).
10
Başka bir belgede ise 4 Aralık günü 4 kişinin hastalığa yakalandığı, 1 kişinin de öldüğü bilgisi yer almaktadır (BOA.
Y.PRK.ASK.67/106). Ancak diğer belge daha sonra düzenlenmiş olduğundan nihai verileri içerdiği anlaşılmaktadır.
11
5-6 Aralık 1890 tarihleri arasında 11 kişi hastalığa yakalanmış olup bunların 3’ü ile daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 1 kişi olmak üzere 4 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1789/56; BOA. Y.PRK.DH. 4/15). 6 Aralık 1890’da
ise 7 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan 2 kişi de hayatını kaybetmiştir (BOA.
DH.MKT. 1791/4). 8 Aralık 1890 tarihli belgeye göre ise 6-7 Aralık 1890 tarihlerinde 2 kişi hastalığa yakalanmış,
daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan da 3 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1789/100).
8
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11 Aralık 1890’da 3 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan 2 kişi
ölmüştür.
12 Aralık 1890 tarihinde 5 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan
1 kişi ölmüştür.
13 Aralık 1890’da ise 5 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış olanlardan 3
kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1791/125; BOA. Y.PRK.UM. 20/29, lef 4).
13-14 Aralık 1890 tarihleri arasında 10 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 4 kişi ölmüştür (BOA. Y.PRK.ASK. 68/9).
16-17 Aralık 1890 tarihleri arasında 8 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 1 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1793/151; BOA. Y.PRK.UM. 20/29, lef 17).
18-20 Aralık 1890 tarihleri arasında 6 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 3 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1794/14).
21-23 Aralık 1890 günleri arasında 6 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 2 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1795/21).
23-24 Aralık 1890 tarih aralığında 4 kişi hastalığa yakalanmış, bunların 1’i ile daha önce hastalığa
yakalanmış olanlardan 1 kişi olmak üzere 2 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1795/62).
24-26 Aralık 1890 tarihlerinde 5 kişi hastalığa yakalanmış, daha önce hastalığa yakalanmış
olanlardan 4 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1795/63).
27-28 Aralık 1890 tarihlerinde 1 kişi hastalığa yakalanmış, ölüm vakası ise yaşanmamıştır (BOA.
DH.MKT. 1796/68).
28-29 Aralık 1890 tarih aralığında 1 kişi (BOA. DH.MKT. 1796/111), 3 Ocak 1891 tarihinde ise
yine 1 kişi ölmüştür (BOA. DH.MKT. 1797/51).
Bu verilere göre 23 Kasım 1890-3 Ocak 1891 tarihleri arasını kapsayan yaklaşık kırk günlük süre
zarfında Adana şehir merkezinde 77 kişi koleradan ölmüştür.12 Ancak hastalığa dair ilk bilgiyi
ihtiva eden 24 Kasım tarihli belgede ölenlerden birisinin hastalığa daha önce yakalandığı
şeklindeki bilgi ile Kasım ve Aralık aylarının bazı günlerine dair herhangi bir verinin olmaması,
ölenlerin sayısının daha fazla olabileceği intibaına neden olmaktadır. Ancak Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde yer alan 24 Aralık 1890 tarihli bir belgede hastalığın şehirde bir aydan beri etkili olduğu
şeklinde bir ifade yer almaktadır ki bu da hastalığın Kasım ayı ortasından itibaren Adana’da
görüldüğüne işaret etmektedir (BOA. Y.MTV. 47/58). Salgına dair yukarıdaki veriler
incelendiğinde ise 1890 Aralığının son günleri ile 1891 Ocağının ilk günlerinde gerek hastalığa
yakalanan sayısında gerekse de ölen sayısında dikkat çekici bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu
da, 1890 yılının son günlerinden itibaren hastalığın etkisini kaybetmeye başladığını
göstermektedir.
Koleranın şehri adeta esir aldığı sırada yetkililer, hastalığın daha fazla yayılmaması için yoğun
çaba sarf etmişlerdir. Bu esnada bir taraftan karantina ve kordon gibi önlemleri alırken diğer
taraftan da halkı temizlik konusunda bilgilendirmek istemişlerdir. Ancak bu kolay olmamıştır. Zira
hastalıkla mücadelenin şiddetli bir şekilde devam ettiği sırada hocalar, temizlik konusunda tanzifât
(temizlik işleri) memurlarına direnmeye başlamışlardır. İki grup arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü
günlerde Bağdat’tan gelen Alaybeyi Said ise hocalara sıhhi konularla ilgili bazı telkinlerde
bulunmuştur. Telkinlerden rahatsız olan hocalar, Said Bey’in kendilerini tahkir ettiğini iddia
etmişler ve bu iddialarını da mübalağalı bir şekilde dile getirip, tepki göstermek suretiyle
görevinden azledilmesini sağlamışlardır (BOA. Y.MTV. 47/58). Salgınla mücadele esnasında

Salgın, Adana’nın yanı sıra Osmaniye’de de ölümlere neden olmuştur (BOA. DH.MKT. 1795/21; BOA. DH.MKT.
1795/63; BOA. DH.MKT. 1796/111).
12
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yaşanan bu tartışma, toplumun belli bir kesiminin hastalıkla mücadelenin önemini yeterince
kavrayamadığını göstermektedir.
Öte yandan şehirde yeteri kadar doktor olmaması hastalıkla mücadeleyi olumsuz yönde
etkilemiştir. Salgının ilk günlerinde ortaya çıkan bu sorunun çözümü için Beyrut’tan iki doktor
gönderilmesi istenmiştir (BOA. DH.MKT. 1792/78). Fakat Beyrut’taki doktorlar Adana’ya gelmek
istemeyince sıkıntı bir süre daha devam etmiştir. Bunun üzerine Harbiye Nezareti’ne müracaat
edilerek belediyelerde görev yapan doktorlardan Adana’ya gelmek isteyecek iki kişinin tespit
edilerek ivedilikle gönderilmesi talebinde bulunulmuştur (BOA. DH.MKT. 1796/78; BOA.
DH.MKT. 1810/64). Ancak bu hususta da herhangi bir gelişme olmamıştır. Salgının etkisini
kaybetmeye başlamasıyla birlikte doktora gerek kalmamıştır (BOA. DH.MKT. 1810/64).
Salgının tamamen kontrol altına alınmasından sonra yapılan değerlendirmede şehirdeki
doktorların bir kısmının salgınla mücadelede görev almamak için şehri terk ederek civar köylere
gittiği, bir kısmının hastaları tedavi etmekten kaçındığı ve bazı eczane sahiplerinin de eczanelerini
kapattığı tespitine yer verilmiştir. Salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyerek hastalığın
etkisini bir süre daha devam ettirmesine neden olan bu kişilerin bütün Adana halkı tarafından
bilindiği ve insanlıkla bağdaşmayan davranışlarından dolayı bunların cezalandırılmalarının
gerektiği, aksi takdirde ilerleyen süreçlerde benzer durumlarla karşılaşıldığında daha ciddi
sıkıntıların yaşanabileceği dile getirilmiştir (BOA. DH.MKT. 1801/144; BOA. DH.MKT.
1811/85)
Salgınla ilgili hazırlanmış olan 18 Ocak 1891 tarihli bir raporda ise salgının ilk günlerinde günlük
ortalama 15-25 kişide hastalık tespit edildiği ve sık sık ölüm vakaları ile karşılaşıldığı, on beş
günden beri hasta birisi ile iki günde bir karşılaşıldığı ve ölüm vakasının yaşanmadığı, böyle
giderse de hastalığın birkaç güne kadar tamamen ortadan kalkmasının beklendiği dile getirilmiştir
(BOA. Y.PRK.ZB. 7/23).
Ancak salgının ilk günlerinde hastalığa yakalananlara dair rapordaki bilgiler ile arşiv belgelerinden
tespit edilerek yukarıda verilmiş olan sayıların örtüşmediği görülmektedir. Zira raporda, salgının
ilk günlerinde günlük ortalama 15-25 kişide hastalığın tespit edildiği bilgisi yer almaktadır.
Hastalığın ortaya çıktığı dönemde şehirde bulunan Şerafeddin Mağmumi’nin verdiği bilgiler de
raporu teyit eder niteliktedir. Oysa arşiv belgelerindeki rakamların bunun çok altında olduğu
görülmektedir. Bu farklılık, arşiv belgelerindeki verileri tartışmalı hale getirmekte ise de rapordaki
bilgilerin vilayet genelindeki bilgileri ihtiva ediyor olabilme ihtimali de kuvvetle muhtemeldir.
Raporda öngörüldüğü gibi salgın, birkaç gün içinde etkisini kaybetmiştir. Nitekim 19-24 Ocak
1891 tarihlerine dair hazırlanmış olan raporlarda yeni vakaya tesadüf edilmediği gibi koleradan
kaynaklı bir ölümün de yaşanmadığı belirtilmiştir (BOA. DH.MKT. 1800/93; BOA. DH.MKT.
1801/59; BOA. DH.MKT. 1801/98; BOA. DH.MKT. 1801/155; BOA. DH.MKT. 1802/31).
Salgın, şehirdeki gündelik yaşamın yanı sıra bölgeye yönelik iskân faaliyetlerini de olumsuz yönde
etkilemiştir (BOA. DH.MKT. 1782/116).13 Nitekim hastalık, Adana’ya iskânı öngörülen 5.000
Kafkas muhacirinin Mersin’e sevk edilecekleri günlerde tespit edildiğinden iskândan
vazgeçilmiştir. İskândan vazgeçilmesinde Mersin limanına gelecek olan muhacirlerin koleraya
yakalanma ve hastalığı vilayetin iç kısımlarına yayma ihtimallerinden kaynaklanan endişe etkili
olmuş ve alternatif çözüm arayışlarına girişilmiştir (BOA. DH.MKT. 1783/44). Bu bağlamda
muhacirler öncelikle Konya’ya iskân edilmek istenmiş ise de arazi sıkıntısından dolayı bu
düşünceden vazgeçilmiş ve nihayetinde geçici olarak Antalya’ya iskânları uygun görülmüştür
(BOA. DH.MKT. 1783/44; BOA. DH.MKT. 1784/24; BOA. DH.MKT. 1784/36; BOA.
Muhacirlerden 2.116’sının Cebelibereket’e iskânı planlanmıştır (BOA. DH.MKT. 1781/60). 1895 yılında Adana
vilayetinin yüzölçümü 37.550 km², nüfus yoğunluğu ise 10.8’dir. Aynı dönemde Osmanlı Devleti’nin nüfus
yoğunluğu ortalaması 12.5, Konya’nın 11.87, Halep’in 12.65, Bursa’nın 19.11, Kastamonu’nun ise 33.66’dır. Bu veri,
Adana ve havalisinin muhacir iskanı açısından öne çıkmasına neden olmuştur (Cevad, 1313, s. 11).
13
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DH.MKT. 1784/102; BOA. DH.MKT. 1785/92). Salgının tamamen bertaraf edilmesiyle birlikte
muhacirlerin Adana’ya iskân meselesi tekrar gündeme gelmiştir. Konuya ilişkin yapılan
değerlendirmede muhacirlerin havalar iyice ısınmadan Adana’ya sevklerinin sağlanmasının iyi
olacağı dile getirilmiştir. Fakat bu sefer de sevk için gerekli olan vapur ücretinin yüksekliği sorun
teşkil etmiştir. Bunun üzerine daha az maliyetli çözüm arayışlarına girişilmiş ve bunun sonucunda
da muhacirlerin, Burdur sancağına iskân edilmelerine karar verilmiştir (BOA. DH.MKT. 1810/50,
lef 2).
Salgının etkisiz hale getirilmesiyle birlikte karantina ve kordon uygulamasına son verilmiştir.
Bununla birlikte yetkililer, hac zamanının yaklaşmasından dolayı hastalığın tekrar zuhur
edebileceği konusunda ihtiyatlı ve müteyakkız bir şekilde hareket etmeleri konusunda
uyarılmışlardır (BOA. I.MMS. 120/5171; BOA. MV. 63/47; BOA. MV. 64/3). Ayrıca hela, lağım,
kabristan, su, içme suyu, elbise temizliği gibi konularda da dikkatli olmaları istenmiştir (BOA,
I.MMS. 120/5171, lef 2).14 Temizlik kuralları başta olmak üzere belirlenen hususlara riayet
etmeyenlerin ise cezalandırılacağı açıklanmıştır (BOA. MV. 64/3).
Hastalığın tekrar ortaya çıkma ihtimalinden dolayı bir taraftan bu tedbirler alınırken diğer taraftan
da salgının görüldüğü vilayetlerde yer alan tahaffuzhanelerde kullanılmak üzere tıbbi malzeme
sevk edilmiştir. Böylece hastalığa ortaya çıktığı an da müdahale edilmesi amaçlanmıştır (BOA.
DH.MKT. 1853/12; BOA. DH.MKT. 1854/99; BOA. DH.MKT. 1917/8). Ayrıca ihtiyacı olan
vilayetlere doktor da gönderilmiştir (BOA. DH.MKT. 1876/120; BOA. DH.MKT. 1880/42; BOA.
DH.MKT. 1896/49).
1. 2. 1895 Salgını
1892’de Hindistan’da ortaya çıkan kolera, hacılar vasıtasıyla Anadolu’yu da etkisi altına almıştır.
Hastalık Çukurova bölgesinde ilk defa 1895 yılı Mayıs ayı başında Tarsus’ta 15, müteakiben
Adana’da tespit edilmiştir (BOA. DH.MKT. 380/30).
Hastalığın Tarsus’ta görülmesiyle birlikte şehrin bölgedeki diğer önemli yerleşim yerleriyle olan
kara, deniz ve demiryolu bağlantısı kontrol altına alınmış,16 fakat Tarsus’un kırsal kesiminde yeteri
kadar önlem alınmadığı için hastalık kısa zamanda köylere sirayet etmiştir. Bu durum, kırsal
kesimde alınan önlemlerin yetersiz olmasının yanı sıra inzibatların olmamasından dolayı köyler
arasındaki gidiş gelişlerin devam etmesinden kaynaklanmıştır (BOA. A.MKT.MHM. 564/3, lef
5).
Tarsus’ta kolera ile mücadele devam ederken Adana şehir merkezinde şüpheli bazı ölüm vakaları
görülmüştür. Koleradan gerçekleştiği sanılan ölümler, şehirde ciddi bir endişeye neden olmuştur.
Bunun üzerine şehir, karadan ve denizden karantinaya alınarak giriş çıkışlar kontrole tabi
tutulmaya başlanmıştır. Bu esnada tahfuziye tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde uygulanması
noktasında da yetkililerin dikkati çekilmiştir. Aksi takdirde önceki yıllarda olduğu gibi hastalığın
Anadolu içlerine yayılabileceği ve bu durumda hem kontrol altına alınmasının zorlaşacağı hem de
maliyetin çok daha fazla olacağı hatırlatılmıştır.
Bu gelişme üzerine tren seferleriyle ilgili olarak da birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Yetkililer
ilk etapta, Adana’da hastalığa tesadüf edilmediği gerekçesiyle Tarsus’ta durmaması kaydıyla
Adana-Mersin arasındaki tren seferlerine izin vermiştir. Ancak Adana şehir merkezinde
gerçekleşen şüpheli ölümlerden dolayı hastalığın Adana’ya sirayet ettiği gerekçe gösterilerek tren
Kolera görüldüğü takdirde ne yapılması gerektiği hususunda ayrıntılı bilgilendirme de yapılmıştır (BOA. I.MMS.
120/5171).
15
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Uğuz, 2012, s. 437-445.)
16
Kolera tespit edilir edilmez Tarsus kordon altına alınmıştır. Buna rağmen yetkililerin dikkati çekilerek geçen yıl
Ankara ve Sivas’ta zuhur eden koleranın alınan bütün tedbirlere rağmen yayıldığı, Tarsus’un Mersin ve Beyrut ile
olan ilişkisinden dolayı hastalığın buralara yayılabileceği ve bunun da ciddi sıkıntılara neden olacağı, gerekli
tedbirlerin bu çerçevede ele alınması ve bu esnada Adana’da da gerekli tedbirlerin alınarak izinsiz olarak kimsenin
şehri terk etmemesi gerektiği hatırlatılmıştır (BOA. DH.MKT. 380/63).
14
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seferleri iki yönde tatil edilmiştir (BOA. A.MKT.MHM. 564/3, lef 1-2). Fakat koleradan
gerçekleştiği sanılan ölümlerin aşırı sıcaktan kaynaklandığı anlaşılmış ve kısıtlamanın kaldırılması
gündeme gelmiştir. Bu bağlamda seferlerin tamamen iptal edilmesi yerine trenlerin Tarsus’a
uğramadan seferlerine devam etmeleri ve Mersin’e giden yolcuların şehre vardıklarında Doktor
Malizyan Efendi tarafından muayene edilmesiyle meselenin çözüme kavuşabileceği düşünülmüş
(BOA. A.MKT.MHM. 564/3, lef 7-8), fakat kısa süre içerisinde hastalığın Adana’ya sirayet ettiği
anlaşılmıştır. Hastalığın görülmesiyle birlikte şehir karantinaya alınmıştır (BOA. A.MKT.MHM.
564/3, lef 5). Zira hastalık, kontrol altına alınmaz ve şehir dışına sirayet ederse geniş bir alana
yayılma tehlikesi ortaya çakacaktı ki bu da hastalığın kontrol altına alınmasını daha da
zorlaştıracaktı. Bu nedenle Hıfzıssıhha Başmüfettişi Bonkowski Paşa, Adana’da yürütülecek olan
mücadeleye destek vermek amacıyla kolera ile mücadelede yetkin bir isim olan Doktor Süleyman
Gazale Efendi ile iki doktor ve birkaç gardiyandan oluşan bir sıhhiye heyetinin gerekli tıbbi
malzemelerle birlikte şehre gönderilmesi talimatını vermişti (BOA. Y.A.HUS. 329/71, lef 1-2;
BOA. A.MKT.MHM. 564/3, lef 3-4-15). Ayrıca heyet, vilayet yönetimiyle istişare ettikten sonra
gerekli gördüğü ilave tedbirleri almakla da yetkili kılınmıştı (BOA. Y.A.HUS. 329/71, lef 1-2).
Bu süreçte şehirde, her ne kadar koleradan kaynaklanan ölüm vakası yaşanmamış ise de hastalığın
potansiyel yayılma tehlikesi birtakım tedbirlerin ivedilikle alınmasını ve ciddiyetle uygulanmasını
gerekli kılmıştır.
Karantina tedbirlerinden, çalışmak amacıyla şehirdeki ırgat pazarına gelen ırgatlar da
etkilenmiştir. Nitekim ırgatlar, hastalığın Adana’ya sirayet etmediği dönemde yakın köy ve
kasabalarından çalışmak amacıyla şehre gelip giderken, hastalığın görülmesiyle birlikte şehir
dışında kendileri için oluşturulan bir alanda kontrole tabi tutulmuşlardır. Yapılan kontroller
esnasında, 30 Mayıs 1895 tarihinde şehre girmek isteyen 5 kişide kolera belirtisi görülmüştür ve
bu durum var olan endişenin daha da artmasına neden olmuştur. Zira hastalık, bütün köy ve
kasabalara da bulaşmış olabilirdi. Bununla birlikte askeri ve sivil olmak üzere 12 doktorun görev
yaptığı şehirde, sıhhi konularda dikkatli davranıldığı takdirde endişe edecek bir durum olmadığı
açıklanmıştır (BOA. A.MKT.MHM. 564/3, lef 10-12-13). Ancak hastalık, kısa sürede hızla
yayılacaktır.
Hastalığın Adana vilayeti geneline yayıldığının ortaya çıkması üzerine komşu vilayetlerde de
tedbirler alınmıştır. Zira hastalık, Adana vilayeti sınırları dışına çıkarsa tüm Anadolu’yu etkisi
altına alabilirdi. Bundan dolayı Konya’dan Adana’ya kadar olan geçitlerin kontrol altında
tutulması, askerlerin görev yaptığı kordonlar oluşturulması, Çukurova ile İç Anadolu bölgesini
birbirine bağlayan Pozantı’ya tahaffuzhane yapılması gündeme gelmiştir (BOA. İ.DH. 1323/18,
lef 1-2-3-4).17
Bu sırada inceleme yapmak üzere bölgede bulunan Sıhhiye Müfettişi Şerafeddin Efendi’ye
yardımcı olmaları için daha önce oluşturulmuş olan sıhhiye heyetlerinden Trabzon’da bulunan
müfettiş Jol Efendi ile tathir memuru Ali Efendi’ye Adana ve Sivas hududundaki Haçin tarafına,
Eskişehir’de bulunan müfettiş Şehabeddin Efendi ile tathir memuru Pavli Efendi’ye Konya-Adana
arasına, Mamuretülaziz’de bulunan Yorgi Deliyanidi Efendi’ye ise Maraş’a giderek gerekli
tedbirleri almaları bildirilmiştir. Bunlara ilaveten Antalya’dan Doktor Ahmet ve Markovarditi
Efendi ile Halep’ten Hasan Ali ve Beyrut’tan İliya Nesim Efendi’ye de Adana’ya giderek
Şerafeddin Efendi’ye çalışmalarında destek olmaları talimatı verilmiştir (BOA. A.MKT.MHM.
564/3, lef 16). Bunların yanı sıra şehremanetinden doktor görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş,
doktor bulunamaması durumunda ise Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’den bu sene diploma alanların
gönderilmesi istenmiştir (BOA. DH.MKT. 399/60, lef 1-2). Ayrıca 7. Orduyu Hümayunun 55.
Alayı 4. Taburunun doktoru olup Haçin18 ile Cebelibereket’e bağlı Yumurtalık halkı ile bölgede
bulunan askerlerden sorumlu olan sağ kolağası Mehmet Efendi’nin İstanbul’a dönme talebi
Bu masraflar için 50.000 kuruş gönderilmesi istenmiştir (BOA. İ.DH. 1323/18, lef 1-2-3-4).
18 Günümüzdeki Saimbeyli.
17
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ertelenmiştir (BOA. DH.MKT. 363/19, lef 1-2-3-4-5). Mehmet Efendi’nin talebinin ertelenmesi
Haçin’in, Ankara ve Sivas’a geçiş noktasında yer alan önemli bir yerleşim yeri olmasından
kaynaklanmıştır (BOA. DH.MKT. 363/19, lef 4). Zira hastalık, adı geçen vilayetlere bulaşırsa çok
geniş bir alana yayılarak binlerce kişinin ölümüne neden olabilirdi.
Alınan önlemlere rağmen hastalık, Hısnımansur19 ile Kayseri’ye sirayet etmişti (BOA.
Y.PRK.SGE. 6/96). Bu esnada sıhhiye dairesi tarafından Adana’ya gönderilmiş olan doktorların
kendilerine bildirilen talimat doğrultusunda hareket etmediği ve bu durumun hastalığın
yayılmasında etkisi olduğu anlaşılmış, bölgeye gönderilecek olan heyetin ivedilikle
gönderilmemesi halinde hastalığın yayılmaya devam edeceği ortaya çıkmıştı (BOA.
A.MKT.MHM. 564/17). Çalışmak amacıyla vilayete gelmiş olan ameleler memleketlerine firar
etmişler, diğer yandan Ankara, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir’e yolcular gelmeye devam ediyorlardı.
Karantina kordonları henüz oluşturulmadığından yolcuların muayene edilerek eşyalarının
ilaçlanması gerekmekteydi (BOA. İ.SH. 2/19, lef 1-3). Bu iş için de adı geçen sancakların her
birine 10.000 kuruş tahsisata ihtiyaç vardı. Fakat bu iş için ilk etapta 5.000 kuruşun yeterli olacağı
yetkililer tarafından dile getirilerek dört vilayet için toplam 20.000 kuruş ayrılmıştı (BOA.
DH.MKT. 387/19; BOA. İ.SH. 2/19, lef 2-3).20
Adana ile İç Anadolu bölgesinin yol güzergâhı üzerinde bulunan Pozantı, karantina alanı olarak
belirlenmişti. Karantina alanı olarak belirlenen yerlerin düzenli birliklerce kontrol altında
tutulması uygulamasından vazgeçilmesi ise bir takım huzursuzluklara neden olduğu gibi hastalığın
yayılmasında da etkili olmuştur. Hastalığın kontrol altına alınarak yayılmasının önüne
geçilebilmesi için geçiş güzergâhı üzerinde yer alan bu alanların düzenli birliklerce kontrol altında
tutulması gerekiyordu. Fakat askerler, esas olarak bölgenin asayiş sorunu ile ilgilendiklerinden ilk
etapta bu sorunla uğraşamamışlardır (BOA. A.MKT.MHM. 564/10, lef 1-5). 21
Yaşanılan olumsuzlukların da etkisiyle Pozantı’da kurulması düşünülen tahaffuzhane
Tahtaköprü’de kurulmuştur. Ancak bu durum Konya vilayeti ile ihtilafa sebebiyet vermiştir. 22 Bu
sırada önemli geçiş noktalarının askerlerce korunması, Pozantı’daki tahaffuzhanenin yanı sıra
Kayseri ve Kırşehir’den gelecekler için Kamışlı bucağına bir tahaffuzhane teşkil edilmesini
gündeme getirmiş, kurulması düşünülen tahaffuzhane için de 49 zaptiye neferi ile 54 geçici nefere
ihtiyaç duyulmuştur (BOA. A.MKT.MUM. 564/10, lef 2).
Pozantı konusundaki hassasiyet, Adana’da bulunan 15-20 bin civarındaki mevsimlik işçinin
Pozantı’dan geçerek memleketine dönecek olmasından kaynaklanmıştır. Zira bölgeden
gerçekleşecek kontrolsüz geçişlerle hastalık, Sivas, Niğde ve Kayseri gibi komşu vilayetler başta
olmak üzere birçok vilayete sirayet edebilirdi. Hastalığın kontrol edilemez bir hale gelmesine
neden olabilecek bu tehlikeden dolayı geçiş mahallerinin kontrol altına alınması gerekmiştir.
Bölgenin bilinen bu önemine ve Adana’da kolera tespit edilmesinin üzerinden 15 gün geçmesine
rağmen Pozantı’da alınması gereken tedbirler alınmamış, karantina alanının oluşturulmasında
sorunlar yaşanmış, asker başta olmak üzere doktor ve diğer görevliler gönderilmediği gibi gerekli
mali kaynağın aktarımı da tamamlanmamıştır. Bundan dolayı da birçok kişi Pozantı’dan
kontrolsüz bir şekilde Anadolu’ya dağılmıştır. Bununla birlikte geçiş noktalarındaki zabit sayısı
artırılarak geçişler kontrol altına alınmaya çalışılmıştır (BOA. A.MKT.MHM. 564/10, lef 3-4).

Hısnımansur’ın adı 1926’da Adıyaman olarak değiştirilmiştir (Yurt Ansiklopedisi, 1981, I, s. 191-192).
Salgınla mücadeleden dolayı memurların haziran maaşı ödenememiş, temmuz ve ağustos maaşlarını ödemede de
sıkıntı yaşanacağı belirtilerek maaşların ödenmesi için acil olarak 30.000 kuruşa ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bu
paranın Osmanlı Bankası Bor Şubesi tarafından ödenmesi için emir verilmesi istenmiştir (BOA. MF.MKT. 276/37)
Hastalıkla mücadele kapsamında ilk etapta 50.000 kuruş ayrılmıştır (BOA. DH.MKT. 409/63).
21
Askerlerin bu esnada asayişini temine çalıştıkları yerler arasında Ermenilerin yaşadığı mahaller de yer almıştır
(BOA. A.MKT.MHM. 564/10, lef 6)
22
Tahtaköprü mevkiindeki karantina alanında kalan 200 kişiye karşılık 4 gardiyan görev yapmakta olduğundan ilave
personel talebinde bulunulmuştur (BOA. A.MKT.MHM. 564/10, lef 3-4).
19
20
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaylaya çıkmak isteyen aşiretler yeni bir sorun olarak ortaya
çıkmıştır. Adana Valiliği, yerleşim yerlerine tecavüzde bulunmamaları şartıyla bunların yaylalara
çıkmasına müsaade etmiş ise de valiliğin şartına uyulmadığı görülmüştür. Bu durum, aşiretlerin
kontrollü bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırılmasını gündeme getirmiştir. Fakat vilayet
genelinde bunu sağlayacak yeteri kadar asker olmadığı gibi olanların da böyle bir görevi yerine
getiremeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca aşiretlere verilen bu izin, hastalığı yayabilecekleri endişesiyle
bazı komşu vilayetlerin de tepkisine neden olmuştur (BOA. A.MKT.MHM. 564/11).
1895 Ağustosuna kadar Adana’da görülmeye devam eden kolera (BOA. Y.PRK.SGE. 6/96), ay
ortasına doğru Haçin ve Osmaniye kazaları dışında tamamen kontrol altına alınarak etkisiz hale
getirilmiştir. Bunun üzerine hastalığın tamamen etkisiz hale getirildiği yerlerde kordon
uygulamasına son verilirken görüldüğü yerlerde ise kordon uygulamasına devam edilmiştir. Bu
esnada deniz kordonu ile tahaffuzhaneler de kaldırılmıştır (BOA. A.MKT.MHM. 565/12; BOA.
A.MKT.MHM. 565/15). 22 Ağustosa gelindiğinde ise on günden beri Haçin ve Osmaniye’de de
hastalığa tesadüf edilmediği rapor edilmiştir (BOA. A.MKT.MHM. 565/15, lef 1).
Kolera, ağustos sonu itibariyle tamamen kontrol altına alınarak etkisiz hale getirilmiştir. Ancak
salgın esnasında birçok kişi hayatını kaybetmiştir (BOA. Y.PRK.BŞK. 42/86). Fakat kaç kişinin
öldüğüne dair net bir veri yoktur. Bununla birlikte New York Times gazetesinin 23 Haziran 1895
tarihli nüshasında Adana’da, Mayısın son haftasında 50 vaka ile 30 ölüm, Haziran ayının ilk
haftasında 200 vaka ile 100 ölüm, Haziran ayının ikinci haftasında ise 350 vaka ile 200 ölüm tespit
edildiği bilgisi yer almıştır. Sayıların küsuratsız olması verileri tartışmalı hale getirmiş ise de
birçok kişinin salgın esnasında hayatını kaybettiği gerçeğini değiştirmemiştir (İnternet Ortamında
Yapılan, 2018).
2. Şerafeddin Mağmumi’nin Anılarında 1895 Kolera Salgını
Hıfzıssıhha Başmüfettişi Bonkowski Paşa’nın önerisiyle Anadolu ve Rumeli’deki vilayet
merkezlerine gönderilen baştabiplerin çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirilen
müfettişlerden birisi de Şerafeddin Mağmumi’dir. Mağmumi’nin sorumlu olduğu yerler ise
arasında Adana’nın da olduğu Adıyaman, Maraş, Antep, Halep, Beyrut ve Şam’dır.
Mağmumi, sorumlu olduğu yerleşim yerlerinde inceleme yapmak üzere kendisine eşlik eden
doktorlar ve tütsü memurlarıyla birlikte 20 Nisan 1895 tarihinde İstanbul’dan hareket etmiştir.
Uzun bir yolculuktan ve muhtelif Anadolu şehirlerini ziyaret ettikten sonra da Mayıs başında
Adana’ya gelmiştir (Mağmumi, 2008, s. 168). Şehirde oniki gün kalan heyet, incelemesini
tamamlayınca Tarsus’a gitmiş, buradaki çalışmalarını bitirdikten sonra tekrar Adana’ya
dönmüştür. Mağmumi anılarında Tarsus’taki kolera salgını için şunları yazmıştır:
“…Bu yılın Tarsus kolerası pek dehşetli idi. Çünkü İstanbul ve havalisinde yüzlerce
koleraya tutulmuş insan gördüğüm halde böylesine rastlamamış, yalnızca
kitaplarda okumuştum. O kadar şiddetli idi ki muayeneyi bitirip reçeteyi yazıyorduk
ve ilaç yetişmeden ölüm haberi geliyordu. Giderken düştü, otururken öldü sözüne
inanmayanlar Tarsus salgınını görmeliydiler. İki üç saat içinde tutulup ölenler pek
çok oldu. Asya kolerasının en şiddetlisinde ölüm oranı % 80’dir. Tarsus’ta % 83’e
çıktı…” (Mağmumi, 2008, s. 179).
Mağmumi Adana’da kaldığı süre zarfında karşılaştığı manzara ile ilgili olarak da şu bilgiyi
vermiştir:
“…Tarsus koleradan temizlenince Adana’ya dönerek on gün kadar kaldım. Hastalık
burayı da fena sarmıştı. Aynı azalmamış şevkle hayatımızı tehlikeye koyup çalıştıksa
da sonuç alamıyorduk. Çünkü Tarsus’taki saygıdeğer Ziya Bey’in zekâsı, çabası ve
etkinlikleri yerine burada Faik Paşa adındaki bunamış bir valinin cahilliği, ağırlığı
girişimlerimizi sonuçsuz bırakıyordu.
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Hele birkaç gün önce gelen ve öğleyin kaleme gider gibi handan çıkıp o gün
hastalığa yakalananların ve ölümlerin sayısını merkeze haber vermekten başka bir
iş görmeyen karantina müfettişinin valinin tarafını tutması, güçlükleri bir kat daha
artırmakta idi. İstanbul, koleralılara özel baraka biçiminde hastane yapılmasına
emir vermişti. Bunu kentin uzağında, yüksekçe bir yerde yapacak yerde tam kentin
karşısında, nehrin kenarında ve su düzeyi ile aynı hizada ve yere inşaya, sözlü ve
yazılı protestolarımıza rağmen karar verdiler. Vakti ki barakalar açıldı. O zamana
kadar temiz kalan nehrin çıkışına kadar ki köyler ve bucaklara sularla hastalık
bulaşarak binlerce kişiyi kırdı geçirdi…” (Mağmumi, 2008, s. 186).
Mağmumi, şehrin tarımsal çalışma hayatına dair verdiği bilgilerin yanı sıra bulaşıcı hastalıkların
sık görülmesi ve salgına dönüşmesinin nedenlerini de şu sözlerle açıklamıştır:
“…Her yıl tarım mevsiminde buraya Kayseri, Niğde, Harput, Diyarbakır ve Sivas
ahalisinden yüz bin kadar gureba işçi toplanmaktadır. Bunların gündelikleri otuzkırk paradan (150 lira) başlayarak ısı artıp işler güçleşince üç-dört kuruşa (500600 lira) kadar yükselir. İşçiler çiftliklerde bir hafta çalışıp pazartesi günü üç beş
saatlik yol yürüyerek Adana’ya gelir ve geceyi açıkta yatıp salı günü kurulan ırgat
pazarına gelirler. Salı günü yanlış olmasın Adana’ya kırk elli bin işçi
toplandığından sokaklar insan deryası kesilir, adeta geçilemez. İşte bu pazarda
gündelik piyasa kaça çıkarsa çiftlik sahipleri ona göre yeni işçi tutup gönderirler.
Çiftlik sahipleri işçilerine günde iki öğün yemek vermek zorundadırlar. Fakat çoğu
bu konuda çok acımasız davranarak simsiyah ve küflenmiş somunlar, kokmuş yağla
pişmiş taş gibi sert pilav yediriyorlar. Bunu haber alınca vilâyetten memurlar
göndererek örnekler getirttim ve sağlığa zararlı olan bu hale meydan verilmemesi
için yerli eşraf ve soylulardan oluşan bir komisyon kurulmasını sağladım.
Adana’da bu işçi sorunu, gerçekten düzeltilmesi gereken bir sorundur. Çoğu soğuk
bölgelerden kalkıp haftalarca yol yürüyerek Çukurova gibi sıcak ve nemli bir iklime
geliyor. Otuz-kırk para karşılığında o yakıcı güneşin altında çalışıp gecelerini
açıkta geçiriyor ve böyle sağlığa zararlı yiyeceklerden çoğu ölüp gidiyor…”
(Mağmumi, 2008, s. 174).
Mağmumi’nin verdiği bilgilerden ırgatların çalışma ve yaşam şartlarının zorluğu açıkça
anlaşılmaktadır. Irgatların içinde bulunduğu vaziyeti şehrin genel vaziyetinden ayrı düşünmek ise
mümkün değildir. Zira sıhhî olmayan yaşam şartları ile kötü çalışma koşullarının bulaşıcı
hastalıkların kısa sürede salgına dönüşerek birçok insanın hayatını kaybetmesinin en önemli
nedeni olduğu aşikârdır. Mağmumi, bu hususa dair de şu bilgiyi vermektedir:
“Sokaklar genellikle dar ve çoğunlukla kaldırımsız olup hele evlerin lağımsızlığı!
Pis suların sokaklara akması, mahalleler içinde geliş gidişi güçleştirmekte ve
kokuşmuş çamurluklar oluşturmaktadır. Caddelerdeki pislikleri temizlik arabaları
arsa ve meydanlara döküp yığdığından memleket temizlik açısından acınacak
haldedir.” (Mağmumi, 2008, s. 174-175).
Mağmumi, şehirdeki sağlık müesseselerinden ise şu sözlerle bahsetmektedir:
“Şehirde altı eczane vardır… Adana’nın Belediye Hastanesi ne zaman gözümün
önüne gelse dehşetten tüylerim ürperiyor… Taşların üstüne birer ot minder serilmiş.
Düzinelerle garipler kendi giysileriyle üzerinde inleyip duruyor. Yaralılar, bereliler
kendi kokmuş, kirli mendil ve yemenileriyle, entari parçalarıyla yaralarını
sarmışlar. Sabahları belediye hekimlerinden biri şöyle dolaşıp eczaneden
hazırlatılarak getirilmiş hint yağı, İngiliz tuzu, sulfato gibi birkaç sınırlı ilacı
dağıttırıyor. Koğuşlara kokudan girmek olanağı yok. Hele ırgat pazarı olunca
hastalar avluda, bahçede, kapının önünde, gebelerine sarılıp yatıyorlar.”
(Mağmumi, 2008, s. 175).
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Mağmumi’nin verdiği bu bilgiler göz önüne alındığında ise 19. yüzyılın sonuna doğru Adana’da
yaşanan kolera salgınlarının meydana gelmesinde çarpık şehirleşme ve sıhhi olmayan yaşam
şartları ile kötü çalışma koşullarının önemli birer etken olduğu açıkça görülmektedir.
3. Sonuç
19. yüzyıla kadar Hindistan’da görülen mahalli bir hastalık olan kolera, gelişen ulaşım
imkânlarının yanı sıra ticaret ve göçlerin etkisi ile kısa zamanda tüm dünyaya yayılmıştır.
Meydana gelen salgınlar neticesinde de milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir.
Salgınlar zaman zaman Anadolu’ya da sirayet etmiştir. Hatta Anadolu’nun jeopolitik konumundan
dolayı salgınlardan daha fazla etkilendiği de söylenebilir. Koleranın Anadolu’ya ulaşmasında ve
yayılmasında ise ticari faaliyetler, göçler ve hacılar önemli rol oynamıştır. Anadolu’ya ulaşan
hastalığa zuhur ettiği anda müdahale edilerek önlemler alınması gerekmiş, aksi takdirde salgına
dönüşmüştür. Fakat Osmanlı coğrafyasının genişliğinin yanı sıra yetişmiş eleman eksikliği ile
yeterli tıbbi araç gerece sahip olunmaması hastalıkla mücadeleyi olumsuz yönde etkilemiştir.
Bununla birlikte hastalıkla mücadele bağlamında Avrupa’da meydana gelen gelişmeler yakından
takip edilerek, istifade edilmiştir.
Anadolu’da etkili olan hastalık, zaman zaman Adana’da da görülmüştür. Adana şehri, verimli
topraklarının yanı sıra Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan yol üzerinde yer almakta ve
Anadolu’ya güneyden girilen en önemli nokta konumunda bulunmaktadır. Bundan dolayı tarih
boyunca önemli nüfus hareketlerine sahne olmuştur. Nüfus hareketleri ile birlikte birçok bulaşıcı
hastalık bölgeye taşınmıştır. Adana’nın 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir tarım
merkezi haline gelmesiyle birlikte bölge, geniş Osmanlı coğrafyasında yaşayan binlerce kişi için
önemli bir iş merkezi haline gelmiştir. Bu durumun yarattığı sağlıksız şehirleşme ve sıhhi olmayan
gündelik yaşam bulaşıcı hastalıklara uygun ortam hazırlamıştır.
Bölgede görülen bulaşıcı hastalıklardan birisi de koleradır. Kolera önlem alınmadığı takdirde hızla
yayıldığından ortaya çıktığı anda kontrol altına alınması gerekmiştir. Aksi takdirde kontrol altına
alınması zorlaştığı gibi çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur. Bundan dolayı hastalık tespit
edildiği anda öncelikle karantina tedbirleri alınarak kordonlar oluşturulmuştur. Ancak önemli bir
tarım merkezi olan ve çalışmak amacıyla geniş Osmanlı coğrafyasından Adana’ya gelen binlerce
kişinin varlığı, alınan tedbirlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini zorlaştırmıştır. Bunun yanı
sıra bölgede yer alan göçebe aşiretler de hastalıkla mücadeleyi olumsuz yönde etkilemiştir.
Hastalığın İç Anadolu bölgesine yayılmaması için bölge ile ulaşımın sağlandığı iki önemli geçiş
noktası olan Pozantı ve Haçin’de karantina alanları oluşturulması ve muhtelif noktalara
tahaffuzhaneler kurulması yönünde karar alınmıştır. Fakat alınan kararların hayata geçirilmesi
noktasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan birtakım sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Uzayan süreçle
birlikte mücadelenin maliyeti ve yaşanan ölümler artmıştır.
Bölgede yaşanması muhtemel salgınlarla etkili bir şekilde mücadele etmek isteyen Osmanlı
yönetimi, şehre bir hastane inşa edilmesine karar vermiştir. Yapımına 12 Şubat 1894 tarihinde
başlanan hastanenin tamamlanan dört pavyonu 1896 yılında hizmete açılmıştır. Hastanenin
faaliyete geçmesiyle birlikte de kolera başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla etkili şekilde
mücadele edilmeye başlanmıştır. Koleranın kontrol altına alınması ise ancak Cumhuriyetin ilk
yıllarında mümkün olmuştur. Bununla birlikte yaşanan her salgından kazanılan tecrübe ile birlikte
hastalıkla mücadeleye devam edilmiştir. Sonuç olarak, bu makale; kolera salgınının Adana’ya
hareketli nüfus aracılığıyla yayıldığını ve salgının önünü almak için hastalık taşıyıcısı olan nüfusun
karantina yöntemi ile kontrol altına alınmaya çalışıldığını savunmaktadır.
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ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING LABOUR SUPPLY
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Abstract
According to classical economists, the wage that determines the labor supply is the real wage rate. It is accepted in
classics that the substitution effect is bigger than the income effect. In Keynesians, the factor that determines the labor
supply is accepted as the nominal wage. This circumstance causes to labor suppliers to fall into error. Monetarist
economists accept the labor supply as the function of the expected wage. With reference to them, the selection between
working and relaxation is made based on the expected wage level. The sum of employees and unemployed in a country
is called as the labor supply. In this context; in this research that made an econometric analysis of the factor determine
the labor supply in Turkey case, the labor supply was used as the affected factor. The influencing factors are Inflation
(CPI), Manufacturing Industry Production Index (Q), Labor Cost Index (W), Unemployment Rate (IO), Labor
Productivity (PL), GDP Growth Rate (GR) and Real Export (RX) variables. According to the econometrical results
of the research, there is a long termed relationship between inflation, unemployment rate, real exportation, labor
productivity, real wage, growth, and labor supply.
Keywords: Labor supply, structural VAR, Turkey
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EMEK ARZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Öz
Klasik iktisatçılara göre emek arzını belirleyen ücret, reel ücret haddidir ve klasiklerde ikame etkisinin gelir etkisinden
büyük olduğu kabul edilir. Keynesyen iktisatta ise emek arzını belirleyen unsur nominal ücret kabul edilir. Bu durum
emek arz edenlerin para yanılgısı içine düşmelerine neden olur. Monetarist iktisatçılar emek arzını beklenen ücretin
fonksiyonu kabul ederler ve onlara göre çalışma ve dinlenme arasındaki tercih beklenen ücret düzeyine göre yapılır.
Literatürde emek arzının belirleyenlerine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Çalışmada, emek arzını belirleyen
faktörlerin neler olduğu, belirleyici faktörler ile ilişkisinin niteliği, derinliği ve yönü araştırılmıştır. Bu bağlamda;
Türkiye örneğinde emek arzını belirleyen faktörlerin ekonometrik analizinin yapıldığı bu çalışmada etkilenen faktör
olarak emek arzı; etkileyen faktörler olarak Enflasyon (TÜFE), İmalat Sanayi Üretim Endeksi (Q), İşgücü Ücret
Endeksi (W), İşsizlik Oranı (İO), Emek Verimliliği (PL), RGSYH Büyüme oranı (GR) ve Reel İhracat (RX)
değişkenlerinin tanımlayıcı istatistik sonuçları kullanılmıştır. Çalışmanın ekonometrik sonuçları göstermektedir ki
emek arzı belirleyenlerinden enflasyon, işsizlik oranı, reel ihracat, emek verimliliği, reel ücret, büyüme ve emek arzı
arasında uzun dönemli ilişki bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Emek arzı, yapısal VAR, Türkiye
Jel Kodları: E24, J22



Dr. Öğr. Üyesi, Karabük
ahmetoguz@karabuk.edu.tr

Üniversitesi

İktisadi

157

Ve

İdari

Bilimler

Fakültesi

İktisat

Bölümü,

Emek Arzını Etkileyen Faktörlerin Analizi

Introduction
One of the primary economic goals of the modern economies is to increase the number of the
person who is employed in labor supply. Employment is defined in a broad sense as the use of all
the production factors; in the strict sense as the use of labor factor. Use of production factor affects
the good and services production capacity of the countries, accordingly, income per capita level
of countries are directly affected. This interaction is not only economic but also it makes itself felt
as social as well.
The employees constitute the total labor supply with the people who are not employed.
Employment increase manifests itself as unemployment reduction in the labor supply at the same
time. The main goal of the economic structures is to provide the enhancement of the part of labor
supply that contributes to the production. In this context, determination of the factors specifies the
labor supply will be the loadstar for the solution of the problems seen in unemployment and
employment issues of the countries.
Within the scope of this research, econometric analysis of the factors that affect the employment
was made for Turkey case. In the first chapter of the study, the theoretical framework relating to
labor supply can be seen. The second chapter shows the theoretical and empirical literature about
the determinants of the labor supply. There is an econometric application in the third and fourth
parts of the study. Finally, the conclusion part completes the paper.
1. Theoretical Framework
The sum of employees and unemployed in a country is called as the labor supply. Demographical
status, educational background, features of the national labor market, productiveness, income level
and working hours are accepted as the determining factors (Böheim and Taylor, 2001).
The theories created on labor supply have been grounded on the working and non-employment
preferences of the individual. People pursue the maximum benefit goal while making this
selection. The goals mentioned are either increasing the income or increasing the free time to relax.
People consider the real wage, namely the wage that will increase their purchasing power while
making the decision for working. The income and purchasing power will increase when the real
wage increases, this is because people want to work more. It can be said under this circumstance
that the labor supply is a positive direction function of the real wage. In other words, labor supply
increases if real wage increases; if the real wage declines, labor supply declines as well. This is
shown in Graphic 1.
Graphic 1. Individual Labor Supply Curve
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In Graphic 1, (W/P) represents the real wage; Ls represents the labor supply. When the real wage
increases, namely, when it is moved from (W/P)1 to (W/P)2, labor supply will increase. In other
words, it is passed from L1 to L2. There occur two types of impacts on the labor supply when the
real wage increases; substitution effect and income effect. In case of increasing the will to work
multiplies in parallel with the real wage is called as substitution effect. The fact of decreasing the
work time by increasing the free time is called as ‘income effect’.
Whether the labor supply increases at the end of real wage increases ride on the ‘net effect’ that
will arise as the result of comparing the substitution and income effects. If the substitution effect
that causes to increase the labor supply bigger than the income effect that causes to decrease the
labor supply, the labor supply increases and labor supply curve becomes a positively sloped line.
If the income effect is bigger than substitution effect, the labor supply declines. The supply curve
that occurs in this opposite situation is called as ‘backward-bending labor supply curve’.
According to classical economists, the wage that determines the labor supply is the real wage rate.
It is accepted in classics that the substitution effect is bigger than the income effect. In Keynesians,
the factor that determines the labor supply is accepted as the nominal wage. This circumstance
causes to labor suppliers to fall into error. Monetarist economists accept the labor supply as the
function of the expected wage. With reference to them, the selection between working and
relaxation is made based on the expected wage level.
2. Literature Review
The studies that include the determinants of employment and unemployment constitute the labor
supply as well as not directly bear the name of labor supply are as follows;
Aydıner and Onaran (2010) reviewed the determinants of employment in Turkey case in 19732001 period via panel data analysis. It is determined with reference to the research findings that
real wages and income have a positive effect on the employment. Commercial openness has a
negative effect on the employment.
Bhattarai (2002) reviewed the determinants of labor supply in England case in 1991-1997 periods
via panel data analysis. According to the research findings, there are wages; gender, marital status
and work experience among the factors determine the labor supply.
Bashier and Wahban (2013) investigated the determinants of employment for Jordan case via
Corrected Least Squares Method. With reference to research findings; GDP, foreign investments,
and trade affect the employment positively.
Bhaumik et al. (2004) reviewed the determinants of employment for Egypt, India, South Africa
and Vietnam cases via regression analysis. It was determined at the end of the research that
technology transfer and foreign direct investments have an impact on the employment.
Böheim and Taylor (2001) examined the determinants of employment for England case in 19911998 period via panel data analysis method. With reference to research findings, about 40% male
and females prefer to work for different wages and hours. The general run of them prefers fewer
hours to work.
Comola and Mello (2009) analyzed the determinants of employment in Indonesia in 1996-2004
period via EKK method. With reference to research findings; age, educational background,
average school experience, gender, and income have determinative effects on employment.
Dolado and Jimeno (1996) analyzed the reasons for unemployment in Spain in 1971-1994 period
via VAR approach. According to the research findings, the crises have happened over the last two
decades have increased the unemployment rate and negatively affected the employment.
Gül (2014) reviewed the determinants of employment in Turkey case in 2004-2008 via economic
analysis. According to research findings, the quality of education level of human capital and
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entrepreneurship potential positively affect the employment growth. Moreover, developing the
innovation levels of companies has a positive effect on employment. Spatial neighborhood
relationship affects the employment as well.
Kızılgöl (2012) reviewed the determinants of participation of women in labor supply in Turkey
case in 2002-2008 period via logit model analysis. According to the research findings; education,
income, dependency ratio, property, and age are accepted as the dominant factors in decisions of
women to participate in the labor supply. Furthermore, while the number of children decreases the
participation to labor supply in the urban area, the number of children increases the participation
to labor supply in the rural area.
3. Data Set and Method
In application part of the study, the factors determine the labor supply, the relationship, depth and
direction of these factors with causal factors are analyzed. The variables used in research and their
definitions are as follow. Labor supply (LS) variable was used as the dependent variable.
Independent variables toward determining the labor supply can be defined as; Consumer Price
Inflation (CPI), Manufacturing Industry Production Index (Q), Labor Cost Index (W), Labor
Productivity (PL), Unemployment Rate (IO), GDP Growth Rate (GR) and Real Import (RX).
Labor Cost Index (W), Labor Productivity (PL) variables were obtained from employment
statistics of Turkey Statistical Institute. All other variables were collected from Data Distribution
System of Central Bank of the Republic of Turkey. The export variable was turned into real by
using GDP deflator. The review period of the research includes the quarter data of 2005-2015
period.
The application part of the study is to determine whether there is a significant relationship between
labor supply and the factors determine the labor supply with reference to theoretical and practical
literature via cointegration test. Even though there are various cointegration tests (single equation
and system approach) in literature, the most frequently used cointegration test is Johansen
cointegration test that is utilized in case of the series are stationary at the same level.
Johansen cointegration test that was developed by Johansen (1988) and Johansen-Juselius (1990)
can be adapted to the series that are stationary from the same level. VAR models analyze all the
variables within a system integrity without discriminating the internal and external variables (Tarı
and Yıldırım, 2009: 100; Ozgen and Guloglu, 2004: 95).
The Bivariant VAR model is as follows;
p

p

yt = α1 + ∑ β1i yt-i + ∑ β2i xt-i + υ1t
i=1

i=1

p

p

xt = Υ1 + ∑ δ1i yt-i + ∑ δ2i xt-i + υ2t
i=1

(1)

(2)

i=1

xt and yt show the variables interactive with each other; p shows the lag length; 𝑢 represents random
error terms with zero average, normal distribution, constant variance and non-autocorrelation
(Çelik et al., 2013:172)
After determining a long-term relationship between the series, Granger causality test can review
whether there is a short-term relationship (Mucuk and Alptekin, 2008:167). This test is based upon
the estimation of a VAR model such as the one below (Şentürk and Dücan, 2014:73);
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n

m

Yt = α0 + ∑ ai Yt-i + ∑ bj Xt-j + εt
i=1

j=1

n

m

Xt = β0 + ∑ ci Xt-i + ∑ dj Yt-j + μt
i=1

(3)

(4)

j=1

In here, α0 and β0 parameters refer the constant terms. Causality can be specified by estimating the
equations above and also testing the zero hypotheses below against the alternative hypothesis
(Afzal and Hussain, 2010:135).
H0 = 𝑏j = dj = 0

(5)

H1 = bj ≠ dj ≠ 0

(6)

Three kinds of causality relationship can arise by using the equations above. If bj or dj is statistically
significant, there is one-way causality from X to Y or Y to X. If both bj and dj are statistically
significant, there is two-way causality. If neither bj nor dj is statistically significant, X and Y are
not the reasons of each other (Afzal and Hussain, 2010:135).
Effects of shocks that will occur in erro terms of the variables in models are measured by ActionReaction functions. The clarification degree of a shock occurred in error term of a variable can be
specified by Variance degradation method.
4. Application Results
Characteristics of time series are reviewed first to econometrically analyze the relationships
between the variables. Table 1 shows the descriptive statistics results of Labor Supply (LS),
Inflation (CPI), Manufacturing Industry Production Index (Q), Labor Cost Index (W),
Unemployment Rate (IO), Labor Productivity (PL), GDP Growth Rate (GR) and Real Export (RX)
variables.
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Table 1. Descriptive Statistics
LS

CPI

RX

IO

PL

W

GR

Mean

22480.19

1.668880

182.1998

42.27424

9701227.

106.0250

1.006289

Median

22105.17

1.637775

181.1576

41.81666

9858500.

99.60000

3.852627

Maximum

27216.00

7.048151

251.0812

46.93333

11178000

177.5000

14.79257

Minimum

18637.33

-2.224149

137.9886

37.63333

7890000.

54.60000

-16.29992

Std. Dev.

2515.400

2.183860

24.65609

2.437878

714139.1

35.53551

8.781477

Skewness

0.323437

0.426655

0.924624

0.139854

-0.610203

0.439035

-0.177873

Kurtosis

1.837680

2.935618

4.000874

2.153968

3.125683

2.090612

1.682194

Jarque-Bera

3.243962

1.342519

8.106024

1.455678

2.759506

2.929655

3.415807

Probability

0.197507

0.511065

0.017370

0.482951

0.251641

0.231118

0.181245

Sum

989128.3

73.43073

8016.792

1860.067

4.27E+08

4665.100

44.27673

Sum Sq. Dev.

2.72E+08

205.0775

26140.68

255.5597

2.19E+13

54299.20

3315.916

Observations

44

44

44

44

44

44

44

It is assumed in time series econometric approach that the variables are stationary. This is a
required assumption for efficient and consistent estimations (Kara et al., 2012: 84). It was
researched whether the series is stationary before founding the relationship between the factors
determine the labor factor. ADF unit root test was used to review the steady state of the variables,
test results are below;
Table 2. ADF Unit Root Test Results
Variables
LS
W
PL
CPI
Q
GR
RX
İO
significance
level

ADF-t statistic
(Level-Trends)

ADF-t statistic
(First Difference)

0.4879
(4)
5.7345
(2)
-1.5700
(4)
1.965796
(8)
-2.216891
(5)
-2.371704
(4)
-2.972530
(5)
0.191238
(9)
-3.610453
-2.938987
-2.607932

-3.004
(4)
-3.325769
(4)
-3.402256
(4)
-3.794410
(4)
-3.307970
(4)
-11.08179
(2)
-7.091192
(0)
-3.334265
(4)
-3.615588
-2.941145
-2.609066
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degrees
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
I(1)
%1
%5
-%10

Analysis of the Factors Affecting Labour Supply
The values in parenthesis are optimal lag lengths determined based on AIC. The variables have constant terms. Since
the variables do not contain a trend, the Table does not show the results with trends.

As is seen in Table 1, LS, W, Pl, CPI, Q, GR, Rx and IO variables are not stationary at level;
however, the same variables are stationary when the first difference is taken. In other words, all
the variables are difference I(1) stationary.
Before mentioning VAR model that will be estimated, the proper lag length was determined.
Table 3. Optimal Lag Length
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-1469.140

NA

2.67e+23

73.80699

74.10254

73.91385

1

-1202.283

426.9706

5.16e+18

62.91415

65.27859

63.76906

2

-1072.547

162.1705

1.15e+17

58.87734

63.31064

60.48028

3

-970.0996

92.20240

1.58e+16

56.20498

62.70717

58.55597

4

-829.6072

77.27083*

9.32e+14*

51.63036*

60.20142*

54.72939*

Not: AIC means Akaike Information Criterion; SW shows Schwartz Criterion; HQ shows Hannan-Quinn Criterion;
FPE represents the Final Prediction Error Criterion. It started to deferment level by 6 deferments.

It is observed when Table 3 is analyzed that minimum value is provided in 4 deferments for all the
values. 4 periods deferment is the best fit deferment level for the model. Unit circle analysis of AR
Characteristic Polynomial has evaluated whether VAR model with four deferments is steady.
Figure 1 shows the result obtained.
Figure 1. The position of Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial in Unit Circle

Since none of the reverse roots of AR characteristic polynomial can be seen without the unit circle,
VAR model established has no problem in terms of stationarity. Cointegration analysis can be
conducted after completing the analysis of VAR model that is made by accepting the model is
stationary.
Since the variables are stationary at the same level, Johansen cointegration methodology was
utilized to determine the relationship between the series. It was accepted that the optimal lag length
of the model is 5 to be able to estimate VAR model. Cointegration relationship between the
variables was researched by Johansen cointegration by estimating VAR model with 5 deferments.
Results are above;
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Table 4. Johansen Cointegration Test Results
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesis
Eigenvalues

Trace Statistic

r≤0

0.971047

302.3676

125.6154

0.0000

r≤1

0.824220

160.6848

95.75366

0.0000

r≤2

0.612329

91.14401

69.81889

0.0004

r≤3

0.455909

53.24005

47.85613

0.0143

r≤4

0.373237

28.89453

29.79707

0.0633

r≤5

0.225122

10.20704

15.49471

0.2651

LS, CPI, RX, İO,

0.05 Critical Value Mac Kinnon Probability

PL, GR

As is seen in Table 4, since trace statistical value is bigger than the critical value (r ≤ 0, r ≤ 1, r ≤
2, r ≤ 3), there are four cointegrator vectors between the variables. With reference to the results,
there is a long termed relationship between inflation, the rate of unemployment, labor productivity,
real wage, growth and labor supply at 5% significance level.
Table 5. Normal Distribution Test
Component

Jarque-Bera

df

Prob.

1

0.374147

2

0.8294

2

0.286139

2

0.8667

3

13.37943

2

0.0012

4

0.806499

2

0.6681

5

0.940795

2

0.6248

6

1.305706

2

0.5206

7

3.652618

2

0.1610

Joint

20.74533

14

0.1083

Jargue-Bera statistics show that the error terms in model display a normal distribution.
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Table 6. Autocorrelation Test
Lags

LM-Stat

Prob

1

92.93625

0.0002

2

75.31521

0.0092

3

51.40801

0.3796

4

65.24972

0.0600

5

68.00178

0.0374

6

55.25596

0.2503

7

50.35526

0.4196

8

41.26569

0.7759

9

41.84287

0.7559

10

49.36137

0.4587

11

49.40019

0.4571

12

41.08918

0.7818

LM test was conducted for autocorrelation of surpluses in VEC (2) model. There is no
autocorrelation.
Table 7. Heteroscedastic Test
Chi-sq

df

Prob.

812.1872

784

0.2357

The white heteroscedastic test was applied for heteroscedastic and the Ho hypothesis called ‘the
variance is not stable by the time’ was denied.
After being determined the long termed relationship between the series, Granger Causality test
(Granger: 1980, 1981:121-130) was conducted to analyze the short termed relationship and also
found whether the variables in the system affect each other.
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Table 8. Granger Causality Analysis Results
Direction of Causality

Observation

F istatistic

Possibility

3.03722

0.0319

Denied

1.72271

0.1701

Cannot be denied

3.88990

0.0113

Denied

Labor Supply is not the reason for real Export.

4.14902

0.0083

Denied

Unemployment Rate is not the reason for labor
supply.

2.42734

0.0688

Cannot be denied

2.86966

0.0393

Denied

8.26250

0.0001

Denied

3.82801

0.0122

Denied

1.44082

0.2440

Cannot be denied

3.94888

0.0105

Denied

8.99898

0.0000

Denied

1.74527

0.1653

Cannot be denied

Inflation is not the reason for labor supply.

Decision

40
Labor Supply is not the reason for inflation rate.
Real Export is not the reason for labor supply.
40

40
Labor Supply is not the reason for
unemployment rate.
Labor Productivity is not the reason for labor
supply.
40
Labor Supply is not the reason for labor
productivity.
Wage is not the reason for labor supply.
40
Labor Supply is not the reason for wage.
Growth is not the reason for labor supply.
40
Labor Supply is not the reason for growth.

It is seen when the results in Table 8 are analyzed that there is a one-way causality relationship
from Inflation to labor supply. There is a two-way causality relation between labor supply and
exportation. It is found a one-way causality relation from the labor supply to the rate of
unemployment. There is a two-way causality relationship between the labor supply and labor
productivity. A one-way causality relation is seen from the labor supply to the wage. Finally, it is
possible to say that there is a one-way causality relation from growth rate to the labor supply. The
conclusions obtained show similar results to practical literature.
Action-reaction functions were used to specify the reaction of the labor supply considering a shock
with a standard error that can occur in factors determine the labor supply. Results relating to actionreaction analyses are shown in Figure 2 below.
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Figure 2. Action-Reaction Analysis Results

As is seen in Figure 2, the effect of changes in inflation and labor productivity on labor supply is
more explicit. In addition to this, the effects of other variables on labor supply are in the tendency
to turn into average in a little while.
Variance discrimination results obtained from VAR model with four deferments are as follow;
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Table 9. Variance Discrimination Table
Period

S.E.

LS

TUFE

RX

IO

PL

W

GR

1

317.6821

100.0000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

2

479.4124

86.90305

5.366056

0.652112

1.083926

3.870785

1.583081

0.540986

3

516.4439

75.48014

5.513402

4.147973

1.247256

3.554156

2.736613

7.320461

4

539.3788

71.95992

8.359849

5.302346

1.499597

3.612352

2.553291

6.712645

5

561.0927

69.71978

7.733843

5.524936

1.417070

5.087212

3.429488

7.087665

6

602.4232

65.78062

11.83909

6.539787

1.231521

5.444643

3.013672

6.150670

7

647.8819

57.99761

12.06002

13.86710

1.089162

4.898940

2.845771

7.241395

8

678.0313

57.14634

11.17787

15.92423

1.839584

4.523157

2.618100

6.770719

9

693.5742

55.30365

11.07800

16.11673

2.051965

4.797959

3.406547

7.245152

10

724.5532

53.11514

13.87804

15.53394

2.070195

5.605027

3.122296

6.675360

It is observed when the variance discrimination table is reviewed that while a significant part of
labor supply variable is explained by itself, the clarification level started to decrease as from the
second period. Mostly the inflation rate is effective in this change in variance oıf labor supply. The
clarification level that was 5% in the second quarter exceeded 10% as from the sixth quarter. About
6th quarter, respectively the inflation, real export, growth rate, labor productivity, income level
and unemployment rate variables affect the change in the variance of labor supply. The total effect
of these variables at 35% level.
5. Conclusion
Labor supply is composed of the sum of employed and unemployed. Within this scope, the main
factors that affect the labor supply at the individual and total level are the selection made between
working and free time. The selection mentioned is made by the wage level. According to classical
economists, real wages assign the labor supply and as the real wages increase the labor supply
increases at the same time. While Keynesians accept the nominal wages as the determinants,
Monetarist economists mention that the expected wages are the determinants.
The inflation rate, exportation, labor productivity and economic growth rate are the determinants
of the labor supply, except the wages. Indeed, the variables mentioned are closely associated with
the wage variable that directly affects the labor supply and expressed in different theories. Because
the people will make decisions on labor supply by considering the benefit that they gain at the end
of working or non-employment. Being the wages high and at the size to increase the welfare level
can arise by the effect of all the variables affect the labor supply.
In this research that made an econometric analysis of the factor determine the labor supply in
Turkey case, the labor supply was used as the affected factor. The influencing factors are CPI,
Manufacturing Industry Production Index; Labor cost Index, Labor Productivity, Unemployment
Rate, Real GDP Growth Rate and Real Export variables. According to the econometrical results
of the research, there is a long-term relationship between inflation, unemployment rate, real
exportation, labor productivity, real wage, growth, and labor supply.
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It is determined that the variable that affects the labor supply at most is the inflation rate. This
circumstance expresses that inflation has more determiner for increasing and decreasing the labor
supply. Inflation reduces the real purchasing power of the people. Therefore, following policies
that can repress the inflation will be a rational attitude to reduce the adverse effect of inflation on
the labor supply and also provide to increase the real value of the wages of employees.
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