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TÜRKİYE’DE HUKUKİ VE İDARİ AÇIDAN DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ
KURUMLARIN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Demet AKDENİZ1
Öz
Hassas ve teknik boyutları olan alanlarda regülasyon işlevini üstlenen düzenleyici ve denetleyici kurumların en önemli
özelliği bağımsız olmalarıdır. Bağımsızlık bu kurumlar için, hiçbir otorite ve grubun baskısı altında kalmadan
düzenleme ve denetleme yapmaları anlamına gelmektedir.
Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren yerleşmeye başlayan ve diğer kamu kurumlarından farklı nitelikte olan bu
kurumların bağımsızlıkları tam olarak sağlanabilmiş değildir. Siyasi organların dışında ve onlardan bağımsız olmas ı
gereken bu kurumların bağımsızlığını etkileyen birçok faktör söz konusudur. Çalışmada, bu faktörler hukuki ve idari
açıdan incelenerek bağımsızlığa yönelik çözüm önerilere sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kavraml ar: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Bağımsız İdari Otorite, Hukuki Bağımsızlık, İdari
Bağımsızlık
Jel Kodları: G18, G28, H11, K23

LEGAL AND ADMİNİSTRATİVE PERSPECTİVES İN TURKEY ASSESSMENT OF
INDEPENDENCE OF REGULATORY AND SUPERVİSORY AGENCİES
Abstract
The most important feature of regulatory and supervisory agencies that undertake regulatory functions in the areas of
sensitive and technical dimensions is to be independent. Independence means for these agencies making regulation
and supervision without being under the pressure of an y authority or group.
In Turkey independence of these agencies which has begun to settle since 2000s and have different characteristics
from other public institutions has not been fully achieved. There are many factors that affect the independence of these
agencies which must be independent and out of political organs. In study, these factors were examined from legal and
administrative perspectives and tried to be presented solution proposals for the independence.
Key Words: Regulatory and Supervisory Agencies, Independent Administrative Agency, Legal Independence,
Administrative Independence.
Jel Codes: G18, G28, H11, K23
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Türkiye’de Hukuki ve İdari Açıdan Düzenleyicive Denetleyici Kurumların Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme

Giriş
Küreselleşme ve özelleştirmeyle başlayan değişim hareketleri, devletin piyasa ekonomis i
içerisindeki yerini ve müdahalelerini de kısıtlamıştır. Özellikle ekonominin hassas sektörleri
olarak kabul edilen finans, enerji, iletişim gibi alanlardaki düzenleme ve denetim görevi bağıms ız
kurumlara devredilmiştir. Düzenleyici ve denetleyici olarak adlandırdığımız bu kurumlar ilk önce
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış, daha sonra Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Türkiye’de
ise, 1990’larda başlanan çalışmalar 2000’li yıllarda yasal zemine oturtulabilmiştir.
Ülkemizde anayasal dayanağı bulunan bu kurumlardan her birinin, kendi özel kuruluş kanunlar ı
ve kamu tüzel kişilikleri mevcuttur. Yerine getirdikleri fonksiyonların gereği olarak, sahip
oldukları en önemli ve ayırt edici özellikleri bağımsızlıklarıdır. Bunun anlamı, düzenleme ve
denetleme işlevlerini gerçekleştirirken hiçbir siyasi otorite ve çıkar grubunun etkisi altında
kalmamalarıdır. Bu nedenle, üzerlerinde hiyerarşi ve idari vesayet denetimi söz konusu değild ir.
Ancak günümüzde bu kurumların bağımsızlıklarına yönelik belirsizlikler ve tartışmalar hala
devam etmektedir. Bu tartışmalar, özellikle idari yapılanma içindeki konumları, organlarının
seçimi ve çalışma usulü konusunda yoğunlaşmıştır. Esasında bu kurumların bağımsızlığını
etkileyen birçok unsur söz konusudur. Her ne kadar “Bağımsız İdari Otoriteler” olarak
adlandırılsalar da ülkemizde bu kurumların yapısı ve işleyişi incelendiğinde bağımsız olmadık lar ı
görülmektedir.
Türkiye’deki düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığının
değerlendirildiği bu çalışmada konu, hukuki ve idari açıdan ele alınarak bağımsızlığa yönelik
çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’ya
kıyasla çok daha yeni oluşumlardır. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, siyasi otoriteden
bağımsız, ekonomik duyarlılığa sahip alanlarda düzenleme ve denetleme görevi yapan, özerk
bütçeli kamu tüzel kişileridir. Devletin piyasa ekonomisine müdahalesi niteliğindeki bu
kurumların, ekonomide hassas olarak bilinen alanlarda düzenleme yapmak, piyasa aktörlerinin
koyulan kurallara riayetini sağlamak, gerektiğinde yaptırımlar uygulamak, uyuşma zlık
çözümünde arabuluculuk, hakemlik ve danışmanlık yapmak gibi fonksiyonları bulunmaktad ır
(Erkan, 2011: 167-168).
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar “devletin belirli bir alanda ve özellikle de ekonomide genel
regülasyon misyonunun gerçek anlamda yerine getirilmesine imkan tanıyan, iyice düşündükte n
sonra kararlar alıp uygulamaya aktaran organlar” şeklinde tanımlanıp, bu kurumların devlet
müdahalesinin keyfilik riskine karşı bir koruma gerçekleştirdikleri kabul edilebilir (Atay, 2006:
270). Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ülkemizde devlet adına faaliyet göstermekle birlikte,
devletten ayrı tüzel kişiliğe sahip özerk kurumlardır. Her biri, yetki ve sorumluluklar ının
belirtildiği kendi özel kanunlarıyla kurulmuşlardır. Üstlendikleri fonksiyonları gereği gibi yerine
getirmek adına siyasi baskı altında kalmamaları için bağımsızlığa sahiptirler. Bu sebeple hiyerarş i
ve idari vesayet denetimine tabi olmayan bu kurumlar idare içinde ayrıcalıklı bir konuma
sahiptirler.
Ülkemizde bu kurumları ifade etmek için kullanılan kabul görmüş bir ifade yoktur. “Düzenle yic i
ve denetleyici kurumlar”, “bağımsız idari otoriteler”, “üst kurullar”, “özerk kurumlar” ifadeleri bu
kurumlar için kullanılan kavramlar arasındadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun ekli III sayılı cetveli ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun
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Tasarısı2 dikkate alındığında, ülkemizde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Radyo ve Televizyo n
Üst Kurulu (RTÜK), Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Telekomünikas yo n
Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK),
düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak kabul edilmiştir. Son olarak 660 sayılı KHK ile Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) eklenmiştir.
Bu kurumları nitelik açısından iki ana grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, ekonomik haya tın
hassas sektörlerinde düzenleme ve denetim işlevini gerçekleştiren RTÜK, SPK, Rekabet Kurumu
gibi kurumlardır. İkincisi ise, daha önceleri tekel biçiminde yürütülen kamu hizmetlerinin rekabete
açılmasıyla hem kamusal hem de özel girişimcilere faaliyet olanağı tanıyan alanlarda düzenle me
işlevini gerçekleştiren kurumlardır. Çünkü bir alanda hem kamusal hem de özel bir işletici yer
alıyorsa, o alanın kamusal otoriteler değil de bağımsız otoriteler tarafından düzenlenmesi daha
etkin olur. Bunların en tipik örnekleri telekomünikasyon ve elektrik alanlarında görülür (Tan,
2000: 4).
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara kavramsal açıdan baktıktan sonra, bu kurumlara neden
ihtiyaç duyulduğu, hangi sebeplerle kuruldukları hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları Ortaya Çıkaran Sebepler
Devletin ekonomik düzen içerisindeki yeri tarih boyunca farklı düzeylerde olmuştur. İlk önce
sadece klasik anlamdaki koruma, adalet, asayiş görevlerini icra etmiş daha sonraları ise devlet
müdahalesi piyasalar için olmazsa olmaz olarak görülmüştür. Ancak günümüzde liberal akımlar ın
etkisinde kalınarak devletin ekonomideki işlevleri tekrar küçültülmeye başlanmıştır. Özellik le
özelleştirme süreciyle birlikte ekonomik faaliyetler piyasaya bırakılmıştır. Fakat zamanla,
küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte özellikle bazı sektörlerin organize edilmesi ve
denetimlerinin yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ayrıca, serbest rekabetin sağlanabilmesi de
ekonomik alanda birtakım düzenlemeler gerektirmiştir. Tüm bunların gerçekleşebilmesi ise
siyasetten, dolayısıyla baskılardan arındırılmış bağımsız kurumların yapacakları faaliyetler le
mümkün olmaktadır. Düzenleyici ve denetleyici olarak adlandırdığımız kurumların ortaya
çıkmasındaki en büyük nedenler bunlar olmasına karşın başka sebepler de mevcuttur.
Teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan idare, özellikle sermaye piyasası ve iletiş im
sektörlerinde yeterince hızlı ve etkili olamamıştır. Ayrıca, teknolojinin gelişimiyle beraber temel
hak ve özgürlüklere olan müdahaleler artmış ve ihlaller ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı alanlarda
yapılması gereken düzenlenme ve denetlenme fonksiyonunun idare tarafından gerçekleştirilmes i
bazı riskleri beraberinde getireceği gerekçesiyle bağımsız kurumlara ihtiyaç duyulmuştur (Tiryak i,
2002: 172).
Avrupa Topluluğu Hukuku özellikle endüstriyel ve ticari kamu hizmetlerinde denetleme ve
işletme işlevlerinin birbirinden ayrılmasını öngörmektedir. Buna göre, devlet, hem oyuncu hem de
hakem olamaz. Devlet sadece düzenleyici görevi görerek kuralları koymalı ve bu kurallara saygı
gösterilmesini sağlamalıdır (Ulusoy, 1998: 32). Çünkü devletin kendi oynadığı oyunu kendisinin
denetlemesinin adil ve etkin olmayacağı şüphe götürmemektedir. Avrupa Birliği gibi bölgesel bir
kuruluşun yanı sıra OECD, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da bu tipte kurumlar ın
kurulmasını teşvik etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, güven vermeyen politikalar ın
etki alanlarını daraltma amacı, bu tür kurumların kurulmasını zorunlu kılmaktadır. IMF destekli
birçok istikrar programında bu kurulların kurulması şartının aranması buna örnek olarak verileb ilir
(Karacan, 2001: 4).

12 Temmuz 2004 Tarih ve 1/866 Esas Numaralı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı,
(https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=28035).
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Uzun ömürlü politika oluşturmak açısından siyasi etkilerden kurtarılmış kurumların varlığı, kriz
dönemlerinde sorumluluğun kendilerine yükletilmesini istemeyen siyasiler için de tercih nedeni
olmuştur (Tan, 2002: 14).
Çeşitli sebeplerle varlıklarına ihtiyaç duyulan bu kurumların ilk örnekleri Anglo Sakson ülkelerde
(özellikle piyasa ekonomisi endeksli liberal bir ülke olan ABD’de “independent regulator y
agency” ifadesiyle) ortaya çıkmış daha sonraları Kıta Avrupası ülkelerine yayılmıştır. Çözümü
karmaşık olan ve teknik anlamda uzmanlık gerektiren bazı ekonomik alanlarda düzenleme ve
denetleme yetkisine sahip bu kurumlar, devletin piyasa sahnesinden çekilmesiyle ortaya
çıkabilecek boşlukları doldurmayı, dolayısıyla liberal piyasanın işleyişine yönelik düzenleme ler
yapmayı amaçlamaktadır (Aslan, 2010: 27).
Bu kurumların Türkiye’deki gelişimleri ise çok eskiye dayanmamaktadır. Üniter devlet anlayış ıyla
oluşturulan Anayasamızda, Türk idari yapısının bölünmez olduğu düzenlenmiştir. Bu sebeple bu
kurumlar, ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olma ve bağımsızlık özellikleri sebebiyle esasında Türk
idari yapısı için oldukça yabancı oluşumlardır (Zenginobuz, 2007: 18). Ülkemizde bu kurumlar ın
geçmişi 1980’lere dayansa da o yıllarda yapısal çerçevesinin oturtulması için çok da çaba
gösterilmemiştir. Daha sonraları devletin piyasaya en az müdahalesini savunan liberalleşme ve
özelleştirme akımlarının etkisiyle önemleri artmış ve çoğunun yasal düzenlemeleri 1990’lar ve
2000’lerde yapılmıştır (Zenginobuz, 2007: 2). Ayrıca, ülkemizde bu kurumların altyapıs ının
oluşturulmasında IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların tavsiyeleri yle, Avrupa
Birliği uyum sürecinin gereği olarak yapılan piyasa düzenlemeleri de etkili olmuştur (Sosay, 2009:
342).
Türkiye’de olduğu gibi 1980’lerden itibaren artık hemen her ülkede farklı biçimlerde de olsa bu
kurumların düzenlendikleri görülmektedir. Bu yayılmada ülkelerin etkileşimi büyük önem
taşımıştır. Gilardi, bu yaygınlaşmayı üç farklı yaklaşımla açıklamıştır. Benzer sorunlar la
karşılaşan ülkelerin benzer çözüm yolları üretmesi (aşağıdan yukarıya), uluslararası kaynaklardan
gelen baskılar (yukarıdan aşağıya) ve ülkeler arası etkileşimden (yatay) kaynaklanan durumlar bu
kurumların yaygınlaşma sebepleridir (Gilardi, 2005: 87 vd.).
Ekonomide verimliliği ve büyüme hızını düzeltecek reformlarla birlikte benimsenen yeni kamu
yönetimi anlayışında bağımsız düzenleyici kurumlar ön plana çıkmıştır. IMF’ye verilen niyet
mektuplarında mali sektörün yeniden yapılandırılması ve ekonomide rekabet ve etkinliğin
artırılması kapsamında bazı alanlarda bu kurumların kurulması taahhüt edilmiş, hukuki
düzenlemeleri yapılarak hayata geçirilmiştir (Tutal, 2014: 28). Özellikle iletişim, sermaye piyasası
ve rekabetin korunması gibi ekonomik açıdan hassas olan alanlarda kurulmaya başlayan bu
kurumlar gerek idari örgütlenmedeki yerleri gerekse statüleri bakımından farklı yapıdadırlar.
Anayasa’nın 167. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenen “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve
hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır;
piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler” ifadesiyle bu
kurumların hukuki zeminleri hazırlanmıştır.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Bağımsızlığı
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar esasen regülasyon işlevi görmektedirler. Bu işlevin kapsamı,
ilgili oldukları alanlarda kurallar koymak ve bu kurallara uyulmasını sağlamaktır. Yani
regülasyon, hem düzenleme hem de denetleme işlevlerini içermektedir (Ulusoy, 1999: 4). Bu
kurumların regülasyon fonksiyonlarının yanında en ayırt edici ortak özellikleri ise, çalışma mıza
da konu olan bağımsızlıklarıdır.
Bu kurumlar için bağımsızlık, görevli oldukları alanlarda düzenleme ve denetleme gibi
faaliyetlerini hiçbir idari birimin ve çıkar gruplarının etkisinde kalmadan gerçekleştirebilmelerid ir.
Bazı ülkelerde bağımsızlık yerine tarafsızlık terimi de kullanılabilmektedir. Bağımsız olmaları, bu
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kurumlar için öngörülmüş bir amaç değildir. Bağımsızlık, kamu yararının sağlanması amacıyla bir
araç olarak kullanılmaktadır. Bu özellikleriyle, bu kurumlar “siyaset üstü” olarak görülebilir ler.
Hatta Anglo Sakson kültürde bu kurumlara devletin klasik erklerine ilave olarak “devletin
dördüncü erki” de denilmektedir. Fakat her ne kadar bağımsız da olsalar, hesap verme gibi
sorumluluklarının olduğu da göz ardı edilmemelidir (Karakaş, 2008: 107).
Bu kurumların bağımsızlığı, sadece merkezi idareye karşı değil, düzenleme yaptıkları alanlar ın
aktörlerine karşı da gereklidir. Örneğin ABD’deki sistemde, kurul üyesi olarak sektör temsilc is i
atanmaz. Kurula, sektörün temsilcisi veya önerdiği aday olarak katılma söz konusu değildir (Özay,
2004: 401).
Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı organik ve işlevsel bağımsız lığı
kapsamaktadır. Organik bağımsızlık, bu kurumların karar organlarının diğer kamu görevliler ine
nazaran daha fazla güvence ile donatılmalarını ifade eder. İşlevsel bağımsızlık ise, bu kurumlar ın
işlem ve eylemlerinin yürütme organının hiyerarşi ve idari vesayet denetimine tabi tutulma mış
olması anlamına gelir (Günday, 2011: 569, 570).
Düzenleyici ve Denetleyici kurumların bağımsız olması özellikle ekonominin siyasi etkilerden
uzak tutulması, etkinliğin ve istikrarın sağlanması açısından hayati bir işleve sahiptir. Çünkü bu
kurumlar, bazı kesimlere güç ve rant yaratma olanağına sahiptir (Türkkan, 2005: 2).
Bağımsızlık özelliği bu kurumlar için olmazsa olmaz nitelikte olmasına karşın, mutlak anlamda
bağımsız olmaları imkansız görülmektedir. Çünkü çıkar ve baskı grupları ile siyasiler bu kurumlar
üzerinde çok etkilidir. Bu da regülasyonların başarısızlığına neden olmaktadır (Sarısoy, 2010:
296).
Anayasa’da Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlık özellikleri nedeniyle, gelenekse l
kamu yönetimi ve hiyerarşisi dışında konumlanmaları ve kararlarında yürütmeden bağıms ız
davranmaları meşruluk kazanmaktadır (TÜSİAD, 2002: 22). Fakat aynı zamanda bağımsızlık
konusu bu kurumların en tartışmalı yönlerinden birisidir. Bu kurumların gerçekten bağımsız olup
olmadığı veya hangi düzenlemelerle bağımsızlıklarını sağlayabilecekleri hususlarında görüş
birliği de sağlanamamıştır. Fakat bu kurumların bağımsızlıklarının içeriği ve boyutları konusunda
çözüm önerileri sunulup, düşünce birliğine varılması gerekmektedir. Çünkü politik ve özel çıkar
gruplarının baskılarından kurtulmaları adına bağımsızlıklarının sağlanması zorunluluğu
doğmaktadır (Erkan, 2011: 184). Bu kurumların bağımsızlığını değerlendirirken, hukuki ve idari
açıdan olmak üzere ikili bir ayrıma gitmek daha yerinde olacaktır.
Hukuki Açıdan Bağımsızlık
Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlıklarını hukuki açıdan değerlendirirken, bu
kurumların dayandığı yasal veya anayasal zemini incelemek gerekmektedir. Bu noktada,
kurumların bağımsızlıklarını sağlamak adına hangi yasal düzenlemeleri yapabilecekleri de önem
arz etmektedir. Ayrıca, oldukça geniş yaptırım gücüne sahip olan bu kurumların kullandık lar ı
yaptırımlar ve bu yaptırımların bağımsızlığa etkileri de değerlendirilmelidir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların ve Bağımsızlıklarının Hukuki Dayanağı
Düzenleyici ve denetleyici kurumların hukuki açıdan bağımsızlıklarını değerlendirirken, işe bu
kurumların yasal düzenlemeleri ve hukuki dayanakları ile başlamak faydalı olacaktır. Ülkemizde
uzun yıllar düzenleyici ve denetleyici kurumların hangileri olduğunu belirten genel bir düzenle me
yoktu. Ancak 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
(III) sayılı ekli cetvelinde sayılan kurumlar düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak
belirtilmiştir (Perçin, 2011: 340). Ayrıca, 2004 yılında hazırlanan “Düzenleyici ve Denetleyic i
Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı” ile faaliyet gösterdikleri alanlarda fonksiyonel olarak
amaçları aynı olan bu kurumların mevzuatlarındaki ortak konulara ilişkin farklı düzenleme ler
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önlenmek istenmiştir. Böylece ortak konularda uygulama birliği sağlanabilecektir (Yücel, 2005:
126). Bu kapsamda tasarı, Türkiye’deki bütün düzenleyici ve denetleyici kurumların oluşumu,
teşkilatı, yetki ve görevleri, denetlenmeleri ve kurul üyeleri ile çalışanlarının statüsüne ilişk in
olarak ortak esas ve usuller belirlemekteydi. Ancak bu tasarı o yasama dönemi içinde
yasalaşmayarak hükümsüz hale gelmiştir (Gözler ve Kaplan, 2015: 244). Tasarı 2004 yılından beri
Adalet Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunda beklemektedir.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların hepsi kurucu yasalarda düzenlenmişken anayasada bu
kurumlardan bahsedilmemiştir. Sadece Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Anayasa’nın
132. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, Anayasa’da düzenleyici ve denetleyici kurumlar ın
hangileri olduğunu belirten bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum zaman zaman bu kurumlar ın
anayasal altyapıları olmadığı eleştirilerine neden olmaktadır. Erkut’a (2001: 83) göre, bu
kurumların anayasal temeli mevcut değildir. Azrak’ a (2001: 23) göre ise, bu kurumlar ın
Anayasa’da açıkça öngörülmüş olmaları zorunlu değildir. Aksine böyle bir yaklaşım, bu
kurumların yenilerinin kurulmasını oldukça zorlaştırır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, aslında
Anayasa’nın 167. maddesi ile devlete piyasaların sağlıklı işleyişini sağlayacak tedbirleri alma,
tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme ve Anayasa’nın 172. maddesinde belirtilen tüketiciler i
koruma görevi verilmiştir. Ekonomideki rekabetin ekonomik aktörler tarafından sağlıklı bir
şekilde sağlanabilmesi ve bunu yaparken de tüketici haklarının gözetilmesi için, devlete verilen bu
görevin yerine getirilmesinde devletin izleyeceği yol belirtilmemiştir. Hangi idari organizasyo nla
bunu gerçekleştireceği konusunda yasa koyucu ve yürütmeye takdir yetkisi tanınmış olmaktadır.
Yani devlet bunu kendi tüzel kişiliği altında sağlayabileceği gibi mevcut durumda olduğu gibi
bağımsız bir kurum aracılığıyla da gerçekleştirebilir (Ulusoy, 1999: 10).
Ayrıca Anayasa’nın 6. maddesinde yer alan “… Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa’dan
almayan Devlet yetkisi kullanamaz” ifadesi ve yine Anayasa’nın 123. maddesinde yer alan “…
Kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur ”
ifadelerinde aranan anayasal zemin, 167. ve 172. madde ile sağlanmış bulunmaktadır. Devlete
yüklenen anayasal görevlerin yerine getirilmesi için Anayasa’da yer almayan bağımsız bir tüzel
kişilik kurulması Anayasa’ya aykırılık teşkil etmemektedir. Zaten, bu kurumların Anayasa’da
düzenlenme zorunluluğu yoktur, anayasal dayanağının oluşturulması yeterlidir. Hatta bunları
Anayasa’da düzenlenme zorunluluğuna bağlamak, bu kurumlara bir takım anayasal güvence
sağlasa da; aslında bazı zorlukları da beraberinde getirir. Çünkü yeni bir düzenleyici ve denetleyic i
kurum kurmak için anayasada değişiklik yapmak gerekecektir ki; bu da yasalara göre daha ağır
prosedürler gerektirmektedir (Azrak, 2001: 23-24).
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara her ne kadar “bağımsız idari otoriteler” dense de onların
bağımsız olduklarına dair yasal düzenlemeler yeterli değildir. Sadece 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 82. maddesinde BDDK için “Kurum, bu Kanunla ve mevzuatla kendisine verile n
düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak
yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ,
makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.”
hükmü yer almaktadır. Bağımsızlıklarına dair böyle bir hüküm kendi kuruluş kanunlarında tüm
düzenleyici ve denetleyici kurumlar için getirilmeli veya böyle bir düzenleme yargı bağımsız lığı
örneğinde olduğu gibi Anayasa’da yer almalıdır.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın 9. maddesinde “Kurul
görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurulun kararını etkileme k
amacıyla emir ve talimat veremez.” hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme,
kurumlar ın
bağımsızlığına ilişkin olumlu bir düzenlemedir.
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Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Yasal Yetkileri
Düzenleyici ve denetleyici kurumların kendi görev alanlarına ilişkin yapılan yasama
faaliyetlerinde politik ve teknik aktörlere nazaran daha etkin oldukları tespit edilmiştir (Maggetti,
2009: 465). Böylesine nüfuz sahibi kurumlara kendi görev alanlarına ilişkin geniş bir düzenle me
yetkisi verilmiştir. Kuruluşlarındaki esas amaç olan bazı alanlarda düzenleme yapma işlevler ini
bu yetkilerle, bu yetkileri de farklı araçlarla kullanmaktadırlar. Türkiye’de, düzenleyici ve
denetleyici kurumlara ayrı tüzel kişilik verildiği için bu kurumlar Anayasa’nın 124. maddesi gereği
kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Ancak tüzük çıkarma yetkisi sadece
Bakanlar Kurulu’na verildiği için bu kurumların tüzük çıkarma yetkileri bulunmamaktadır.
Uygulamada, karar, tebliğ ve başka isimler taşıyan işlemlerle de kurallar koyup düzenle me
yapmaktadırlar. Danıştay; TAPDK özelinde verdiği bir kararda kurum tarafından yapılan
düzenlemenin idarenin takdirinde olduğunu belirterek, kurumun tebliğ düzenleme yetkisinin
bulunduğunu belirtmiştir3 . Tebliğ çıkarma işleminin düzenleme ve denetleme işlevlerinin bir
parçası olarak değerlendirilerek Danıştay’ın bu kararının tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlar ı
kapsadığı kabul edilmelidir. Zaten, bu kurumların var olma sebeplerinden biri, faaliyette
bulundukları alanlara ilişkin tali mevzuatı düzenlemektir. Fakat idarenin bu düzenleme yetkisi
yasayla yapılan düzenleme sınırları içerisinde kalır, onu daraltıp genişletemez (Dönmez, 2003:
71). Bu konuyla ilgili Danıştay’ın Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı bir düzenlemeye iliş k in
verdiği bir kararda, Kurul tarafından yapılan işlemin Kanun’a aykırı olamayacağı belirtilmiştir 4 .
Anayasa Mahkemesi de bu konuya ilişkin verdiği bir kararda kanunlarla yürütme organına verile n
düzenleme yetkisinin sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetki olduğunu ifade ederek bu
kurumların düzenleme işlevinin sınırlarını belirtmiştir5 .
2.1.3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Hukuki Cebir Gücü
Düzenli ve denetleyici kurumların düzenleme işlevi gereği kural koymaları ve bu kurallara
uyulmasını sağlamaları gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde ise bir takım yaptırımlar söz konusu
olmalıdır ki yapılan düzenlemeler tam anlamıyla yerini bulsun. Bu sebeple bu kurumlara görevli
oldukları alanlarda idari yaptırımlar uygulama konusunda geniş yetkiler tanınmıştır. Düzenle me
ve denetleme yetkilerinin bir uzantısı olarak kullandık ları yaptırım uygulama yetkilerini de yine
her bir kurum kendi kanunlarından almıştır (Tan, 2002: 29). Her ne kadar bu kurumlar düzenle me
işlevlerini kendi takdirlerine göre yönetmelik, tebliğ gibi çeşitli araçlarla yapsalar da yaptırım
uygulama işlevi bakımından bu geçerli olmaz. Çünkü yaptırım yetkisinin bir yasal dayanağı
3 “…

piyasayı düzenlemek, denetlemek ve kural koymakla görevlendirilen idarenin, toplumu tütün mamulleri ile
alkollü içkilerin zararlı etkilerinden koruyabilme hedefi, her aşamada denetimin gerçekleştirilmesini zorunlu
kıldığından, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış yönteminin belirlenmesi hususundaki düzenlemenin takdirinin
idareye tanınmasında ve bu doğrultuda, her türlü tütün mamulü ve alkollü içkinin perakende satışının, Kurumdan satış
belgesi almış olanlar tarafından, satış belgelerinde yazılı işyerlerinde doğrudan tüketicilere yapılması, bu işyerlerinden
veya sanal bir işyerinden internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticari araçlar ku llanılarak, her türlü tütün
mamulü ve alkollü içki satışı ile satılan ürünün kapıda teslim edilmesi şeklindeki uygulamaların mümkü n
bulunmadığının tebliğle öngörülmesinde, dayanağı mevzuata aykırılık görülmemektedir.” Danıştay 13. Dairesi,
27.12.2005 Tarih, E. 2005/5715, K. 2005/6198 sayılı kararı.
4 “…Belirtilen bu duruma göre bankaların sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilmeleri için Yasada öngörülen
esas ve koşullar dışında yeni zorunluluklar getiren, bu zorunluluğa uymayan bankaların söz konusu faaliyetlerd e
bulunmalarını engelleyen dava konusu işlem 2499 sayılı Yasaya aykırı bulunmaktadır.” Danıştay 10. Dairesi,
15.08.1998 Tarih, E. 1996/9498, K. 1998/5507 sayılı karar.
5 “Anayasa'da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına gen el ve sınırları belirsiz bir düzenleme
yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Bu
nedenle Anayasa'da öngörülen ayrık durumlar dışında, yasalarla düzenlenmemiş bir alanda, yasa ile yürütmeye genel
nitelikte kural koyma yetkisi verilemez. Yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa'nın 7.
maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri koyması çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yürütmenin
düzenlemesine bırakmaması gerekir. ”Anayasa Mahkemesi, 20.11.2003 Tarih, E. 2002/32, K. 2003/100 sayılı karar.
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olmalıdır. Kanunlarla öngörülmeyen bir yaptırımın, yönetmelikle getirilmesi hukuka aykırılık
teşkil eder.
Bu kurumların kullandıkları yaptırım yetkisi, onları diğer kurumlardan ayıran en önemli
özelliklerden biridir. Ancak yapılacak denetim ve uygulanacak yaptırımlar amaç olarak değil,
düzenlenecek alanda verimliliğin ve etkinliğin sağlanmasına yönelik bir araç olarak görülmelid ir
(Karakaş, 2008: 102). Bu sebeple yaptırım uygulamadan önce hukuki düzenlemeye aykırı
davranışta bulunan ilgilinin uyarılması, savunma olanağı tanınması, yaptırım ile fiil arasında
orantılılık olması, kararın gerekçeli olması ve kararın dava konusu yapılabilmesi gibi güvenceler in
sağlanması gerekir (Tan, 2002: 30).
Yaptırım uygulama gücü, bir yandan bu kurumların bağımsızlıklarını da kuvvetlendirmektedir. Bu
tür yetkiler verilmesi, esasında hem piyasa aktörlerine hem de siyasi otoritelere karşı güç
göstergesi olup bağımsızlığı temin etmektedir.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara yaptırım uygulama yetkisi tanınması bu kurumlara, yargısa l
kuruluş olma özelliği verdiği yönünde eleştirilere sebep olmaktadır. Ancak bu kurumlar yürütme
organına bağlı olmadıkları gibi yasama ve yargı organlarının da uzantısı değillerdir (Atay, 2006:
265). Zaten, Anayasa’da da belirtildiği üzere, yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir.
Anayasal çerçevede yargısal faaliyet, bir uyuşmazlığın, bağımsız mahkemeler tarafından yargısa l
usuller kullanılarak kesin hükümle sonuçlandırılma sıdır. Bu kurumların kararları ise, usul ve
kaynağı ne olursa olsun yargısal denetime tabi idari işlem niteliğindedir (Tekinsoy, 2007: 122).
Düzenleyici ve denetleyici kurumların uyguladığı yaptırımlar idari niteliktedir. Faaliyeti geçici
veya sürekli durdurma, iflasını isteme, kuruluş iznini geri alma, zarar doğuran faaliyetler i
sınırlandırma, ruhsatın iptali, para cezası, ekran karartma bu yaptırımlardan bazılarıdır (Gözler ve
Kaplan, 2015: 249). Kurumlar ele alınarak örnekler verilecek olursa RTÜK’ün yayın kuruluş una
para cezası kesme, yayını durdurma, yayın lisansını iptal etme; EPDK’nın faaliyeti durdurma,
lisans iptal etme, gibi yaptırımları mevcuttur. Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici kurumlar ın,
hukuka aykırılık tespit ettikleri faaliyete ilişkin uyguladıkları yaptırımlar ve bu yaptırımlar ın
uygulanış şekli farklı farklı düzenlenmiştir. Bu kurumların her birinin farklı uzmanlık alanlar ında
görevli olmaları sebebiyle uygulanacak yaptırımlar da farklılaşabilmektedir. Ama en azından aynı
düzeydeki aykırılıklara eşit sayılabilecek yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca
yaptırımları uygulama prosedürleri de neredeyse aynı olmalıdır. Örneğin bir kurumun alanına
giren düzenlemede ilgilinin savunması aranırken, diğerinde aranmaması hakkaniyetsizlik teşkil
eder. Çünkü nitelik yönünden aynı kategoride değerlendirilen kurumlara farklı prosedürler
uygulanması yatay eşitlik prensibini zedeler, bu da hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz.
Bu kurumlar, hukuka aykırı durumların tespiti halinde doğrudan doğruya yaptırım uygula ma
yetkisine sahip oldukları gibi, bazı yaptırımların uygulanması için adli mercileri harekete geçirme
yetkisi ile de donatılmışlardır (Günday, 2011: 571).
İdari Açıdan Bağımsızlık
Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari açıdan bağımsızlıkları; organları, işlevleri ve bütçeleri
üzerinde siyasi iktidar ve diğer idari birimlerin etkisinin söz konusu olmaması anlamına
gelmektedir (Dönmez, 2003: 60). İdari bağımsızlıktaki temel amaç; bu kurumların, bağlı olduklar ı
bakanlıkların bir genel müdürlüğü gibi çalışmalarını, talimat almalarını önlemektir. (Oğuz, 2011:
61). İdari açıdan bağımsızlık irdelenirken, bu kurumların Türk idare sistemi içerisindeki yerlerini
ve idari yapılarını değerlendirmek gerekmektedir.
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2.2.1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların İdare İçindeki Yeri
Türkiye’de düzenleyici ve denetleyici kurumlar kamu tüzel kişiliğine sahip şekilde
örgütlenmişlerdir. Kamu tüzel kişiliğinin yüklediği anlam, bu kurumların kamu gücü
ayrıcalıklarıyla donatıldığı ve özel kişilerle ilişkilerinde daha üstün konumda olduklarıdır. Çünkü
kamu tüzel kişileri kamu gücünü temsil etmektedir. Bunlara kamu tüzel kişiliği verilmesi anayasal
bir zorunluluktan kaynaklanmamaktadır. Tamamen, yasama organının faaliyeti sonucu çıkarıla n
kurucu kanunlarında belirtilmiştir. Fransa’da bu tür kurumlara kamu tüzel kişiliği verilmemiştir.
Bu kurumların devlete verilmiş bir görevi yine devlet adına yerine getirdikleri nedeniyle onlara
devletten ayrı tüzel kişilik verilmesinin gerekli olmadığı düşünülmüştür (Tan, 2000: 17). Ancak
Fransa’da bu kurumların bağımsızlığı kamuoyu ve yargı organları önünde benimsenip
kanıtlanmış, dolayısıyla gerçek kimlikleri sağlanabilmiştir (Tan, 2000: 25). Esasında ülkemizde
bu kurumların kamu tüzel kişiliğini haiz olmaları yerinde bir düzenleme olmuştur. Çünkü tüzel
kişilik zırhı arkasında bu kurumların mali ve idari özerklikleri garanti edilmiş olmaktadır.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların, Türk idare sistemi içerisindeki yerleri konusunda ise
tartışmalar söz konusudur. Bu kurumların hiyerarşi ve idari vesayet denetimine tabi olamama lar ı
idari teşkilat içerisinde bir “ada”ya benzetilmelerine neden olmakta, bu da Türkiye gibi üniter
devlet yapısına sahip ülkelerde söz konusu kurumların idari teşkilattaki yerlerinin belirlenmes inde
sorun yaratmaktadır (Sobacı, 2006: 167).
Türk idare sisteminde, ülke yönetimi için merkezden ve yerinden yönetim şeklinde ikili bir ayrıma
gidilmiştir. Merkezden yönetim, devlet tüzel kişiliği içerisinde başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı
olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Yerinden yönetim ise, devlet kamu tüzel kişiliğinin dışında kalan
kamu tüzel kişileri tarafından yürütülür. Bunlar da yer yerinden yönetim ve hizmet yönünden
yerinden yönetim olarak ayrılmaktadırlar. Her ne kadar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’na göre bu kurumların bütçeleri, merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alsa da,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar devlet tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip
olduğu için, bunları merkezden yönetime dahil edemeyiz.
Mahalli idareler olarak adlandırılan yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları ise, Anayasa’nın
127. maddesinde belediye, il özel idaresi ve köy olarak sınırlayıcı biçimde sayılmış, bunların karar
organlarının da seçmenler tarafından seçileceği belirtilmiştir. Kuruluş amaçları da düzenleyici ve
denetleyici kurumlardan oldukça farklıdır. Ayrıca, yer yerinden yönetimler merkezi yönetimi n
idari vesayeti altındadırlar. Bu sebeplerle düzenleyici ve denetleyici kurumlar bu gruba girme z.
Bu konudaki tartışma da bu kurumların hizmet yönünden yerinden yönetim olarak sayılıp
sayılamayacağı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Günday’a (2001: 76) göre, bu kurumların hizme t
yönünden yerinden yönetim kuruluşları ile aynı kategoride bulunmaları olanaklı değildir. Gözler
ve Kaplan’a (2015: 247) göre ise, bu kurumlar hizmet yönünden yerinden yönetim
kuruluşlarındandır.
Anayasa, sadece belli bazı hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının kamu tüzel
kişiliklerini anayasal güvenceye almak için ayrı ayrı düzenlemiştir. Anayasa’da diğer hizme t
yönünden yerinden yönetim kuruluşlarından bahsedilmemekte, bu kuruluşların dayanağının, 123.
maddeyle verilen yetkiden kaynaklandığı kabul edilmektedir (Günday, 2001: 76). Hizmet
yönünden yerinden yönetim, teknik ve uzmanlık niteliklerinden dolayı, bazı kamu hizmetler inin
merkezi teşkilattan ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar tarafından görülmesidir. Bir görüşe
göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların belli bir kamu hizmeti görmedikleri, sadece belirli
alanların etkinliklerini düzenleyen, izleyen, denetleyip yaptırım uygulayan kuruluşlar olduklar ı
dile getirilmiştir (Günday, 2001: 76). Yine öğretideki bazı görüşler, bu kurumlar belli bir kamu
hizmeti icra etmek için kurulmadıklarını, sadece kolluk yetkisini kullanarak özel kolluk faaliyetini
gerçekleştirdiklerini savunmaktadırlar (Tan, 2000: 15). Bu kurumların hizmet yönünden yerinden
yönetim sayılmamalarının sebebini bu şekilde açıklamak doğru olmaz. Çünkü kamu hizmeti için
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yapılan faaliyetin kamuya yararlı bir hizmet olmasını yeterli görmek gerekir. Bu kurumların da
yerine getirdikleri fonksiyonlar esasında kamu yararı taşımaktadır. Dolayısıyla, kamu hizmeti icra
etmektedirler. Devlete verilen hizmet yükümlülüğünü devlet adına yerine getirmektedirler.
Hizmet yönünden yerinden yönetimler üzerinde de idari vesayet denetimi bulunmaktadır. Oysa
düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinde böyle bir denetim mekanizması olmadığı gibi,
yaptırım uygulayabilen ve bağımsızlık gibi kendilerine has özellikleri olan kurumlardır (Aslan,
2010: 41). Ayrıca, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının organlarının Yürütme
Organı tarafından işbaşına getirilip, aynı yöntemle görevden alınabilmeleri sebebiyle bağıms ız
olmamalarına karşılık; düzenleyici ve denetleyici kurumların üyeleri genelde görev süreleri
dolmadan Yürütme Organı tarafından görevden alınamazlar (Günday, 2011: 575). Bu sebeplerle
hizmet yönünden yerinden yönetimlere dahil edemediğimiz bu kurumları bunlardan ayrı bağıms ız
idari kurumlar sınıflandırmasına tabi tutmak daha yerinde olacaktır (Ulusoy, 1999: 9). Zaten bu
kurumların özerk değil de bağımsız idari otorite olarak adlandırılmasının nedeni buradan
kaynaklanmaktadır. Özerk olanlar, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları ve yer
yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Buradaki özerklik sadece idari açıdan anlam ifade
etmekte olup ayrı bir tüzel kişilik ve ayrı bir bütçeyle karar alabilmeyi içerir. Oysa bağımsızlık
daha geniştir. Merkezi idareyi, siyaseti ve bürokrasinin tamamını dışlar (Kavruk, 2009: 132-133).
Bağımsızlıkta kurumla merkezi idare arasında bir bağ söz konusu değilken özerklikte, özerk
kurum ile merkezi idare arasında bir vesayet ilişkisi mevcuttur (Yiğit, 2012). Örneğin Anayasa’nın
138. maddesiyle anayasal güvence altına alınmış olan yargı bağımsızlığı, bağımsızlık kavramının
tanımına uygun düşmektedir. Çünkü hiçbir organ, mercii ve kişinin mahkemelere emir ve talima t
veremeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı açıkça belirtilmiştir.
2.2.2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Denetimi
Düzenleyici ve denetleyici kurumların en önemli özelliklerinden birisi, bu kurumların gerek idari
vesayet gerekse hiyerarşik denetime tabi olmamasıdır. Bilindiği gibi idari vesayet, devletten ayrı
tüzel kişiliklere sahip yönetim birimlerinin merkezi idare tarafından denetlenmesi anlamına
gelmektedir. İdari vesayet denetimi istisnai bir yetki olduğu için, kanunda açıkça gösterilme ye n
bir alanda idari vesayet denetimi yapılmaz. Hiyerarşi ise, aynı tüzel kişilik içerisindeki ast-üst
ilişkisinden kaynaklanan bir denetimdir (Yıldırım, 2012: 28-30). Düzenleyici ve denetleyic i
kurumlar devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu için, bunlara merkezi yönetim
tarafından hiyerarşik denetim uygulanamaz.
Hem idari vesayet hem de hiyerarşi aslında Anayasa’nın 123. maddesinde belirtilen “idarenin
kuruluş ve görevleriyle bir bütün olması” ilkesinin sağlanması için kullanılan araçlardır. İdari
yapının başındaki birimlerin, bu kurumlar üzerinde tipik vesayet ve hiyerarşi denetimini
kullanamadıkları için bu kurumların idarenin bütünlüğü ilkesini zedelediğini ve bunun da
yürütmenin içinde siyasi otorite tarafından denetlenemeyen bir grup yaratması sebebiyle meşr uluk
sorununu gündeme getirdiği savunulmaktadır. Çünkü atanmış memurların seçilmişler tarafında n
denetlenmesi parlamenter sistemin vazgeçilmezidir. (Ulusoy, 2004: 141).
Bu kurumlar, kuruluş kanunlarında belirtildiği üzere bazı bakanlıklarla ilgili veya ilişkili kuruluş
olarak ilişkilendirilmişlerdir. Esasında, hukukumuzda ilgili ve bağlı kuruluş kavramlar ı
tanımlanmış olmakla beraber, ilişkili kuruluş kavramının tanımı yoktur. Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın 3. maddesinde de ilişkili bakanlığın
“düzenleyici ve denetleyici kurumların Bakanlar Kurulu ile ilişkilerine aracılık etmek ve bu Kanun
çerçevesinde belirlenen yetkileri kullanmak üzere kurumun kuruluş kanununda öngörüle n
bakanlığı” ifade ettiği belirtilmiştir. Ulusoy’a (1999: 11) göre, kurumların kuruluş kanunlarındak i
ilişkili bakanlık düzenlemesinin; idarenin bütünlüğü ilkesinin sağlanması nedeniyle getirildiği, bu
kurumlar üzerinde bir çeşit denetim mekanizması olduğu ve hukuka aykırı işlemleri nedeniyle
ilişkili bakanlık tarafından yargı mercilerine götürülme yetkisi tanıdığı iddia edilebilir. Günday’a
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(2001: 73) göre, ilişkili deyimi bu kurumların görev alanları sebebiyle ilişkide bulunduk lar ı
bakanlığı ifade etmek için kullanılmıştır ve bu bakanlıklara da bu kurumları denetleme yetkisi
verilmemiştir. Karacan’a (2001: 38) göre ise bu ilişkilendirmenin, kurumlar üzerinde idari vesayet
denetimini çağrıştırdığını, bu bağlantının yasalardan çıkarılması gerektiğini ve bu kurumların, en
yüksek icra makamı olan Başbakanlık ile temas içinde olmalarının yeterli olacağını
savunmaktadırlar. Bu kurumların kanunlarında kullanılan “ilişkili bakanlık” ifadesinden, bu
kurumların o bakanlıklara bağımlı olduğu sonucuna varılmaması gerekir. Bu ifade, daha çok bu
kurumların faaliyet alanlarıyla ilgili olan bakanlıkları belirtmek için kullanılmıştır. Zaten ilişk ili
bakanlıkların bu kurumlar üzerinde hiç bir denetim yetkisi yoktur (Günday, 2001: 75). Anayasa
Mahkemesi TAPDK ile ilgili verdiği bir kararda, “ kurumun, Devlet Bakanlığı ile olan ilişkisi
nedeniyle merkezi idareden tamamen bağımsız olmadığı, idarenin bütünlüğüne dahil edildiği”
sonucuna varmıştır6 . Yine Anayasa Mahkemesi RTÜK ile ilgili bir kararda, “Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu'nun özerk ve tarafsız bir kamu tüzelkişiliği olmasına karşın, tümüyle idareden ayrı
düşülmesinin de olanaklı olmadığına” karar vermiştir7 . Görüldüğü gibi Yüksek Mahkeme, bu
kurumların, idarenin dışında düşünülemeyeceği ve idarenin bütünlüğü ilkesini bozmadığı
düşüncesindedir.
İdari vesayet ve hiyerarşinin idarenin bütünlüğünün sağlanması için kullanılan tek araç olduğu
söylenemez. Çünkü bu husus Anayasa’da açıkça belirtilmemiş, öğreti tarafından kabul edilmiştir.
Bu nedenle; söz konusu kurumların kararlarının denetimi konusunda, ilişkili bakanlığın bu
işlemlere karşı hukuka aykırılık iddiasıyla iptal davası açarak da idarenin bütünlüğünün
sağlanabileceği iddia edilmektedir (Günday, 2001: 77; Ulusoy, 1999: 11). Düzenleyici ve
Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın 9. maddesinde belirtilen “kurulun düzenle me
ve denetleme mahiyetindeki kararları, tekemmül etmesinden itibaren en geç üç iş günü içinde
ilişkili bakanlığa gönderilir. İlişkili bakanlık kurul kararlarına karşı süresi içinde iptal davası
açabilir” ifadesi de bu görüşü destekler niteliktedir. Yani, idari vesayet her ne kadar merkezi idare
ile yerinden yönetim kuruluşları arasında bütünlüğü sağlayan hukuki bir araç olsa da, idarenin
bütünlüğünü sağlayan tek araç olduğu söylenemez. Yargısal denetim gereğince bu kurumlar ın
ilişkili bulundukları bakanlıklar tarafından, iddia edilen hukuka aykırılıklar ileri sürülerek iptal
davası açılabilir (Günday, 2011: 576).
Bu kurumların bağımsızlığını sağlamaya yönelik alınan idari vesayete tabi olamayacakları gibi
düzenlemeler, bu kurumların denetlenmesine engel değildir. Her ne kadar bağımsız da olsalar bir
takım denetimlere tabi olmaları gerekir. Bu kurumların merkezi teşkilatın hiyerarşik yapısında n
ayrılmış olmaları onların hiç bir gözetim ve denetim altında olmayacakları anlamına gelmez.
Bağımsızlıktan anlaşılması gereken, kurumun siyasi erke karşı bağımsızlığından ziyade,
personelin siyasi erke karşı bağımsızlığıdır (Erkut, 2001: 84). “İdari” nitelikteki bu kurumlarında n
da tüm eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi olduğundan şüphe yoktur. Çünkü bu
kurumların organlarının yaptıkları işlemler “idari işlem niteliğindedir”. Anayasa’nın 125.
maddesinde yer alan “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” ifadesi
gereği, merkezi yönetim bu kurumların eylem ve işlemlerini yargıya götürme yetkisine sahiptir.
Örneğin Fransa’da bu yetki, sınırlı biçimde kullanılmaktadır. Sadece bariz bir değerlendirme veya
takdir hatası olması halinde işlem ve kararları iptal etmektedir. Bunun da temel nedeni olarak bu
kurumların bağımsız olmaları ve yaptıkları faaliyetlerin teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmes i
sebebiyle yaşanan zorluktur. Ancak bu kurumların üzerinde herhangi bir idari denetim
bulunmadığı için tek denetim yargısal denetimdir, bunun da sınırlanmaması gerekir. Ayrıca
idarenin bütünlüğünün sağlanması açısından da bu denetim önemlidir (Günday, 2001: 78-79). Bu

6
7

Anayasa Mahkemesi, 20.11.2003 Tarih, E. 2002/32, K. 2003/100 sayılı karar.
Anayasa Mahkemesi, 21.09.2004 Tarih, E. 2002/100, K. 2004/109 sayılı karar.
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kurumlar üzerindeki etkili bir yargısal denetimle, kurumların denetimine ilişkin birçok sakınca
giderilmiş olur.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafında n
denetlenebileceği kabul edilmektedir. Bilindiği gibi; Anayasa’nın 108. maddesindek i
düzenlemeye göre, “İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve
geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet
Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu
kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve
denetlemeleri yapar. Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev
alanı dışındadır…” Esasında bu denetim, düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına
ters düşmektedir. Çünkü bu kurul, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta,
Cumhurbaşkanı’nın isteğiyle harekete geçmekte ve üyeleri de Cumhurbaşkanı tarafında n
atanmaktadır. Yürütmeye bu denli bağımlı olan DDK’nın denetiminden düzenleyici ve denetleyic i
kurumların çıkarılması daha yerinde olur. Nitekim Karacan’a (2001: 56) göre, Anayasa’nın
yürürlüğe girdiği tarihlerde bu bağımsız kurumlar geleneği oluşmadığı için bu kurumlar denetim
dışında bırakılmamışlardır. Ancak yeni bir düzenlemeyle silahlı kuvvetler ve yargı organları gibi,
bu kurumlar da denetim dışında bırakılmalıdır.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Mali Bağımsızlığı
Düzenleyici ve denetleyici kurumların mali yönden de bağımsızlıkları bulunmaktadır. Bu
kurumlar, kendi özel bütçelerine sahip olup elde ettikleri gelirleri, giderleri için kullanmaktadır lar.
Bu sebeple kendi işlem ve eylemlerinden doğacak zararları da kendileri tazmin etmek
zorundadırlar (Kestane, 2002: 42). Ayrıca, kendilerine ait bütçeleri olması, bu bütçeleri keyfi ve
sınırsız bir özgürlükle hazırlayıp kullanma yetkisi vermez. Bu kurumlar da bir takım esas ve
kriterlerle bağlıdır (Erkan, 2011: 171).
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu bu kurumları, düzenleyici ve denetleyic i
kurumlar adı altında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri olarak kabul etmiştir. Ayrıca
bunların bütçelerini merkezi yönetim bütçesinin bir türü olarak “düzenleyici ve denetleyic i
kurumlar bütçesi” olarak adlandırarak, kendi kuruluş kanunlarında ifade edilen mali özerklikler ini
sınırlandırmıştır (Günday, 2011: 576).
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı’nın kurumun bütçesini
düzenleyen 23. maddesine göre, “ Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Kurum
bütçesi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde belirlenen usul ve
esaslara göre hazırlanır ve kabul edilir. Kurum gelirleri bir bankada açılacak hesapta toplanır.
Kurumun gelirleri ile giderleri arasındaki olumlu fark, kurum bütçesinde öngörülen harcamalar
dikkate alınarak, her üç ayda bir en geç izleyen ayın on beşine kadar hazineye aktarılır. Ancak,
gereken durumlarda genel bütçeden kuruma aktarma yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu
düzenlemeyle kurumun mali açıdan baskı altında tutulmak istendiği söylenebilir (Türkkan, 2005:
2).
Bu kurumlar için mali denetim mekanizmaları da öngörülmüştür. Rekabet kurumu ve
telekomünikasyon kurumu Sayıştay denetimine, enerji piyasası kurumu ve şeker kurumu
başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetimine, Sermaye Piyasası kurulu ise bağlı olduğu
Bakanlığın denetimine tabi tutulmuştur. Kendilerine ait kaynaklar ve bütçe ödenekleriyle beslenen
bu kurumların harcamalarını açıklamak kendilerini temize çıkarmaları gerekmektedir (Atay, 2006:
269). Ancak, denetime ilişkin düzenlemelerde de ortak düzenleme olmalıdır. Aynı statüde buluna n
kurumların farklı farklı birimler yerine ortak belli bir birim tarafından denetlenmesi ve bu
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kurumlara kuralların homojen şekilde uygulanması zorunluluktur. Ayrıca aynı amaca hizmet eden
kurumlara bazı konularda ortak hükümler uygulamak gerekir (DDK, 2010: 382; Tan, 2000: 25).
Bu amaçla hazırlanan söz konusu Tasarı’nın denetim başlıklı 24. maddesine göre kurumların iç
denetimi başkan; dış denetimi ise Sayıştay tarafından yapılır.
Anayasa’nın 160. maddesi ve Sayıştay Kanunu’nun 4. maddesi gereği, merkezi yönetim bütçesi
içindeki kamu kurumları Sayıştay denetimine tabidir. Yani bu durumda aslında tüm düzenle yic i
ve denetleyici kurumlar kanunlarında belirtsin veya belirtmesin Sayıştay tarafından denetlenebilir.
Ancak kurumların kendi kanunlarında başka denetim mekanizmalarına da yer verilebilir. Örneğin
EPDK’nın ilgili Kanunun 8/d maddesinde denetim konusunda Başbakanlık Denetleme Kurulu’ na
da yetki verildiği görülmektedir. Yani bu durumda Sayıştay denetiminin yanında bu kurulun da
denetim yapması mümkün kılınmıştır (Sever, 2015: 232).
2.2.4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Yönetiminin Seçimi ve Çalışma Usulü
Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari açıdan bağımsızlığı için esas önemli olan organlarının
bağımsızlığıdır. Çünkü bu kurumların bağımsızlığını sağlayacak olan, bu kurumların organlarını
oluşturan kurul üyeleridir. Bu kapsamda, kurul üyelerinin seçiminin politik esaslara göre
belirlenmesi, üyelerin görev süreleri dolmadan görevden ayrılmaları (istifa, emeklilik gibi),
üyelerin görev süresi, bu kurumların finansal ve personel kaynakları gibi konular organlarının
bağımsızlığı açısından büyük önem arz etmektedir (Thatcher, 2002: 959, Gilardi ve Maggetti,
2010: 4).
Kurul üyelerinin atanması usulünde ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de bir standart
oluşturulmuş değildir (Erkan, 2011: 184). ABD, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde bizdeki
RTÜK örneğinde olduğu gibi siyasi partiler arasında dengeli temsile olanak verecek şekilde usuller
geliştirilmiştir. Avrupa’nın çoğu ülkesinde ve Japonya’da ise atama hükümet tarafından veya ilgili
Bakan tarafından yapılmaktadır (Karacan, 2001: 18; Tan, 2002: 24).
Ülkemizde de bu kurumların karar organları olan kurulların oluşturulması konusundaki yetkinin
genelde Bakanlar Kurulu’na tanındığı görülmektedir. Bu durum, siyasi etkiye çok açık olduğu ve
bağımsızlıklarına gölge düşürdüğü sebebiyle oldukça eleştirilmektedir. Bakanlar kurulu tarafında n
yapılan atamalarda, bu atama, doğrudan Bakanlar Kurulu’nca yapıldığı gibi (EPDK), ilgili
Bakanlığın teklif edeceği kişiler arasından da yapılabilmektedir (BDDK). Ayrıca, siyasi olmayan
kurumların gösterecekleri adaylar arasından da seçim yapılmaktadır (SPK). Ancak bu yöntemler in
hiçbirisi esasında, bu kurumların organlarının bağımsızlığını tam olarak sağlamamaktadır. Bu
kurullara üye seçmede, mesleki ve teknik bilgiye ağırlık vermek daha yerinde olacaktır. Çünkü bu
kurumlar uzmanlık gerektiren alanlarda düzenleme ve denetleme yapma amaçlı kurulmuşlard ır.
Kurumun faaliyet gösterdiği alanda yeterli donanıma sahip olmak, seçilebilmek için bir şart
olmalıdır. Eğer bu sağlanırsa, üyeler politikacıya göre teknik anlamda daha bilgili ve tecrübeli
olacakları için aralarındaki bilgi asimetrisinden faydalanıp bağımsız hareket etme olanağı bulabilir
(Karacan, 2001: 17). Ayrıca, gerekli donanıma sahip ve tarafsızlıkları kabul görmüş hakim,
öğretim üyesi gibi meslek gruplarından da üye veya başkan seçmek bu kurumlar ın
bağımsızlıklarını sağlayabilir (Tan, 2002: 24).
Tasarı’nın 5. maddesinde de Kurul üyelerinin gerekli şartları taşıyanlar arasından Bakanlar
Kurulu’nca atanacağı belirtilmiştir. Bu durumun, siyasi etkiye açık olacağı ortadadır. Ancak yine
aynı maddede Kurul üyelerinden lisans düzeyinde en az bir kişinin hukuk, bir kişinin iktisat
mezunu olması ve bir kişinin de kurumun meslek personeli veya ana hizmet birimi amiri yahut
başkan yardımcısı olarak çalışmış olmasının zorunlu olması uzmanlaşma ve teknik donanıma
sahip olma konusunda olumlu bir düzenlemedir.
Anayasa’nın 133. maddesinde RTÜK üyelerinin seçimi ile ilgili düzenleme yer almaktadır. Buna
göre, kurul üyeleri siyasi parti üyeleri oranında TBMM tarafından seçilmektedir. Bu uygula ma
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bağımsızlığı sağlamak adına Bakanlar Kurulu seçimine nazaran daha uygundur. Ancak, her bir
siyasi partinin üye sayısına bakılmaksızın hepsinin eşit sayıda aday göstermesi daha yerinde olur.
Yine bağımsızlıklarıyla bilinen Anayasa Mahkemesi ve HSYK üyelerinin seçiminde olduğu gibi
karma bir seçim usulü bu kurumlar için de benimsenebilir. Bu kapsamda üyelerin bir kısmı
TBMM, bir kısmı meslek odaları tarafından seçilebilir.
Organların bağımsızlığını sağlama yönünden, atanmalarındaki usulden daha çok görevler inde
kalma ve görevlerinden alınma şartları önemlidir. Bunu sağlamanın yollarından biri kurul
üyelerinin, görev sürelerinin dolmadan görevden alınamamalarıdır. Ülkemizde genelde bu
kurumların üyelerinin suç işleme, üyeliğe atanma koşullarını yitirme ve görevle bağdaşmayan
işlerle uğraşma gibi sebeplerle görev süreleri dolmadan görevden uzaklaştırılabilece ği
düzenlenmiştir. Bu durum objektif ölçütlere bağlandığı için yerinde olabilir. Ancak, Sermaye
Piyasası Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirmede kusur ve ihmalleri görülmesi durumunda,
Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınabileceklerini öngören düzenleme mevcuttu. Daha sonra
yapılan bir değişiklikle bu yetki yasadan çıkarılmıştır (Azrak, 2001: 25). Yani sakıncalı olan
durum, kurum üyelerinin takdir yetkisine varacak sebeplerle görevden alınmasıdır. Çünkü bu
durum üyeleri görevden alınma tehdidi altında bırakarak bağımsızlıklarına gölge düşürebilir. Bu
sebeple, kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilmesi sıkı koşullara
bağlanmalı, bu konuda takdir yetkisi tanınmamalıdır. Ülkemizdeki uygulamada genel olarak bu
sağlanmış gözükmektedir.
Kurul üyelerinin maaş durumlarını iyileştirmek gibi mali güvence yöntemleri de bu kurumlar ın
bağımsızlığını sağlamada yeterli olmasa da olumlu etki sağlayabilir. Böylece, herhangi bir menfaat
beklentisi içine girip görevlerini kötüye kullanmaları engellenmiş olur.
Kurul üyelerinin bağımsızlığı açısından önemli olan diğer bir konu da görev sürelerinin uzun
tutulması ve yeniden seçilememe ilkesidir. Buna göre, görev süresi dolan üyenin yeniden
seçilebilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. Çünkü üyeler yeni dönemde tekrar seçilebilmek
için bağımsızlıklarına gölge düşürebilecek davranışlarda bulunabilirler (Gönen, 2003).
Ülkemizdeki uygulamada görev süresi bakımından genelde 6 yıl gibi bir süre öngörülmüş tür.
Ancak üyelerin yeniden seçilme olanakları da bulunmaktadır (Tan, 2002: 25) Tasarı’nın 6.
maddesinde yer alan “Kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri altı yıldır. Süresi biten başkan ve
üyeler yeniden atanamazlar ” düzenlemesi yerinde olmuştur. Üyelikle bağdaşmayacak iş ve
yasakların da açıkça düzenlenmesi; üstelik görevleri sona erdikten sonra yapamayacakları işler
konusunda onlara birtakım yasaklar getirilmiş olması da bağımsızlıklarını sağlamaya yönelik
alınması gereken önlemlerdendir (Tan, 2002: 25). Ayrıca böyle bir önlemle, o faaliyete ilişk in
haksız rekabete de fırsat verilmemiş olur.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına ilişkin uygulamalar hakkında diğer ülke
örneklerini de incelemek gerekir. Bu kurumların oldukça bağımsız olduğu bilinen ABD’de bu
kurumların başkan ve üyelerinin seçim süreci öncelikle Başkan’ın aday göstermesi ile başlar. Daha
sonra Kongre tarafından onaylanma aşamasına geçilir. Kurul üyelerinin en fazla yarısı aynı siyasi
partiye mensup olabilir. Böylelikle dengeli bir siyasi temsil sağlanmış olacaktır (Zenginob uz,
2002: 91). Kurul başkan ve üyelerinin görevden alınması ise son derece açık ve ağır durumlar ın
gerçekleşmesine bağlanmıştır. Yani gerekçe gösterilmeden göreve son vermek mümkün değild ir
(Zenginobuz, 2002: 92). ABD’de bu kurumların bağımsızlığının yargı bağımsızlığı kadar güçlü
olduğu söylenebilir. Çünkü Devlet Başkanı’nın, kurul başkan ve üyelerini görevden alma yetkisi
yoktur (Azrak, 2001: 24-25).
İngiltere’de bu kurumların başkan ve üyeleri ilgili bakan tarafından atanır ve bunlar kendi
eylemlerinden parlamentoya karşı sorumludurlar. Bu kurumların yıllık raporlar ve hesaplar
hazırlamaları gerekmekte ve zaman zaman yaptıkları işlemleri parlamentonun ilgili komisyonu
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önünde savunmak durumunda kalabilmektedirler. Parlamentonun bu kurumların kararlarını
değiştirme yetkileri bulunmamaktadır. Bakanların belli konularda bu kurumlara yön verecek
yetkilere sahip olmalarına rağmen bugüne kadar böyle bir müdahale kaydedilmemiştir. Bu
sebeple, İngiltere’deki düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçüde siyasi müdahalede n
bağımsız olduğu söylenebilir (Parker, 1999: 118). Kurul üye sayıları, görevde kalma süreleri,
görevden alınmaları gibi hususların sektörden sektöre değişmesi sebebiyle bağımsızlık dereceleri
de farklılık göstermektedir (Eşki, 2009: 82).
Fransa’da bu kurumlar tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için bütçeleri yönünden ya Başbakan’a ya
da bir bakanlığa bağlıdırlar. Fakat onların hizmetinde olmalarını engelleyici katı düzenleme ler
mevcuttur (Atay, 2000: 68). Kurumların bağımsızlıkları ise, yeniden seçilememezlik, kamuda
görev alma yasağı, görevlerinin yenilenmesinin mümkün olmaması gibi önlemlerle sağlanma ya
çalışılmıştır (Atay, 2000: 69). Fransa’da düzenleyici ve denetleyici kurumlar her ne kadar tüzel
kişiliğe sahip olmasa da yürütme ve yasama ile hiyerarşik bir ilişki içinde değildir. Bu bağımsızlık
onları diğer idari birimlerden ayırmaktadır (Zenginobuz, 2002: 120).
Almanya’da özellikle rekabet ihlallerinin engellenmesinde görevli olan Federal Kartel Dairesi
(Bundeskartellamt), bağımsızlık özelliği kuvvetli bir kurumdur (Zenginobuz, 2002: 115). Başkan
ve üyeleri mesleki güvenceye sahip olan bu kuruma ilgili bakanlık tarafından emir ve talima t
verilemez (Azrak, 2002: 25).
İtalya’da bu kurumların idari ve mali açıdan bağımsız oldukları kuruluş yasalarında açıkça
belirtilmiştir. Kurul üyelerinin atanması Cumhurbaşkanı ve parlamento tarafından yapılmaktad ır.
Görevden alınmaları ise çok zor şartlara bağlanmıştır (Zenginobuz, 2002: 120).
Sonuç
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de serbestleşme
süreci ve özelleştirme uygulamaları ile rekabetin korunması için bazı alanlarda düzenleme yapma
amacıyla kurulmuştur. Söz konusu kurumlar özellikle ekonominin hassas ve uzmanlık isteyen
sektörlerinde faaliyet göstermektedirler.
En büyük özellikleri bağımsızlık olan bu kurumların, bağımsızlığını temin etmeye yönelik
uygulamalar da ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır. Bağımsızlık konusunda üzerinde anlaşılmış
ortak kriterler de mevcut değildir. Çünkü her ülkenin siyasi yapısı, bürokratik geleneği,
bağımsızlık anlayışı ve hukuk ilkelerine verdiği değerler farklıdır. Ancak en azından bir ülke
içinde yer alan tüm düzenleyici ve denetleyici kurumlar için ortak uygulamalar getirilmesi ve
bunların yasal çerçeveye oturtulması gerekmektedir. Türkiye’de düzenleyici ve denetleyic i
kurumların tümünü kapsayan yasal bir düzenleme söz konusu olmadığı için öncelikle yapılmas ı
gereken bu yasal zeminin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, daha önce hazırlanmış ancak
kanunlaşmamış söz konusu tasarının incelenerek bağımsızlığa ilişkin hususlarının tekrar
değerlendirilmesi ve düzenlenmesi sağlanmalıdır. Oluşturulacak bu yasal düzenlemede, bu
kurumların bağımsız oldukları ve bunlara hiçbir müdahalede bulunulamayacağı açıkça yer
almalıdır. Hatta böyle bir hükme anayasada da yer verip, bağımsızlıklarını anayasal güvence ye
almak bu kurumların bağımsızlığının daha da güçlendirir.
Ülkemizdeki düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına idari açıdan bakıldığında
önemli olan hususun, bu kurumların Türk idare teşkilatı içindeki yerleri ve kendi idari yapılar ı
olduğu görülmektedir. İdare içindeki yerleri konusunda birçok görüş bulunmasına karşın, bu
kurumların hiyerarşi ve idari vesayet denetimine tabi olmadığı göz önüne alındığında diğer
idarelerden ayrıldığı görülmektedir. Bu sebeple anayasaya yapılan bir düzenlemeyle bu
kurumların, merkezden ve yerinden yönetim kuruluşlarının yanında üçüncü bir idari oluşum olarak
yer alması bu tartışmalara son verecektir. Hiyerarşi ve idari vesayet denetiminden muaf olmalar ı
sebebiyle idarenin bütünlüğü ilkesini bozdukları da ileri sürülen eleştiriler arasındadır. Ancak, bu
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kurumlar bir bakanlıkla ilgili veya ilişkili olarak kuruldukları için bu ilkenin bozulduğu
düşünülmemelidir. Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere bu ilişkilend ir me
esasında idarenin bütünlüğünü sağlamaya yöneliktir. Bu ifadeyle ilişkili Bakanlığa, yapılan
işlemlere karşı dava açma hakkı verildiği kabul edilmelidir. Ancak “ilişkili”, “ilgili” gibi farklı
kavramlar kullanılmasında kanun koyucunun amacının aynı olduğunu düşünerek, yeni bir
düzenlemeyle ortak bir kavram tercih edilmesi yerinde olacaktır.
Bu kurumların bağımsız olmaları, onlar üzerinde hiçbir gözetim ve denetim olmayacağı anlamına
gelmemektedir. Tüm idari eylem ve işlemler de olduğu gibi bu kurumların yaptığı eylem ve
işlemler de yargısal denetime tabidir. Uygulamada, bu kurumların DDK tarafından da
denetlenebileceği kabul edilmektedir. Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilen DDK,
Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine harekete geçmektedir. Ancak, silahlı kuvvetler ve yargı
organları gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların da DDK’nın denetiminden çıkarılması bu
kurumların bağımsızlık özelliklerini daha da güçlendirecektir.
Türkiye gibi hukukun üstünlüğünü benimsemiş ülkelerde, özellikle ekonomi alanında önemli
işlevler üstlenen bu kurumların vesayet baskısından kurtularak, bürokratik yapılarının
siyasallaşmasının önüne geçilmelidir. Bunu sağlamak için de özellikle liyakat usulünün ön plana
çıkarılması gerekir. Çünkü düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına yönelik en
önemli unsur organlarını oluşturan kurul üyelerinin bağımsızlığıdır. En nihayetinde, bu kurumlar ın
bağımsızlığını sağlayacak olan kurul üyeleridir. Bu noktada üyelerin seçimi önem arz etmektedir.
Ülkemizde bu kurumların karar organlarının oluşturulmasındaki yetkinin genelde Bakanlar
Kurulu’na tanındığı görülmektedir. Bağımsızlık için en büyük tehditlerden birini oluşturan bu
uygulamanın değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun yerine, üyelerin bir kısmının TBMM ve/veya
ilgili meslek odaları tarafından seçilmesi bağımsızlıkları için daha uygun olabilir. Ayrıca bu
kurumlar, daha çok uzmanlık gerektiren alanlarda düzenleme ve denetleme yaptıkları için üye
seçiminde mesleki ve teknik bilgiye ağırlık verilmelidir. Üyelerin bağımsızlığı için görevde kalma
ve görevden alınma usulleri de önemlidir. Üyelerin, takdir yetkisi tanıyan nedenlerle görev süreleri
dolmadan görevden alınmaması gerekmektedir. Üyelerin bağımsızlığı için ayrıca, görev
sürelerinin uzun tutulması sağlanmalı ki ülkemizde genelde 6 yıllık bir uygulama söz konusudur
ve yerindedir. Ancak, siyasiler gibi seçim kaygısıyla hareket etmemeleri için yeniden atanmalar ı
önlenmelidir.
Bu kurumların bağımsızlığının sağlanmasına yönelik alınacak her türlü tedbirin yanı sıra, öncelik le
bu kurumların bağımsız olmaları gerektiği her kesim tarafından kanıksanmalıdır. Özellik le
siyasiler, bürokratlar, sivil toplum örgütleri ve çıkar grupları tarafından bu kurumlar ın
bağımsızlığına saygı gösterilmelidir. Yapılan veya yapılacak olan tüm yasal düzenlemeler ancak
bu anlayış benimsenirse anlam ifade eder ve etkili olur. Aksi halde çiğnemek için sürekli fırsat
kollanan, içi boş yazılı metinler olmaktan öteye gidemez.
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Giriş
Günümüzün son derece çalkantılı ve rekabetçi bilgi ekonomisinde organizasyonların yenilik
yapma kapasitesi önemli bir stratejik varlık ve önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak
vurgulanmaktadır (Jiménez-Jiménez ve Sanz-Valle, 2008; Salim ve Süleyman, 2011). Bu avantajı
ortaya çıkaracak en temel nokta olan “yeni bir fikir” üretme ise yetenekli insan kaynağına
dayanmaktadır. Firmalar yeni ürün, yeni süreç ve / veya yeni yönetim uygulamaları geliştir ip
ortaya koyduğunda, esnek, risk alabilen ve belirsizliğe tolerans gösteren yenilikçi ve yaratıcı
çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar (Chen ve Huang, 2009). Rekabeti kendi lehine çevirmek isteyen
örgütlerin yetenekli çalışanlara ulaşmak için verdiği mücadeleler “Yetenek savaşları”, “yetenek
kıtlığı”, gibi ifadeler ile literatürde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır (Axelrod vd., 2001, Akar ve
Balcı, 2015). Bu noktada yüksek potansiyelli bir yetenek havuzunun geliştirilmesi, farklı
konumlardaki anahtar pozisyonların belirlenmesi ve bu rolleri doldurmak için yüksek performans
gösteren çalışanların geliştirilmesine olanak sağlayan sistematik faaliyetler ve süreçler olarak
tanımlanan yetenek yönetimi kavramı işletmelerde gittikçe önemli hale gelmektedir (Collings ve
Mellahi, 2009). Akademik alanda yapılan bazı çalışmalar yetenek yönetimi uygulamaları ile
örgütsel yenilik ve yenilik performansı arasında yakın ilişkiler bulmuşlardır (Collings ve Mellahi,
2009; Şahin, 2015).
Bu bağlamda üniversiteler yetenek organizasyonunun olağanüstü bir örneğidir. Bir yükseköğretim
kurumunda yüksek nitelikli akademik personelin varlığı, eğitim programlarının ve akademik
araştırmaların kalitesi, üniversitelerin itibarı ve bir bölgedeki bilgi birikimi için son derece
önemlidir. Özellikle Avrupa’da üniversiteler, küresel bilgi ekonomisinde Avrupa’nın konumunun
güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir (Enders vd., 2011).
Bu makalede öncelikle yetenek yönetimi ve yenilik performansı kavramları literatürden edinile n
bilgiler ışığında açıklanmış, daha sonra yetenek yönetimi ve yenilik performansı arasındaki
ilişkiye dayalı alanyazında yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Son olarak da akademisye nler
üzerinde yetenek yönetiminin yenilik performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
1.Kavramsal Çerçeve
1.1.Yetenek Yönetimi
Yetenek yönetimi, bir işletmede şimdiki veya gelecekteki örgütsel gereksinimlerin karşılanmas ı
için, gerekli beceri ve davranışları olan insanların işe alınmasını, geliştirilmesini ve elde
tutulmasını sağlayan entegre stratejilerin veya sistemlerin uygulanması olarak tanımlanab ilir
(Abraham, 2011; Atlı, 2012). Yetenek yönetimi stratejik iş hedeflerine dayalı olarak doğru kişiler i
doğru işlerle doğru zamanda bir araya getirmeyi amaçlar (Schweyer, 2004, s.38).
Çırpan ve Şen (2009, s.110), yetenek yönetimini bir şirketin hedeflerine ulaşabilmesi ve
zorluklarla baş edebilmesi için ihtiyacı olan yetenekler ile sahip olduğu mevcut yetenekler
arasındaki açığı sistematik olarak kapatmaya olanak veren, merkezinde “insan kaynağını”
bulunduran bir yönetim süreci olarak tanımlamaktadır. Yetenek yönetimi sayesinde,
organizasyonda “yetenek” olarak düşünülen insanlara ulaşılma fırsatı sağlanır (Likierman, 2007).
İş dünyasının merkezinde organizasyonun etkinliğini artırma ihtiyacı vardır. Bu etkinliği sağlama
adına şirketler için bazen sermaye, bazen makineler önem kazanmıştır. İş dünyasında çalışanlar
yıllarca farklı değerlerle uyumlaştırılmış, kimi zaman bir üretim faktörü kimi zaman insan kaynağı
olarak tanımlanmıştır. Günümüzde işgörenlere daha fazla değer verilmesi, onların “yetenek
çalışanı” olarak isimlendirilmesi ve her başarılı şirketin arkasında yetenekli çalışanların olması
“yetenek yönetimi” kavramının gelişmesini sağlamıştır (Kehinde, 2012, s.178).
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Özellikle küresel firmalarda üst düzey yöneticiler ve yüksek potansiyelli insanlar kilit rol oynar
(Scullion ve Collings, 2006; Scullion ve Starkey, 2000). Martin ve Hetrick’e (2006) göre bilgi
ekonomisi gelişmeye devam ettikçe "olağanüstü yetenek" değeri de önemli olmaya devam
edecektir. Günümüzün modern, rekabetçi ve bilgiye dayalı iş ortamı içerisinde, hem ulusal hem
de uluslararası sınırlar arasında iş gücü hareketliliği çok yüksektir. Böyle bir ortamda
organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri (Kehinde, 2012) ve hedeflerine ulaşabilmeleri için
gerekli yeteneğin cezbedilmesi, elde tutulması ve geliştirilmesine yönelik stratejik ve sistematik
bir yaklaşım olan yetenek yönetimi konusuna ağırlık verilmesi gerekir (Bahadanlı, 2013).
Örgütler, iki tip yaklaşıma göre yetenek yönetimi stratejisi oluşturmaktadır (Hatum, 2010).
Birincisi örgütte belli bir grubun yeteneğine odaklanan stratejidir. Bu strateji ile çoğunlukla A
grubu olarak nitelenen, yüksek performanslı, becerileri ve yapabilirlikleri yüksek olan gruba
odaklanarak yetenek yönetimi programı oluşturulur. İkinci yaklaşım olan bütüncül yaklaşıma göre
ise belli bir kesime değil, örgütün tüm düzeylerinde yer alabilecek yetenekli işgörenlere odaklanılır
(Sweem, 2009). Bazı yetenek yönetimi uygulamaları yetenek açığını kapatmaya yönelik
programlar halinde, bazıları gelecekte ihtiyaç duyulacak liderlik ve yönetici ihtiyacını karşılama ya
yönelik “yetenek havuzu” oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Bazı uygulamalar ise örgütün
tümünün yeteneğinin geliştirilmesine yönelik bir stratejik yönetim yaklaşımı ile yürütülmekted ir
(Akar ve Balcı, 2015).
Bu konuda çalışmalar yapan bilim adamlarından Ooi (2009, s.138) yetenek yönetimini üç aşamada
incelemiştir: Bul-Geliştir-Tut (Şekil 1). Yeteneği bulma adımı, işletmelerin genç insanla rda n
seçkin bir grubu bulmasını gerektirir. Yeteneklerin bulunması iç ve dış kaynaklardan
gerçekleştirilmektedir. Yeteneklerin iç kaynaklardan temin edilmesi performans değerleme
neticesinde sağlanabilir. Dış kaynaklardan temin ise daha masraflı olup uzun dönemli çalışma lar ı
gerektirir. Yeteneği bulma adımı tamamlandıktan sonra yeteneklerin geliştirilmesi yaklaşımı bir
sonraki adımdır. Burası seçilmiş olan yetenek havuzunun geliştirilmesinin ve iyileştirilmesinin yer
aldığı adımdır. Yeteneği bul adımında olduğu gibi, ikinci adım olan yeteneğin geliştirilmesi adımı,
yeteneğin elde tutulması adımının ne kadar başarılı olacağını belirleyecektir. Son adım ise
yeteneklerin tutulması adımıdır. Elde tutmanın önemli unsurları olan ödüllendirme, gelişim
fırsatları sunma ve kariyer planlaması kritik süreçlerdendir (Ooi, 2009, s.151).
Şekil 1: Yetenek Çiftlik Konsepti Kapsülleri Yöntemi ve Üç Adım Yaklaşımı
BUL

Yeteneği Bul
-Yetenek
ihtiyacını belirle
-İlke ve
sorumlulukları
belirle
-Yetenekleri
kazanma
sürecini kur

Koçluk

Motivasyon

Öğrenme
E
L
D
E
T
U
T

Performans

GELİŞTİR

Kaynak: Ooi, 2009, s.141
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Yeteneği Tut
-Yeteneği elde
tutma sürecini kur
-Yaşam boyu
sürekli öğrenmeyi
ve yüksek
performans
kültürünü teşvik
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Yetenek yönetimi ile ilgili literatürdeki çalışmalarda; Altınöz ve Çöp (2012) örgütsel sessizliğin
yetenek yönetimi üzerine etkisini, Devine (2009) yetenek yönetiminin örgütsel performansa
olumlu katkılarını, Erçokses (2009) bir finans örgütünde yetenek yönetiminde eğitim ve geliştir me
uygulamalarını, Karalar (2008) çok uluslu bir firmada, yetenek yönetiminin çalışan performans ı
üzerindeki etkilerini, Ceylan (2009) bir iletişim örgütünde yetenek yönetimi uygulamalar ını,
Barron (2008) yetenekli insanların nasıl çekilebileceği ve elde tutulabileceğini, Baum (2008)
yönetimsel ve gelişimsel yetenek yönetimi kavramlarını, D'Annunzio-Green (2008) yetenek
yönetimi etrafında toplanmış verilerle, zorluklar ve fırsatlar hakkında yöneticilerin bakış açılarını,
Kollsrud (2008) orta düzey yöneticilerin yetenek yönetimi ile ilgili algılamalarını incelemiştir.
Brooke ve Matthews (2012) küresel rekabetle baş edebilme ve yetenek yönetimi arasındaki
bağlantıya dikkat çekmiş, Ashridge yönetim ve iş eğilimleri indeksi tarafından 800’den fazla
yönetici örneklemi üzerinde yapılan bir araştırmada yöneticilerin %66’sının küreselleş me
surecinde en fazla karşılaştıkları en büyük sorunlarından biri olarak yetenek yönetimine
ihtiyaçlarını ifade ettiğini vurgulamıştır (Cheese vd., 2008). McDonnell vd.,
(2010)
260 uluslararası şirket üzerinde yaptıkları araştırmada küresel yetenek yönetimi faktörlerinin ne
olduğunu araştırmıştır. Stahl vd. ise (2012), etkili yetenek yönetiminin ilkelerini ortaya koymuş
ve bu ilkeleri; strateji ile uyuşma, kurum içi uyum, kültürel yerleşiklik, yönetimin katılımı, yerel
ve küresel ihtiyaçlar arasında bir denge kurma ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olma
olarak belirlemiştir.Yetenek yönetimi üzerine yapılan çalışmalar
genellikle İnsan
Kaynakları uzmanları ve yöneticiler üzerine yapılmıştır (Stahl vd., 2012). Sadece birkaç çalışma
yetenek yönetimini çalışanların bakış açısıyla incelemiştir (Björkman vd., 2013; Dries ve
Pepermans, 2007).
1.2. Yenilik Performansı
Yaratıcılıkla ilgili tanımlar bir bütün olarak ele alındığında yaratıcılığın genellikle “orijina l
düşünme”, “yenilik yapma”, “risk alma”, “farklılık yaratma”, “bilinenin ötesine geçme”, “alışılmış
olanı terk etme” ve bunları bir ölçüde “diğerleriyle paylaşma” süreci olduğu anlaşılmaktadır. Bu
süreçte bilinene, tekrara, alışılmışa, kurallara ve sınırlara yer olmadığı görülmektedir (Balay vd.,
2015). İnovasyon kavramı Türkçeye yenilik olarak çevrilmekle beraber, aslında daha önce hiç
yapılmamış bir şeyin ortaya çıkarılması durumu yenilik, daha önce başka bir yerde yapılmış olan
bir şeyin ilk defa bir endüstri kolu veya işletmede kullanılması da inovasyon olarak kabul edilebilir
(Örücü vd., 2011).
Yenilikçilik, bireysel, takım, örgüt, sanayi ve toplum düzeyinde değer yaratan, maliyetleri düşüren
ve rekabeti kontrol altına almayı sağlayan bir olgudur (Chang ve Lee, 2008). Drucker’e göre
örgütün sahip olduğu kaynaklardan yeni kapasiteler üreterek zenginlik yaratan araçtır (Gorman,
2007). Yenilik; verimliliği artırır, rekabet avantajı sağlar, ödemeler dengesine katkı sağlar, sosyal
sorumluluk bilincini olumlu etkiler, müşteri sadakati sağlar, kurumsallaşmayı destekler ve ARGE’ye yöneltir (Bozkurt, 2015).
Bir işletmede yenilik ve yaratıcılığı etkileyen, yenilik odaklılık, amaç ve hedeflerin çalışanla rca
paylaşılması, yaratıcı takımların oluşturulması, üst yönetimin yaratıcı fikirleri desteklemesi, bilgi
akışı ve açık iletişim, çalışanlara işleri ile ilgili gerekli özerklik ve esnekliğin sağlanması gibi
faktörler ne ölçüde artırılır, zaman ve iş baskısı, katı kurallar, aşırı bürokrasi, yetersiz ödül sistemi,
yetersiz kaynak dağıtımı, kararlara katılım ve inisiyatif kullanma desteğinin olmaması gibi
engelleyen unsurlar ise ne ölçüde düzeltilebilirse, işletmenin başarılı olma ve rekabet avantajı elde
etme ihtimali o kadar yükselecektir (Akdoğan ve Kale, 2011; Amabile vd., 1996; Wong ve Pang
2003). Bu konuda iyi olan örgütler, zaman içinde daha güçlü ilerleyebilecek, diğerleri ise
yaşamlarını yitirecektir (Aksay, 2011). Bununla birlikte bir ülkenin refah ve yaşam standardını
arttırmada önemli bir faktör olan üretkenlik te yenilikten olumlu yönde etkilenecektir. Bu nedenle
yenilikçilik, ülkeler için ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıd ır
(Elçi, 2006, s.31).
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Örgütler ve ülkeler açısından bu derece önemli olan yenilik performansı üzerine literatürde pek
çok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Türkiye’ de yapılan çalışmalarda; Şahin (2015), yetenek
yönetimi ve yenilik performansı ilişkisini, Bulut vd., (2013) girişimsel pazarlamanın yenilik
performansına etkisini, Özbağ (2013) örgüt ikliminin yenilik performansına etkilerini,
Avcı
(2012) öğrenme yönelimliliğinin yenilik performansı üzerine etkisini, Aksay (2011) yenilikç ilik
kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisini, Akdoğan ve Kale (2011) örgüt içi faktörler in
yenilik ve yaratıcılık performansına etkisini, Erdem vd., (2011) yenilikçilik ve işletme performans ı
ilişkisini, Yavuz (2010) işletmelerde inovasyon-performans ilişkisini, Çağlıyan (2010) ürün
yeniliğine tedarikçi katılımını, Yeşil vd., (2010) işletmelerin yenilik faaliyeti yürütüp
yürütmediklerini, hangi alanlarda yenilik faaliyetlerinde bulunduklarını, yenilik yapılan alanlarda n
hangilerinde daha fazla yoğunlaştıklarını ve yenilik yapmayan işletmelerin önündeki engeller i
incelemiştir.
Wei vd. (2011), örgütsel gelişim kültürü ve firma yeniliği bağlantısını, Miron vd. (2004) yenilikç i
örgüt kültürü ve yaratıcılık etkileşiminin yenilik performansına etkilerini, Collins ve Smith (2006),
İKY ve inovasyon arasındaki ilişkiyi araştırmış, Subramaniam (2005), örgütsel yenilik ve örgütsel
iklim arasında önemli bir ilişki olduğunu bulmuş, Alves vd., (2007) yenilik ve stratejiler
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Ayrıca işletmenin tüm çalışanlarınca anlaşılan ve paylaşıla n
misyon ve vizyonun, yenilik ve yaratıcılığı etkileyen en önemli faktör olduğu pek çok çalışmac ı
tarafından vurgulanmıştır (Mathisen vd. 2006; Pearce ve Ensley 2004; Powell ve Dodd 2007).
Elenkov vd. (2005), stratejik liderlik ile yenilik arasındaki ilişkiye dikkat çekmiştir. Bunlara ek
olarak örgütte bilgi ve iletişim üzerine sınırlamaların yaratıcılık üzerine negatif bir etkiye sahip
olacağını ortaya çıkaran çalışmalar da mevcuttur (Basadur ve Gelade, 2006; Chang ve Lee, 2008;
Woodman vd., 1993).
1.3. Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı Arasındaki İlişki
İnovasyona yatkın bireylerin sahip olması gereken özelliklerin çok azı doğuştan gelen
özelliklerdir. Herkes, iyi birer inovasyoncu olmak için kendini yetiştirebilir. Bir şirkette yapılmas ı
gereken, tüm çalışanlarını bu özelliklere sahip olacak şekilde yetiştirmek, motive etmek ve teşvik
etmektir (Elçi, 2008).
Literatür araştırıldığı zaman yenilik performansı üzerine yetenek yönetiminin etkisini inceleye n
çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bunlardan biri Türkiye’de Muğla ilindeki konaklama
işletmelerinde yetenek yönetimi ve yenilik performansı arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin yönünü
inceleyen “yetenek yönetimi ve yenilik performansı ilişkisine yönelik konaklama işletmeler inde
araştırma” adındaki doktora tezidir. Şahin (2015) bu tez kapsamında 225 adet turizm tesisini
incelemeye almış, 360 yöneticiye anket uygulaması yapmıştır. Yapılan korelasyon analizi
neticesinde yetenek yönetimi ile yenilik performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca yetenek yönetimini uygulayan konaklama işletmeleri ile uygulama ya n
konaklama işletmelerinin yenilik performansı arasında fark olduğu bulunmuştur.
Yetenek yönetimi, personel yönetimi ve insan kaynakları yönetiminden (İKY) sonra geline n
üçüncü aşama olarak kabul edilmektedir. Taktik değil stratejik olması, güncel değil gelecekteki
ihtiyaçlara odaklanması, bölüm değil örgüt odaklı işe alım ve yerleştirme süreçlerini içermesi
yetenek yönetimini İKY’den farklı kılan yönlerdir (Akar ve Balcı, 2015, s.957). Yetenek
yönetiminin yenilik performansı üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmaların azlığı nedeniyle
çalışmamızın bu kısmında İK Uygulamaları ile yenilik performansı arasındaki ilişkileri inceleye n
çalışmalara yer verilmiştir.
Konuyla ilgili yurt içindeki çalışmalara bakıldığında; Gümüş vd. (2013), “İş dünyasında
farklılaşma ve yenilikçilik gereksinimlerini karşılamak için insan kaynakları yönetiminde bir
uygulama: Yetenek yönetimi” ismindeki araştırmada, yetenek yönetimini uygulayan bir firmada
işe alım süreçlerini, potansiyel liderlerin şirkette tutulması için bu süreçlerin nasıl kullanıldığını
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ve mevcut sistemlerin etkili olup olmadığını analiz etmiştir. Bir bankanın insan kaynaklar ı
departmanında işe alma sürecinde yetkili 65 kişiye yapılan anket uygulaması sonucu, firmanın
yetenek yönetimi çalışmalarına ilişkin uygulamaların tatmin edici düzeyde olduğu bulunmuş tur.
Ancak mevcut araştırmanın başka bir sektördeki katılımcılara uygulanması durumunda sonuçlar ın
farklı olabileceği de ilave edilmiştir.
Çankaya vd. (2013), İK stratejileri ile çalışanların yenilikçilik performansı arasındaki ilişkiyi bir
üniversite hastanesi örneğinde incelemişlerdir. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi çalışanlarından 353 kişi araştırma kapsamına dâhil edilerek anket uygula mas ı
yapılmıştır. Analizler sonucu “performansa dayalı ödüllendirme”, “stratejik eğitim” ve “takım
çalışması geliştirme” alt boyutlarının hepsi ile yenilikçilik performansı arasında pozitif yönlü ilişk i
tespit edilmiştir.
Yurt dışında konu ile ilgili yapılan çalışmalarda; Zhang vd. (2016), Çin’den 264 endüstriye l
firmadan katılımcının dâhil edildiği, “Girişimci odaklılığın ve yeterlilik temelli İKY'nin firma
performansı üzerindeki etkileri: Yenilikçiliğin arabulucu rolü” adlı çalışmalarında yenilikçiliğin,
yetenek temelli İKY uygulamalarının firma performansına pozitif etkilerini arttıran etkili bir
mekanizma olduğunu bulmuşlardır.
Donate vd. (2016), “İnsan ve sosyal sermaye gelişimi için İKY uygulamaları: Yenilik yetenekler i
üzerine etkileri” adlı araştırmalarını makine ve elektrik malzemeleri üreten 436 firmanın
yöneticileri üzerine yapmış, İKY sistemlerinin bir şirketin inovasyon kabiliyetinin geliştirilmes i
ile ilişkili olduğu fikrini destekleyici sonuçlara ulaşmışlardır.
Chowhan, J. (2016), “Kara kutuyu açma: Stratejik İKY uygulamaları, yenilik ve kurumsa l
performans arasındaki ilişkiyi anlama” adındaki çalışmasında, beceri arttırma, motivas yo n
geliştirme ve fırsatları zenginleştirme uygulamalarının, yenilik ve organizasyonel performans
üzerindeki etkilerine bakmıştır. Araştırma sonucunda beceri, motivasyon ve fırsat indeksinin ve
yenilik performansının İKY uygulamalarından önemli ölçüde etkilend iği görülmüştür.
Fu vd. (2015), “Yüksek performanslı çalışma sistemleri, profesyonel hizmet firmalarındak i
örgütsel yeniliği nasıl etkiler?” adlı araştırmada, İrlanda’da 120 muhasebe firmasından 195
yöneticiyle çalışmıştır. Araştırmacılar, inovasyon performansının iki tipi ile İKY uygula mas ı
arasında, çalışanların yenilikçi iş davranışlarının aracılık rolü için güçlü bir etki bulmuşlard ır.
Bunun yanı sıra yöneticilerin, çalışanların yaratıcı düşünce ve yeniliklerini teşvik etmek ve
desteklemek için yenilik temelli İKY uygulamalarını etkili bir şekilde benimsemesi ve uygula mas ı
gerektiğini, bu sayede firmanın yenilikçiliğinin ve performansının arttırılabilece ğini
söylemişlerdir.
Chang vd., (2011), konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalar ı ile
inovasyonun teşvik edilmesi adlı araştırmasında Çin Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 196
bağımsız otel ve restorandan veriler toplamıştır. Müşteri ile temas halinde olan çalışanlar ın
seçilmesi ve eğitilmesi gibi insan kaynakları yönetim uygulamaları ile firma inovasyo nu
arasındaki bağlantıyı incelemiş ve sonuç olarak bu uygulamaların kademeli ve radikal inovasyo nu
geliştirdiğini bulmuştur.
Ayrıca De Winne ve Sels, 2010; De Saá-Pérez ve Díaz-Díaz, 2010; Jiménez-Jiménez ve SanzValle, 2008, İKY ve firma yeniliği arasındaki doğrudan ilişkiyi, Camelo-Ordaz vd. (2011), İKY
ile örgütsel yenilikçiliğin ana sürücüsü olan bilgi paylaşımı arasındaki ilişkide çalışan bağlılığının
dolaylı arabulucu rolünü incelemiştir. Wei vd. (2011), İKY ve güçlü inovasyon arasındaki dolaylı
ilişkiyi incelemiştir.
Bu konuda çalışan araştırmacılara göre İKY uygulamaları, bilginin örgütsel öğrenimini yönetme
rolünden ötürü örgütsel yeniliği teşvik eder ve sürdürür (Fu vd., 2015). Aynı zamanda etkili İKY
uygulamaları çalışanların, bilgi, beceri ve yeteneklerini, motivasyonlarını ve onların yetenekler ini
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açığa çıkarma fırsatlarını geliştirebilir (Armstrong vd., 2010; Boxall ve Macky, 2009; Huselid,
1995).
Firmalar, inovasyon yapmak istediklerinde, yetenekli, motive edilmiş ve yaratıcı düşünceye sahip
çalışanlara ihtiyaç duymaktadır (Scarbrough,2003). Ve yine firmalar yenilikçi faaliyetle re
giriştiğinde çoğu zaman belirsizlik ve değişkenliklerle karşılaşmaktadır. Bu kapsamda yaşanan
sıkıntıların aşılması için örgütlerin, yaratıcı düşünceye sahip, esnek, risk alabilen ve belirsizliğe
karşı yüksek toleranslı olan çalışanlara sahip olması gerekir (Demirtaş, 2013; Stjernholm ve Ulhøı,
2005). Ericsson ve Charness (1997), örgütlerin yenilikçi özelliklere, sahip olduğu insan
kaynaklarının yeni ürün ve süreç yaratacak şekilde bilgi donanımlı olarak yerleştirilmesi ve bu
süreçte uzmanlaşması sonucu ulaşacağını ifade etmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
H: Yetenek yönetimi uygulamaları yenilik performansını pozitif yönde etkiler.
H1 : Yeteneğin bulunması için yapılan uygulamalar yenilik performansını pozitif yönde etkiler.
H2 : Yeteneğin geliştirilmesi için yapılan uygulamalar yenilik performansını pozitif yönde etkiler.
H3 : Yeteneğin elde tutulması için yapılan uygulamalar yenilik performansını pozitif yönde etkiler.
Şekil 2: Araştırmanın modeli

Yetenek Yönetimi
Yeteneğin
Bulunması

H1

Yeteneğin
Geliştirilmesi
Yeteneğin Elde
Tutulması

Yenilik
Performansı

H2
H3

2. Araştırmanın Metodolojisi ve Bulgular
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Tüm dünyayı etkileyen küresel değişimler ülkemizdeki tüm kurumlar gibi yüksek öğretim
kurumlarını da etkilemektedir. Rekabet şartları zorlaşmakta, üniversitelerin sayısı hızla artmakta,
değişimle baş edebilme adına üniversiteler bünyesinde yeni birimler ve bölümler açılmakta ve yeni
görev tanımları ortaya çıkmaktadır. Üniversiteler, yeni bilgiler üreten, bu suretle yenilikçiliğe yön
veren öncü kuruluşlardır ve bu performansları ile yarışırlar. Bu noktadan hareketle araştırmada
akademisyenlerin, kurumlarına yönelik “yetenek yönetimi” algıları ölçülmüş ve yetenek yönetimi
uygulamalarının yenilik performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Literatürde yetenek
yönetiminin yenilik performansına etkilerini araştıran araştırmalar yok denecek kadar azdır.
Çalışma bu konuda alanyazına bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.
2.2. Araştırmanın Yöntemi, Örneklemi ve Veri Toplama Araçları
Araştırmada tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini
etik ilkeler gereği ismi gizli tutulan iki üniversiteden akademisyenler oluşturmaktadır. 2016-2017
eğitim-öğretim yılında bahsi geçen iki üniversiteden kolayda örnekleme yapılarak 140
akademisyene ulaşılmış ve bu akademisyenler anket uygulamasına dâhil edilmiştir. Kolayda
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örnekleme bir bölge söz konusu değilse, yakın çevrede bulunan, ulaşılması kolay ve araştırma ya
katılmaya gönüllü olan bireyler üzerinde yapılan örneklemedir (Erkuş, 2013, s.122).
Akademisyenlerin “yetenek yönetimi” ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla 16 tanesi Fegley (2006),
2 tanesi Atlı (2010) ve 3 tanesi Festing vd. (2013) tarafından geliştirilen ve Şahin tarafından (2015)
doktora tezinde kullanılan “yetenek yönetimi uygulamaları algısı ölçeği” kullanılmıştır. Alt
boyutların oluşturulmasında Ooi (2009) tarafından geliştirilen, “Yetenek Çiftliği Modeli: BulGeliştir-Tut” modelinden faydalanılmıştır. “Yenilik performansı algıları” ise toplam altı soruluk
ölçekle ölçülmüştür. Bu ölçeğin 4 maddesi Calantone vd. tarafından (2002), 2 maddesi Eren vd.
(2013) tarafından geliştirilmiş ve yine Şahin (2015) tarafından doktora tezinde kullanılmıştır.
Ölçekler (1) Hiç Katılmıyorum, (2) Çok Az Katılıyorum, (3) Biraz Katılıyorum, (4) Büyük Ölçüde
Katılıyorum, (5) Tamamen Katılıyorum şeklinde beşli likert ile derecelendirilmiştir.
2.3. Bulgular
2.3.1.Demografik Bulgular
Araştırmaya katılanlar demografik açıdan incelendiğinde %59’unun kadın, %41’inin erkek olduğu
görülmektedir. Bu kişilerin %34’ü evli, %66’sı ise bekârdır. %50 oranında yüksek lisans ve yine
%50 oranında doktora mezunu olan katılımcıların, %55’i araştırma görevlisi, %10’u yardımc ı
doçent, %35’i ise doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırmaya katılanların yaş ortalamas ı
31,25’dir. Bu kişiler ortalama 7,8 yıldır çalışmaktadır.
Tablo 1: Demografik Değişkenler

Cinsiyet

Me de ni
Durum

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Kadın

83

59,3

70

50

40,7

Yüksek
lisans
Doktora

Erkek

57

70

50

T oplam

140

100

T oplam

140

100

Evli

47

33,6

77

55

Bekar

93

66,4

14

10

T oplam

140

100

Araştırma
görevlisi
Yardımcı
doçent
Doçent

49

35

T oplam

140

100

Eğitim
Durumu

Çalışma
Pozisyonu

2.3.2.Faktör, Güvenirlik ve Betimleyici İstatistik Analizi Sonuçları
Yetenek yönetimini ölçen sorular faktör analizine tabi tutulmuş, ölçek ifadelerinin üç faktör altında
toplandığı görülmüştür. Ölçeğin toplam güvenilirliği 0,937’dir. KMO ve Barlett testi sonucu
örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren KMO değeri 0,859 ve p değeri 0,000 olup 0,05 den
küçük ve anlamlıdır. Yeteneği bulma alt boyutunun α güvenirlik katsayısı 0,832, yeteneği
geliştirme alt boyutunun α güvenirlik katsayısı 0,822, yeteneği tutma alt boyutunun α güvenir lik
katsayısı ise 0,801’dir. Cronbach’s Alpha sorular arası korelasyona bağlı uyum değeridir ve bu
değer 0,70 ve üstü olduğunda ölçeğin güvenilir olduğu kabul edilir. (Durmuş vd., 2013, s.89).
Yeteneği bulma alt boyutunun açıklayıcılığı %46, yeteneği geliştirme alt boyutunun açıklayıcılığı
%24, yeteneği tutma alt boyutunun açıklayıcılığı %11 olup ölçeğin toplam açıklama oranı
%71’dir. Faktör yükleri 0,417 ile 0,900 arasında değişmektedir.
Yenilik performansını ölçen sorulara yapılan faktör analizi sonucu bu soru grubunun tek bir
boyuttan oluştuğu ve açıklayıcılık oranının %73 olduğu bulunmuştur. Bu ölçeğe ait KMO değeri
0,790, p değeri 0,000’dır. Elde edilen tek boyuta uygulanan güvenirlik analizi sonucu α güvenir lik
katsayısı 0,920 olarak bulunmuştur. Bu tek boyuta ait faktör yükleri 0,561 ile 0,872 arasında
değişmektedir.
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Yapılan betimleyici istatistik sonucu çalışmaya katılanlar Yetenek Yönetimi Algısı Ölçeği’nde en
yüksek puanı “3,40” ortalama ile “Çalıştığım kurum büyüyüp geliştikçe yaratılacak boş
pozisyonları belirler” ifadesine vermiştir. Bu ifadeyi 3,16 ortalama ile “Çalışanların işletme ye
katılmak istemelerini sağlayacak bir kültür yaratır” ifadesi takip etmiştir. En düşük puan ise 2,16
ortalama ile “Yetenekli çalışanları bulmak için interneti kullanır” maddesi almıştır. Ortalamala ra
boyut bazında bakıldığında yeteneği bulma boyutu 2,82, yeteneği geliştirme boyutu 2,76, yeteneği
tutma boyutu ise 2,43 puan almıştır. Ölçek maddelerinin çoğunun ve ölçek boyutlarını n (16/21)
3’den düşük puanlar alması yetenek yönetimi uygulamalarının akademisyenler tarafından düşük
algılandığının bir göstergesidir. Akademisyenler tarafından çalıştıkları kurumun yenilik
performansı da 2,87 ile düşük olarak algılanmaktadır.
Tablo 2: Faktör Analizi ve Ortalamalar
Faktörün
Adı

Soru ifadesi

Bulma

Yetenekli çalışanları bulmak için interneti
kullanır.

2,16

1,42

,823

Yetenekli çalışanları keşfetmek için lisans
öğrencilerine yönelik çalışmalar yapar.

2,17

1,16

,819

2,86

1,26

,684

Çalışanların işletmeye katılmak istemelerini
sağlayacak bir kültür yaratır.

3,16

1,46

,621

Mevcut çalışan ve işe başvuran adayların
yetkinlik seviyelerindeki farkları belirler.

3,09

1,17

,595

Yetenekli çalışanları istihdam etmek için
yatırım yapar.

2,51

1,32

,495

Kariyer gelişimi ve yükselme fırsatlarını
destekleyen politikalara sahiptir.

2,69

1,20

,900

Çalışanları işletmenin vizyonu ve misyonu
ile uyumlu hale getirir.

3,00

1,37

,891

Çalışanları yaptıkları işleri etkileyecek
kararları almaları konusunda yetkilendirir.

2,96

1,15

,714

3,04

1,32

,674

Çalışanların emeklerine değer veren bir
kültür oluşturur.

2,54

1,32

,637

Kurum büyüyüp geliştikçe yaratılacak boş
pozisyonları belirler.

3,40

1,12

,519

Her seviyedeki çalışanlar için yedek
havuzunu oluşturur.

2,19

1,08

,477

Lider geliştirme programlarını
uygulamaktadır.

2,29

1,15

,417

Sistematik olarak performans değerlemesi
yapmaktadır.

2,96

1,29

,833

Mevcut çalışanlara yaptıkları işin
gerektirdiği yeteneklere göre maaş
ayarlaması yapar.

2,56

1,29

,773

Mevcut çalışanlarına işlerini daha iyi
yapmalarına imkân tanıyacak uygun eğitimi
verir

Elde
tutma

St.
sapma

Doğru işe doğru kişileri yerleştirir.

Ge liştirme

O rtalama

2,82

2,76

28

Faktör
Yükü

Varyansın
Açıklanma Oranı
%

Güvenilirlik

46

,832

24

,822

11

,801

The Impact of Perceived Talent Management Applicatıions on Innovation Performance

En yüksek performansı gösteren çalışanları
ödüllendirir.

2,21

1,28

,684

Çalışanların yaptıkları işe şiddetle
inandıkları bir kültür yaratır.

2,37

1,24

,648

Çalışanların her gün işe gelmek için heyecan
duydukları bir ortam yaratır.

2,49

1,36

,642

Çalışanların fikirlerinin dinlendiği ve değer
gördüğü bir ortam yaratır.

2,44

1,32

,631

Çalışanların işletmede kalmayı istemelerini
sağlayacak bir kültür yaratır.

2,52

1,41

,561

2,43

Kaiser Meyer Olkin Ölçek Geçerliliği:
0,859

Toplam:

71

Barlet Küresllik Testi:
3241,312
sd: 210
,000

P değeri:

2.3.3.Korelasyon ve Regresyon Analizi Sonuçları
Yetenek yönetimi alt boyutları ile yenilik performansı arasındaki ilişkiyi test etmeye yönelik
yapılan korelasyon analizi sonucu elde edilen Pearson Korelasyon Katsayısı değerleri aşağıda
Tablo 3’de gösterilmiştir. Kesin sınırlamalar olmamakla birlikte 0,50’nin altında korelasyon zayıf,
0,50 ile 0,70 arasında korelasyon orta, 0,70 üzeri korelasyonda kuvvetli ilişkiden bahsedileb ilir
(Durmuş vd., 2013: 145). Tabloya göre bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbirleri arasında
pozitif ilişkilerin olduğu söylenebilir.
Tablo 3: Korelasyon Analizi Sonuçları Tablosu
Y.Bulma
Yeteneği Bulma

Y.Geliştirme

Y.Tutma

Yenilik Performansı

1

,728**

,782**

,702**

,728**

1

,808**

,834**

,782**

,808**

1

,807**

,702**

,834**

,807**

1

Yeteneği Geliştirme

Yeteneği Tutma

Yenilik Performansı

Korelasyon analizi sonucu ilişkiler tespit edildikten sonra hipotezleri test etmeye yönelik çoklu
doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4’ de gösterilmektedir.
Regresyon analizi, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı varsa doğru sonuç
vermemektedir. Korelasyon analizi sonucu yeteneği bulma, tutma ve geliştirme alt boyutlar ı
arasında r>7 olduğu için çoklu bağlantı olma riskine karşı değişik kriterler incelenmiştir. Öncelikle
hata terimlerinin normallik varsayımı ve serpilme diyagramlarına bakılarak sabit varyans
varsayımı test edilmiştir. Daha sonra Varyans Büyütme Faktörü (VIF) değerlerine bakılarak en
yüksek değerin 3,74 olduğu ve bu değerin 10 değerinden küçük olması dolayısıyla çoklu bağlantı
olmadığına karar verilmiştir. Bu durumda regresyon tablosu incelendiğinde, yeteneği geliştir me
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ve yeteneği tutma değişkenlerinin, yenilik performansı değişkenini % 74,80 oranında açıkladığı
görülmektedir. Alt boyutlar arasında en açıklayıcı olan yeteneği geliştirme boyutu % 52,50
oranında yenilik performansını etkilemektedir (β= 0,525). Yeteneği tutma boyutu % 38,20 ile
ikinci sırada gelmektedir (β= 0,382). Yeteneği bulma boyutu ise yenilik performansı üzerinde
önemli bir etkiye sahip değildir (p>0,05 ve β=0,063).
Tablo 4: Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu
Bağımlı Değişken: Yenilik Performansı
Bağımsız Değişkenler

Beta

t değeri

p değeri

VIF değeri

S onuç

Yeteneği Bulma

0,063

0,811

0,419

2,76

H1 desteklenmedi.

Yeteneği Geliştirme

0,525

7,189

0,000

3,09

H2 desteklendi.

Yeteneği Tutma

0,382

5,235

0,000

3,74

H3 desteklendi.

R= 0,864

R2= 0,748

Düzeltilmiş R2= 0,742

F değeri= 201,936

p değeri= 0,000
*p<0,01

3. Sonuçlar:
Dünya üzerindeki tüm işletmeleri ve kurumları etkisi altına alan değişim rüzgârı, ülkemizdek i
üniversiteleri de yakından etkilemektedir. Yeni fikirleri üretecek ve bunların hayata geçirilmes inde
öncülük yapacak olan akademisyenler, bu hızlı değişim ve rekabet şartlarında üniversiteleri ayakta
tutacak en önemli kaynaktır. Bu noktada yetenekli akademisyenleri bulma (çekme), bu
yeteneklerin açığa çıkarılmasını teşvik etme, eğitim vererek gelişme fırsatı sunma ve bu sayede
onların başka sektörlere kaymalarına engel olma gibi faaliyetleri içeren yetenek yönetimi
uygulamaları büyük önem kazanmaktadır.
Literatürde insan kaynakları yönetiminin yenilik performansı üzerine etkilerini araştıran pek çok
araştırma olmasına rağmen, yetenek yönetimi uygulamalarının yenilik performansı ile ilişkisini ve
etkilerini araştıran çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bunun nedeni, yenilik yönetimi
kavramının personel yönetimi ve insan kaynakları yönetiminden sonra gelen üçüncü aşama olması
ve literatürümüze daha yeni yeni girmesi olabilir.
Araştırma bulgularına göre, üniversitelerin yetenek yönetimi uygulamaları ve yenilik
performansları arasında pozitif yönlü yüksek bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin etki derecesine
yetenek yönetimi uygulamalarının bulma-geliştirme-tutma alt boyutları dikkate alınarak
bakıldığında, yeteneği geliştirmenin en büyük etki derecesine sahip olduğunu söyleyebilir iz.
Yeteneği tutma boyutu etki derecesi bakımından ikinci sırada gelmektedir. Yeteneği bulma boyutu
ise istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Farklılaştırılmış rekabet stratejisi ortaya koymaya
çalışan firmalar, kendilerine bu avantajı yaratacak yetenekli çalışanları kendilerine çekmek için
büyük mücadeleler vermektedir. Halbuki bizim araştırmamızın sonuçlarına göre yeteneği
geliştirmek ve tutmak yenilik performansı adına daha büyük önem taşımaktadır.
Yapılan betimleyici istatistikler sonucu, 21 soruluk yetenek yönetimi algısı ölçeğinde 16 soru 3
ortalamasının altında kalmıştır. Ortalamalara boyut bazında bakıldığında yeteneği bulma boyut u
2,82, yeteneği geliştirme boyutu 2,76, yeteneği tutma boyutu ise 2,43 puan almıştır. Bu durum
bize akademisyenlerin kurumlarındaki yetenek yönetimi uygulamalarını düşük olarak algıladığını
göstermektedir. Sonuçlar, Akar ve Balcı’ nın (2015) çalışmalarıyla benzerlikler göstermekted ir.
Çalışmanın kamu üniversitelerinde yapılması ve kamudaki işe alım, geliştirme ve ödüllend ir me
süreçlerindeki bürokratik kısıtlamalar ve mevzuata dayalı yönetim anlayışı bu sonucun ortaya
çıkmasına neden olmuş olabilir. Bu durumun başka bir sebebi de Heuer (2003)’in söylediği gibi
üniversitelerde yetenek yönetimi stratejisinin olmaması da olabilir. Üniversitelerin kendilerine ait
bir yetenek yönetimi stratejisi var ise, bu stratejinin açık ve şeffaf bir şekilde uygulanabilmesi için
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Bradley (2016)’in de vurguladığı gibi geçerli ve güvenilir ölçütlerin kullanılması ve bu
uygulamaların çalışanlarca bilinirliğinin arttırılması gerekebilir.
Çalışma az sayıda üniversiteden 140 akademisyenle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın kapsamına
daha fazla üniversiteden daha fazla akademisyenin dâhil edilmesi daha genellenebilir sonuçlar elde
etmemize olanak sağlayabilir. Ayrıca bu konuda özel üniversiteleri de içine alan çalışma lar
yapılması konu ile ilgili karşılaştırmalar yapmamıza olanak verebilir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, önceden sosyalist sistemi benimsemiş, bu sistemin çökmesinden sonra piyasa ekonomisine
geçiş yönünde karar almış seçilmiş ülkelerin, geçiş sürecinde ortaya koydukları makroekonomik performansların
karşılaştırılmasıdır. Ele alınan ülkelerin başlangıç koşulları ile birlikte piyasa sistemine yönelik olarak yapmış
oldukları reformların, ülkeler arasında ekonomik gelişim farklılıklarına neden olduğu görülmektedir. Geçiş
sürecindeki bu farklılıklara rağmen, ülkelerin yaşadıkları sorunlar, bazı ekonomik sonuçlar temelinde benzerlikler de
göstermektedir. Ülkeler arasındaki bu benzerlikler, ülkelerin geçiş sürecinde izlemesi gereken aşamaları daha belirgin
kılmaktadır. Geçiş ekonomilerinin bu süreçte, bazı makroekonomik göstergelerde ciddi gelişme gösterdikleri
görülmektedir.
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Abstract
The aim of this research is to compare the macroeconomic performances of the selected countries that have adopted
the socialist system in advance and decided to switch to the market economy after the collapse of this system. It is
seen that the reforms they have undertaken with respect to the market system, together with the initial conditions of
the countries considered, cause economic development differences between the countries. Despite these differences
in the transitional period, the problems that countries experience are also showing similarities on the basis of some
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transition process more prominent. Transition economies have shown significant progress in some macroeconomic
indicators during this period.
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Giriş
Küresel ölçekte tüm ülkelerde uygulanan devlet reformları, ekonomik ve toplumsal kurumlar ın
yapısından beslenmektedir. Geçiş ekonomileri olarak tanımlanan ülkelerde bu reformlar, devlette
etkinlik arayışının ötesinde, daha geniş bir toplumsal dönüşümü ifade eden anlam taşımaktad ır.
20. Yüzyıl içerisinde ortaya çıkan bu eğilimin sonucu, piyasa ekonomisine geçmeyen
ekonomilerin, küreselleşme çağında, açık ekonomiler dünyasında rekabet olanağının
zorlaşmasıdır. Küresel pazarda ekonomilerin varlıklarını sürdürmeleri,
etkin rekabet
yeteneklerine, kısaca sistem olarak piyasa güçlerinin serbest isleyişine izin vermelerine bağlıdır.
Daha önceden sosyalist sistemi benimsemiş, sistemin çökmesinden sonra piyasa ekonomis ine
geçiş yönünde karar almış ülkelerin, geçiş sürecinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklar ı
görülmektedir. Bu ülkelerin başlangıç koşulları, sonrasında piyasa sisteminin oluşturulmas ına
yönelik atmış oldukları adımlar, ülkelerin bu yolda gösterdikleri gelişimin de farklı olmasına
neden olmaktadır. Geçiş sürecinde gözlemlenen bu farklılıklara rağmen, bu süreçte ülkeler in
yaşadıkları sorunlar, bazı ekonomik sonuçlar temelinde benzerlikler taşımaktadır. Ülkeler
arasındaki bu benzerlikler, ülkelerin geçiş sürecinde izlemesi gereken aşamaları daha belirgin
kılmakta, bu da geçiş konusundaki literatürün oluşmasına zemin hazırlamaktadır.
Bu çalışmada seçilmiş geçiş ekonomisi ülkelerin temel özellikleri, geçmişten getirdikleri temel
sorunlar, geçiş stratejileri, geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca, geçiş
ekonomilerinin geçiş sürecinin başlangıcından günümüze kadarki dönemde sergiledik ler i
ekonomik performansları çeşitli makroekonomik göstergeler açısından incelenerek ülkeler
bazında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
1.Geçiş Ekonomilerinin Tanımı ve Temel Özellikleri
Geçiş ekonomilerinin hepsi aynı özelliklere sahip olmasalar da birçok benzer yönleri
bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Işık,
2006, s. 8):
Çoğu zengin doğal kaynaklara sahiptir ancak bunları çeşitli sebeplerle (altyapı eksikliği, teknolojik
yetersizlik, ihracatta yaşanan sorunlar v.b.) etkin bir şekilde kullanamamaktadırlar.
Geçiş için bir hazırlık aşaması geçirmeden sistemi değiştirmeye çalışan bu ülkeler, sistemin ani
değişmesiyle beraber makroekonomik istikrarsızlık hiperenflasyon, büyümenin düşmesi ve
bunların sonucunda da finansal kriz yaşamışlardır.
Devletin gücünün zayıflamasının sonucunda, artan ekonomik ve sosyal yozlaşma; rüşvet,
yolsuzluk ve kayıtdışı ekonominin ilk yıllarda artmasına sebep olmuştur.
Kurumsal ve yapısal alandaki birçok eksiklik ve işlevsizlik nedeniyle, birçok alanda reforma
ihtiyaç duymaktadırlar.
Tüketimdeki artışın dış açığı artırması, bunlarla birlikte kamu açığının artması ve yeni
borçlanmalar; devalüasyonları beraberinde getirmiş ve milli gelirlerde düşme meydana gelmiştir.
Sosyalist sistemde devletin herkese iş sağlaması, gizli işsizliği ortaya çıkarmış bu kişilerin piyasa
ekonomisinde işsiz kalması bu ülkelerde işsizlik oranlarının yükselmesine sebep olmuştur.
Ayrıca bu süreçte yapılanlar açısından da şu ortak özellikler göze çarpmaktadır(Havrylshyn ve
Wolf, 1999, s. 12):
Ekonomideki piyasalar, faaliyetler ve fiyatlar serbestleştirilmekte bunlarla beraber etkinliği
arttırmak için kaynakların yeniden tahsisi yapılmaktadır.
Ekonomideki etkinliği artırmak için belli bir süre sıkı bütçe politikası uygulanmaktadır.
Makroekonomik istikrar için piyasaya dayanan ve dolaylı araçlar geliştirilmektedir.
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İşletmelerin yönetim ve ekonomik anlamda etkinliği özelleştirme ile sağlanmaktadır.
Kanun hükümleri, mülkiyet hakları ve pazara girişi düzenlemek için koruyucu kurumsal ve yasal
çerçeve oluşturulmaktadır.
2. Geçiş ekonomilerinin Temel Sorunları
Sosyalist veya karma ekonomik sistemi uygulayan ülkelerin piyasa ekonomisine geçiş kararları,
ekonomik ve sosyal gündeme uyum sağlama güdüsüyle başlamıştır. Bu süreci başlatan unsurlar ;
sosyalist sistemi uygulayan ülkelerin ekonomik krizler nedeniyle başarısız olduklarının
kanıtlanması, ekonomik kurumlarının iflası ve işlevsellikten uzaklaşması olmuştur. Geçiş
sürecinde bir taraftan merkezi planlı ekonomik model terk edilirken, aynı zamanda piyasa
ekonomisi modelinin oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu sürecin başlangıcında her iki ekonomik
sistemin unsurları aynı anda var olduğu için başlangıçta karmaşıklıklar ve istikrarsızlık lar
görülmüştür (Yayar, Demir ve Birol, 2012, s. 250).
Geçiş ekonomileri olarak adlandırılan ülkeler sosyalist sistemi benimsedikleri dönemlerde birçok
ekonomik sorun ile karşı karşıya kalmışlardır. Sosyalist anlayışın egemen olduğu dönemde, bu
ülkelerde ekonominin neredeyse tümü kamulaştırılmış, özel mülkiyete ise sınırlı düzeyde yer
verilmiştir. Bu dönemde kamu kuruluşları büyük ölçüde tekelleşmiş, fiyatlar ve yatırım kararları
üzerinde sıkı devlet kontrolleri uygulanmıştır. Ekonomi politikalarında ise dış dünya ile iletiş i me
kapalı, sosyalist blok içinde uzmanlaşmaya önem veren politikalar izlenmiştir.
Tüm bu
uygulamaların sonucu ise bu ekonomilerin giderek rekabetten uzaklaşmaları olmuştur. Ayrıca
sosyal güvenlik harcamalarındaki artış ekonomi için büyük bir yük haline gelirken, bu harcamalar
aynı zamanda toplumsal huzursuzlukları azaltmak amacıyla siyasi bir araç olarak kullanılma ya
başlanmıştır. 1950–1960 arası dönemde yakalanan ekonomik büyüme 1980’lerde yavaşla ma ya
başlamış, bazı dönemlerde eksi değerler almıştır (Rider, 1992, s. 26).
Geçiş ekonomilerinin yaşadıkları sorunları; bu ülkelerin sosyalist sistemi benimsedikleri dönemde
yaşadığı sorunlar ve bu ülkelerin geçiş sürecine girdikten sonra yaşamış oldukları sorunlar şeklinde
iki kategoriye ayırabiliriz. Sosyalist dönemde yaşadıkları genel sorunlar şu şekilde sıralanab ilir
(Tandırcıoğlu, 2002, s. 203):
Ekonominin büyük bir bölümünün kamulaştırılması özel mülkiyetin çok sınırlı olması
Mal ve hizmet üreten kamu kuruluşlarının büyük bir kısmının tekel niteliğinde olması
Fiyatlar ve yatırım kararlarının merkezi planlama örgütü tarafından kontrol edilir hale gelmiş
olması
Kapalı ekonomi politikalarının uygulanması sonucunda ekonomilerin rekabete kapalı bir hale
gelmesi
Sosyal güvenlik harcamalarının ekonomik faaliyetlerin hacminden çok daha hızlı bir şekilde
artması
Yüksek bütçe açıkları, para arzı artışı sonucunda hızla yükselen enflasyon ücret artışları ve bütün
bunların sonucunda bozulan makroekonomik dengeler olarak sıralanabilir.
Geçiş sürecinde bir yandan sosyalist sitemin çeşitli unsurları ortadan kaldırılırken, diğer yandan
serbest piyasa ekonomisinin temel unsurları yerleştirilmeye çalışılmıştır. Tablo 1 incelendiğinde,
geçiş ekonomilerinde gözlemlenen ilk sorun, karar alma mekanizmalarındaki zayıflık ve etkin
olmayan piyasa yapısının varlığıdır. Piyasa mekanizmasına yönelik yapılanmanın etkin ve
kapsamlı olarak oluşturulamaması karar almada karmaşıklığa neden olmaktadır. Merkezi planlı
ekonomilerde, özel sektöre dayalı ticari faaliyetlerin yasak olmasından ve özel mülkiyet hakkının
olmamasından dolayı özel sektör kurumlarının kurulması için gerekli olan tasarruflar yetersiz
kalmaktadır. Bunun sonucunda, ihtiyaç duyulan yatırımların yapılabilmesi için; ya dış
borçlanmaya ya yabancı sermayeye olan talep artmaktadır.
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Tablo 1: Piyasa Ekonomisine Geçiş
Merkezi Planlı Ekonomi

Geçiş Ekonomisi

Piyasa Ekonomisi

M erkezileştirilmiş

Kaotik(Karmaşık)

Desantralize edilmiş

Yatırımlar için tasarruf
kaynağı

Devlet

Başlangıçta yerli sermaye
yetersizliği,
yabancı
sermayeye ve borçlanmaya
dayalı

Kurumsal
tasarruflar

Koordinasyon

Planlama zorunluluğu, katı
kurallar

Zayıf devlet ve
olmayan piyasa

etkin

Temel
anlamda
piyasa
egemenliği ve bazı devlet
düzenlemeleri

Mülkiyet

Devlet

Devlet, özel,
kayıtdışılık

özel,

Ekonomik güdüler

Yok, kolektif başarılar

Para

Karar
Mekanizması

Alma

yarı

ve

bireysel

Esas olarak özel
Bireysel başarılar

Kaynak: Yayar, v.d. 2012, s. 251.

Ayrıca bu ekonomilerin eski sistemden kaynaklanan karakteristik sorunlarına bakıldığında şu
noktalar göze çarpmaktadır(Ramazanoğlu ve Acar, 2007, s. 387):
Sanayileşmede geri kalmış ve teknolojik anlamda yetersiz
Tarım sektöründe çalışan nüfus fazla ancak verim az
Sosyal ve etik kodlar yerleşmemiş, güven düzeyi düşük
Regülasyonlar piyasa için yük niteliğinde
Finansman imkânları oldukça sınırlı
Kurumsal yapıda aksamalar ve çeşitli aksaklıklar mevcut
Çoğunlukçu demokrasi + populizm + devletçilik ve rant dağıtımı engellenememekte
Hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasındaki eksiklikler söz konusu
Politika üretmek için gerekli verilere ulaşmak pek mümkün değil, kullanılan veriler genellikle eski
veya yetersiz.
Geçiş ekonomilerinde, özellikle kamuya ait varlıkların özel sektöre devri ve bunlarla ilgili kararlar
uzun bir süreci gerektirmiştir. Geçiş sürecinin başlangıc ında ülkelerin eskiden gelen yapısal
durumlarının üzerine, yeni bir ekonomik düzenin bütün kurum ve kuruluşlarıyla yeniden
oluşturulması, geçiş sürecini karmaşıklaştıran yönlerden bir diğeridir. Geçiş ekonomilerinde, IMF
ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarca dayatılan reform paketlerinin temel amacı;
ekonomide serbestleşme uygulamalarına hız verilmesi ve özel mülkiyet tabanlı bir piyasa
sisteminin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, ekonomik faaliyetlerin serbestleşmesi, deregülasyo n,
devletin ekonomik ağırlığının minimuma indirilmesi, dışa açık bir ekonomik yapının
oluşturulması yönündeki reformlar ülkeler arasındaki makroekonomik farklılıklar dikkate
alınmaksızın uygulamaya konmuştur (Güler, 2012, s. 54-55).
Geçiş ekonomilerindeki vergi politikası, harcama politikası ve borçlanma politikası ile ilgili
konular, kamu maliyesi reform sürecindeki en önemli sorunlardır. Ekonomik ve mali yapıda
dönüşüm yaratabilmek için yeterli finansman kaynağına sahip olmak yanında piyasa ekonomis i
kültürünün yerleşmiş olması gerekmektedir. Geçiş ekonomilerinde gözlemlenen enflasyon, bütçe
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açıkları, işsizlik, yetersiz büyüme ve yolsuzluk sorunlarının çözümü için sıkı bir kamu maliyes i
politikasının uygulanması gerekmektedir (Altay, 2001, s. 15).
Bazı unsurlar Latin Amerika borç krizleri sırasında, bazı unsurlar Doğu Asya Krizi’nin yayılmas ı
sırasında ve bazıları da doğu Avrupa ülkelerinin yaşadığı geçiş depresyonunda göz ardı edilmiştir.
Ancak sekiz unsur anahtar öneme sahiptir (Kolodko, 2000, s. 9):
Piyasanın liberal bir hale getirilebilmesi için örgütsel altyapının eksikliği,
Finansal aracıların zayıflığı
mekanizmaların yokluğu,

sebebiyle

özelleştirilmiş

aktifleri

etkili

şekilde

dağıtacak

Özelleştirme öncesinde devlet teşebbüslerinin ticarileştirilmesindeki eksiklikler,
Rekabetçi politikalar için kurumsal altyapı eksikliği,
Yasal çerçevenin ve yargı sisteminin güçsüzlüğü ve vergi yasalarının uygulamadaki yetersizliği,
Yerel yönetimlerin bölgesel kalkınma sorunlarını çözebilecek kadar güçlü olmayışı,
Piyasa ekonomisinin ve sivil
organizasyonların (NGO) eksikliği.

toplum

fonksiyonlarını

destekleyecek

hükümet

dışı

Merkezi planlamayı uygulayan geçiş ekonomilerinde; piyasa ekonomilerinin işleyişi için gerekli
olan kurumsal ve yasal altyapının bulunmaması, bu ekonomiler için eski sistemden devralınan en
önemli olumsuzluklar arasında sayılabilir. Ayrıca, etkin bir ticari bankacılık sisteminin
kurulamaması, özel mülkiyet haklarındaki belirsizlik, emek piyasasındaki eksiklikler, özel
sektörün piyasaya giriş-çıkışını düzenleyecek ticari yasaların yetersizliği, piyasaya uyumlu bir
vergi sisteminin kurulamaması, bazı kurumsal altyapı yetersizlikleri gibi olumsuzluklar da söz
konusudur (Staehr, 2003, s. 17-24). Bu ülkelerdeki piyasa ekonomisi deneyimlerinin ve sermaye
birikiminin az olması, piyasa ekonomisi ile ilgili yasa ve kurumların gerektiği gibi
oluşturulamamış olması ve devletin gücünün zayıflaması diğer önemli bir sorun olan kayıt dışı
ekonominin hızla yükselmesine yol açmıştır (Kaufmann ve Shleifer, 1997, s. 159).
Tüm değinilen sorunların yanında, merkezi planlama ekonomileri amaç, organizas yo n,
koordinasyon ve etkinlik gibi sosyalist sistem kaynaklı sorunlarla da karşılaşmışlard ır.
Ekonominin tüketiciler yerine devlet tarafından yönlendirilmesi ve özel tüketim yerine
sanayileşmenin hedeflenmesi harcamaların artmasına yol açmıştır. Makroekonomik açıdan ele
alındığında, devasa bürokratik yapı toplam talebin artırılmasına ve bunun süreklilik kazanmas ına
yol açmış, toplam arzın azalması yönünde de bir etki doğurmuştur. Sektörel talep ve arz arasında
tutarsızlık meydana geldiğinde, bu durum fiyat değişimiyle değil de planlanan üretim miktarında
değişiklik yapılarak düzeltilmeye çalışılmıştır. Fiyat mekanizmasının dağıtıcılık rolünü yerine
getirememesi ekonomik etkinliğin sağlanmasını engellemiştir (Bird ve Bird, 1992, s. 3)
Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçen ekonomilerin planlı dönemden gelen bazı özellik ler i
piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yaşadıkları sorunlara temel oluşturmuştur. Bunlardan bazılar ı
aşağıda sıralanmıştır (Gros ve Suhrke, 2000, s. 9-12):
Merkezi planlamanın öncelikli tercihi sanayi alanında bir gelişme sağlanmasıydı. Ancak geçiş
ekonomilerinin yapısının tarım sektörü ağırlıklı olması piyasa ile çelişen bir durum yaratmıştır.
Merkezi planlamanın beşeri ve fiziksel sermayenin gelişimine yönelik olarak yaptığı kapsamlı
yatırımlardan beklenen gerçekleşmemiş, bu yatırımlar piyasa yapısının işleyişinde büyüme
sağlayamamıştır.
Merkezi planlamada ekonomideki tasarrufları yatırıma dönüştürecek finansal sisteme gere k
görülmemesi nedeniyle bu sistem planlama kurumlarınca işletilmiştir.
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Geçiş ekonomilerinin geçmişten getirdikleri sorunların geçiş sürecindeki yansımaları şu şekildedir
(Dural, 2007, s. 56-57):
Planlı ekonominin üretim yapısı piyasa ekonomisinin talep yapısına uygun değildir.
Tüketicilerin ve özel yatırımcıların tercihlerinin Politbüro  ’nun tercihlerinden farklı olması nihai
talep ve üretim yapısını farklılaştırmaktadır.
Sermaye mallarının yapısı da farklıdır. Eski endüstriler önemini yitirirken yeni endüstriler
kurulmaktadır.
Gelişen rekabet nedeniyle birçok fabrika planlı ekonomi dönemi maliyetleriyle rekabet
edememektedir. Üretim verimliliği gözetildiğinde ise, birçok işçinin işi tehlikeye girmektedir.
Ülke içinde serbest ticaret geçerli olduğunda, ekonomi de dünya ticaretine uyum sağlamalıdır. Bu
gelişmeler uluslararası işçi hareketine ve beraberinde işsizliğe neden olabilmektedir.
Fiyatlar ve ücretler, işgücünün marjinal üretim değerine uygun hale getirilmelidir. Bu da işçiler in
aleyhine gelir dağılımı değişikliklerine neden olmuştur.
İşlerin niteliğindeki değişim ile birlikte, daha modern makinelerle çalışan ve daha fazla üretim
değeri ortaya koyan işçilerin maaşları, planlı rejim döneminden daha yüksek olacaktır.
Sosyalist ülkeler ölçeğinde ortak olan bu sorunlarla mücadele edilebilmesi amacıyla çeşitli
politikalar uygulamaya konulmuştur. Aynı zamanda ekonomideki yapısal değişime de zemin
hazırlayan özelleştirme uygulamalarına başvurulmuştur. Özetle, bu ülkelerin yaşadıkları ortak
bir takım sorunlardan uzaklaşmak amacıyla çözüm arayışlarına girmeleri, onları piyasa
ekonomisine yaklaştıran temel neden olmuştur.
3. Geçiş Ekonomilerinin Uyguladıkları Geçiş Stratejileri
Bu sürecin başından itibaren bu ülkeler farklı stratejiler uygulamışlar ve uyguladık lar ı
stratejilerden de farklı şekillerde etkilenmişlerdir. Tablo 2’de alternatif geçiş modelleri verilmiştir.
Ancak geçiş sürecinde sistemin yeniden yapılandırılması ile ilgili iki yaklaşım sürece hâkim
olmuştur: 1.si “Şok terapi (shock therapy), yada diğer isimleri soğuk hindi (cold turkey), büyük
patlama” (big bang)” ve 2.si ise “Aşamalı geçiş stratejisi veya tedricilik (gradualism)”. Birinc i
yaklaşım (Büyük Patlama) Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafında n
geliştirilmiş olup çeşitli kaynaklarda “şok terapi” diye de ifade edilmektedir. Bu doğrultuda,
ekonomide dönüşümün gerçekleştirebilmesi için geçişe yönelik bütün mikro ve makro
politikaların süratle uygulanması gerekmektedir (Dural, 2007, s. 37). İkinci yaklaşım ise, geçiş
süreci ve bu süreçte yapılması gereken reformları kademeli olarak gerçekleştirmeyi önermektedir.
Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle, ülkeler
siyasi, ekonomik ve diğer özelliklerine dayalı farklı stratejiler uygulamaktadırlar. Ülkeler
arasındaki geçiş stratejisine yönelik eğilim, ilk olarak şok terapi yaklaşımını benimseyen ülkeler in
bir kısmının giderek aşamalı yaklaşıma yönelmesi yönünde değişime uğramıştır (Çatalbaş ve
Yıldırım, 2008, s. 136).
Şok terapisi ve kademeli strateji arasındaki farkların temel kaynağı: reformların yapıldığı süre,
reformların kapsamı ve reformların yapılış şeklidir. İki strateji arasındaki en önemli farklılık
geçişin süresi konusunda ortaya çıkmaktadır. Şok terapisine göre, reformlar bütün sektörlerde eşanlı olarak yapılırsa başarıya ulaşabilecektir. Aşamalı geçiş stratejisi ise, reformların eş-anlı olarak
değil, aşama aşama yapılması gerektiğini savunmaktadır. Şok terapisi başlangıçta olumsuz
sonuçlar doğursa da, bu durum geçici olmaktadır. Buna karşılık, Yenişen’e (2013) göre aşamalı


Politik Büro'nun kısaltılmış biçimi. SSCB tarihinde sosyalist partinin, politikaları belirleyen en üst karar
organıydı. Rusya'da 1917 Sovyet Devrimi'nden sonra devlet yönetimi üzerinde uyguladığı sıkı denetim 1991'd e
SSCB'nin dağılmasıyla sona ermiş, ardından varlığı fiilen sona ermiştir.
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geçiş stratejisinde “şok terapi yöntemi”ne göre ekonomik durum daha yavaş kötüleşmekte ancak
bu durum daha uzun sürmektedir Reformların hızlı mı yoksa aşamalı olarak mı uygula ma ya
konacağının yanında, diğer önemli bir konu hangi reformların, ne zaman yapılacağıdır. Aşamalı
stratejiye göre, geçiş ekonomilerinde birden merkezi planlamadan serbest piyasa ekonomis ine
geçiş uygulanabilirlik açısında zayıftır. Bunun yerine toplumun bütünü açısından daha olumlu
sonuçlar yaratacak reformlarla süreci başlatmak daha akılcı olacaktır. Aynı zamanda seçmenler in
desteğinin kazanılması siyasi istikrar sağlayarak reformların başarısını artıracaktır (Güler, 2012, s.
47-48)
Tablo 2: Birincil Bileşenlere Dayalı Alternatif Geçiş Modelleri
Ş ok Terapi

Neo
Klasik
Aşamalı Model

Post Keynesyen

Çoğulcu Piyasa
S osyalizmi

Çoğulcu Olmayan
Piyasa S osyalizmi
(Çin Modeli)

Neoklasik

Neoklasik

Post Keynesyen

M arksizm

M arksizm M aoizm

İyi Bir Toplum
Nedir?

Rekabetçi
Kapitalizm

Rekabetçi
Kapitalizm

Sosyal
Demokratik
Kapitalizm

Piyasa Sosyalizmi

Çin Karekteristikli
Piyasa Sosyalizmi

Hız

Şok Terapi

Aşamalı

Aşamalı

Aşamalı

Aşamalı
Çift
Taraflı Sistem

Politik Yapı

Çoğulcu

Demokrasi

Demokrasi

Demokrasi

Çoğulcu Olmayan

Kişisel
Çıkar
Kamu Yararı

Kişisel
Çıkar
Kamu
Yararı
Katılımcılık

Önemli

Aşırı
Derecede
Önemli

Birincil
Bileşenler
Ekonomik
Analiz

İdeolojik Yapı

Başlangıç
Koşulları

Kişisel Çıkar

İlgisiz

Kişisel Çıkar

Biraz İlgili

Kişisel Çıkar Kamu
Yararı
Parti
Yoluyla
Katılımcılık
Çin’e
Başlangıç
Koşulları

Özel

Kaynak: Marangos, 2006, s. 140.

Şok terapi stratejisi talep daralması, yerli paranın devalüe edilmesi ve tek hamlede fiyatlar ın
serbestleşmesi ile hızla makro ekonomik istikrarı sağlamak, etkili bir arz yönlü tepki oluştur mak,
ekonomik etkinliği artırmak ve ekonomide yüksek bir büyümeyi sağlamak için ticaret, finans,
işgücü piyasası gibi çeşitli alanlarda ekonomiyi eş anlı olarak serbestleştirme stratejisid ir
(Solimano, 1994, s. 4). Neoklasik kademeli model olarak adlandırılan ikinci geçiş stratejisi
yaklaşımına göre, sosyalist sistemden gelen orta ve büyük ölçekteki işletmeler in
özelleştirilmesine, piyasa odaklı yasal sistemin kurulmasının ve ticari bankacılık sektörünün
oluşturulmasının eşlik ettiği, bunlara ilaveten emek piyasasında, emeklilik sisteminde bazı
düzenlemelerin yapılmasını kapsamaktadır (Svejnar, 2002, s. 4-5). Aşamalı yaklaşımda bazı
sektörler piyasa ekonomisine göre yeniden yapılandırılırken, bazı sektörler merkezi planlama nın
etkisi altında kalmakta böylece ne tam bir piyasa ekonomisi ne de tam bir sosyalist ekonomi
oluşturulabilmektedir(Dural, 2007, s. 37).
Aşamalı modelin temel hareket noktası; demokratik politik altyapıyı, piyasa ekonomisi ile birlikte
kurgulamaktır. Şok terapinin tersine, geçişin kolaylaştırılması için bu yaklaşımın politikalar ı,
demokratik politik süreç tarafından onaylanmak zorundadır. İki yaklaşım da neo-liberal bakış
açısına dayanmaktadır. Her iki yaklaşım, amaçlar ve metodoloji açısından birbirlerine benzerlik
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göstermektedir. İçsel şartlar, politik yapılanma ve reformların uygulanma hızı açılarından ise
birbirlerinden farklılık göstermektedirler (Kesici, 2009, s. 413).
Piyasa ekonomisine geçiş uzun ve zorlu ekonomik faaliyetler gerektirmektedir. Yeni kurumsa l
düzenlemeler geçişin başarısı için kilit bir öneme sahiptir. Piyasa ekonomisi yalnızca bir
serbestleşme ve özel mülkiyetin sağlanması olarak görülmemeli, bunun için kurumsal uyuma da
önem verilmelidir. Sayılan bu nedenler doğrultusunda, aşamalı geçişin daha uygun olacağı ileri
sürülmektedir. Bunun nedeni, yeni organizasyonlar ve yasalar ile ekonomik davranışların birden
değiştirilmesinin mümkün olmamasıdır. Şok stratejilerde, serbestleşme hareketi ve piyasalara
istikrar kazandırma konusunda başarılı olunsa da, beraberinde pek çok sosyal soruna neden
olabilmektedirler. Ayrıca, şok stratejiler uygulanma noktasında güçlü iktidarlar gerektirmekted ir.
Bütün geçiş ekonomisi ülkelerinde siyasi istikrarsızlar bulunduğundan şok stratejiler in
etkinliğinden söz etmek zordur (Kolodko, 2000, s. 66).
EBRD’e (1999) göre aşamalı geçiş stratejisi, eski usulde çalışan işletmelerin faaliyetlerinin ve bu
işletmelerdeki istihdamın daha yavaş bir şekilde ortadan kaldırılmasına, buna paralel olarak kamu
sektörünün piyasa etkinliğinin azaltıldığı oranda özel sektör firmalarının faaliyete geçmelerinin ve
etkinliklerinin artırılmasının sağlanmasına dayanmaktadır. Bu yöntem, makroekonomik istikrar ve
büyüme için önemli olan piyasa kurumlarının zaman içinde oluşumuna da olanak tanımaktad ır.
Türkmenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Ukrayna gibi çeşitli ülkelerde bu strateji denenmiş ve
beklenen düzeyde sonuçlar gelmiştir. Aşamalı geçiş stratejisinin uygulanmasındaki zorluklar
başlıca iki noktada yoğunlaşmaktadır: Birincisi, hangi reformların öncelikle uygula ma ya
konulacağının belirlenmesi ve bunların öncelik olarak en uygun sıralamaya tabi tutulmasıd ır.
İkincisi, hükümetin “dengesizlik sistemi” yönetimini öğrenmesi ve piyasa fiyatlar ıyla
oluşturulacak genel dengenin kurulması fikrinin bırakılmasıdır. Bu strateji öncelik le
makroekonomik istikrarın hızlı bir şekilde sağlanmasına odaklanmaktadır.
Geçiş süreci ile başlayan dönem, yeni bir düzene girmeye hazırlanan geçiş ülkelerini, geçişe
yönelik stratejilere daha ilgili hale getirmiştir. Sürecin başlangıcından bu yana ülkelerin sahip
oldukları ekonomik koşullar ve gerçekleştirdikleri makroekonomik değişimler, hem ülkelerin aynı
stratejiyi uygulamadıklarını hem de uyguladıkları stratejilerden aynı şekilde etkilenmedikler ini
göstermektedir (Bal, Algan ve Manga, 2015, s. 129). Şok terapi stratejisi, küresel kuruluş lar
tarafından desteklenen ve kararlı bir biçimde geçiş ekonomilerine önerilen geçiş stratejisi olmakla
birlikte, bu ekonomilerin dönüşüm sürecinin başlarında, işsizlik ve yoksulluk gibi ekonomik ve
sosyal sorunları gündeme getirmiştir.
4. Geçiş Sürecinde Ülkelerin Attıkları Adımlar
Donnorummo’ya (2006) göre üç önemli faktör geçiş sürecini etkilemektedir. Bunlardan birinc is i
tarihsel geçmiş, ikincisi sürecin başlangıcından itibaren ülkelerin atmış olduğu adımlar ve ülke içi
ya da ülke dışı çatışmalardır. Geçiş ekonomileri için bu sürecin başlangıcı çeşitli zorluklar la
başlamıştır. Merkezi planlama sisteminden tam zıt bir sisteme geçilmesi ile ilgili olarak tarihte bir
örnek bulunmaması; iktisat literatüründe bir karşılığının olmaması, bir geçiş teorisinin olmamas ı,
ekonomik olarak süreci anlama, değerlendirme ve yol gösterme konularında zorluk yaratmıştır.
Geçişin ilk yıllarında bu unsurlara; eski sistemin kendine özgü işleyişinden kaynaklanan bazı
zorluklar, doğru ve güvenilir istatistiksel veri kıtlığı da eklenmiştir.
Kapitalist bir geçmişe sahip olmayan, merkezi planlı bir ekonomik düzenden gelen ülkelerin;
piyasa ekonomisine geçişi ve piyasa ekonomisinin kurallarının o ülkelerde yerleştirilmesi uzun bir
süreç gerektirmektedir. Bu süreçte ilk aşamada yapılanlar ticaretin serbestleşmesi, serbest
fiyatlama sistemi, özelleştirme ve vergi reformu alanlarında olmuştur. Bunların yanında, üretim
düşüşünü durdurmak ve büyümeyi desteklemek amacıyla çeşitli istikrar programlar ı
uygulanmıştır. Bu programların sonucunda ortaya çıkan büyümenin kalıcı olması için yapısal
reformlara ağırlık verilmiş, yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
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IMF’nin makroekonomik istikrar ve mali disiplini sağlamak için geçiş ekonomilerine önerdiği
reform paketlerinde şu unsurlar yer almaktadır: fiyat serbestisi, bütçe dengesinin sağlanması, sıkı
para politikası, gelirler politikası, sermayenin giriş-çıkışının serbestleştirilmesi, özelleştir me,
bankacılık ve finans sektörünün düzenlenmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin düzenlenmesi, işçi
ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve vergi düzenlemeleridir. Bu unsurların bazıları ülkeden
ülkeye değişiklik gösterse de ortak kabul görmüş politikalar şunlar olmuştur: sıkı para politikas ı,
serbest döviz kuru, serbest fiyat rejimleri, ticaretin serbestleşmesi, özelleştirme ve kurumsa l
düzenlemeler. Bunların yanında, zaman zaman bazı ülkelerde ücret kontrolüne dayalı heterodoks
istikrar programları uygulamaya konulmuş, bazı ülkelerde hızlı özelleştirme programlar ı
uygulanmış, zaman zaman sübvansiyonlar ortadan kaldırılmış, bazı ülkelerde de büyümeye destek
sağlamak amacıyla mali açıklar geçici olarak genişletilmiştir (Fischer ve Sahay, 1991, s. 97).
Geçiş ekonomilerinin her birinin farklı ve kendine özgü bir takım özelliklere sahip olması geçiş
sürecinin hızı ve boyutlarının da ülkeden ülkeye farklılık göstermesine sebep olmuştur. Bu
ülkelerin birçoğu piyasa ekonomisine geçiş yönünde ilerlese de yasal ve kurumsal düzenleme ler i
tamamlayamadıkları için ciddi eksiklikler yaşamışlardır. Geçiş süreci esas itibariyle aşağıdaki
unsurların oluşturulmasını kapsamıştır (Tandırcıoğlu ve Özen, 2003, s. 112-113):
Fiyatların, piyasa işlemlerinin ve ekonomik aktivitelerin serbestleştirilmesi ve bunun için gerekli
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması
Makro-ekonomik istikrar için piyasa merkezli araçların geliştirilmesi
Özelleştirme vasıtasıyla şirketlerde etkinliğin ve üretimde verimliliğin sağlanması
Sıkı bütçe politikalarının uygulanması
Hukukun üstünlüğünün sağlanması, piyasalara girişin kolaylaştırılması ve özel mülkiyetin
korunması için kurumsal ve yasal çerçevenin oluşturulması
Geçiş ülkelerinin dönüşüm süreçlerinde kamu yönetimlerinin başlıca görevleri; sosyal hizmetler i
yerine getirmek, kamu hizmetlerini finanse etmek için gerekli kamu gelirlerini artırmak, kamu
gelirlerini verimli alanlara harcamak, sözleşme ve mülkiyet haklarını korumak, kamusal mallar ı
üretmek ve piyasa mekanizmasının etkin çalışmasının sağlanması için gerekli önlemleri almaktır
(Turan, 2006, s. 20). Bu noktadan hareket eden hükümetler sayılan alanlarda iyileşme sağlamak
amacıyla pek çok adımlar atmışlardır.
Geçiş ekonomilerinin piyasa ekonomisine geçişte yapmış oldukları reformların başarısı bazı
konulardaki eksikliklerin ne ölçüde giderildiği ile yakından ilgilidir. Bunlardan bazıları şu şekilde
ifade edilebilir (Altay, 2002, s. 69):
Siyasetteki tekelci yapının kırılarak, demokratik bir düzene geçilmesi
Ekonomik olarak tekelci yapının kırılarak, serbest rekabet düzenine geçilmesi
Malların kıtlığı giderilerek, serbest fiyat düzenine geçilmesi
Mali dengesizliklerin azaltılarak, mali disiplin ortamına geçilmesi
Enflasyonla mücadelede kararlılık ve sıkı para politikası uygulamasına geçilmesi
Çalışmayı engelleyen uygulamaların yerine çalışmayı teşvik eden bir yapının oluşturulmas ı
şeklinde sıralanabilir.
5. Geçiş Sürecinin Başlangıcında Ülkelerin Ekonomik Durumları
Geçiş ekonomileri coğrafi açıdan, ekonomik yapı açısından, tarihsel ve kültürel geçmiş açısında n,
demografik açıdan ve sahip olunan doğal kaynaklar açısından birbirlerine göre farklılık lar
taşımaktadırlar. Bu nedenlerle, geçiş sürecinde farklı performanslar göstermeleri doğaldır.
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“Başlangıç koşulları” olarak adlandırılan bu yapılarının ortaya çıkardığı farklılıklar, ülkeler in
ekonomik performanslarını etkilemektedir (Egeli ve Emsen, 2002, s. 38-40).
IMF’ye (2000) göre, geçiş sürecinde gerçekleştirilmesi gereken en önemli hedefler; liberalleş me,
makroekonomik istikrar, yeniden yapılandırma, özelleştirme ve yasal-kurumsal düzenlemelerd ir
“Liberalleşme” ile fiyatlar genellikle serbest piyasada belirlenmekte, ticaret engelleri kaldırıla rak
dünya piyasa ekonomilerine bütünleşmenin önü açılmaktadır. “Makroekonomik istikrar” ile
öncelikle hedeflenen enflasyonun ve kredi büyümesinin kontrol altına alınmasıdır. “Yeniden
yapılandırma ve özelleştirme” ise, geçiş ekonomilerinde güçlü bir finansal sektör oluşturma yı,
girişimcilerin serbest piyasalarda işlem görebilecek mal üretimini yapmalarını sağlamayı ve bu
girişimlerin özel sektöre bırakılmasını amaçlanmaktadır. “Yasal ve kurumsal reformlar” ile geçiş
ekonomilerde devletin rolünün yeniden tanımlanması amaçlanmakta, hukuk kuralları ve rekabet
politikalarının oluşturulması gerekliliği ortaya konmaktadır.
Bu çalışmada, Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri ekonomik durumları açısından incelenirken 3
grupta ele alınmıştır:
Birinci grupta (AB’ye Katılım Süreci Ülkeleri): Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya,
Slovakya ve Slovenya,
İkinci grupta (Baltık Ülkeleri): Estonya, Letonya ve Litvanya,
Üçüncü grupta (Diğer Güney Doğu Avrupa Ülkeleri): Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve
Makedonya.
Sosyalizmin kurallarının geçerliliğini yitirmesi 1980’lerin sonu ile 1990’lı yılların başlangıç
yıllarına rastlamaktadır. Bu ülkelerin hükümetlerinde genel eğilim, sosyalist politikaların terk
edilerek, ekonomik reformların başlatılması yönünde olmuştur. Katchanovski’ye (2000, s. 56)
göre, kültürel farklılıklar sosyalizm sonrası ülkelerde büyümeyi doğrudan veya dolaylı yoldan
politika, yolsuzluk ve savaş ile ilgili olarak etkilemektedir. Bütün sosyalist ülkeler, sanayileş me
uygulamaları, kolektifleştirme, kitlesel eğitim politikaları ve merkezi planlama bağlamında
ekonomi üzerinde devlet kontrolünü sağlamaya ve işletmeleri devletin mülkiyetine almaya
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Sosyalist ekonomik planlama mikro ve makro seviyede
gerçekleşmektedir. Sosyalist devlet, toplam üretimi, fiyatları, işletmelerin ve bireylerin ücretlerini
kontrol etmektedir.
Makro düzeyde ekonomik planlama,
milli gelir, ekonominin farklı
sektörlerindeki toplam ücretler ve toplam üretim gibi makroekonomik toplulaştırma lar ı
kapsamaktadır.
Tablo 3 incelendiğinde, 1980’li yılların sonlarında geçiş ekonomilerinde ekonomik koşulların aynı
olmadığı görülmektedir. Kişi başına düşen milli gelir, bastırılmış enflasyon ve diğer göstergeler in
birçok ülkede farklı değerler alması dikkati çekmektedir. Kişi başına düşen milli geliri 3500 $’ın
altında olan ülkeler Romanya, Arnavutluk, Bosna-hersek ve Makedonya’dır. Kişi başına milli
geliri 8000 $’ın üzerinde olan ülkeler ise, Slovenya, Estonya ve Letonya’dır. 1987-1990 yıllar ı
süresince bastırılmış enflasyon oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Baltık ülkeleri (Estonya,
Letonya ve Litvanya)’dir. 1989 ile karşılaştırıldığında 1998 yılında ekonomik büyüme eski
sosyalist ülkelerde önemli ölçüde değişmektedir. 1998 yılı reel GSYİH, Macaristan, Polonya,
Slovakya ve Slovenya gibi ülkelerde 1989 yılı GSYİH seviyesine yaklaşmakta veya 1989 yılını
aşmakta iken, Bosna-Hersek’te bu değer, 1989 yılı seviyesinin yarısının da altında kaldığı
görülmektedir. Tabloda dikkati çeken bir diğer önemli nokta, fiyat seviyesi göstergesi açısında n
ülkelerin gösterdiği derin farklılıklardır. Bunun nedeni, piyasa ekonomisine geçişte bir ön koşul
olarak kabul edilebilecek olan piyasada fiyatların serbestleştirilmesi uygulamasına ülke
piyasalarının verdiği tepkidir. Bu ülkelerin ekonomilerini daha liberal hale getirme yönündek i
girişimleri ülkeler arasında değişken fiyat dalgalanmalarının nedeni olmuştur. Ekonomik reform
indeksi açısından ele alındığında, en başarılı ülkeler Macaristan, Polonya, Estonya, Slovenya,
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Letonya ve Litvanya olarak sıranabilir. Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaris ta n
ekonomik reformlar açısından geri seviyede kalan ülkeler arasındadır.
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Etnik Azınlık Oranı
(%)

5000

($ ,1989=1)

18
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Ekonomik Reform
Endeksi

Bulgaristan

ÜLKELER

 Bastırılmış

1998 reel GSYİH
(1989=100%)

1998 Fiyat seviyesi
(1989=1)

Tablo 3: Sosyalizm Sonrası Çeşitli Alanlarda Başlangıç Koşulları Göstergeleri

Kaynak: Katchanovski, 2000, s. 58.

Demokratikleşme endeksine göre, Macaristan, Polonya, Slovenya, Estonya, Letonya ve Litvanya
en demokratik ülkeler olmaktadır. Diğer ülkeler ise orta derecede demokratik ülkeler kapsamına
girmektedir. Diğer bir açıdan ele alındığında, Post-sosyalist ülkelerde ekonomik reformlar ve
demokratikleşme düzeyi arasındaki ilişki dikkati çekmektedir. Buna göre, demokratik olarak
gelişmiş ülkelerin ekonomik reformlar konusunda daha başarılı bir tablo sergiled iği
görülmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, geçiş ekonomileri arasındaki farklılıkların, bu ülkelerin geçiş
sürecinin başlangıcındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarından kaynakland ığı
söylenebilir. Ülkelerin başlangıç koşulları ile birlikte uyguladıkları ekonomi politikaları geçiş
ekonomileri arasındaki ekonomik performans farklılıklarını belirlemektedir. Ülkelerin başlangıç


Bastırılmış Enflasyon: Ekonominin enflasyon içinde bulunmasına karşın, hüküme tin fiyatları idari kararlarla
belirlemesi ve sıkı para, daraltıcı maliye, gelirler politikası ve tayınlama ile serbest fiyat artışlarına izin vermemes i
durumu.
 Demokratikleşme düzeyi, Freedom House Indeks’ten alınmıştır. ( 0-25: En demokratik ülkeler; 40 -25: Orta derecede
demokratik ülkeler; 40-55: En az demokratik ülkeler)
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koşullarındaki olumsuzluklar, ekonomik büyümeyi yavaşlatırken, piyasa reformlarını geciktir ic i
etkiler doğurmuştur (Sakınç, 2005, s. 70).
6. Geçiş Ekonomilerinin Ekonomik Performansları (AB’ye Katılım Sürecinde ki
Ülkeler, Baltık Ülkeleri ve Diğer Güney ve Doğu Avrupa Ülkeleri)
Aşağıdaki tablolarda seçilmiş geçiş ekonomilerinin bugüne kadar göstermiş oldukları ekonomik
performanslar karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Kişi başına milli gelir açısından Arnavutluk,
Bosna-Hersek ve Makedonya en düşük kişi başı milli gelire sahip ülkelerdir. Geçirilen süreç
sonunda bu ülkelerde kişi başına milli gelirin yaklaşık 10 kat arttığı görülmektedir. Dönem
sonunda Baltık ülkeleri olan Estonya, Letonya ve Litvanya’nın kişi başı milli gelirlerinin birçok
geçiş ekonomisinden daha iyi olması dikkat çekicidir. AB’ye katılım sürecinde olan geçiş
ekonomilerinde kişi başına milli gelir oransal anlamda ciddi artışlar olmuştur. Diğer güney ve
doğu Avrupa ülkeleri kategorisinde yer alan ülkelerde ise kişi başına milli gelir rakamları nispeten
daha düşüktür. Bu tablodaki ortak payda ise hemen hemen bütün geçiş ekonomilerindeki kişi
başına milli gelir asıl sıçrama 2001-2012 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Tablo 4: Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda Kişi Başına Milli Gelir
(Cari, $)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

1212

1278

1148

1609

176

2087

2710

7674

7853

6993

7469

M acaristan

3734

3873

4172

4633

5283

6666

8423

13667

14201

12483

12820

Polonya

2459

2497

2874

4492

4981

5196

5693

13780

14339

12564

12414

Romanya

1102

1158

1323

1668

1839

2124

2775

9585

10020

8978

9522

Slovakya

2908

3089

3755

5402

5708

6524

8696

18191

18629

16132

16529

9599

8323

8433

10227

10479

1181
4

14880

23357

24202

20873

21650

Estonya

---

1150

1649

4070

4499

5308

7174

19072

19949

17155

17736

Letonya

632

1021

1723

3352

3572

4132

5134

15025

15719

13822

15032

Litvanya

---

---

---

3297

3530

4147

5505

15693

16545

14289

14912

Arnavutluk

218

380

619

1175

1327

1453

1890

4413

4578

3934

4125

BosnaHersek

---

---

318

1461

1524

1761

2214

5042

5204

4584

4808

Hırvatistan

2589

2804

3834

4919

5245

6053

7805

13575

13467

11638

12149

M akedonya

1164

1285

1706

1854

1815

1961

2408

5211

5469

4834

5237

Slovenya

Kaynak: World Bank National Accounts Data ve OECD Naitonal Accounts Data ve IMF Database’den
tarafımızca düzenlenmiştir.)

Özellikle başlangıçta bu ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin düşük olması, hızlı büyümenin
önemini artırmıştır. Çünkü birçok ekonomik sorunun çözümünde büyüme önemli rol
oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında geçiş sürecinin başlangıcında birçok ülkede ya negatif
büyüme söz konusu ya da çok düşük oranlı büyüme söz konusudur. Özellikle son yılla rda
Avrupa’da yaşanan krizin de etkisiyle bu ülkelerdeki büyüme oranlarının düştüğü görülmekted ir.
Bu ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olduğu düşünüldüğünde; dolayısıyla hızlı büyüme
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rakamlarını yakalamaları beklenirken; son yıllarda büyüme oranları %2’ler seviyes inde
gerçekleşmektedir. Baltık ülkelerinin, diğer seçilmiş geçiş ekonomilerine göre son yılla rda
büyümede daha iyi performans sergiledikleri de tablodan çıkan bir başka sonuçtur. Detaylı şekilde
söylenecek olursa Hırvatistan, Bosna-Hersek, Slovenya ve Bulgaristan son yıllarda düşük
büyümeye katlanırken Bulgaristan, Romanya ve Litvanya daha yüksek büyüme sergilemişlerdir.
Tablo 5:Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda GSYİH Büyüme Hızı
(%)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

-7.3

-1.5

1.8

5.0

4.2

6.0

5.1

0.9

1.3

3.6

3.9

M acaristan

-3.1

-0.6

2.9

4.2

3.8

4.5

3.8

2.1

4.2

3.4

2.2

Polonya

2.5

3.7

5.3

4.6

1.2

2.0

3.6

1.4

3.3

3.8

2.9

Romanya

-8.8

1.5

3.9

2.4

5.6

5.2

5.5

3.5

3.1

4

4.6

Slovakya

---

1.9

6.2

1.2

3.3

4.5

5.4

1.5

2.8

3.9

3.3

Slovenya

-5.4

2.8

5.3

4.2

2.9

3.8

2.8

-1.1

3.0

2.3

3.1

Estonya

-21.2

-8.4

-1.6

10.6

6.3

6.1

7.4

1.9

2.9

1.7

2.1

Letonya

---

-11.4

2.2

5.4

6.5

7.1

8.4

2.4

1.9

3.0

2.2

Litvanya

---

---

---

3.8

6.5

6.8

10.5

3.5

3.5

2.0

2.3

Arnavutluk

-7.2

9.6

8.3

6.7

7.9

4.2

5.8

1.0

1.8

2.2

3.4

Bosna-Hersek

---

---

---

5.5

4.4

5.3

4.0

2.4

1.1

3.1

3.1

Hırvatistan

---

-8.0

5.9

3.8

3.4

5.2

5.6

-1.1

-0.5

2.2

3.0

M akedonya

-6.6

-7.5

-1.8

4.5

-3.1

1.5

2.2

2.9

3.6

3.8

2.4

Kaynak: IMF (International Monetary Fund), International Financial Statistics (World Economic
Outlook Database’den tarafımızca düzenlenmiştir.)
Geçiş ekonomilerinin özellikle sosyalist sistemin yıkılmasından sonra en temel sorunlarında n
biriside enflasyon olmuştur. Bazı malların üretimindeki yetersizlikler, fiyat mekanizmas ının
çalışmaması, kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması bazı ürünlerde üretimin yetersiz
kalması sonucunu doğurmuş ve bu da enflasyonu beslemiştir. Geçişin başlangıcındaki hızlı fiyat
artışları tüm ekonomileri zorlamıştır. Piyasa ekonomisine geçişin başlangıcında özellik le
Arnavutluk, Letonya, Romanya, Hırvatistan gibi ülkelerde 3 haneli enflasyonlar gözlenmiştir.
Ancak Romanya dışında tüm ülkelerde 2001 yılından itibaren enflasyon tek haneli rakamlara
gerilemiştir. Son yıllarda ise hemen hemen bütün geçiş ekonomilerinde enflasyon oranları
%1’lere kadar gerilemiştir. 3 haneli rakamlardan bu seviyelere gelinmesi geçiş ekonomiler inin
enflasyonla mücadelede başarılı olduklarının açık bir göstergesidir. Bulgaristan, Polonya,
Romanya, Slovakya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Makedonya gibi ülkelerde son
yıllarda hatta deflasyonist bir durum söz konusudur. 2012 yılından sonra ortaya çıkan
Avrupa’daki kriz sebebiyle talep yetersizliği bu ülkelerin enflasyonlarının daha da aşağıya
gelmesinde önemli rol oynamıştır.
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Tablo 6: Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda Enflasyon Oranları
(Tüketici fiyatlarıyla %)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

91.3

72.9

96.1

10.3

7.4

5.8

2.2

0.9

-1.4

-0.1

-0.8

M acaristan

22.9

22.5

18.9

9.8

9.2

5.3

4.6

1.7

-0.2

-0.1

0.4

Polonya

45.3

36.9

33.3

10.1

5.5

1.9

0.8

1.0

0.1

-1.0

-0.6

Romanya

211.2

255.2

136.8

45.7

34.5

22.5

15.3

4.0

1.1

-0.6

-1.5

Slovakya

---

---

13.4

12.0

7.3

3.3

8.6

1.4

-0.1

-0.3

-0.5

Slovenya

---

32.9

21.0

8.9

8.4

7.5

5.6

1.8

0.2

-0.5

-0.1

Estonya

---

89.8

47.7

4.0

5.7

3.6

1.3

2.8

-0.1

-0.5

0.1

Letonya

243.3

108.8

35.9

2.6

2.5

1.9

3.0

0.0

0.6

0.2

0.1

Litvanya

---

410.2

72.2

1.0

1.4

0.3

-1.1

1.0

0.1

-0.9

0.9

Arnavutluk

226

85

22.6

0.1

3.1

7.8

0.5

1.9

1.6

1.9

1.3

BosnaHersek

---

---

---

4.9

4.5

0.3

0.5

-0.1

-0.9

-0.9

-1.3

Hırvatistan

625

1500

107

4.6

3.8

1.7

1.8

2.2

-0.2

-0.5

-1.1

M akedonya

---

338

126.6

6.6

5.2

2.3

0.9

2.8

-0.3

-0.3

-0.2

Kaynak: International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics’den tarafımızca
düzenlenmiştir.

Eskiden sosyalist sistemi benimseyen bu ülkelerde; sosyalist sistem dağıldıktan sonra, kamu
sektöründe çalışan birçok kişinin hemen özel sektörde istihdamı mümkün olmamıştır. Hem özel
sektörün henüz gelişmemiş olması hem de kurumların ve kuralların henüz yerleşmemiş olması
özel sektördeki istihdam olanaklarının sınırlı olmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda, devlette
çalışan birçok kişi işsiz kalmış ve bu ülkelerin işsizlik oranları geçiş sürecinin başlangıc ında
yüksek seyretmiştir. İşsizliğin azalması ise kısa vadede olacak bir durum değildir. Uzun vadeli
doğru politikaların uygulanması ve ekonomideki yapısal dönüşümün gerçekleşmesi sonucunda,
uzun vadede ortaya çıkacak bir durumdur. Özellikle geçişin ilk yıllarında diğer Güney ve Doğu
Avrupa ülkelerindeki işsizlik oranları diğer geçiş ekonomilerine göre daha yüksek olduğu göze
çarpmaktadır. Baltık ülkelerine bakıldığında birçok ekonomik göstergede diğer geçiş
ekonomilerinden iyi olmalarına rağmen; işsizlik oranlarında diğer geçiş ekonomilerine benzer bir
yükseklik söz konusudur. Diğer ekonomik göstergelerin aksine bazı ülkelerde işsizlik oranlarında
son 25 yılda kayda değer bir ilerleme olmadığı gibi işsizliğin 1991 yılına göre daha yüksek olduğu
ülkeler vardır. Gelinen son durumda, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerde işsizlik oranları
1990’lı yılların üzerine çıkmıştır. Diğer güney ve doğu Avrupa grubundaki ülkelerde ise diğer
geçiş ekonomilerine göre yüksek işsizlik oranları (%20’lerin üzerinde) göze çarpmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında sosyalist sistemden piyasa ekonomisine geçiş yapan ülkelerde işsizlik
oranları ile ilgili önemli bir iyileşme söz konusu değildir.
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Tablo 7: Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda İşsizlik Oranları (%)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

15.3

16.4

12.8

16.2

19.9

18.1

13.7

12.9

11.4

9.1

7.6

M acaristan

9.9

12.1

10.9

6.6

5.7

5.6

5.8

10.2

7.7

6.8

5.1

Polonya

13.3

14.0

14.4

16.3

18.4

19.9

19.4

10.3

9.0

7.5

6.2

Romanya

8.3

10.4

8.2

7.0

6.6

8.3

6.9

7.1

6.8

6.8

5.9

Slovakya

11.4

12.2

13.6

19.1

19.4

18.7

17.6

14.2

13.2

11.5

9.7

Slovenya

11.5

8.5

8.2

6.8

5.7

6.3

6.7

10.1

9.7

9.0

8.0

Estonya

3.7

6.5

7.6

14.8

13.2

10.0

11.3

8.6

7.3

6.2

6.8

Letonya

2.3

5.8

6.5

14.3

13.7

13.8

11.7

11.9

10.9

9.9

9.6

Litvanya

3.5

3.5

17.3

16.3

17.2

13.7

12.9

11.8

10.7

9.1

7.9

Arnavutluk

26.5

22.3

18.4

16.8

22.7

15.8

15.0

15.9

17.5

17.1

15.2

BosnaHersek

---

---

---

31.0

27.6

24.6

26.0

27.5

27.5

26.3

25.1

Hırvatistan

15.3

14.8

14.5

16.1

15.8

14.7

14.1

17.3

17.3

16.3

13.1

M akedonya

26.3

27.7

30

32.2

30.5

31.9

36.7

29.0

28.0

26.1

23.7

Kaynak: World Development Indicators (WDI).

Enflasyondaki beklenmeyen ani yükselişler bu ülkelerde zaman zaman reel faiz oranlarının eksi
olmasını sağlamıştır. Birçok ülkenin özellikle 1990’lı yıllarda ülkeye sermayeyi çekmek için
uygulamış olduğu yüksek faiz düşük, düşük kur politikaları faizlerin yüksek seyretmesine sebep
olmuştur. Reel faizlerin yüksek olduğu ülkeler Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve
Hırvatistan’dır. Macaristan, Estonya ve Letonya gibi ülkelerde ise reel faizler daha düşük
seyretmiştir. Reel faizlerin düşük olduğu Estonya Letonya gibi ülkelerde büyüme hızlarının diğer
ülkelere göre yüksekliği dikkat çekmektedir.
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Tablo 8:Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda Reel Faiz Oranları (%)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

9.1

17.1

17.3

3.9

4.7

5.2

6.13

9.8

7.8

5.1

4.1

M acaristan

9.5

3.4

6.6

2.5

0.8

1.6

3.9

3.1

1.1

1.0

1.1

Polonya

8.1

11

3.4

11.7

14.7

9.3

6.4

---

---

---

---

Romanya

---

---

20.3

7.5

5.5

10.4

1.6

6.9

6.7

4.1

3.5

Slovakya

---

-1.0

0.9

5.0

5.8

6.0

2.9

---

---

---

---

Slovenya

---

---

---

9.7

50.8

5.1

4.8

---

---

---

---

Estonya

---

---

---

3.5

1.3

1.6

1.1

1.3

2.7

---

--

Letonya

---

---

---

7.9

8.6

2.7

0.4

4.5

---

---

---

Litvanya

---

---

---

10.7

9.9

6.5

6.7

---

---

---

---

Arnavutluk

-65.5

-39.7

-10.6

17.42

15.7

12.5

8.4

9.6

7.6

8.6

9.9

BosnaHersek

---

---

---

1.3

---

7.8

9.8

7.2

5.6

4.4

3.7

Hırvatistan

---

---

---

7.3

5.1

9.0

7.2

8.4

---

---

---

M akedonya

---

---

3.1

4.5

13.9

17.2

14.11

3.6

5.9

5.1

0.3

Kaynak: World Development Indicators (WDI).

Sosyalist sistemden piyasa ekonomisine geçen ülkelerde ekonomik anlamda yapılması gereken
birçok yapısal değişiklik söz konusudur. Bu durum; özellikle ekonomideki yapısal değişik liği
sağlamak için bütçeden fazla miktarda kaynak ayrılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu ülkeler in
birçoğunda 2000’li yılların başına kadar bütçe ile ilgili sağlıklı veriler elde edilmesi pek mümkün
olmamıştır. Geçiş ekonomilerin bütçe dengesi ile ilgili verileri karışık bir seyir izlemekted ir.
Çünkü ülkelerin ekonomik yapılarının birbirinden farklı olması, bütçe gelir ve gider rakamlar ının
farklı olması, ülkelerin harcama tercihlerinin farklı olması bu durumun en önemli etkenlerid ir.
Buna rağmen son yıllara bakıldığında diğer ekonomik göstergelerde pek başarılı olamayan BosnaHersek, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin Bütçe dengesi konusunda başarılı olduğunu
söylenebilir. Geçiş ekonomileri için geçmişte sorun olan bütçe dengesinin artık sorun olmaktan
çıktığı sonucuna da ulaşabiliriz.
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Tablo 9: Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda Bütçe (Nakit
Fazlası/Nakit Açığı) Oranları (GSYİH %)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

-4.9

-11.3

-5.0

-0.37

0.19

-0.52

0.18

-0.7

-5.4

-0.7

-0.1

M acaristan

-7.9

-8.5

-7.8

-2.8

-4.2

-8.0

-7.0

-5.1

-4.1

-2.2

-2.1

Polonya

---

---

-1.9

-3.01

-4.15

-5.65

-6.57

-3.9

-3.4

-2.7

-2.7

Romanya

-3.40

0.4

-2.1

-4.9

-3.6

-1.9

-1.6

-2.2

-1.9

-1.5

-3.2

Slovakya

---

---

---

-12.3

-6.3

-8.4

-2.6

-2.9

-2.6

-2.9

-2.8

Slovenya

---

---

---

-1.07

-1.06

-2.2

-2.6

-14.5

-5.2

-3.2

-2.0

Estonya

---

---

---

-0.1

-0.1

-0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Letonya

---

---

---

-3.5

-1.7

-2.0

-2.0

-0.7

-1.4

-2.2

-0.3

Litvanya

---

---

---

-0.9

-0.9

-0.5

-0.4

-0.7

-0.2

-0.2

-0.1

Arnavutluk

---

---

---

---

---

-6.7

-2.8

-5.3

-3.1

-3.0

-2.5

BosnaHersek

---

---

---

-4.6

-3.4

-2.9

-0.4

-2.1

-4.0

0.4

1.1

Hırvatistan

-3.2

-0.7

1.3

-5.2

-4.1

-3.1

-3.4

-5.5

-4.0

---

---

M akedonya

---

---

---

2.37

-5.88

-5.24

-0.07

-4.0

-4.3

-3.6

-2.7

Kaynak: World Development Indicators (WDI) ve IMF Database.

Özellikle eskiden sosyalist sistemi benimseyen bu ülkelerde üretilen malların kalite açısından dış
dünya ile rekabet edemeyecek olması, bu ülkelerin dışa açıldıktan sonra ileri teknoloji gerektiren
ürünleri dış dünyadan ithal etmeleri, dış ticaret açığı dolayısıyla da cari açık sorununu gündeme
getirmiştir. Bu yüzden geçişin ilk yıllarında cari açığın GSYİH’ye olan oranının yüksek olması
beklenen bir sonuçtur. Tablo 10’de cari açıkla mücadelede başarılı olan ülkelerin Bulgaris ta n,
Macaristan, Slovenya, Estonya ve Hırvatistan olduğu görülmektedir. Bu ülkeler son yıllarda cari
fazla vermeye başlamışlardır. Özellikle AB’ye katılım sürecindeki geçiş ekonomilerinin diğer
geçiş ekonomilerine göre cari açıkla mücadelede daha başarılı olduğu görülmektedir.
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Tablo 10: Geçiş Ekonomilerinde 1991-2014 Yılları Arası Seçilmiş Yıllarda Cari İşlemler Hesabı
(GSYİH %)
ÜLKELER

1992

1993

1994

2000

2001

2002

2003

2013

2014

2015

2016

Bulgaristan

-3.5

-10.1

-0.3

-5.4

-5.7

-2.0

-4.9

1.2

0.2

0.1

5.4

M acaristan

0.9

-10.6

-9.4

-8.4

-5.8

-6.4

-8.0

3.8

1.5

3.4

6.1

Polonya

-3.3

-6

0.6

-6.0

-3.1

-2.8

-2.5

-1.3

-2.1

-0.6

-0.3

Romanya

-6.0

-4.5

-1.4

-3.6

-5.5

-3.3

-5.5

-1.1

-0.7

-1.2

-2.1

Slovakya

---

-3.5

3.3

-2.4

-5.7

-5.6

-0.6

1.8

1.2

-1.7

-1.4

Slovenya

5.6

1.7

3.32

-2.7

0.1

1.0

-0.7

4.4

5.8

4.4

5.2

Estonya

---

1.2

-6.78

-5.3

-5.28

-10.6

-11.3

0.5

0.2

1.9

1.9

Letonya

11.3

15.2

4.4

-3.7

-6.0

-5.5

-7.2

-2.7

-1.8

-0.5

1.4

Litvanya

---

---

---

-5.8

-4.7

-5.0

-6.8

0.8

3.1

-2.8

-1.1

Arnavutluk

-7.1

-1.2

-7.9

-4.3

-5.4

-9.2

-7.1

-9.3

-10.8

-8.6

-7.6

Bosna-Hersek

---

---

---

-7.2

-12.9

-17.9

-19.5

-5.3

-7.4

-5.7

-5.1

Hırvatistan

2.5

4.7

3.9

-2.3

-2.9

-6.9

-6.1

1.0

0.8

5.1

2.7

M akedonya

-0.3

-4.0

-8.5

-2.7

-6.3

-9.4

-3.8

-1.6

-0.6

-1.9

-2.7

Kaynak: World Development Indicators (WDI) ve IMF Database.

7. Sonuç ve Değerlendirme
Geçiş sürecinin başlangıcında, ülkelerin birbirinden farklı başlangıç koşullarına sahip olduklar ı
görülmektedir. Özellikle fiyatlar genel düzeyi açısından ülkelerarasında önemli farklılık lar
bulunmaktadır. Bunun nedeni, bazı ülkelerde piyasada fiyatların serbestleştirilmesi uygulamas ına
ülke piyasalarının verdiği tepki, bazı malların üretimindeki yetersizlikler, fiyat mekanizmas ının
iyi çalışmaması ve kaynakların etkin kullanılmamasıdır. Buna karşın son yıllarda hemen hemen
bütün geçiş ekonomilerinde enflasyon oranları %1’lere kadar gerilemiştir.
Geçiş sürecinin başlangıcında bu ülkelerde ya çok düşük oranlı büyüme ya da çok yüksek küçülme
rakamları söz konusuyken, ilerleyen yıllarda yapılan reformların sonuç vermeye başlamasıyla
beraber yüksek büyüme rakamları yakalanmıştır. Son yıllarda ise AB’deki krizinde etkisiyle
büyüme rakamları daha düşük seyretmektedir. Bu ülkelerdeki kişi başına milli gelir rakamlar ında
ise 2002-2012 yılları arasında 5-6 katlık ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Geçiş sürecinin
başlangıcında birçok ülke için ciddi sorun olan bütçe dengesinin artık sorun olmaktan çıktığı
görülmektedir. Diğer ekonomik göstergelerde pek başarılı görülmeyen Bosna-Hersek, Romanya
ve Bulgaristan gibi ülkelerin bile bütçe dengesi konusunda başarılı olduğu görülmektedir.
Diğer göstergelerin aksine, işsizlik oranlarında son 25 yılda kayda değer bir ilerleme olmadığı
gibi bazı ülkelerde işsizlik oranlarının geçişin başlangıcındaki yılllara göre daha da yükseld iği
görülmektedir. Sosyalist sistemin işsizliği gizlemeye uygun olması ve piyasa ekonomis ine
geçişteki bazı aksaklıklar bu ülkelerde işsizliğin yüksek seyretmesine neden olmaktadır. İşsizliğin
azalması doğru makro-ekonomik politikaların uygulanmasına ve uzun vadede ekonomideki
yapısal dönüşümün başarıyla gerçekleşmesine bağlıdır.
Eskiden sosyalist sistemi benimsemiş bu ülkelerde, üretilen malların kalite (ihracat) açısından dış
dünya ile rekabet edemeyecek olması ve bu ülkelerin dışa açıldıktan sonra ileri teknoloji gerektiren
ürünleri ithal etmeleri, başlangıçta ciddi bir dış ticaret açığı dolayısıyla da cari açık sorununu
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ortaya çıkarmıştır. Günümüzde AB’ye katılım sürecindeki geçiş ekonomilerinin, diğer geçiş
ekonomilerine göre cari açıkla mücadelede daha başarılı olduğu görülmektedir.
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Öz
Matematik; içerik, ders saati ve zorluk düzeyi bakımından öğrencilerin akademik performanslarıyla en çok
ilişkilendirilen derslerin başında gelir. Araştırmacılar, matematik başarısını incelerken, psikolojik değişkenleri
çoğunlukla ihmal edebilmektedir. Bu çalışma ile lise bir ve ikinci sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ile benlik
saygıları, akademik öz-yeterlik inançları, cinsiyetleri, otomatik düşünceleri ve matematik kaygıları arasındaki
ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Veriler Trabzon ilindeki on farklı okulda öğrenim gören 984 öğrenci
üzerinden toplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre; akademik öz-yeterlik inançları, TEOG puanı, matematik kaygısı
ve cinsiyet değişkenleri matematik başarısının açıklanmasına özgün katkılar sağlamaktadır. Otomatik düşünceler ile
benlik saygısı değişkenlerinin matematik başarısını açıklamadaki katkıları anlamlı bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Başarısı, Matematik Kaygısı, Öz-yeterlik, Otomatik Düşünceler, Benlik Saygısı,
TEOG

ROLE OF MATHEMATICS ANXIETY, SELF-ESTEEM, ACADEMIC SELFEFFICACY, GENDER AND AUTOMATIC THOUGHTS IN MATHEMATICS
ACHIEVEMENT
Abstract
Math is the leading one of the courses associated with students' academic performance in terms of levels of difficulty,
content and course hours . Researchers examining the mathematics achievement have mostly neglected the
psychological factors. In this study, it is aimed to examine the relationships between first and second grade high school
students' math achievement with their self-esteem, academic self-efficacy beliefs, gender, automatic thoughts and
mathematics anxiety. Data were collected from 984 students studying in different schools in Trabzon. According to
the results, academic self-efficacy beliefs, TEOG (High School Entrance Exam) score, math anxiety and gender
provide significant contributions to explanation of mathematics achievement. Automatic thoughts and self-esteem
were not significant predictors of the mathematics achievement.
Keywords: Mathematics Achievement, Mathematics Anxiety, Automatic Thoughts, Self-Esteem, Self-Efficacy ,
TEOG.
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Giriş
Matematik, öğrenim kademelerindeki tüm sınıflarda zorunlu ve seçmeli olarak okutulan, soru
sayısı ve katsayı değeri ile ulusal düzeydeki sınav performanslarına diğer derslere oranla daha
fazla etki eden bir derstir. Bu dersteki başarı, günümüz toplumlarında okulda kazandırılan en
önemli yetkinliklerden biri olarak değerlendirilmektedir (Fischer, Moeller, Cress ve Nuerk, 2013).
Bu önem ve etkisine karşı, ulusal ve uluslararası sınavlardaki göstergeler, Türk öğrenci grubunun
matematik dersinden yeterince başarılı olamadığını ortaya koymaktadır. Kısa adı TIMSS (Trends
in International Mathematics and Science Study) olan Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimler i
Çalışması 2015 raporuna göre, sınava katılan 39 ülke arasında Türkiye sekizinci sınıflarda yirmi
dördüncü sırada yer bulabilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2016a). Ekonomik İş birliği ve
Kalkınma Örgütü'nün (OECD) şimdiye kadarki en kapsamlı küresel eğitim araştırmasında,
matematik ve fen bilimleri sınavlarından alınan sonuçlarla yapılan sıralamada Türkiye 76 ülke
arasında kırk birinci sırada yer almıştır (BBC Türkçe, 2015). 2016 yılında yapılan Temel
Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) ikinci dönem sınavlarında öğrenciler din kültürü ve ahlak
bilgisi dersinde yüzde 78.25, İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük testinde yüzde 65.08, Türkçede 60, fen
ve teknolojide yüzde 56,04’lük başarı sağlamışken, bu oran matematikte 42.05 olmuştur (Milli
Eğitim Bakanlığı [MEB], 2016b).
Farklı verilerle desteklenebilecek olan yukarıdaki tablo, araştırmacıları ve politika yapıcılar ı,
başarısızlığın nedenlerini tespit etme ve çözüm üretme konularında harekete geçirmiştir. Politika
yapıcılar, müfredat değişiklikleri, öğretmenler için hizmet içi eğitim etkinlikleri, proje çalışmalar ı,
teknolojik destek, öğrencilere dönük kurs ve etüt uygulamalarıyla sorunu çözmeye çalışmışlard ır.
Araştırmacılar ise farklı tür ve nitelikteki inceleme ve uygulamalarla matematikteki başarısızlığı
irdelemişlerdir. Doksanlı yıllardan itibaren Türkiye’de hızla gelişen akademik disiplinlerden biri
olan matematik alan eğitimi, başarısızlığın nedenlerini daha çok metot, teknik, materyal ve
program boyutlarında irdelemeye çalışmıştır. Bu yönelim öğretmen yetiştirme politikalarına da
yansımış ve eğitim fakültelerinin programlarında etkisini göstermiştir. Ancak tüm farklı ve
yenilikçi uygulamalara rağmen, Türk öğrenci grubunun matematik başarı düzeyinde yıllar
içerisinde olumlu yönde manidar bir değişiklik olmamıştır. Bu durum sorunun kaynağına bütüncül
şekilde yaklaşmayı ve dünyadaki başarılı örnekleri daha detaylı incelemeyi zorunlu hale
getirmektedir. Başarısızlık kapsamlı bir yaklaşımla incelendiğinde, matematik alan bilgisi ve
matematiğin öğretimi yanında bu dersteki başarıyla ilişkili olabilecek diğer değişkenlerin de
hesaba katılması gerektiği ortaya çıkar. Süre giden matematik eğitimi araştırmalarında, genel
olarak, eğitim programları, ölçme-değerlendirme işlemleri ve materyaller ile ders çalışma süre ve
stratejileri gibi değişkenler üzerinde durulmaktadır (Akyüz ve Pala, 2010; Samuelsson ve
Granstrom, 2007; Savaş, Taş ve Duru, 2010; Şentürk ve Yıldız-İkikardeş, 2011; Yıldız ve Uyanık,
2004). Ancak matematik başarı varyansını açıklamada sınırlı kaldıkları için, bu tür çalışmalar ın
yanında psiko-sosyal değişkenleri ön plana çıkaran araştırmalar da giderek ilgi çekmeye
başlamıştır. Zekâ (Rowe, Miller, Ebenstein ve Thompson, 2012), ebeveyn etkisi ve cinsiyette n
(Rozek, Hyde, Svoboda, Hulleman ve Harackiewicz, 2015) motivasyona (Park, Gunderson,
Tsukayama, Levine ve Beilock, 2016) kadar pek çok psiko-sosyal değişken matematik başarısı ile
ilişkilendirilerek incelenmiştir. Bu çalışmada da matematik başarısı; benlik saygısı, matematik
kaygısı, akademik öz-yeterlik ve otomatik düşünceler gibi bazı psikolojik değişkenler ile birlikte
incelenmeye çalışılmaktadır.
Kendini benimseme, onaylama, kendine saygı duyma ve değer verme anlamına gelen öz-saygı
(Bakırcıoğlu, 2006; 184) motivasyon ve öğrenme gibi eğitsel faktörlerle ilişkilidir. Hattie ve
Hansford (1982) tarafından yapılan meta-analitik bir çalışmadan edilen sonuçlar, bu bulguyu
destekler niteliktedir. Akademik başarı ve öz-saygı ilişkisi karşılıklı belirleyicilik ilkesi ile
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açıklanabilir (Liu, Kaplan ve Riesser, 1992). Akademik performansın en önemli ölçütlerinden biri
olan matematik dersi başarısı da benlik saygısı ile ilişkili bulunmuş ve düşük düzeydeki benlik
saygısının matematik başarısını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (Hamid, Shahrill, Mattin,
Mahallee ve Madin, 2013). Matematik performansını doğrudan etkilemenin yanında, yüksek özsaygının aynı zamanda matematik kaygısını azalttığı gözlenmiş, bu yolla da matematik başarı
seviyesinin yükselmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir (Evren, 2010). Sınıf içi bazı uygulama lar
ve etkileşimler aracılığıyla desteklenen öz-saygının matematik puanları üzerine ciddi bir katkı
sağladığı bazı araştırmalarla (ör.Chionh, & Fraser, 2009) ortaya konmuştur.
Bandura’nın (1997) genel bir tanımlamayla açıkladığı benlik kavramı, öz-yeterlik duygular ının
ortaya çıkmasına yol açar (s.138). Algılanan öz-yeterlik inanışları matematiksel benlik kavramını
etkiler ya da bu iki kavram arasındaki ilişki karşılıklı şekilde gözlenir (Bandalos, Yates ve
Thorndike-Christ, 1995). Öz-yeterlik inançları ile başarı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişk i
vardır (Bandura,1997, s.80). Bu durum matematik dersi için de geçerlidir (Pietsch, Walker ve
Chapman, 2003). Matematik dersine yönelik düşük öz-yeterlik inançları matematik başarısını
olumsuz yönde etkiler ve bu durum, okul yılları ilerledikçe artarak devam eder (Kurbanoğlu ve
Takunyacı, 2012). Karşılıklı belirleyicilik prensibiyle 33 ulusun öğrencilerinde matematikte özyeterlik ve performans ilişkileri incelenmiştir. Katılımcılar 15 yaşından büyük öğrencilerdir ve
çalışma PISA (2003) verileri üzerine inşa edilmiştir. Buna göre matematik öz-yeterliği inancı
(Endonezya, Litvanya, Tayland, İngiltere hariç) matematik başarısı üzerinde etkili bulunmuş tur.
Tunus dışındaki tüm uluslarda sosyo-ekonomik statü matematiksel başarı ile anlamlı düzeyde
ilişkili bulunmuştur. Benzer şekilde aile yapısı da çoğu ülkedeki öğrencilerin matematik başarısı
ile ilişkili bulunmuştur. Türk öğrenci grubunun akademik başarısı da her üç değişkenle anlamlı
ilişki sergilemiştir (Williams ve Williams, 2010).
Başarı ve başarısızlığa dönük atıflar, öz-yeterlik ile matematik başarısı arasındaki ilişkiye aracılık
eden değişkenlerden biridir (Bandalos, Yates ve Thorndike-Christ, 1995). Öğrencilerin içsel
kaynaklarına dönük belli yükleme (atıf) biçim ve düzeyleri (ör.düşük zekaya sahip olduğunu
düşünme) matematik gibi derslerde daha önemli hale gelmektedir. Yeteneklere dönük başarısızlık
atıfları, düşük öz-saygı tehdidine ve büyük olasılıkla ciddi bir başarısızlığa yol açar (Schwinger,
Wirthwein, Lemmer ve Steinmayr, 2014). Davranışsal bir sonuç olarak ortaya çıkan matematik
dersi performansı, bu derse dönük atıfların ve bu atıflara yol açan temel inançların ürünüd ür.
Bilişsel psikoloji çalışmaları içinde mantıksızlığa vurgu yapan ve çarpık, irrasyonel ya da otomatik
inançlar şeklinde tanımlanan bu düşünce kalıpları, çarpık şemaların, ortaya çıkardığı varsayımlar ın
sonuçlarıdır. Söz konusu düşünceler, daha belirgin düşüncelerle birlikte bir akış içindedir ler ;
bilinçli bir çaba olmaksızın herhangi bir durum karşısında aniden ve kendiliğinden ortaya çıkarlar.
Nesnel kanıtlarla çelişmelerine rağmen sıklıkla gözlenirler (Beck, 2008: 43). Bilişsel modelde,
insanın duygularını ve bununla ilişkili davranışsal tepkilerini etkileyen şey, herhangi bir durumun
kendisi değil, genellikle otomatik düşüncelerle kendisini belli eden, o duruma ilişkin yapılan
değerlendirmelerdir. İnançlara bağlı kavramları tanımlayabilmenin belli güçlükleri vardır. Bu
inanış belli bir bilginin ya da tutumun bir parçası olabilir. Hatta bu inanışlar spesifik olarak bir
disipline (ör.matematik) bağlı olabilir. Furinghetti ve Pehkonen (2002) bu inançları; bilginin
objektif ya da sübjektifliği, inanç sistemi içinde duyguların yer alıp almama durumu, inançlar ın
katılığı gibi boyutlarda tartışmışlardır. Objektif bilgi matematikçilerin yaklaşık 2000 yıldan beri
oluşturdukları bilgi birikimini ifade eder. Sübjektif bilgi ise özneldir (unique) kişiye aittir ve onun
kişisel deneyimleri ile algılama süreçleri üzerine inşa edilmiştir. Bireyin matematik hakkındaki
algısı, bilgisinin, inançlarının, kavramsallaştırmalarının ve duygularının bütününü oluştur ur
(Pehkonen ve Pietilä, 2003).
Matematiğe dönük tutumlar; hoşlanma, ilgi duyma, zevk alma ya da korkma veya matematik fobisi
geliştirme gibi tepkilerle ilişkilidir (Ernest, 1989). Tutumlar üzerinde bu dersin zor ya da kolay
olduğunu düşünme eğilimlerinin de etkisi vardır (Ma ve Kishor 1997). Matematiğe dönük
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düşünceler yekpare bir yapıda değildir. Öğrencilerin bir kısmı belli konuları oldukça zor görüp
onları başaramayacağını düşünürken, bazılarını ilgi çekici ve kolay konular olarak
değerlendirebilmektedir (Akt. Pehkonen ve Pietilä, 2003). Matematiği başarmaya dönük
sistemleşmiş çarpık/olumsuz düşünce yapısı, düşük başarı performansına ve buna bağlı olarak
yoğun kaygıya yol açar (Hendy, Schorschinsky ve Wade, 2014).
Bilimsel çalışmalara ulaşma araçlarından biri olan Google Akademik alanına "mathematics
anxiety" yazıldığında karşımıza 12900 sonuç çıkmaktadır (URL-1, 2018). Bu durum kaygı ile
matematik performansı arasındaki ilişkiye vurgu yapan basit bir örnektir. Aradaki ilişkinin negatif
olduğu konusunda araştırmacılar arasında güçlü bir görüş birliği oluşmuştur. Gerek sürekli
(Ganley ve Vasilyeva, 2011), gerekse durumsal (Osborne, 2001) kaygı matematik başarısını
olumsuz yönde etkilemektedir.
Duyguların matematiği öğrenme ve öğretmede önemli bir rol oynadığı matematik eğitimi
uzmanlarınca kabul edilmektedir (ör.Doruk, Öztürk, Kaplan, 2016; Kotaman, 2008). Belbase
(2013) matematiğe yönelik tutum ve imgelerle kaygı arasında anlamlı bir ilişki tespit etmiştir.
Matematik kaygısı farklı formlarda gözlenebilir. Bu kaygı genel olarak derslerle ve sayılar la
uğraşırken ya da bir problemi çözmeye çalışırken ortaya çıkabilir (Baloğlu, 2001). Bazen sadece
başarısız olmaya dönük tekrarlayıcı düşüncelere eşlik edebilir (Arslan, 2008). Bu kapsamda
matematik dersine ne tür sıfatlar atfedildiği de önem taşımaktadır. Matematik dersinin sadece zeki
öğrenciler tarafından kavranabileceğini düşünmek, öğrenme sürecinde karşılaşılan zorluklar la
mücadeleden kaçınmak ve bu dersi öğrenme konusunda kendini yetersiz hissetmek bu tür
sıfatlandırmalar arasında yer almaktadır (Şentürk, 2010). Kuşkusuz yaşanan olumsuz deneyimler
de bu tür inançları kuvvetlendirmektedir (Bozkurt, 2012).
Genel anlamda matematik dersi ile psiko-sosyal değişkenler arasındaki ilişkileri inceleye n
çalışmaların tür ve sayısında artış gözlenmektedir (ör. Friedman-Krauss ve Raver, 2015). Bunun
yanında Türk öğrencilerin ulusal ve uluslararası sınavlardaki düşük matematik performansı, bu
dersi özel bir inceleme ve araştırma alanı haline getirmektedir. Son yıllarda gelişerek ciddi
düzeyde bir birikim oluşturmaya başlayan matematik eğitimi incelemelerinde, psikolojik
kavramlara giderek daha çok yer verilmeye başlanmıştır. Bu yolla özellikle matematik başarısı ile
bağlantılı olan psikolojik temellerin anlaşılması ve ortaya çıkan ilişkilerin tanımlanmas ı
hedeflenmiştir. Söz konusu bağlam ve hedef ile ilişkili olarak bu çalışmada öğrencilerin matematik
performansı ile psikolojik değişkenlerden benlik algısı, akademik-öz yeterlik, otomatik
düşünceler, matematik kaygısı ve cinsiyet arasındaki ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
1.Yöntem
Nicel paradigmaya dayalı olarak düzenlenen bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemi
kullanılmıştır. Bu yönteme uygun olarak düzenlenen desende değişkenler arasındaki ilişk iler
incelenir (Karasar, 2008). Aralarında ilişki aranacak değişkenler farklı şekillerde
sembolleştirilerek analize hazır hale getirilir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmes inin
yanı sıra bu yöntem yordama yapmaya da imkân sağlar (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2012).
1.1.Araştırma Grubu
Bu çalışma için seçilen grup orta öğretim kurumlarının dokuzuncu ve onuncu sınıflarında öğrenim
gören öğrencilerin bir alt kümesidir. Bu duruma bağlı olarak çalışmada uygun örnekleme tekniği
kullanılmıştır. Bu tür örneklemede seçilen örneklem ile ideal örneklem arasında belli bir boşluk
durumu ortaya çıkabilir (Barker, Pistrang ve Elliott, 2002). Zaman, para ve iş gücü ile ilgili
sınırlılıklar nedeniyle, araştırmacılar uygun örnekleme tekniğini kullanma yoluna gidebilir ler
(Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Bu durum sonuçların genellenmesi açısından bazı sınırlılık la ra
60

Role of Mathematıcs Anxıety, Self-Esteem, Academıc Self-Effıcacy, Gender and Automatıc Thoughts in
Mathematıcs Achıevement

yol açsa da, bu tür sınırlılıklar veriler analiz edildiğinde istatistiksel olarak kontrol altına alınma ya
çalışılır (Barker ve ark., 2002).
Araştırma grubu; Trabzon ilindeki 10 farklı liseden seçilen 984 öğrenciden oluşmaktad ır.
Öğrencilerin matematik not ortalamaları 74.22 (Ss=18.98), TEOG matematik ortalamalar ı
12.80’dir (OrtKız=12.91±4.85, OrtErkek =13.21±5.24). Ortaöğretimde öğrenciler alanlara 11. sınıfta
ayrılmaktadır. Bu durum dikkate alınarak 11. ve 12. sınıflar araştırma kapsamının dışında
tutulmuştur. Çünkü bu düzeylerde yapılan alan tercihi ile aynı zamanda kariyer gelişimi için de
önemli bir aşamaya geçilmiş olmaktadır. Bu aşamada öğrencilerin matematik dersi saatleri ya da
matematik ders sayıları farklılaşmaktadır. Bu durum matematik başarısı ile ilişkilidir. Bu nedenle
araştırma kapsamı tüm öğrencilerin saat ve içerik olarak benzer bir uygulamaya tabi tutulduğu
sınıflarla sınırlandırılmıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, okudukları okulların türleri ve sınıf düzeyleri ile ilgili
bilgiler Tablo 1’de özetlenmektedir.
Tablo 1. Okul Türlerine, Sınıf Düzeyine ve Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı
Değişken
Okul Türü

f

%

Fen Lisesi

196

19.92

Anadolu Lisesi

334

33.94

Sosyal Bilimler Lisesi

98

9.96

İmam – Hatip Lisesi

128

13.08

Meslek Lisesi

258

23.17

Cinsiyet

f

%

Kız

601

61.08

Erkek

383

38.92

Sınıf Düzeyi

f

%

9. sınıf

584

59.35

10. sınıf

400

40.65

1.2.Veri Toplama Araçları
1.2.1.Bilgi Formu
Araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formunda öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim gördükler i
okulun türleri, sınıf düzeyleri, matematik ve TEOG puanları hakkında bilgi toplanmıştır.
1.2.2.Matematik Kaygısı Ölçeği-Kısa Versiyon
Orijinal adı Math Anxiety Rating Scale-Short Version (MARS-SV) (Suinn ve Winston, 2003) olan
Matematik Kaygısı Ölçeği-Kısa Versiyonu Türk kültürüne Baloğlu (2010) tarafında n
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uyarlanmıştır. Ölçek 30 maddedir ve 5‘li Likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Ölçekte; verilen 30
maddenin her biri için hiç, az, orta, çok ve pek çok durumlarından birinin seçilmesi istenir. Ölçek
puanı hesaplanırken; bu cevaplara sırasıyla 5, 4, 3, 2 ve 1 puan verilir. Toplam puanının yüksek
olması matematik kaygı seviyesinin de yüksek olduğunu belirtmektedir. Geçerlilik işlemler i
kapsamında yapılan açımlayıcı faktör analizinde 5 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrula yıc ı
faktör analizi ile test edilen bu yapı sonucunda uyum iyiliği indekslerinin kabul edilebilir düzeyde
olduğu görülmüştür (CFI= .91, IFI= .91, NFI= .90, SRMR= .12, RMSEA= .12). Alt faktörler in
yükleri .40 ile .78 arasında değişmektedir. Güvenirlik çalışmasında ölçeğin Cronbach α iç tutarlık
katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Bu çalışma için yapılan güvenirlik işleminde Cronbach α iç
tutarlık katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır.
1.2.3.Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği
Öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançlarını ölçmek amacıyla Owen ve Froman (1988)
tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Kemer (2006) tarafından lise öğrencileri ile
gerçekleştirilen bir ölçektir. Toplam 33 maddeden oluşan ölçek 1 (Kesinlikle katılmıyorum) ile 5
(Tamamen katılıyorum) arasında değişen beşli Likert tipinde cevaplanmaktadır. Açıklayıcı faktör
analizi sonucunda toplam varyansın %47’sini açıklayan altı faktörden oluştuğu bulunmuş tur.
Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .87 iken alt faktörlerinde n
“akademik öz-yeterlik” için .81, “iyi vatandaş özellikleri” için .70, “sosyal öz-yeterlik” için .71,
“anlayış” için .54, “akademik yardım yeterliği” için .88 ve “nicel öz-yeterlik” için .52 olarak
bulunmuştur. Ölçek için bu araştırmada yapılan güvenirlik işleminde Cronbach α iç tutarlık
katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır.
1.2.4.Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
Toplam 63 maddeden oluşan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması 1986
yılında Çuhadaroğlu tarafından yapılmıştır (Öner, 1995). Toplam 63 maddeden ve 12 alt ölçekten
oluşur. Benlik saygısı puanları 0-6 arasında değişmektedir. Dörtlü Likert tipi bir kendini
değerlendirme ölçeğidir. Özellikle 10 maddelik benlik saygısı alt ölçeği araştırmalarda sıklıkla tek
başına kullanılmaktadır. Ölçeğin her bir alt ölçeğinin ayrı bir yanıt anahtarı olup, değerlend ir me
doğru sayısına ve puanların azlığı ya da çokluğuna göre ikili, üçlü ya da dörtlü nitelendirmeler le
yapılmaktadır. Ölçeğin güvenirliği için test-tekrar test yapılmış ve alt ölçekler için elde edilen
güvenirlik katsayılarının .46 ile .89 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin geçerlik çalışması için
yapılan benzer ölçekler geçerliğinde Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) kullanılmış ve alt ölçekler
için korelasyon değerleri olarak .45 ile .70 arasında değişen değerlere ulaşılmıştır. Puanların
yüksek olması benlik saygısının düşük olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada elde edilen
Cronbach α iç tutarlık katsayısı .90’dır
1.2.5.Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği
Çocuk ve ergenlerin olumsuz bilişlerini değerlendiren Çocukların Otomatik Düşünceleri Ölçeği,
Schniering ve Rapee (2002) tarafından çocuk ve ergenlerin otomatik düşüncelerinin psikometr ik
özelliklerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ölçek Ergin ve Kapçı (2013) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Ölçek toplam 40 sorudan oluşmakta 5’li Likert tipinde cevaplanmaktadır. Ölçekteki
her bir maddeye verilecek yanıtlar 0-4 arasında puanlanmaktadır (0 = hiçbir zaman, 1 = bazen, 2
=sık sayılır, 3 = sık sık ve 4 = her zaman). Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, önerilen dört
faktörlü yapının Türk çocuklarına uygunluğunu desteklemektedir. Bu faktörler varyansın yaklaşık
%50’sini açıklamıştır. Sosyal tehdit faktörü varyansın %31.72’sini, kişisel başarısızlık faktörü
varyansın %8.32’sini, düşmanlık faktörü varyansın %5.80’sını ve fiziksel tehdit faktörü varyansın
%5.10’unu açıklamıştır. Güvenirlik işlemleri kapsamında elde edilen test tekrar test kararlılığı
(r=.90) ve iç tutarlılık katsayısı (α= .94) ölçeğin yüksek bir güvenirlikte olduğunu göstermiştir. Bu
araştırma için yapılan işlemde Cronbach α iç tutarlık katsayısı .84 olarak bulunmuştur.
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1.3.Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra çoğaltılan ölçekler eğitim
öğretimi aksatmayacak şekilde, okul yönetimi ile belirlenen saatlerde araştırmacı gözetimind e
uygulanmıştır. Uygulamalar sınıf ortamında, tek oturumda bir ders saati (40 dk.) içerisinde
gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Veriler önce tanımlayıcı istatistik teknikler i
kullanılarak tanımlanmıştır. Veriler analiz edilmeden normallik testleriyle incelenmiş ve basıklık
çarpıklık katsayılarının uygun değerler (± 1.50) arasında oldukları tespit edilmiştir (Tabachnick,
Fiddel ve Osterlind, 2001). Bu aşamadan sonra korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon teknikler i
kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
2.Bulgular
Bu kısımda ilk olarak çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu analiz daha
sonra yapılacak çoklu regresyon analizi için de önemlidir. Çünkü bağımsız değişkenler arasında
oto korelasyon durumunun bulunup bulunmadığı bu yolla tespit edilebilir. Yapılan korelasyon
işleminden elde edilen sonuçlar Tablo 2’de özetlenmektedir.
Tablo 2’den görüldüğü gibi öğrencilerin matematik başarı puanları ile TEOG puanları (r=.72,
p<.01) ve akademik öz-yeterlik puanları (r=.25, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişk iler
bulunmuştur. Matematik başarısı ile matematik kaygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişk i
tespit edilmiştir (r=–.23, p<.01). Analizde öğrencilerin TEOG puanları ile akademik öz-yeterlik
puanları arasında pozitif (r=.21, p<.01), TEOG puanları ile matematik kaygıları arasında ise
negatif yönde (r=–.22, p<.01) anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Öğrencilerin akademik öz-yeterlik
puanları ile otomatik düşünceleri (r=–.22, p<.01) ve matematik kaygıları (r=–.36, p<.01) arasında
da negatif yönde anlamlı ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca öğrencilerin matematik kaygıları ile
otomatik düşünceleri arasında pozitif yönde (r=.39, p<.01) anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
Tablo 2. Değişkenler Arasındaki İlişkiler
1

2

3

4

5

6

1.Matematik Notu 1
2.TEOG Puanı

.72**

1

3.Akademik
Öz-Yeterlik

.25**

.21** 1

4.Otomatik
Düşünceler

-.04

-.05 -.22**

1

5.Matematik
Kaygısı

-.23**

.22** -.36**

.39** 1

6.Benlik Saygısı

.03

.04

.03

-.01

Ort

Ss

74.22

18.98

13.04

5.00

116.26 19.28

-.04 1

42.25

28.43

78.37

18.57

1.20

.83

**p<.01

Korelasyon işlemi ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler dikkate alınmış ve çoklu
doğrusallık durumu değerlendirilmiştir. Durbin-Watson testi ile de oto korelasyon incelenmiş ve
değerin 1.43 olduğu saptanmıştır. Bu değerin 1’in altında kalması veri analizleri açısından risk
taşır. Bu aşamadan sonra verilerin çoklu doğrusal regresyon analizi için uygun olup olmadığı
incelenmiştir. Enter yöntemi kullanılarak yapılan analiz, kurulan modelin anlamlı olduğunu
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göstermektedir (F6,982 =182.50, p< .001). Bağımlı değişkeni tahmin etmek için seçilen bağıms ız
değişkenlerin açıkladığı varyans % 53’dir (R2 =.53). Kurulan modelin bağımlı değişkene ilişk in
açıkladığı varyans ise % 53’dür (ΔR2 =.53). Tablo 3’de model özetlenmektedir.
Tablo 3. Matematik Dersi Başarı Notunu Bağımsız Değişkenlerle Açıklamaya Dayalı Çoklu Regresyon
Modeli Özeti
Model

1
TSH=Tahmini standart hata

R2

R

ΔR2 TSH

.73 .53 .53

13.08

Değişim İstatistikleri
ΔR2 ΔF

sd1 Sd2

.53

6

182.50

p

976 .001

Sd=Serbestlik Derecesi

Tablo 4’deki değerler dikkate alındığında; cinsiyet (β=-.06, p<.01),TEOG puanı (β=.69, p<.001),
akademik öz-yeterlik (β=-.08, p<.01) ve matematik kaygısı (β=-.07, p<.01) değişkenlerinden her
birinin matematik başarısını açıklamada anlamlı düzeyde özgün katkılarının olduğu
görülmektedir. Diğer değişkenlerin matematik başarısını açıklamadaki düzeyleri anlamlı
bulunmamıştır.
Tablo 4. Çoklu Regresyon Modelinde Akademik Başarıyı Açıklayan Katsayılar
SK
katsayılar

SEK
Model
B

SH

edilmiş
t

p

8.72

.001

β

Sabit

38.70 4.44

Cinsiyet

-2.46 .87

-.06

-2.82

.01

TEOG Puanı

2.61

.09

.69

30.02

.001

Öz- .08

.02

.08

3.42

.001

.03

.02

.04

1.70

.09

Matematik Kaygısı -.07

.03

-.07

-2.74

.01

Benlik Saygısı

.51

.01

.07

.95

Akademik
yeterlik
Otomatik
Düşünceler

.03

SEK=Standardize edilmemiş katsayılar, SK=Standart katsayılar, SH= Standart hata

3. Tartışma ve Sonuç
Çalışmanın sonuçları benlik saygısı kavramının matematik başarısını anlamlı düzeyde
açıklamadığını göstermektedir. Bu sonuç öz saygısı yüksek olsa da bazı öğrencilerin matematik
dersinden başarısız olduğunu göstermektedir. Literatürde benlik saygısı ile matematik başarısı
arasındaki ilişki farklı şekillerde incelenmiştir. Bazı çalışmalar sadece iki değişken arasındaki
ilişkiyi, bazıları ise değişkenlerin farklı boyutları arasındaki etkileşimi incelemişlerdir. Bu
bağlamda değerlendirildiğinde, bulgularımız bazı çalışmaların sonuçlarıyla tutarlılık gösterirken
bazılarından farklılaşmaktadır. Pehlivan’ın (2010) öğrencilerin matematiğe karşı tutumları ve
benlik kavramları ile bazı aile özelliklerini birlikte incelediği çalışmasından elde ettiği sonuçlar
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araştırmamızın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Literatürde çalışmamızın sonuçlarında n
farklı olarak benlik saygısı ile matematik başarısı arasındaki pozitif ilişkiye vurgu yapan çalışma lar
mevcuttur (ör. Byrne, 1984; Obilor, 2012; Wong, 1992). Bazı çalışmalarda bu ilişkinin karşılık lı
doğasına vurgu yapılmıştır (Seaton, Parker, Marsh, Craven ve Yeung, 2014). Pietsch, Walker ve
Chapman (2003) benlik kavramının yetkinlik ve duygusal bileşenlerinin matematik başarısı
üzerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. Matematikle ilişkilendirilen benlik saygısının öğrenim
sürecinde bir üst okula girebilme yetkinliğini göstermede de anlamlı katkısı vardır (Parker, Marsh,
Ciarrochi, Marshall ve Abduljabbar, 2014). Benlik algısı motivasyon ve beklentilerle birlikte
değerlendirildiğinde matematik başarısını güçlü düzeyde açıklamaktadır (Suárez-Álva re z,
Fernández-Alonso ve Muñiz, 2014). Matematiğe karşı tutumlarla birlikte ele alındığında da benzer
sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Ajayi, Lawani ve Adeyanju, 2013). Bu çalışmada genel benlik algıs ı
üzerinde durulmuştur. Ancak bazı çalışmalarda (ör. Bandalos, Yates ve Thorndike-Christ, 1995)
matematikteki benlik algısı dikkate alınmış ve bu değişkenin matematik başarısını anlamlı
düzeyde açıkladığı saptanmıştır (Jones, Audley-Piotrowski ve Kiefer, 2012).
Çalışmamızda akademik öz-yeterlik inançlarının matematik performansını anlamlı düzeyde
açıkladığı tespit edilmiştir. Literatürde matematik başarısı ile akademik öz-yeterlik arasında
anlamlı ilişkiler tespit eden çalışmalar bulunmaktadır (Hafner, 2008; Pajares ve Miller, 1994).
Yıldırım (2011) öz-yeterliğin matematik başarısını %12, Üredi ve Üredi (2005) %15 oranında
açıkladığını tespit etmişlerdir. Yıldırım (2011) tarafından Türkiye, Japonya ve Finland iya
öğrencilerinin 2003 PISA verilerinden yola çıkılarak yapılan değerlendirmede, öz-yeterlik
inançlarının matematik başarısı üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu ve bunun Finland iya
öğrenci grubunda daha belirgin şekilde gözlendiği tespit edilmiştir. Öz-yeterliğin matematik
başarısıyla olan ilişkisinin yapısı genel başarıyla olan ilişkisine (Altun ve Yazıcı, 2013; Yazıcı,
Seyis ve Altun, 2011) benzerlik göstermektedir. Öz-yeterlik inanç düzeyinin yüksek veya düşük
olması akademik performansı etkilemekte, düşük öz yeterliğe sahip öğrenciler çaba gerektiren
matematik gibi zor görevlerden kaçmaktadırlar (Kotaman, 2008).
Çalışmada işlevsel olmayan inançları kapsayan otomatik düşünceler ile matematik başarısı
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Literatürde olumsuz otomatik düşüncele r in
akademik başarıyı düşürdüğünü gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Kapkıran, 2013). Alman ve
Japon öğrenciler
üzerinde
yapılan
incelemede
otomatik
düşünceler
kapsamında
değerlendirilebilecek olan performansından memnun olma ve matematiğe karşı tutumlar ile
matematik başarısı arasında son derece düşük ilişkiler tespit edilmiştir (Randel, Stevenson ve
Witruk, 2000). İşlevsizliğe vurgu yaptığı için otomatik düşünceler ile matematik başarısı arasında
pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin gözlenmemesi beklenen bir durumdur. Çünkü matematik
başarısı yetkinlik inancı, uyum, performansa dayalı hedefler ve ileri amaçlara sahip olma gibi
fonksiyonel bilişsel temalarla ilişkilidir (Chouinard, Karsenti ve Roy, 2007). Bilişsel temalar
bağımsız değişkenden çok basit bir yapıda ele alındığında matematik performansı ile daha güçlü
bir ilişki sergiler (Kloosterman, 1991). Matematiğe dönük farklı inanç biçimleri matematik
başarısı ile ilişkili bulunmuştur. Matematiğe çalışma biçimiyle ilgili inançlardan bu dersi sıkıcı
bulmaya kadar pek çok düşünce biçimi matematik başarısını etkilemektedir (House, 2006).
Öğrencilerin gelecekle ilgili düşünceleri (Ma, 2001), akademik başarılarını dışsal kaynaklara
atfetme eğilimleri (Wentzel ve Wigfield, 1998) gibi unsurlarda bu tür düşünce yapıları içinde yer
alıp matematik başarısı üzerinde etkili olabilmektedir.
Matematik başarısı ile matematik kaygısı arasında yapılan korelasyon analizinde de bu iki
değişken arasında zıt yönlü ve anlamlı bir ilişki olması, matematik başarısını yordamada
matematik kaygısının anlamlı bir katkısı olduğu sonucuyla paralellik göstermektedir. Kaygı
matematik ilişkisi ya da karşılıklı belirleyiciliği literatürde üzerinde uzlaşma sağlanamayan bir
konudur (Yenilmez ve Özbey, 2006). Ashcraft (2002) matematik kaygısı yüksek olan öğrenciler in
düşük notlar almalarını sadece kaygıya bağlamamakta, bunun yanında düşük matematik bilgis inin
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matematik kaygısını arttırdığını belirtmektedir. Bunun yanında matematik kaygısı düşük özgüvene
ve çalışan hafızanın bozulmasına bağlanabilmektedir (Aschcraft ve Krause, 2007). Matematik
kaygısı matematik başarısının önündeki en büyük engel olarak görülmektedir. Yüksek matematik
kaygısına öğrencilerin öğrenme süreçlerini de olumsuz yönde etkilenmektedir. Başarısızlığa ve
derslerden uzaklaşmaya yol açan bu durum kaygının yeniden artmasına neden olmaktadır. Yüksek
matematik kaygısının düşük başarıya yol açacağı birçok araştırma ile ortaya konmuştur. (Aschraft,
2002; Bozkurt, 2012; Dursun ve Bindak, 2011; Yenilmez ve Özabacı, 2003; Yücel ve Koç, 2011).
Türk öğrenci grubunun OECD tarafından yapılan sınavlarda düşük bir matematik performans ı
göstermesi sahip oldukları yüksek matematik kaygısından (MEB, 2015) bağımsız düşünülemez.
Bu çalışmanın sonuçları, cinsiyet değişkeninin matematik performansını anlamlı düzeyde
açıkladığını göstermektedir. Literatürdeki bazı araştırmalar (Abu-Hilal ve diğ., 2014; Hyde,
Linberg, Linn, Ellis ve Williams, 2008) erkek öğrencilerin matematik ve fen konusundak i
başarılarının ve benlik algılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Birçok araştırmac ı
(Nosek, Banaji ve Greenwald, 2002; Spencer, Steele ve Quinn, 1999) ise cinsiyetler arasındaki bu
farkın toplumdaki kalıp yargılardan kaynaklandığını savunmaktadır. 34 ülkeyi kapsayan bir
araştırmada, sekizinci sınıf kız ve erkek öğrencilerin matematik başarıları arasındaki farkı en fazla
etkileyen değişkenin matematiğe yönelik stereotipler olduğu tespit edilmiştir (Nosek ve diğ, 2009).
Cinsiyetler arasındaki bu fark, bazı araştırmacılar tarafından (örn. Ganley ve Vasilyeva, 2014;
Griggs, Rimm-Kaufman, Merritt ve Patton, 2013), kızların matematik kaygılarının erkeklerden
anlamlı düzeyde yüksek olmasının matematik performanslarını olumsuz yönde etkilediği şeklinde
de açıklanabilmektedir. Gaspard ve arkadaşları (2015) ise matematiğe atfedilen değerler
konusunda kız ve erkekler arasındaki farklılıklara dikkat çekmektedirler. Onlara göre; erkekler,
gelecekte yaşamlarında oluşturacağı etki bakımından ve iş bulmaya sağlayacağı katkı açısında n
matematiğe daha fazla içsel değer atfetmektedir ve bu durum matematik performanslar ına
yansımaktadır. Bununla birlikte matematik başarısında cinsiyetler arasında bir fark olmadığını
bulan araştırma sonuçları da mevcuttur (örn.Yücel ve Koç, 2011). Hatta pek çok çalışmada kız
öğrencilerin özellikle ilkokul ve ortaokul dönemlerinde okuldaki matematik notlarının erkeklerden
yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Duckworth ve Seligman, 2006; Hyde, Fennema ve Lamon,
1990; Kimball, 1989). Bununla birlikte standart testlerde erkeklerin matematik puanlarının daha
yüksek olduğu görülmektedir (Royer, Tronsky, Chan, Jackson ve Marchant, 1999). Bizim
çalışmamızda da kızların okuldaki matematik notları erkek öğrencilerden daha yüksek iken TEOG
matematik netlerinde erkek öğrencilerin ortalamalarının (manidar bir fark olmasa da)
kızlarınkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kimball (1989) ise bu farklılığı kız ve erkek
öğrencilerinin öğrenme stillerindeki farklılıklarının matematik başarıları üzerindeki etkileri olarak
açıklamaktadır. Ona göre ise kızlar aşina oldukları durumlarla baş etmekte daha iyiyken erkeklerin
yeni durumlarla başa çıkma becerileri daha yüksektir.
Bu çalışmanın belli sınırlılıkları vardır. Araştırmamızda öğrencilerin sadece bir dönemdeki
başarıları dikkate alınmıştır. Başarıyla ilgili daha kapsamlı değerlendirmeler yapmak için
boylamsal çalışmalara yer verilebilir. Çalışmada benlik kavramı üzerinde durulmuştur. Ancak
benlikle ilgili daha özel (ör. matematikle ilgili benlik kavramı) kavramsal yapılar üzerinde
durulabilir. Ele alınan konu disiplinler arası bir çalışmayı gerekli kılabilir. Bu çalışmada matematik
başarısında etkili olan sınırlı sayıda psikolojik değişken ele alınmıştır. Bundan sonra yapılacak
çalışmalarda, farklı demografik ve psikolojik değişkenlerle daha kapsamlı ve geniş guruplar
üzerinde çalışmalar yapılabilir. Kullanılan ölçeklerin ve bu ölçeklerdeki maddelerin sayısı da
cevaplama bakımından bir sınırlılık teşkil edebilir. Bu tür çalışmalarda daha kısa sürede
cevaplanabilecek olan ölçeklerin kullanılması önerilmektedir. Bu tür çalışmalardan elde edilecek
sonuçlar üzerinde matematik eğitimi uzmanları ile rehberlik ve psikolojik danışma uzmanları iş
birliği halinde disiplinler arası müdahale yöntemleri geliştirilebilir.
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Extended Abstract
Purpose
Mathematics achievement is considered to be one of the most important competencies gained in
schools in today's society (Fischer, Moeller, Cress and Nuerk, 2013). Despite this importance and
impact, indicators of national and international examination reveal that Turkish students cannot be
sufficiently successful in mathematics (BBC Turkish, 2015; Büyüköztürk, Çakar, Tan and Atar,
2014). The researchers working in the field of math education generally focus on variables such
as training programs, the assessment process and materials, the time and study strategies (Akyüz
and Pala, 2010; Samuelsson and Granstrom, 2007; Şentürk and Yıldız-İkikardeş, 2011). However,
some studies bringing psycho-social variables to the fore have increasingly begun to attract
attention, because previous studies are limited to explaining the variance in mathematics
achievement. In order to better understand the source of this issue, many complex studies
consisting of psychological variables have been gaining importance steadily (e.g. FriedmanKrauss and Raver, 2015). In this study, it is aimed to examine the relationships between students'
math achievement with some psychological variables such as self-esteem, academic self-efficac y
beliefs, automatic thoughts and mathematics anxiety.
Method
Correlational-survey method was used in this study based on the qualitative paradigm. The
research group is composed of 984 students selected from 10 different high schools in Trabzon
province. Mean of the students' math scores is 74.22 (SD = 18.98) and their TEOG math average
is 12.80. 11th and 12th graders have been excluded from the study because of that high school
students are divided into areas in 11th grade in Turkey. Data were collected by demographic
information form, math anxiety, self-esteem, academic self-efficacy and automatic thoughts
scales.
Results
Analysis using Enter method showed that the regression model was significant (F6,982 = 182.50, p<
.001). The established model explained 53% of variance related to the dependent variable (ΔR2 =
.53). The model is summarized in Table 3. According to the values in Table 4; gender (β = - .06,
p <.01), TEOG score (β = .69, p <.001), academic self-efficacy (β = - .08, p <.01) and mathematics
anxiety (β = - .07, p <.01) variables have significantly predicted the mathematics achieveme nt.
However automatic thoughts and self-esteem variables were not statistically significant predictors.
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Discussion and Conclusion
The results of this study revealed that math anxiety significantly explains the mathematics
achievement. Relationship or reciprocal determinism of anxiety and mathematics performance is
a matter on which there was consensus in the literature (Yenilmez and Özbey, 2006). Ashcraft
(2002) noted that lower math grades of students are not connected with only high math anxiety,
also inadequate math education causes high math anxiety. Besides, mathematics anxiety may be
linked to low self-esteem and impairment of working memory (Aschcraft and Krause, 2007).
There are many studies which found high math anxiety leads to low achievement (Aschraft, 2002;
Bozkurt, 2012; Dursun and Bindak, 2011; Yenilmez and Özabacı, 2003; Yücel and Koç, 2011).
Low math performance of Turkish students in OECD test cannot be explained independently of
their math anxiety (MEB, 2015).
In our study, we have found that self-efficacy beliefs variable is significant predictor of
mathematics performance. There are many studies in literature, which found a significa nt
relationship between mathematics achievement and academic self-efficacy (Hafner, 2008; Pajares
and Miller, 1994). According to Kotaman (2008); students with low self-efficacy escape from the
difficult tasks that require effort such as mathematics.
The results of this study indicated that gender variable explain the mathematics performance
significantly. This result was in favor of female students. Some studies in the literature (Abu-Hila l
et al., 2014; Hyde, Lindberg, Linn, Ellis and Williams, 2008), shows that male students have higher
self-esteem and more successful in math and science. However, many researchers (e.g. Nosek,
Banaji and Greenwald, 2002; Spencer, Steele and Quinn, 1999) argue that this difference between
the gender is due to stereotypes in society.
Results of this study showed that automatic thoughts and self-esteem variables were not
statistically significant predictors of math achievement. There are some studies showing that
negative automatic thoughts including the dysfunctional beliefs cause lower academic
achievement (House, 2006; Kapkıran, 2013). Also, some studies have revealed that mathematica l
self-esteem was a stronger predictor of math achievement (Jones, Audley-Piotrowski and Kiefer,
2012).
There are some limitations of this study in terms of the method and sample. In further studies, to
make a more comprehensive assessment related to mathematics achievement could be planned
longitudinal or complicated studies. This topic may require interdisciplinary studies. Based on
results obtained from this kind of studies, mathematics education specialists and psychologica l
counselors can improve interdisciplinary cooperation and methods of intervention.
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FARKLI HEDEF KİTLELERE GÖRE TASARLANAN SU ŞİŞESİ AMBALAJLARININ
GRAFİK TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
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Damla TUĞRUL
Öz
Market raflarında bulunan ambalajlar reklam ve pazarlama sektöründe iletişimin en önemli olduğu mecralardan
biridir. Ambalaj, ürünü dış etkilerden koruma, taşıma ve depolama gibi başlıca görevleri dışında tasarımı ile
tüketiciyle iletişim kurma misyonuna da sahiptir. Taşıdığı ürün hakkındaki gerekli bilgileri kısa sürede etkili biçimd e
anlatmasının yanı sıra üretici firmanın temsilcisi, sözcüsü ve görünen yüzüdür. Sayısız ürünün raflarda sergilendiği
günümüz rekabet ortamında ambalaj tasarımı, diğerlerinden farklılaşarak tüketiciyi ikna etmek zorundadır. Bu
noktada ikna sürecinin başarılı sonuçlanabilmesi tasarım öğelerinin hedef birey için doğru kullanılmas ın ı
gerektirmektedir. Bu çalışmada, piyasada bulunan 29 adet su şişesi tasarımı hedef kitleye yönelik olarak renk, form
ve illüstrasyon gibi özelliklerine göre incelenmiştir. Sonuç olarak bu özelliklerin tüketicilerin yaş, gelir seviyesi gibi
özellikleri ve yaptıkları aktivite türlerine göre şekillendiği, ayrıca günlük trendlere yönelik olarak da farklılık lar
gösterdiği ortaya koyulmuştur. Böylece kullanıcı özelliklerine göre tasarlanmış ambalajların pazarlamadaki öneminin
vurgulanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimler:Ambalaj tasarımı, grafik tasarım, hedef kitle, pazarlama iletişimi, su şişesi tasarımı

INVESIGATION OF GRAPHIC DESIGN IN WATER BOTTLE PACKAGINGS AIM AT
DIFFERENT TARGET GROUPS
Abstract
Packaging on the market shelves is one of the most important channels of communication in the advertising and
marketing sector. Packaging has the mission of communicating with the consumer by the design, besides protecting
from external influences, transportation and storage. It is a communication tool which expressesthe necessary
information about the product in a short way and it is a representative, spokesman and face of the brand. In today's
competitive era where countless products are exhibited on the shelf, packaging design has to convince the consumer
by differentiating from others. At this point successful completion of the persuasion process req uires the design
elements to be used correctly for the target group. In this study, 29 water bottle designs on the market are examin ed
according to the characteristics such as color, form and illustration oriented the target group. As a result, it is reve aled
that these characteristics are different from each other according to the age, the income of the consumer and the types
of activities they do, besides daily trends. Thus, it is aimed to emphasize the importance of designing user oriented
packaging in marketing.
Keywords:Packaging design, graphic design, target group, marketing communication, water bottle design
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Giriş
İletişim, insan ilişkilerinin zorunluluğu, ayrıcalığı ve önceliği biçiminde insan etkinliği neredeyse
oradadır (Erdoğan ve Alemdar, 1990,s.170). Market raflarında bulunan ambalajlar reklam ve
pazarlama sektöründe bu iletişimin en önemli olduğu mecralardan biridir. Çünkü tüketici çok kısa
bir süre içerisinde benzer ürünler arasından markayı seçmekte ve satın alma kararını vermektedir.
Bir ürünün, 25 bin çeşit ürüne sahip süpermarket raflarında diğerlerinden sıyrılmak için 2-6 saniye
içerisinde tüketiciyi etkilemesi gerekmektedir (Durmaz, 2006, s.3). Bu aşamada ambalaj tasarımı;
içerik, form ve renk gibi tüm özellikleriyle markanın vermek istediği mesajı taşımakta ve tüketiciyi
etkileme fırsatı yakalamaktadır.
Bir ürünün içeriğini ve çevresini korumaya yarayan, taşıma ve depolamada, satış ve kullanımda
kolaylık sağlayan, kullanım sonrası kısmen ya da tamamen atılabilecek veya geri
dönüştürülebilecek bir malzeme ile kaplanması, sarılması, örtülmesi veya birleştirilmes ine
ambalaj denmektedir (Tek, 1999, s.376). Suher’e (2005,s.651) göre ambalaj, ürünün
üretilmesinden tüketiciye ulaşmasına kadar bulunduğu dağıtım zincirinde güvenliğinin
sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu malzemelerin tümüdür. Bu tanıma dayanarak ambalaj,
ürünü koruyarak tüketiciye sunulmasını sağlayan bir araç olarak açıklanabilir.
Ambalaj: içinde barındırdığı ürünü, üretildiği mekandan son tüketiciye kadar dış etkilerden
koruyan ve tanıtımını yapan malzemedir. Tüketiciler fonksiyonel kullanımının yanı sıra ürünler i
sembolik manaları için de satın almaktadırlar. Ayrıca, ambalaj üretici firmanın ismini ve markasını
tüketicilere taşımaktadır. Bu sebepler ışığında üreticiler ürünün ambalajında farklılaşmaya ve bir
kimlik kazandırmaya çalışmalıdır (Underwood, 2003, s.62). Ürünün üreticiden tüketiciye
ulaşmasına kadarki bu süreç sonunda raflarda yerini alan ambalaj, ürünün görsel dilini oluştur ur.
Taşıdığı görev, ambalajın tasarımını ve tüketiciyle kurduğu iletişimi önemli hale getirmekted ir.
Butkeviciene, Stravinskiene ve Rütelione (2008, s.57), ambalajın tüketiciler ve firmalar açısında n
önemini
şöyle
özetlemiş tir :
Gün geçtikçe geleneksel tanıtım yöntemleri etkisini kaybederken ambalaj, iletişim aracı olarak
önem kazanmaktadır.
Tanıtım yöntemleri, geleneksel reklam araçlarından pazardaki tanıtım araçlarına doğru kayma
göstermektedir.
Tüketiciler için marka farklılaşmasının önemi azalırken ambalaj farklılaşma ve tanımlama aracı
olarak önem kazanmaktadır.
Ürün kalitesi ve kalitenin korunması gerekliliği artış göstermektedir.
Ürün ve müşteri güvenliği ihtiyacı artmaktadır.
Ürün hakkındaki bilgilerin tüketiciye aktarılması zorunluluğu fazlalaşmaktadır.
Ürüne dair artı değer oluşturmak ambalaj sayesinde olası hale gelmektedir.
Gıda ürünleri açısından ambalajlamanın hedefleri; koruyuculuk, ucuzluk, bilgi verme ve satış
arttırma olarak sıralanmaktadır. Kısacası ambalaj, pazarlama stratejileri açısından kısa yoldan
müşteri ilgisini çekebilmek için mantıklı bir pazarlama unsurudur. Aynı ürün yalnızca ambalaj
değişiklikleriyle tüketicide farklı etkiler uyandırabilir. Ayrıca ambalaj, barındırdığı öğelerle raftaki
ürünün reklamını da yapmaktadır.
1. Tüketici Davranışları ve Hedef Kitle
Tüketici, mal ve hizmetleri kişisel istek ve ihtiyaçları için satın alan veya alma kapasitesi buluna n
kişidir (İslamoğlu, 2000, s.96). Tüketici davranışları ise satın alma kararını verirken tüketicinin
kullandığı yöntemleri, mal ve hizmetlere yönelik sahip olduğu tutumları ve bu ürünleri seçim ve
kullanım özelliklerini içermektedir (Muter, 2002). Çınar ve Çubukçu’nun (2009, s.297) tüketim
kültürü ile ilgili yaptığı araştırmada, tüketicilerin boş zamanlarında yalnızca gezmek amacıyla
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alışveriş merkezlerine gittiklerinde bile reklamların, ambalajların, ortamın ve atmosferin etkisiyle
ürün satın aldıklarını ortaya koymuştur. TÜİK  tarafından yapılan Hanehalkı Bütçe
Araştırması’nın 2014 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de tüketim amaçlı yapılan harcamaların ikinc i
sırasında %19,7’lik oranla gıda ve alkolsüz içecek harcamaları bulunmaktadır (PwC ve TAMPF,
2016). Ambalajlama, gıda ürünlerinde tüketicinin satın alma kararını etkileyen pazarlama
değişkenleri içinde etkili olan faktörler arasında ilk beşte yer almaktadır (Örücü ve Tavşancı, 2001,
s.11). Tüm bu sonuçlar ele alınırsa artık bir alışkanlık haline gelen tüketimin büyük bir kısmını
gıdaların oluşturduğu söylenebilir. Gıdaların satın alma kararında ise ambalajın önemli olduğu göz
önüne alındığında ambalajlamanın kalitesi ile tüketicinin ilgisini çekebilmesi rekabeti alt
edebilmesinin başlıca yoludur.
Hedef kitle genel olarak belirli bir mesajın ulaşması amaçlanan birey, küme veya kitle olarak
tanımlanabilir. Hedef kitle kendisine ulaştırılmaya çalışılan mesajları, sahip olduğu ön eğilimler i
ile algılar ve değerlendirir. Bu sebeple etkili bir pazarlama iletişimi gerçekleştirilirken önce hedef
kitlenin ön eğilimleri ve onu etkileyen faktörler belirlenmeli ve hedef kitleyi oluşturan kişiler in
demografik özelliklerinin satın alma süreçlerindeki etkileri analiz edilir. Hedef kitlesi tanınarak
yapılan tasarımların tüketicinin ilgisini çekme ihtimalleri artmaktadır. Aksi takdirde raflarda
birbirinden çok da farklı olmayan, benzer renk, grafik ve forma sahip özelleşmemiş ambalajlar
ortaya çıkacaktır. Eğer ambalaj tasarımı üretici firmanın imajına uygun olarak hazırlanarak bu
imaja uygun şekilde reklam stratejisi ile tanıtıma başlar ve uzun vadede bu stratejiye yeniler ini
ekleyerek devam edebilirse ürünün piyasada varlığı ve iyi bir satış grafiği ortaya koyması doğaldır
(Mackay, 2005, s.26-27).
Alagöz ve Ekici’nin (2009) ambalaja ilişkin tutum ve davranışları inceledikleri araştırma
sonuçlarına göre gıda ürünlerinde ambalajın hem kadınlar, hem de erkekler için çok önemli olduğu
görülmüştür. Ak’ın (2009, s.115) tüketici davranışlarına yönelik yaptığı araştırma sonuçlarına göre
ise, marka tercihinde 56 ve üzeri yaş aralığındaki tüketicilerin ambalajın çekici olmasına %100
önem verdikleri sonucu çıkmıştır. Bunu oranı sırayla 26-35 yaş, 18-25 yaş, 36-45 yaş ve 45-55 yaş
takip etmektedir. Kısacası her yaştan insanın ambalajlara olan ilgisi farklıdır. Tasarımcılar hedef
kitlelerinin yaşını göz önüne alarak tasarım yaptıklarında ambalajların barındırdığı tasarımsa l
öğeler değişiklik gösterecektir. Ayrıca günümüzde çocuklar da tüketici olarak satın alma kararını
etkiler pozisyona gelmiştir. Çocuklara yönelik pazarın büyümesi, çocukların aile kararlarına etkisi
ve satın alma davranışlarını yetişkinlerden öğrenmesi, pazarlama çalışmalarında çocukların da
önem kazanmasını sağlamıştır (Berey ve Pollay 1968, s.70). Tüketici eğilimleri ve hedef kitle
ambalaj tasarım sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda tüketici beklentiler inin
araştırılması ve hedef kitlenin seçimi, yoğun araştırma süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile
sağlıklı sonuca ulaşır (Durmaz, 2006, s.1).
2. Bir Grafik Ürün Olarak Ambalaj Tasarımı ve Ambalaj Tasarımında Güncel Trendler
Günümüzde her geçen gün piyasaya sürülen yeni ürünler pazarın daralmasına ve rekabetin
artmasına sebep olmaktadır. Bu rekabet ortamında firmalar farklı ambalajlar sayesinde pazar
paylarını yükseltmeyi hedeflemektedirler. Pazarlama stratejisi, promosyonlar, ürün tanıtımlar ı,
reklam ve pazarlama dahil çeşitli girişimler üzerinden ambalaj tasarımı marka olabilmenin önemli
bir parçası olarak görülmektedir (Ersun, 2006, s.3).
Ambalajın tüketiciyi etkileme amaçlı duygusal yönü bilgi vermeye nazaran daha baskındır.
Ambalaj, üzerinde bulunan logo stili, metin, semboller, ikonlar, renkler, dokular, fotoğraf ve
illüstrasyon gibi grafik elemanlarının bütünü ile biçimlenmektedir (akt. Aygün, 2007,s.24). Buna
göre, ambalaj tasarımcısının amaçlarından biri ürünün satılmasına yönelik tüketiciyi etkilemek
olmaktadır. Ambalaj tasarımının barındırdığı grafiksel öğelerin her biri tek başına anlam



TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı bir araştırma kurumudur.
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taşıdığıgibi bütün olarak da ürünü en iyi şekilde tanıtmaları gerekmektedir. Bu amaç, ambalaj
tasarımını grafik tasarım içinde oldukça önemli birnoktaya taşımaktadır.
Ürünün tüketici ile temasını ambalaj üzerindeki grafikler sağlamaktadır. Ürünün dili denilebilecek
bu grafiklerin etkili olması, tanıtımın olumlu sonuçlanmasına sebep olur. Güzel bir ambalaj kötü
bir ürünle satış arttıramadığı gibi, kaliteli bir ürünün de kötü bir ambalajla başarılı olacağı
düşünülemez (akt. Aygün, 2007, s.24). Ürünün tüketiciyle iletişim kurmasını sağlayan ambalaj
grafiği, bu özelliği sebebiyle etkili bir pazarlama aracıdır. Ambalaj tasarımı, fiziksel işlev ve
iletişim olmak üzere iki temel gereksinimi karşılamaktadır. Ambalajın koruma ve taşıma
fonksiyonları fiziksel işleve girmektedir. Ambalaj iletişimi ise ürünün ne olduğu bilgisi başta
olmak üzere, kullanım ve uyarı için gerekli bilgiler, kurumsal kimlik devamlılığı ve marka imajını
güçlendirme gibi basamakları içermektedir (Uçar, 1993, s.11). Fiziksel işlevleri karşılayan bir
ambalajda tasarım, iletişim görevini başarılı bir şekilde sağlamak açısından önemlidir. Ürün
taşıdığı bilgi ve değerleri tasarım unsurlarıyla bütün olarak sunabilirse tüketiciyle doğru iletiş im
sağlanabilir.
Ambalaj grafiği: illüstrasyon,renk, tipografi, şekil ve sembollerden oluşmaktadır. Güçlü bir etki
uyandırmak ve mesajı daha canlı ve hareketli bir şekilde anlatabilmek için sıkça kullanıla n
illüstasyon, özellikle gıda ambalajlarında, canlı renk kullanımları, kompozisyon biçimleri ve iştah
uyandırıcı dinamik yapısı sebebiyle fotoğrafa göre daha fazla tercih edilmektedir (Düz, 2012,
s.25). Renk isemarkayı tanımlama ve psikolojik etki yaratma açısından önem taşımaktadır. Parlak
renkler; hafiflik, kutlama ve mutluluk duygularını içerirken, koyu renkler daha ciddi bir his
vermektedir. Metal folyo görsel unsur olarak kullanıldığında genellikle daha kaliteli ve pahalı
algısını yaratmaktadır (Akgün, 2004,s.40-41). Renk, bir tasarımda ilk dikkat çeken unsurlardand ır.
Tasarımcının görevi, ürün ambalajında renkleri hedef kitlenin tercihine, yaş ve cinsiyetine ,
kültürüne göre belirleyerek kullanmaktır. Bu ambalaja kişilik kazandırdığı gibi ürünü
tamamlayarak rakiplerine göre fark edilmesini ve buna bağlı olarak da tüketici alışkanlıklar ının
oluşmasını sağlamaktadır.
Tüketicileri etkileyen birçok görsel öğenin yanında form, en dikkat çekenlerden biridir. Ambalaja
dair rasyonel tesirlerin yani istifleme, kullanım kolaylığı, işlevsellik gibi özelliklerin tüketicide
dikkat uyandırmasının yanı sıra duygusal tesirler ise yani güzellik, dikkat çekicilik, dönem modası
gibi faktörler de tüketicinin eğitim durumu, cinsiyet ve yaşlarına bağlı olarak farklı duygular
oluşturmaktadır (Çakıcı, 1973, s.53-54).
Ambalajda kullanılan renk, illüstrasyon, tipografi, form gibi tasarım öğelerin yanı sıra kullanıla n
malzemeler de tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerdendir. Malzemenin sağlıklı,
ekonomik ve dayanıklı olması gibi temel faydalarının yanı sıra plastik, metal, karton veya cam
olması ile tüketim algısı değiştirilerek farklı kullanıcı kitlelerine hitap edebilmenin bir yoludur.
Global pazar araştırması şirketi Mintel’in 2017 ambalaj trendlerine göre yaptığı raporda beş eğilim
belirlenmiştir. Paket yapısı ve markalaşmanın tekrar birleşmesi olarak tanımlanan ilk eğilim,
ürünleri rafta farklılaştıran ambalajların yanısıra marka kimliğinin oluşturulmasına ve destek
verilmesine olanak sağlayan ambalaj tasarımları yapılmaya başlanmasıdır. Diğer dikkat edilmes i
gereken maddelerden birinde ise Mintel, büyümekte olan e-ticaret alışverişinde online alıcı için
etkili bir sunum önerilemediğini savunmaktadır. Üçüncü olarak ambalajın akıllı, aktif ve zeki
olması gerekliliği öne sürülmektedir. Rapora göre tüketicilerin tehlikeli ve sahte ürünlerde n
kaçınması için akıllı telefonlarıyla daha fazla bilgiye erişmesine izin veren akıllı etiketler
kullanılması önerilmektedir. Ambalaj tecrübesi olarak adlandırılan trend ise marka tanıma, çeşitli
tanımlama ve bilgi erişiminde ambalaj tasarımlarının tüketiciyi de deneyime sürükleye rek
markanın parçası olmak zorunda bıraktığına dair örneklerin oluşmasıdır;kullanıcının kendi spor
içeceğinin aromasını karıştırması veya şişenin etiketinde tüketiciye özel çizim alanları bırakılmas ı
vb. bu trendin örneklerindendir. Son dikkat edilen nokta ise markanın genişletilmesi, yani
markaların oluşturduğu sadakati yeni bir ürün portföyü oluşturarak müşteri memnuniyetini
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arttırmaya çalışması olarak açıklanmaktadır (Mintel, 2017). Özetle, günümüzde ambalajla rda n
markanın yüzü olarak yenilikçi olması, yalnızca raf için değil; nternet alışverişine de hitap etmesi,
teknolojiye uyum sağlayarak bilgilendirmesi, tüketiciyi deneyime sürüklemesi ve ürün aileler i
oluşturması beklenmektedir.
3. Yöntem
Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel araştırma, belli bir zaman dilimi
içerisinde kurumların, grupların mevcut durumlarını açıklamak amacıyla çok sayıda örnekle
yapılan çalışmadır (Kaptan, 1995, s.59). Veriler yazılı ve görsel malzeme taraması ile toplanarak
içerik analizi tekniğiyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini piyasada buluna n
su şişeleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise hedef kitleye yönelik en uygun tasarımlardan seçilen
29 adet ambalaj oluşturmaktadır.
4.1. Bulgular ve Yorum
Üç farklı su markasının 6-36 aylık bebekler için ürettikleri ambalajlar incelendiğinde bebek
görsellerinin ortak olarak kullanıldığı görülmektedir (Görsel1). “Evian” ve “Hayat” markaları
bebek fotoğraflarını direkt kullanırken “Vöslauer” balıkların bebek halindeki illüstrasyonlar ını
kullanmıştır. Böylece suyun bebekler için özel üretildiği algısı yaratılmıştır. 750 ml’lik şişeler
tercih eden Vöslauer’e karşın 330 ml’lik daha kolay taşınabilecek küçük boyutlarda şişeler tercih
eden Evian ve Hayat, ayrıca bebeklerin rahat içebilmesi için şişeye uyumlu biberon ağzı ve suluk
aparatlarını da şişelerle birlikte vermektedir. Bu yaklaşımla hedef kitleye kullanım kolaylığı
sağlayan ilave bir fonksiyon oluşturulmuştur. Ayrıca ambalajlarda kırmızı, yeşil ve mavinin açık
tonları tercih edilerek saflık, sadelik gibi çağrışımlar uyandırmak amaçlanmıştır.
Görsel 1:Evian, Vöslauer ve Hayat marka bebek su şişeleri

Türkiye’de çocuk ve genç nüfusun marka ve satın almadaki etkinliklerini tespit etme amacıyla AC
Nielsen Zet firmasının yaptığı araştırma sonucuna göre, çocuklarıyla beraber alışverişe çıkan
ailelerin tüketim miktarı %82 artmaktadır (Hürriyet, 1999, s.1). Bu gerçek çocukların dikkatini
çekmek amacıyla tasarlanmış ambalajların sayısını arttırmaktadır.
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Görsel 2:Evian, Hayat, Nestle, Sırma, Pınar ve Elmacık marka çocuk su şişeleri

Çocuklara yönelik su şişesi tasarımlarında onların dikkatlerini çekmek amacıyla ünlü
karakterlerden faydalanılmıştır (Görsel2). Evian, Disney’in “TSUM TSUM” karakterlerini
kullandığı şişelerini sınırlı sayıda üreterek koleksiyoncular için de önemli hale getirmiştir. Hayat
su ise Karlar Ülkesi ve Yıldız Savaşları karakterlerinin bulunduğu şişeler üretmiştir. İki firma da
şişelerin formunu karakterlerin vücut yapılarına göre şekillendirmiştir. Nestle “LooneyTunes ”,
Sırma “Adalet Birliği”, Pınar “Şirinler” ve Elmacık “Disney” karakterlerini ambalajlar ına
taşımıştır. Böylece çocukların hayran oldukları, bildikleri ve güvendikleri çizgiler satın alma
talebini arttırma amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca bu karakterlere ait filmlerin vizyona giriş tarihler ine
göre üretilen ambalajlar, çocuklar arasında oluşan yeni trendlerden faydalanma amacını
taşımaktadır. Grafiklerde öne çıkma ve dikkat çekme amaçlarıyla kullanılmış canlı renklerin yanı
sıra Elmacık firması şişenin malzemesinde renk kullanımı tercih ederek diğer ürünlerde n
farklılaşmıştır.
Görsel 3:Evian, Hayat, Pınar ve Elmacık marka spor su şişeleri

Su tüketiminin fazla olduğu spor aktiviteleri de ambalaj tasarımlarında etkili olmaktadır. Bu
konuda Evian, Hayat ve Pınar ambalajlarında tek elle tutulabilen ergonomik tasarımı savunmak ta
ve spor kapak kullanımını öne çıkarmaktadırlar (Görsel3). Ayrıca spora yapan hedef kitlesler ine
özel olarak 750ml’lik ara boy şişeleri piyasaya sürmüşlerdir. Diğer yandan Pınar, yeni şişe
tasarımlarında ambalaj trendleri arasında yer alan sürdürülebilirlik çalışmalarına ağırlık vermiş ve
ambalaj ağırlıklarını %23 azaltmıştır. Böylece atık azaltımına önem veren tüketicilerin de dikkatini
çekmeyi amaçlamıştır. Elmacık şişesi ise futbol ve basketbol toplarından ilham alınarak
şekillendirilmiştir. Grafiklerinde de bu sporları yapan figürleri kullanarak ambalaj spor dalları ile
özelleştirilmiştir.Ayrıca, Pınar su şişesinde görüldüğü gibi, ambalaj etiketlerinde daha çok mavi
ve yeşilin kullanılması sağlık çağrışımı yapmaktadır. Elmacık tarafından kullanılan siyah-kır mızı
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ve siyah-turuncu ikilileri ise hırs, güç, tutku ve dinamizm gibi sporda önemli olan duygulara hitap
etmektedir.
Görsel 4:Evian, Voss, Antipodes, Lurisia, Bling ve Fillico marka cam su şişeleri

Sürdürülebilir ambalaj trendinin ortaya çıkması su şişelerine de yansımış ve tekrar kullanım, daha
az madde salınımı gibi özellikleriyle su şişelerinde cam malzeme kullanılmaya başlanmıştır. Cam
şişe üretimi ile beraber “exclusive” ve “premium” adları altında seçkin su kategorisi
oluşmuştur.Suyun lüks kategorisine sokulması ile markalar hedef kitlelerine kendi sularının daha
iyi kalitede mineral içerdiği, PH oranının vücudun ihtiyacı kadar olduğu gibi tezlerle her yudumda
vücudun sağlık kazandığına ikna edecek şekilde pazarlama stratejileri izlemektedirler. Böylece
tüketici CNBC verilerine göre suya 4000 kat fazla fiyatı ödemeye razı olmaktadır (Bursalıgil,
2015, s.2).
Evian doğallığı öne çıkaran “pure” (saf) kelimesinin kabartmalı olarak vurgulanmış sade su şişesi
tasarımını tercih ederken Voss da benzer bir şekilde minimal bir tasarımla öne çıkmaktad ır.
Antipodes şişesini güzellik iksiri gibi konumlandırarak müşterisine sunmuştur. 2009 yılında dünya
su şişesi ödülünü kazanan Lurisia ise Maserati gibi ünlü işletmeler için özel üretimler yapmıştır.
Şarap şişesini andıran Bling ve uzun koni biçiminde olan Fillico markaları ise şişeler inde
Swarovski kristalleri kullanmıştır (Görsel 4).Özellikle alkol kullanmayan Arap ülkeleri lüks
tüketim unsuru olarak bu suları tercih etmektedir. Şişe kapakları ve tipografilerinde metalik renkler
ve özellikle grinin kullanılması ise prestij sahibi ve saygın çağrışımlarıyla lüks algısını
desteklemektedir.
Görsel 5:Damla, Uludağ, Sırma, Pınar ve Reina marka cam su şişeleri

Dünya’daki örneklerinden sonra Türkiye’de de yüksek kaliteli su ve cam şişe trendinin
yaygınlaştığı görülmektedir (Görsel 5). Damla su, şişe tasarımının üst kısmını şişirip daha rahat
bir tutuş sağlayarak daha ergonomik hele gelen ikinci şişesini tasarlamıştır. Şişede ismini de
yansıtan damla şekli kabartma olarak yer almaktadır. Uludağ ise suyunun kaynağı olan Uludağ’a
ait illüstrasyonu etiketinde kullanırken ilk çıkardığı Uludağ Premium Doğal Maden Suyu
ürünündeki şişe rengi olan kobalt maviyi etiketine taşımıştır. Pınar, suyun kaynağını vurgula mak
amacıyla etiketlerinde ağaç illüstrasyonları kullanmıştır. Temizlik ve saflık duyguları uyandıra n
mavi renk, üç farklı firmanın da ambalajında tercih edilmiştir. Şişenin dibinde stilize dağ zirves i
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formu ile girinti yapılmış Sırma ise bu tasarımıyla Design Turkey ödüllerinde “üstün tasarım” ve
World Star yarışmasında “en iyi tasarım” ödüllerini almıştır. Grafiklerinde siyah rengi kullanıla rak
daha sofistike bir görünüm amaçlanmıştır. Ünlü eğlence mekanı Reina ise firma genişletme
trendine uyarak cam şişede doğal kaynak suyu işine girmiştir. Su kaynağının Sapanca olması
tipografik öğelerle vurgulanmış ve lüks algısı için metalik gri kullanılmıştır.
Görsel 6:Evianmarkasının yıllara göre modacı iş birlikleri ve Evian StarWars konseptli tasarım
su şişeleri

Söz konusu lüks tüketim olunca şişe tasarımları da sürekli kendini yenileme ihtiyacı duymaktad ır.
Her sene başka bir modacıyla iş birliği yapan Fransız su markası Evian, bu akımın en önemli
öncülerindendir (Görsel 6). Sınırlı sayıda ve belli konseptlerle ürettiği şişeleri koleksiyonerler in
de ilgisini çekmektedir. Böylece rekabetten sıyrıldığı gibi Premium su imajını güçlendire rek
kendine yeni bir statü oluşturmuştur. Türkiye’de de bu akımı takip eden markalardan biri olan
Pınar, mevsim şişe tasarımlarıyla “BrandSpark International” tarafından yapılan araştırmada
2013’ün en iyi yeni ürünü seçilmiştir. Sırma su ise sevgililer günü, kış-bahar teması ve çocuklara
yönelik “Pepee” karakterli su şişeleriyle öne çıkmayı amaçlamaktadır (Görsel 7).
Görsel 7:Pınar ve Sırma markalarının konsept tasarım su şişeleri

4. Sonuç
Bir ürünü dış etkilerden koruyan, taşıma ve depolamanın yanı sıra satış ve kullanımda da kolaylık
sağlayan, ürünü kaplayan malzemelere ambalaj denmektedir. Bu süreç içerisinde ürünün nakliye
ambalajı ile satış ambalajı farklı olabildiği gibi ürün yalnızca birinci ambalajıyla da ömrünü
tamamlayabilmektedir. Satış ambalajı tüketiciyle birebir etkileşimde bulunarak satın alma
kararlarında etkili olduğu için pazarlama iletişiminde önemli bir role sahiptir. Bir ürünün
süpermarket raflarında onlarca benzeri arasından sıyrılıp tüketiciyi etkilemesi için ortalama 2-6
saniyesi vardır. Bu süre içerisinde ambalaj, dikkat çekmeli, markanın vermek istediği mesajı
iletmeli, ürün içeriği hakkında bilgi vermeli ve diğer ürünlerden farkını belli etmelidir. Ambalaj
tasarımı, bu aşamalarda hedef kitleye göre kısa sürede en fazla etkiyi gösterecek düzeyin
yakalanması amacıyla farklılaşmaktadır.
Pazarlama stratejileri ürünün hedef kitlesinin yaşı, cinsiyeti, öğrenim durumu gibi özellikleri temel
alınarak oluşturulmaktadır. Ürünün reklamından sorumlu ambalaj tasarımı ise hedef kitlenin
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ilgisini çekebilecek özelliklerden sorumludur. International Bottled Water Association’ın (2014)
açıkladığı istatistiklere göre dünya şişelenmiş su içmek için yılda 60 milyar dolar harcamaktad ır.
Çalışmada,son 10 yılda %50’den fazla büyüme gösteren bu pazar göz önüne alınarak piyasada
bulunan 29 adet su şişesi tasarımı bebek, çocuk, spor ve lüks olmak üzere hedeflenen tüketici
kitlelerine göre sunulan renk, form, illüstrasyon özelliklerine göre incelenmiştir. İnceleme
sonuçlarına göre bebekler için tasarlanmış ürünlerde pastel tonlarda renkler ağırlıklı kullanılırke n
küçük boy şişe tercih edilmiş ve kullanım kolaylığı için aparat alternatifleri sunuld uğu
görülmüştür. Çocuklara yönelik tasarımlarda göz alıcı renkler tercih edilirken popüler olan çizgi
film ve animasyon karakterlerinin illüstrasyon olarak ambalajlara aktarıldığı ve şişelerin
formlarının da bu çizimleri destekleyici olarak şekillendirildiği gözlemlenmiştir. Spor su
şişelerinde ise sağlık çağrışımı yaptıran yeşil ve mavi renk tonları kullanılırken ürün form ve
grafiklerinde daha dinamik çizgilere ağırlık verilmiştir. Sürdürülebilirlik ve sağlıklı ambalaj
kavramları ile PET şişeyi geride bırakarak kullanımı her geçen gün artan cam şişeler ise sade ve
şık tasarımlarla öne çıkmaktadır. Seçkin kitleye hitap ettiğinin göstergesi olarak gümüş gri
kullanımının çoğunlukta olduğu şişelerde aynı zamanda temizlik ve saflık anlamına gelen mavi
tercih edilmiş ve doğal su kaynakları öne çıkarılmak amacıyla illüstrasyonlarla betimlenmiştir.
Bunun yanı sıra firmalar, modacılarla iş birliklerinde bulunularak, popüler filmlere/çizgi filmle re,
özel günlere ve mevsimlere yönelik kısa süreli seriler oluşturularak cam şişelerden koleksiyon
ürünleri oluşturulmaktadır.
Sonuç olarak, su şişesi tasarımlarında hedef kitle özellikleri titizlikle analiz edilerek dönemsel
trendlere göre uygulamalar sunulmaktadır. Böylece firmalar, satış arttırmaya yönelik bu
girişimlerle tüketicilerin duygularına hitap ederek onları temelde aynı ürün olan suya prestij,
güven, görünüş, kolaylık gibi farklar elde etmek için daha fazla ödemeye ikna etmektedir.
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ÖRGÜT YAPISINI ETKİLEYEN UNSURLARIN ÖRGÜTSEL EKOLOJİ KURAMI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat ÇUBUKCU1
Öz
Bu çalışmada, örgütsel ekoloji kuramı çerçevesinde, tahmin edilemeyen çevre koşulları altında, çevre örgüt
etkileşimin önemi ortaya konulmuştur. İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde ve işletme
amaçlarının gerçekleşmesinde önemli olan çevre unsurlarının örgütlere etkileri incelenmektedir. Çalışmada, örgütsel
ekoloji kuramına ilişkin bazı araştırmalar, teori ve yaklaşımlar hakkında bilgi verilmesi ve örgütsel yapıya etki eden
unsurların belirtilmesi amaçlanmıştır. Bir açık sistem olarak örgüt ve örgüt yapısına etki eden unsurlar ve bu konuda
yapılan çalışmalar ortaya konulmuştur. Çalışmada bu konuda yapılan araştırmalar, teori ve yaklaşımlara ilişkin bilg i
verilmesi ve örgütsel ekoloji kuramı çerçevesinde örgüt yapısına etki eden unsurların belirtilmesi amaçlanmıştır. Bu
konuda yapılan araştırmalar ortaya konulmuş ve elde edilen sonuçlar derlenmiştir. Örgütsel ekoloji yaklaşımı
çerçevesinde; çevre, topluluklar, yaş ve büyüklük unsurları incelenmiştir. Örgütlerin büyüklüğü ve yaşının koşul
bağımlılık unsuru olarak etkili olduğu vurgusu yapılmaktadır. Örgütsel ekoloji kuramı çerçevesinde örgütlerin yaşı
ile yapısı arasındaki bağlantılar, yenilikler ve uyum kavramlarıyla ele alınmış ve etkileri ortaya konulmuştur. Örgütler
dünyasında evrim, seçim ve ayıklanma kavramları da geçerlidir. Örgütlerin içinde bulundukları çevrede varlıkların ı
nasıl sürdürebildikleri ve örgütlerin hayatta kalma ve kurulma oranları ilişkilendirilmiştir. Örgütsel ekoloji yaklaşımı
çerçevesinde, uyum, ayıklanma, yaş ve büyüklük gibi unsurlar örgüt toplulukları ve örgütler üzerinde etkileri olduğu
sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Ekoloji, Örgüt, Çevre, Ayıklanma, Örgütsel Seçim.
Jel Kodları: M10, M14, M19

EVALUATION OF THE FACTORS INFLUENCING THE ORGANIZATION
STRUCTURE IN THE FRAMEWORK OF ORGANIZATIONAL ECOLOGY
Abstract
In this study, under the unpredictable environmental conditions, the importance of the interaction of environmental
organizations has been emphasized within the framework of organizational ecology theory. Effects of environmental
elements on organizations which are also important in achieving sustainable competitive advantage andgoals are
examined. In this study, it is aimed to give information about some researches, theories and approaches related to
organizational ecology theory and to define the elements affecting the organizational structure. Organizations as an
open system, the elements affecting to the structure of the organizations and also researches about this topics have
been demonstrated. Also in this study, it is aimed to give information about the researches, theories, and approaches
that have been made in this topic and describing the elements affecting organization structure within the framewo rk
of organizational ecology theory. Researches on this issue have been revealed and the obtained results are complied .
Within the framework of organizational ecology approach; environment, communities, age and size were examined .
It is emphasized that the size and age of organizations are effective as a condition addictive element. The links between
age and structure of the organization in the context of organizational ecology theory, dealt with the concept of
innovation and adaptation and the effects have been demonstrated. The concepts of evolution, selection and separation
are also applicable in the world of organizations. How organizations can sustain their existence in the environment
they are in and survival and establishment rates of organizations have been correlated. In the conclusion of the study,
within the framework of organizational ecology approach, the factors such as adaptation, elimination age and size had
an effect on organizational communities and organizations.
KeyWords: Organizational Ecology, Organization, Environment, Selection, Organizational Choise.
Jel Codes:M10, M14, M19
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Giriş
Makalemizde, örgüt yapısına etki eden unsurların, daha önce literatürde, örgütsel ekoloji (popülasyon)
kuramı ile ilgili yapılmış olan çalışmalara dayandırılarak, ampirik (görgül) bir çalışma ile ortaya konulması
amaçlanmıştır. Meta analizi yöntemi ile bu konuda yapılmış, birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın
sonuçları, bilgileri toplanıp birleştirilerek elde edilen bulgular birleştirilmiştir.
İşletmeler günümüzün hızla değişen küresel ekonomisinde hayatta kalabilmek ve büyümek için,
organizasyon yapılarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Yeni fikirler üreten insanlara değer veren,
müşterileri ve meslektaşları ile işbirliği yapan, yaptığı yeniliklerle işletme için bir gelecek değeri yaratan
yeni yapılarını oluşturulurken; en iyi geleneksel, hiyerarşik yapılarını da sürdürmeye devam etmişlerdir
(Pearce ve Robinson, 2015: 297).
Organizasyonların yapısı üzerinde yapılan çalışmalarda genellikle organizasyonlar bir yapı ve bu yapıyı
oluşturan süreç olarak ele alınmıştır (Mirze, 2016: 5). Süreç olarak organizasyon, yönetim işlevlerinden
biri olarak ele alınmaktadır (Ülgen, 1989: 7–8). Örgütlerin amacı hedefe en az masraf ve fedakârlıkla
ulaşılması için gerekli düzenin yaratılması, örgüt üyelerinin birleşmesi ve bunların tam bir uyum halinde
işbirliği yapmalarıdır. İşletmelerin büyüklüğüne, çalışma dalına, gelişme planlarına, dağıtım kanallarına
vb. gibi özelliklerine göre farklılık arz eden organizasyon yapısının düzenlenmesi, maliyetleri düşürücü ve
etkinliği artırıcı bir etken olarak görülebilir. İşletmelerin, stratejiyi destekleyecek tarzda yapılandırılmış
olması ve iş birimlerinin de stratejiyi destekleyecek tarzda örgütlenmiş olması gerektiği ifade edilmektedir
(Luecke, 2015: 90).
1970’lerin ikinci yarısında ortaya çıkmış olan örgütsel ekoloji kuramı, örgüt odaklı anlayışa eleştiri olarak
ortaya çıkmıştır. Örgütsel ekoloji kuramının öncüleri, M.Hannan, J.Freeman, H.Aldrich ve G.Carroll’dur.
Örgütsel ekoloji kavramı yerine, çevre bilim yaklaşımı, tabii seleksiyon yaklaşımı, örgütsel nüfus ve
popülasyon ekolojisi kavramları da kullanılabilmektedir. Örgütsel ekoloji kuramına göre, örgütler ve
oluşturdukları topluluklar açık sistemler içerisinde birbiri ile etkileşimli varlıklardır. Örgütsel ekoloji
kuramı biyolojik evrim kuramlarına dayanır. Bu kuramların ana fikri, biyolojik türler sahip oldukları evrim
süreci içerisinde çeşitlenme ve bu çeşitlenme ile sayıca çoğalma gösterirler. Lamark’çı ve Darwin’ci evrim
kuramlarının, örgütsel ekoloji kuramlarını beslediği ifade edilmektedir (Baum ve Singh, 1994: 379–402).
Örgütsel ekoloji kuramının temelinde örgütlerin doğal olarak çevreye ya uyum sağladıkları yada yok olup
gittikleri varsayımı yatar (Erenel, 2015: 613). Dolayısıyla örgütler dünyasında da çevredeki yeni koşullar
ile uyum sağlayamayan örgütler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Doğadaki varlıkların bir kısmı
yok olurken diğer bir kısmı ise evrim içerisinde gelişerek yaşamlarını sürdürebilirler. Örgüt ekolojisi
kuramı, örgütlerin var oluşlar ve yok oluşları ile neden bu kadar çeşitte oldukları konuları üzerinde
yoğunlaşmıştır(Leblebici, 2005: 3).
Örgütsel ekoloji kuramının açıklanmasında, evrim teorisi önemli bir yer tutar. Uyum önemli bir kavramdır.
Örgütlerin çevrelerine tepki göstererek ve yeni koşullara uyum sağlayabildikleri varsayılır. Birlikte evrim,
farklı türlerin, aralarındaki etkileşim sayesinde evrimleşmelerini ifade eder. Yani birbiri ile ilişki içinde
olan türlerin, bir süreç içerisinde birbirleriyle uyum sağlayacak şekilde karşılıklı evrilmeleridir (Berkes ve
Berkes, 1987: 38).
Yeni koşullara uyum sağlayan örgütlerin doğması ve çoğalması veya değişen çevreye uyum sağlayamayan
örgütlerin yok olması veya azalması örgütler dünyasındaki evrimi ifade etmektedir. Örgütsel ekoloji
kuramı, aynı kaynaklar için rekabet eden işletmelerin bir popülasyon oluşturdukları ve kaynakları
kendilerine çekmeye çalıştıklarını açıklar (Michael ve Kim; 2005: 114). Uzun zaman dilimlerini
kapsayacak şekilde tasarlanan araştırmalarda işletmelerin hayatta kalma oranları araştırılmıştır (Loree,
2008: 25).
Örgütsel ekolojisi yaklaşımı örgütleri bir grup olarak ele alır ve grup ile çevre arasındaki ilişkileri araştırır.
Çevre, örgütleri etkilediği gibi örgütsel değişimlerinde temelini oluşturur(Hijalager, 2000: 272). Örgütsel
ekoloji kuramı, örgütsel değişimin seçim modeline dayanır. Seçim modeline göre, örgütler değişime
zorlanırlar. Bu güçlü baskılar nedeni ile uyumsal değişimden çok örgütsel seçimlerle örgütler
şekillenmektedir (Brouwer, 2000: 138).
Örgütsel ekoloji yaklaşımı, örgütlerdeki kuruluş ve kapanma oranlarıyla örgütsel değişimler arasındaki
ilişkileri inceler. Ne kadar planlama yapılırsa yapılsın, çevrenin kendisine en uygun olanı seçtiğini ve

85

Örgüt Yapısını Etkileyen Unsurların Örgütsel Ekoloji Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

kurumsal baskıların, toplumsal meşruiyetin, beklentilerin ve inançların etkisini öne süren çevre okulunun
en önemli temsilcileri Selznick ile Hannan ve Freeman’dır. Örgütsel ekoloji kuramı, örgütlerin faaliyetlerini
yerine getirebilmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olabilmek için bu kaynakları bulunduran
çevreye ihtiyaç duydukları varsayıma dayanır(Özdemirci, 2011: 49).
1. Örgütsel Ekolojisi Modeline Göre Uyum ve Ayıklanma
Örgütlerin içinde bulundukları çevrede, varlıklarını nasıl sürdürebilecekleri önemli bir araştırma
konusudur. Örgütsel ekoloji kuramı örgütlerin artmasına ve azalmasına odaklanmıştır. Kurama göre çevre,
değişime uyum sağlamayı başarabilen uygun sayıdaki örgütü seçmekte ve diğerlerini ayıklamaktadır (Saklı,
2012: 21–22). Örgütsel ekoloji yaklaşımı, daha çok hayatta kalmaya vurgu yapar. Örgütsel ekoloji
kuramında, örgütlerin ve örgütlerin oluşturdukları popülasyonların ve toplulukların açık sistemler
içerisinde birbirleri ile etkileşimli varlıklar olduklarını açıklanır (Sözen ve Basım, 2012: 189).
Örgütsel kurama göre çevresel faktörler çevreye en uyumlu organizasyonel karakterleri seçer. Örgütsel
ekoloji kuramının temelinde, zorlu çevresel etkenler sebebiyle, çevre ile örgütlerin ölüm ve doğumları
arasında ki bağlantıların araştırılması yatmaktadır (Habiboğlu, 2013: 38).Organizasyonlarda zamanla
çevresel değişimlere cevap verememe durumu ortaya çıkabilir. Çevrelerine uyum sağlayamayan örgütler
yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar, varlıklarını uzun süre devam ettiremezler. Çevreye uyum
sağlayabilmek için çevrenin beklentilerine cevap verebilecek stratejilere başvurulur. Uyum sağlayanlar
arasından güçlü olanlar seçilir. Örgütsel ekoloji kuramında örgütsel süreçler demografik, ekolojik ve
çevresel süreçler olarak ele alınır(Baum, 1996: 80).
Örgütsel ekoloji kuramı, ayıklanma yaklaşımına dayalı geliştirilmiş ve seçime odaklanan bir kuramdır.
Ayıklanmadan kastedilen, çevresel değişimler nedeniyle mevcut örgütlerin bir kısmının kapanacağı ve
yerlerine yeni örgütlerin kurulmasıdır. Dolaysıyla örgütsel ekoloji kuramında örgütlerin kurulma ve
kapanma oranlarının çevresel değişimler ve başka sosyal etmenler tarafından etkilenmesi incelenir.
Çevrenin örgütler üzerindeki etkileri nedeniyle örgütlerin uyum sağlama yetenekleri yetersiz kalabilir, yani
adaptasyon her zaman geçerli olmayabilir (Hannan ve Freeman, 1977: 937).
Her sistem bir düzen içerir ve kendisinden büyük sistemler içerisinde yerini alır. Dolayısıyla açık sistemler,
kendi dışındaki sistemlerde oluşan değişikliklere uyum sağlar. Örgütsel ekoloji yaklaşımına göre, değişim
çoğunlukla dış kaynaklı yani çevreseldir. Bu sistem içerisindeki en önemli faktör uyumdur. Uyan yaşar,
uyamayan yok olur (Şimşek, 1997: 12–13). Hem uyum hem de ayıklanma yaklaşımlarına göre çevre
değişken kabul edilir. Açık sistemler anlayışına göre, işletmeler dış ortamlardaki önemli kaynaklardan
enerji alırlar (Hodge vd., 2003: 14).
Örgütsel ekoloji teorisine göre örgütler çevrelerindeki büyük değişmelere iki tür tepki verirler; ayıklanma
ve uyum. Ayıklanma yaklaşımına göre, organizasyonlar değişen çevreye karşı uyum sağlamak istemezler
veya çevresel değişimlere karşı zamanında tepki veremezler. Bundan dolayı da büyük çevresel
değişimlerde organizasyonların çoğu kapanır, yerlerine değişmiş olan çevreye uygun yeni yapılara sahip
organizasyonlar kurulur. Ayıklama yaklaşımında, örgütler çevrelerindeki değişimlerin gerekli kıldığı
yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerinden, önemli bir kısmı kapanır. Uyum yaklaşımına göre ise,
örgütlerin çevrelerindeki değişimlere, yapılarını değiştirerek uyum sağlayabilirler. Uyum yaklaşımında,
organizasyonları yöneten yöneticiler çevreyi devamlı izleyerek ve gözleyerek yapı ve yönetim
sistemlerinde gerekli değişiklikleri yaparak çevreye uyum sağlarlar (Mirze, 2016: 282).
2. Örgütlerde Topluluk ve Çevre İlişkisi
Çevre organizasyon için fırsat ve tehditler yaratır. Çoğu organizasyon, bu fırsat ve tehditleri istedikleri
şekilde yönlendiremez. Çoğunlukla organizasyonlar çevresel koşullara en uygun davranışlarda bulunarak
faaliyetlerini devam ettirirler (Mirze, 2016: 79).Örgüt-çevre ilişkileri konusundaki diğer önemli bir “teorik”
çalışma James Thompson (1967) çalışmasıdır. Thompson’a göre örgütler, bir hedefe ulaşmak için ortaya
çıkmıştır ve istenilen hedeflere ulaşacak planlar yapmaları konusunda teknoloji ve çevresel belirsizlikler
gibi birtakım engeller ile karşılaşmaktadır. Ayrıca yine Thompson’a göre örgüt ve çevre karşılıklı
bağımlıdır ve örgütlerin çevre üzerinde çok kısıtlı etkileri söz konusudur (Sözen ve Basım, 2012: 97).
Bir örgütün çevresindeki hızlı değişimlere zamanında ve doğru bir şekilde uyum sağlayabilmesi için
bürokrasi ile değil adokrasi ile yönetilmesi gerekir. Bunun için çevreye uyum yeterliliği olan örgüt yapısına
ve yönetimine ihtiyaç vardır. Yönetimde uzmanlığa önem verilmesi ve kararların alt basamaklarda alınması
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gerekir (Toffler, 1981: 119). Adhokrasi sözcüğü ile anlatılmak istenen, bürokrasinin birçok düzeyinde
bürokratik boşluklara rastlayan ve insanların ne yapılacağını bilmedikleri için üstesinden gelmedikleri yeni
konulara eğilen örgütsel mekanizmalardır. Sanayi çağının organizasyonlarının önemli bir özelliği aşırı
merkezileşme ve korkunç büyüklükteki organizasyonel yapının çalışanları yabancılaştırıcı doğası ve
çatışma duygularının merkezi olmasıdır. Sanayi organizasyonları aynı zamanda kesin örgüt sınırlarının,
çalışma, yetki ve sorumluluk alanlarının emir komuta kesinliği ile ortaya konulduğu bürokratik
mekanizmalarla yüklüdür (Yeniçeri ve İnce, 2005: 438–439).
Örgütsel ekoloji kuramı örgüt topluluklarının zamanla nasıl geliştiklerini ve topluluk içi dinamiklerle
çevreleri arasındaki ilişkileri inceler. Örgüt tarafından üyelerine uygulanan güç ve üyeleri tarafından
geliştirilen organizasyona katılım, organizasyonların uyumunun boyutunu belirler. Güç, bir üyenin
desteklediği diğer herhangi bir değerle direktiflerini yerine getirmesi için başka bir üyeyi teşvik veya
etkileme kabiliyetidir. Güç, üyelerinin uyması için kullanılan araçlara göre değişir. Katılım ise, yoğunluk
ve yön açısından karakterize edilir. Katkı yoğunluğu yüksekten alçağa doğru değişir. Yön pozitif veya
negatif olabilir. Katılımın yüksekliğine taahhüt, düşüklüğüne ise yabancılaşma adı verilmektedir (Tosi,
2009: 72–73).
Örgüt yapısının görevi, örgütü oluşturan unsurlar arasında yetkilerin, güç ve sorumlulukların belirlenmesi
ve karışıklığa neden olmadan verimli ve etkin iletişimi sağlayacak şekilde işleyişin ve yönetimin
sağlanmasıdır. Yapı örgüte dinamik bir nitelik kazandırır (Peker, 1995: 71). Örgütlerde tıpkı bireyler gibi,
çevrelerinde güç kazanmak için, sosyal ilişkilerini artırmaya çalışırlar. Örgütlerin çevreleri ile hangi
koşullar altında ve nedenle ilişki kurdukları önemlidir (Oliver, 1990: 241–265). Örgütler arası ilişkiler
başlangıçta karşılıklı işbirliğine dayanan, güven düzeyi düşük az risk içeren ve sınırlı etkileşimlerle
başlarken (Ring and Van De Ven, 1994: 90–118), daha sonraları zamanla örgütler arası yerleşik ilişkilere
dönüşürler. Bu süreçte ağ üyeleri diğerleri hakkında önemli bilgiler edinirler (Gulati and Gargiulo, 1999:
1439–1493). Bu etkileşimli çevre örgüt ilişkilerine örnek olarak tedarikçi ve sendika ilişkileri gösterilebilir.
Örgütsel ekoloji kuramına göre, çevresinde değişimler gerçekleşmesine karşın örgütün değişime
gitmemesinin nedeni olarak çevreye karşı uyum direnci olan yapısal atalet gösterilmektedir. Örgütlerin
durağan oldukları anlayışına dayalı olan bu yaklaşım örgütlerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için
gerekli olan kaynakların teminini tehlikeye atabilir. Dolayısıyla örgütlerin uyum kapasiteleri de önem arz
eder (Sargut ve Özen, 2010: 144).
Örgütsel ekoloji kuramının temel araştırma sorusu bu kadar çok çeşitte örgütlerin neden olduğudur. Örgüt
topluluklarının ve bunları oluşturan örgütlerin sayısı örgütsel çeşitliliği şekillendirir. Örgütsel ekoloji,
işletmeler üzerinde sosyolojik olarak yönlendirilmiş, ampirik bir çalışmayı içerir. Örgütsel ekoloji
araştırmaları, ortak metodolojik varsayımları ve uygulamaları örgütsel toplulukların yoğunluk bağımlılığı,
kesim genişliği ve kaynak bölünmesi gibi unsurlara odaklanılan sorunları ele almışlardır (Carroll ve
Hannan, 2015: 358–363). Örgütsel ekoloji yaklaşımına göre, yapısal durağanlığın nedeni, çeşitli örgütsel
ve çevresel kısıtların değişimi engelleyici rolüdür. Örgütlerin çevrelerindeki değişikliklere karşı yapılarını
hızlı bir şekilde adapte etme yetenekleri sınırlıdır. Kuramda, kadar çok türde örgütün neden var olduğu
sorusuna yanıt aranmıştır (Hannan and Freeman, 1977: 957- 958).
Örgütlerin kapanma nedenlerini, onların yalnızca yaşları veya büyüklükleri gibi demografik özellikler i
etkilemez. Söz konusu örgütle benzer biçimi paylaşan diğer örgütlerin varlığının yarattığı güçler ve
süreçlerden oluşan topluluk dinamikleri de etkiler. Yoğunluk bağımlılığı, örgütlerin sosyal yapı içerisindeki
düzeylerini belirler. Yoğunluk bağımlılığı kapsamına; popülasyonun demografik özellikleri, rekabet
yoğunluğu, ilişkisel yoğunluk unsurları girer. Popülasyonun yoğunluğu arttıkça, meşruiyetin ve rekabetin
etkileri de artacaktır. Yoğunluk arttıkça, bu kaynaklar için rekabette yoğunlaşacaktır(Low ve Abrahamson,
1997: 439).
Zamanla doğal olarak yeni örgütlerin girişi yada mevcutların büyümesiyle popülasyon artmaktadır. Ancak
bu büyüme kaynaklarla sınırlı olacaktır. Artan yoğunluk rekabetin baskısı ile kurulum oranlarını azaltırken,
başarısızlık oranlarını da artırabilecektir. Dolayısıyla yoğunluk arttıkça, rekabetin güçlü etkisi ile hayatta
kalma oranları da azalır, ölüm oranları artar (Loree, 2008: 27–28).
Başlangıçta meşruiyetin etkisi güçlüdür, ancak yüksek rekabet yoğunluğunda bu etki daha büyük olur.
Ekoloji kuramında, popülasyon yoğunluğu ve örgütün seviyesinden kaynaklanan meşruiyetinin etkisini
değerlendirilir (Amburgey and Rao, 1996: 1271).Örgütsel ekoloji düşüncesinde, aynı biçime sahip örgütler
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ve bunların oluşturduğu topluluklar, varlıklarını sürdürebilmek ve büyüyebilmek için rekabet ederler ve
gereksinim duyulan sınırlı kaynakları çevrenin belirli bir kesiminden elde ederler. Ancak, örgütlerin
çevrenin hangi kullanılmayan kapasiteye genişletebileceğinin oranı organizasyon biçimleri arasında değişir
(Hannan ve Freeman, 1977: 940-941).
3. Örgütsel Ekoloji ve Yaş Bağımlılığı
Örgütsel ekoloji kuramına göre yaş bağımlığı ile ilgili üç farklı görüş vardır. Bu görüşler yaşlanma ile
birlikte etkisini gösteren üç farklı etmene işaret eder. Bunlar öğrenme, çevreyle uyumu kaybetme ve örgüt
kurulurken yatırılmış kaynakların tüketilmesidir. Örgüt yaşı ile kapanma oranı arasındaki ilişkinin örüntüsü
bu etmenlerden hangisinin baskın olduğuna bağlı olarak değişebilir. Örgütlerin demografik özellikler i
şeklinde nitelendirilebilecek yaş ve büyüklük gibi değişkenlerin örgüt topluluklarının evriminde ki rolü
örgütsel ekoloji yaklaşımının özellikle ilk dönemlerinde ilgi görmüştür. Yaş ve büyüklük bağımlılığı
kuramlarına göre daha yaşlı ve daha büyük örgütlerin ölüm olasılıkları daha düşüktür. Örgütsel ekoloji
kuramında, örgütlerin yaşı ile ilgili tartışmalarda, genç örgütlerin yeni sosyal kuralları öğrenmek ve
yeniliklere uyum konusunda daha yüksek hata oranına sahip olabilecekleri öne sürülmektedir (Baum and
Amburgey, 2000: 308).
Örgütsel ekoloji kuramına göre demografik süreçlerle ilgili yapılan araştırmalar iki gruba ayrılır. Bunların
ilki örgütlerin yaşı ile onların kapanma olasılıkları arasındaki ilişkiyi inceler. İkinci grup araştırma ise örgüt
büyüklüğü ile kapanma oranları arasındaki ilişkiye dairdir. Dolayısıyla örgüt yaşı ve büyüklüğü örgütsel
ekolojide incelenen demografik değişkenlerdir. Henüz kurulmamış örgütlerin yaşı veya büyüklüğü
olamayacağı için yaş ve büyüklüğün yalnızca var olan örgütlerin kapanma olasılıklarıyla olan ilişkisi
incelenebilir. Genç örgütlerin daha fazla risk alabildikleri, uyum ve esnekliklerinin yaşlı örgütlere göre
daha girişimci olabildikleri öne sürülmektedir (Lin and Chen, 2007: 120).
Örgütsel ekoloji yazınının örgütleri genel anlamda durumlarını aynen devam ettirmeye eğilimli görmesine
rağmen, bu durağanlığın ve değişime kalkışmanın sonuçlarının bazı örgütsel özelliklere göre farklılıklar
göstereceğine de işaret edilmiştir (Hannan ve Freeman, 1984: 149). Sözü edilen Örgütsel özellikler de yaş
ve büyüklüktür. Örgütün yaşı, örgütsel düzenlemelerin yeniden üretimiyle ilişkilendirilmiştir. Örgütler
yaşlandıkça örgüt içinde güven tesis edilecek, alışılmış uygulamalar daha iyi öğrenilmiş olacak, çalışanlar
faaliyetlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda örgüt, çevresinde ki diğer örgütlerle
alışveriş ilişkileri kuracak ve güç merkezlerinin bir parçası haline gelecektir. Başka bir ifadeyle, meşruiyet
elde edecektir.
Örgütsel ekoloji kuramı hayatta kalma oranları üzerinde durur. Freeman ve Hannan, örgütsel ölümlerin
yaşa bağlı olduğunu belirtirlerken; örgütsel ölümün herhangi bir yaşta veya zamanda meydana
gelebileceğini, çevreden gelen şokların ve içsel süreçlerde ki yetersizliklerin de ölümlere neden olacağını
ileri sürmektedir. Genç örgütler, daha yaşlı örgütlere göre daha fazla risk altındadırlar (Michael and Kim,
2005: 116).
4. Örgüt Büyüklüğünün Örgütlere Etkileri
Büyüklük kavramı Aston Grubu araştırmasında da ele alınmış olsa da, büyüklük ile ilgili en temel araştırma
Peter Blau (1970) tarafından yapılmıştır. Blau çalışmasında, örgütün büyüklüğü arttıkça örgütün farklı
seviyelerindeki farklılaşmanın giderek yavaşlayan şekilde artacağını öne sürmüştür. Burada örgütün
büyüklüğünü personel sayısı belirlemektedir. Blau (1970) örgütün büyümesinin sonucu olarak, örgütteki
koordinasyonu sağlamak için örgütün idari yapısının genişleyeceğini söylemiştir. Yapısal karmaşıklığın
artması sonucu örgütte; iletişim, denetim, kontrol ve koordinasyon problemleri ortaya çıkacak ve bu sebeple
yönetsel işler daha zor ve problemli hale gelecektir. Örgüt büyüdükçe, farklılaştıkça ve karmaşıklaştıkça
idari kadro da büyüyecektir. Ancak büyüme arttıkça farklılaşmanın ve idari kadronun büyümesi aynı hızda
olmayacak ve direnç oluşacaktır. Blau’nun (1970) bu araştırmasından ortaya çıkan temel sonuç, örgüt
büyüdükçe yapının daha karmaşık hale geleceği, daha bürokratik ve mekanik yapıya dönüşeceğidir (Sözen
ve Basım, 2012: 110).
Örgütsel ekoloji kuramında örgütlerin yaşı konusun önemli bir unsur olarak incelenmektedir (Erdil vd.,
2010: 19). Örgütleri yaşı ve büyüklükleri gibi değişikliklerin örgütler üzerinde ki etkileri inceleme konusu
olmuştur (Dil, 2014: 2). Örgüt büyüklüğünün de durağanlığı artıracağı öngörülmüştür. Küçük örgütler
çevresel değişime daha hızlı tepki verebilirler. Örgüt büyüdükçe esnek davranma yeteneği azalacaktır. Yaşlı
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örgütlere nazaran genç örgütlerde, yapısal katılık olgusu nedeniyle, örgütsel ölüm tehlikesinin daha fazla
olduğu öne sürülmektedir (Hannan ve Freeman, 1984; 158). Yeni kurulan işletmeler, farklı faaliyet ve
özelliklere sahip olsalar bile potansiyel olarak büyük işletmelerin rakibi olabilirler (Brouwer, 2000: 138–
139).
Ancak büyüklük her durumda örgütlere hayatta kalma mücadelelerinde avantaj sağlayan bir faktör değildir.
Bazen örgütler büyüklüklerine göre gruplara ayrılır ve her bir grubun içindeki örgütlerin birbirleriyle olan
ilişkileri grup dışındakilerle olan ilişkilerinden farklılaşabilir. Toplumdaki güç ilişkilerinin örgütü
kuşattığını; örgüt içinde mikro güç alanlarının bulunduğunu, diğer örgütlerle ilişkilerde de güç dengelerinin
söz konusu olduğunu ve stratejiyi de bu güç unsurlarının belirlediğini öne süren Güç Okulu’nun en önemli
temsilcileri; Hinnings, Hickson, Pennings ve Schneck’dir. Güç okulu iki temel kuram ile özetlenebilir.
Bunlar; stratejik koşul bağımlılık kuramı ve kaynak bağımlılığıdır. Stratejinin kültürden bağımsız bir
şekilde oluşamayacağını öne süren kültür okulunun en önemli temsilcileri Rhenman ve Norman’dır. Kültür
okulu da, stratejinin köklerini örgüt kültüründe arar, strateji belirlemeyi ortaklaşa ve işbirlikçi bir süreç
olarak görür (Özdemirci, 2011: 47–48).
5. Sonuç
Örgütler bulundukları çevrede yaşamlarını sürdürebilmek, daha fazla kaynağa ve bilgiye ulaşabilmek için
sürekli rekabet halindedirler. Örgütler kendi yetkinlik ve kaynaklarını dikkate alarak stratejilerini
belirlerler. Örgütsel ekoloji kuramı, çevrenin değişken olduğu varsayımını dikkate almasına karşın yapısal
durağanlığın mevcut olduğunu ileri sürer. Her çevresel değişimde örgütlerin yapılarını çevrelerine
uyarlamak olasılığının düşük olduğunu öne sürer. Yöneticilerinde örgütlerini değiştirme imkânlarının az
olduğunu ve bu tür yapısal değişimlerin örgütlerin kapanma ihtimallerini artırabileceği ileri sürülmüştür.
Örgüt kuramları içerisinde en yoğun ilgi çeken konulardan biri, örgütlerin ve yakın ve uzak çevreleri
arasındaki ilişkilerdir. Önceleri açık sistem anlayışı ve sonraları koşul bağımlılık kuramları kapsamında,
çevre örgüt ilişkileri sürekli incelenmiş ve bilimsel yazında tartışma konusu olagelmiştir. Çalışmamızda,
örgüt kuramlarında örgüt ve çevreleri arasındaki ilişkiler, birbirlerine nasıl etki ettikleri ve yönetsel,
stratejik kararları nasıl etkiledikleri ile ilgili yazında yapılan çalışmalar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Örgütsel ekoloji kuramı’nın çevre-örgüt ilişkisine ağırlık verdiğinden bireyin yeterince ele alınmadığını
ancak bireyin de kuram içerisinde önemli bir yerinin olması gerektiğini savunmaktadır. Baum (1996),
örgüt-çevre etkileşimi önemli olduğunda çevrede olan değişikliğin örgüt yöneticileri tarafından nasıl
algılandığının derecesinin değişebileceğini vurgular.
Young (1988), örgütsel ekolojinin temel argümanlarını sorgulamıştır. Hannan ve Freeman (1989), kavram
karmaşası konusunda ‘birleşmeleri’ ele almıştır. İki yâda daha fazla örgüt birleştiğinde hangi örgütün ölü
hangi örgütün canlı kabul edileceğini tayin etmek zor olmaktadır. Bir örgüt, başarısız bir örgütü satın alarak
birleşebileceği gibi, başarılı örgütlerde birleşerek yeni bir örgüt olarak ortaya çıkabilir. Örgütsel ekoloji
kuramında örgüt-çevre ilişkilerine önemli derecede vurgu yapılması ve örgütlerin yaşamlarına ait sebep
sonuç ilişkilerinin çevreye indirgenmesi kuramın eleştirilen yanı olmaktadır.
Aldrich ve Pfeffer’e göre örgütsel kuram tüm organizasyonların yapısı ve tüm örgütlerin nasıl başarılı
oldukları ile ilgilenirler. Örgütsel kurama göre örgütler çevrelerine bağımlıdırlar. Sosyal bir varlık olan
örgütlerle çevreleri arasındaki güç, rekabet ilişkileri araştırıla gelmiş ve yönetsel alanda tartışma konusu
olmuştur.
Genellikle diğer örgüt kuramlarında uyum yaklaşımını benimserken, örgütsel ekoloji kuramında ayıklanma
yaklaşımı benimsenir. Örgütsel ekoloji kuramında genellikle topluluk dinamiklerinin de etkisi ile örgüt
kurulma ve kapanma oranları incelenir. Diğer örgüt kuramlarında ise daha çok örgüt içi, örgütler arası ve
örgütler üstü türlü süreçler üzerinde durulur. Örgütsel ekoloji kuramına göre, örgütler çıkarları
doğrultusunda rekabet avantajı sağlamaya çalışırlar ve rekabetin yoğunluğu örgütlerin yaşam süreleri
üzerinde etkili olur.
Örgütler genellikle birbirleriyle kaynaklar için rekabet ederler. Bu rekabet çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.
Rakiplerinin önene geçebilmek için bazıları yenilik ve müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeye çalışırken,
diğerleri ise birim maliyeti düşürmeye çalışabilirler. Eğer ilgili endüstride rekabet yoğun ise büyük
olanların avantajı daha fazla olur ve büyüklerin küçükleri ortadan kaldırması beklenir. Bir endüstride ne
kadar çok yoğunlaşma olursa örgüt kurulma oranları da o kadar yüksek olur. Yani örgütlerin kurulma
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oranları ile yoğunlaşma arasında pozitif bir bağlantı mevcuttur. Örgütsel ekoloji kuramına göre farklı
stratejileri benimseyen örgütlerin, küçük veya büyük değişimlerle baş etme becerileri de farklı
olabilmektedir. Bu stratejik farklılaşma kesim genişliği ile açıklanmıştır.
Makalemizde örgütün yapısı ve süreçlerinin, iç unsurlar kadar dış çevre unsurları tarafından da
etkilenmekte oldukları ortaya konulmuştur. Bunun sonucu olarak; her yer ve koşulda geçerli en uygun örgüt
yapısı olmadığı, örgütün içinde bulunduğu çevrenin özelliklerine göre yapısal unsurlarını ve süreçlerini
belirlemekle en iyi örgüt yapısına ulaşabileceği, örgütsel ekoloji kuramı çerçevesinde açıklanması ile ortaya
konulmuştur.
Sonuç olarak örgütsel ekoloji kuramına göre örgütler dünyasında evrim kuralları da geçerlidir. Örgütlerde
kendi süreçleri içerisinde çeşitlenme ve çoğalma gösterirler. Örgütler ve oluşturdukları topluluklar açık
sistem içerisinde karşılıklı birbirlerini etkilerler. Örgütlerin içinde bulundukları çevrede varlıklarını nasıl
sürdürebildikleri ve örgütlerin hayatta kalma ve kurulma oranları ilişkilidir. Örgütsel ekoloji yaklaşımına
göre yaş ve büyüklük gibi unsurlar örgüt toplulukları ve örgütler üzerinde etkilidir.
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HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE”
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Öz:
Osmanlı’da ilk gazete 1831 senesinde yayımlanmasına karşın gazetelerin kamuoyu oluşturduğu dönem 1860 yıllarıd ır.
1860’lı yıllarında hem birçok gazete çıkmış hem de gazeteler ülkenin sorunlarını bağımsız bir şekilde ele alıp halkı
yönlendirmiştir. Bu dönemde yayımlanan gazetelerden biri de 1870 senesinde çıkan Hadika gazetesidir. Hadika,
1860’lıların sonlarına doğru devletin basını kontrol altına aldığı için siyasi haberlerden daha ziyade ansiklopedik bilg i
veren bir yayım politikası gütmüştür. Hadika’da farklı konularda yazılar görülmesine karşın içeriğin çoğunluğunu
ekonomi yazıları oluşturmuştur. Bu yazılarla hem halkın iktisadi bilgi seviyesi artırılmak istenmiş hem de iktis adi
meselelere rağbet etmesi hedeflenmiştir. Hadika, ülkede iktisadi kalkınmasını sağlamak amacıyla şirketleşmenin
yaygınlaşmasına çalışmış ve halkı bu doğrultuda yönlendirmiştir. Hadika’da görülen yazılar milli iktisat görüşü
doğrultusunda şekillenmiştir. Ülkenin iktisaden gelişmesi için ülkede milli iktisat düşüncesinin aşılanmasını çalışmış
ve bu doğrultuda yerli ürünlere rağbet edilmesini istemiştir. Ülkede “İttihadı Efkar-ı Milliye” düşüncesinin
görülmesiyle ülkenin iktisaden kalkınacağını belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hadika, Ekonomi, Milli İktisat, Kalkınma

HADIKA NEWSPAPER AND NATIONAL ECONOMY: "ITTİHAD-I EFKAR-I
MİLLİYE"
Abstract:
Although the first newspaper in the Ottoman Empire was published in 1831, the period in which the newspapers
constituted public opinion was 1860's. In the 1860s many newspapers appeared and the newspapers handled the
problems of the country independently and directed the people. One of the newspapers published in this period is the
Hadika newspaper which appeared in 1870. As Hadika controlled the state's press towards the end of the 1860s, it was
a policy of publication that gave more encyclopedic information than political news. Despite the fact that different
writings are not seen in Hadika, the majority of the conten ts are economic writings. It is aimed that the level of
economic knowledge of the people should be increased and that they should appeal to economic issues. Hadika worked
for the expansion of the company in order to provide economic development in the coun try and directed the people in
this direction. The writings in Hadika were shaped in line with the national economic view. In order for the country
to develop economically, the country has tried to imbue the idea of national economy and demanded that it be favored
by domestic products in this direction. In the country, "İttihadı Efkar-ı Milliye" stated that the country would be
developed economically by not being considered.
Keywords: Hadika, Economy, National Economy, Development
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Giriş
Osmanlı’da gazeteler II. Mahmud’un modernleşme hareketlerinin sonucu görülmüştür. Ülkeyi
modernleştirmek için bir girişimde bulunan II. Mahmud Batı’da görülen gazetelerin gücünden
etkilenmiş ve ülkede kendi politikalarını hem iç hem de dışarıda kamuoyu oluşturmak amacını
taşımak amacıyla gazetelerin çıkmasını teşvik etmiştir. Bu doğrultuda 1831 senesinde Takvim- i
Vekayi yayımlanmıştır. Gazete ülkede devletin politikalarını halka duyurmak ve kamuoyunu
bilgilendirmek amacını taşımıştır. Takvim- i Vekayi bu konuda başarılı olamamış, düzenli olarak
yayımlanmamış ve kamuoyu oluşturamamıştır. Takvim- i Vekayi’den sonra ikinci gazete 1840
senesinde Ceride Havadis ismiyle çıkmıştır. Bu gazetede halk tarafından rağbet görmemiş ve
gazete, kamuoyunu şekillendirememiştir. Bu iki gazete her ne kadar kamuoyunu oluşturamasa bile
sonraki dönemin gazetecilerini yetiştirmesi nedeniyle önem arz etmektedir.
1860 senesinden itibaren ülkede Tercüman- ı Ahval, Tasvir-i Efkar, Muhbir, Mecmua-ı Fünun ve
Mir’at gibi gazeteler çıkmıştır, bu dönemde gazeteler kamuoyunu oluşturmuş ve halk tarafında n
alınıp okunmuştur. Gazeteler ülkenin sorunlarına değinmiş, bu sorunlardan halkın haberdar
olmasını sağlamış ve devletin politikaların neler olması gerektiği hakkında birçok görüş öne
sürmüştür. Gazetelerin kamuoyunu oluşturduğu dönemde ülkenin en önemli sorunu iktisadi sorun
olması nedeniyle gazetelerde devletin iktisadi sorunları genişçe yer almış ve ülkenin ne gibi
ekonomik politikalar yürütmesi hakkında fikirler öne sürülmüştür. Gazeteler halkın ülkenin
iktisadi sorunları konusunda haberdar olmasını sağlamanın yanında halkın iktisadi bilgi birikimini
artırmayı da hedeflemiş ve bu doğrultuda birçok modern iktisadi terim ve konu hakkında öğretici
yazılara yer vermiş ve çeşitli ekonomi kitapları tefrika etmiştir. Gazeteler ülkenin iktisadi olarak
çöküşün nedeni olarak 1838 ticaret anlaşmasını göstermiş ve ülkede gerileyen sanayi sektörünü
tekrar eski haline döndürmek için halkı uyarmayı kendisine vazife etmiştir. Ülkenin iktisadi olarak
gelişmesi için ülkede halkın sanayi ve ticaret sektörlerinde özel girişim teşebbüslerine rağbetini
artıran yazılar yayımlamıştır. Ülkede yerli üretimin azalmasına dikkat çeken gazeteler halkın yerli
ürünlere olan rağbetini artırmayı da hedeflemiştir.
1860’lı yıllardan sonra ülkede çıkan gazetelerden biri de 1870 senesinde yayımlanan Hadika
gazetesidir. Hadika 1867 senesinden sonra devletin basını denetim altına almasından sonra bir
düşünce gazetesi formatında yayım hayatına başlamış, dergi güncel siyasi meselelerden daha
ziyade halkın bilgi seviyesini artırmayı hedeflemiştir. Gazete yer alan yazıların büyük çoğunluğu
sanayi ve ziraat yazıları oluşturmuş ve ülkenin iktisadi kalkınmayı hedeflemenin en önemli şartının
eğitim meselesini olduğunu belirtmiş ve bu doğrultuda halkın iktisadi bilgi seviyesinin artırmak
için birçok kitap tefrikası yapmıştır. Hadika’da eğitici ve öğretici yazıların yanında ülkenin iktisadi
sorunlarına değinmiş ve bu sorunların çözümü için ne gibi tedbirler alınması gerektiğine
değinmiştir. Bu çalışmada Hadika’da yayımlanan ekonomik yazıları incelenmiş ve Hadika’nın
iktisadi yayım politikası analiz edilmiştir.
HADİKA GAZETESİ
Hadika, 18 Şubat 1870 senesinde yayımlanmaya başlamıştır. Hadika, dört farklı dönemde
faaliyetini sürdürmüştür. Bu dönemlerin ilk ikisi haftalık, üçüncü ve dördüncü dönemleri ise
günlük yayımlanmıştır. Bu çalışmada Hadika‘nın ilk iki dönemi incelemeye alınmıştır. Hadika,
birinci dönemde 51, ikinci dönemde 12 sayı olmak üzere 63 sayı yayımlanmıştır. Birinci dönem
18 Şubat 1870 ila 10 Şubat 1871 tarihlerini kapsar. Bu dönemde Hadika, her hafta cuma günleri 8
sayfa çıkmıştır. Sayfa düzeni üç sütundan oluşmuştur. Bir nüshası 60 para, seneliği İstanbul’da 65,
taşrada 80 kuruş olarak satılmıştır (Hadika 1870: 1). İmtiyaz sahibi Aşir Efendi’dir. (Jeltyakov
1979: 88). Hadika, yayım politikasını ‘Ziraat, maarif ve sanayiden bahseder fünun gazetesi’ olarak
açıklamıştır (Hadika, 1981: 4). Derginin sayıları Harbiye Matbaasında basılmıştır (Birinci, 1938:
IX). Hadika’da sanayi, tarım ve bilim tekniğin gelişmesi için birçok yazı yayımlamış ülkenin
iktisadi sorunlarına değinmiştir (Jeltyakov 1979: 88). Hadika’da yayımlanan yazıların çoğu
imzasız çıkmıştır. Ekonomi ile alakalı önemli makaleler yayımlanmasına karşılık gazeteye
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okuyucunun fazla ilgi göstermemesi sebebiyle bir yıl içerisinde kapanmak zorunda kalmıştır
(Yazıcı 1997: 18). Hadika’nın ikinci dönemi 17 Mart 1871-10 Haziran 1871 arasında 12 sayı
çıkmıştır. Bu dönemde de dergi yine cuma günleri 16 sayfa olarak çıkmıştır. Sayfa düzeni
değilmiş, yazılar iki sütundan verilmiştir. Bir nüshasının fiyatı değişmemiş gazete, 60 paradan
satılmıştır. Derginin seneliği İstanbul’da 3 mecidiye, vilayetlerde 3,75 mecidiye, ecnebi
memleketlerde ise 5 mecidiye olarak duyurulmuştur. İmtiyaz sahipliği yine Aşir Efendi
yürütmüştür. Hadika, bu dönemde yayım politikasını gene ‘Maarif ve sanayiden bahseden fünun
dergisi’ olarak belirtmiştir (Hadika 1871: 1). Gazetenin nüshaları Mekteb-i Fünun Harbiye Şahane
ve La Türkî matbaalarında basılmıştır. Hadika, ansiklopedist bilgiler aktaran bir bilim dergisi
hüviyetinde yayımını sürdürmüş sayfa sütunlarında siyasi konulara yer vermemiştir. Hadika’da
bilim, fünun, sanayi, ziraat, bankacılık, tarih, felsefe, coğrafya, edebiyat ve fotoğrafçılık gibi
konularda makaleler gözükmüştür. Hadika’nın ilk yayım döneminde yazıların çoğunluğunu ziraat
yazıları oluşturmuştur (İnuğur, 1999: 244). Gazetede bağ ve bahçecilik, ormanlar, bağcılık, hayvan
yetiştirmek, ziraat eğitimi, numune çiftliği, koza ziraatı, kahve ekimi gibi konularda birçok yazı
yayımlanmıştır (Birinci 1938: IX) Gazetedeki yazıların çoğu imzasızdır. İsmi gözüken yazarlar ise
şunlardır: Rıza Efendi, Seyyid Efendi, Ahmed Rüşdü, Mösyö Lufen, Tevfik Bey, Mehmet Halis
Bey, Eyüp Sabri Efendi, Rüşdü Bey, Medeni Efendi.
HADİKA GAZETESİNDEKİ EKONOMİ YAZILARININ İNCELENMESİ
18. yüzyılın sonralarından itibaren ülkede sanayi üretimi yavaşlamış ve yabancı ürünlerin ülkeye
girişinin hızlanması sonucu sanayi üretimi zamanla ortadan kalkma derecesine gelmiştir. 1838
ticaret anlaşması sonrası gümrük oranların indirilmesi ve yabancı tüccarlara verilen imtiya zlar
sonucu ülkede yabancı malların dolaşımı hızlanmış, ucuz ve kalitesiz Batılı malların kullanımı
artmıştır. Yerli mallara rağbet edilmemesi sonucu iç üretimi gerçekleştiren sanayi atölyelere
kapanmak zorunda kalmıştır. Ülkenin iktisadi çöküşü hakkında dönemin gazetelerinde birçok yazı
görülmüş ve bu yazılarda ülkenin iktisadi gerile mesinin nedenleri araştırılmıştır. Bu dönemde
gazeteler, 1838 ticaret anlaşmasının zararlarını dillendirmeye başlamış ve anlaşmanın ülkenin
sanayi sektörünü olumsuz bir şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Hadika gazetesi de ülkenin iktisadi
gerilemesine değinmiş ve gazetede ülkenin sanayileşememenin nedenleri işlenmiştir. Ülkenin
sanayileşmemesi olarak halkın milli iktisat doğrultusunda ülke mallarına rağbet etmemesi ve
ekonomiye milli bir bakış açısıyla bakmamasını göstermiştir. Gazetede bu bakış açısıyla sanayi ve
ziraat sektörlerinden üretimi artırılmasını istemiştir. Ülkede üretimin artması içinde halkın kendi
kavminden olan kişilerin üretimine olan rağbetiyle olacağını ifade etmiş ve bu doğrultuda gazete,
milli iktisat ideolojisini aşılayan bir yayım politikası izlemiştir.
Gazetede yayımlanan “Esbab-ı Tedenni ve Adem-i İttihadı Millet Hakkında İki Kimsenin
Muhaveresi 1” başlıklı makalede Osmanlı’nın sanayisinin durumu hakkında bilgi verilmiş ve
ülkede milli iktisat anlayışının olmaması eleştirir. Yazar, Avrupa ürünlerin ülkeye ithalinin
fazlalaşmasından önce halkın yerli malları alıp tükettiklerini ifade eder. Halkın yerli kumaş ve
mensucat gibi tükettiği malların çeşitli ve kaliteli olduğunu ve Selanik, Arnavutluk ve Rumeli’ nin
birçok bölgesinde ve Ankara’da çuha, şayak, aba ve şalların üretild iğini bildirir. Avrupa’dan gelen
şalların Ankara şalına benzemediği ve halk tarafından talep görmediği, Van ve Bağdat’ta üretile n
şallarında kaliteli olup piyasada rağbet gördüğünü belirtir. Şam, Halep ve Bursa’da kaliteli ipek
ve iplikten dokunmuş cins cins kumaşların ve Lâdik ve Gördes’te kilim, kaliçe, seccade
üretildiğini, Birecik ve Üsküdar’da yastık yüzleri ve makatlıkların üretildiğini ifade eder. Bu
ürünlerin kaliteli olduğunu ve ürünlerin kullanımın uzun olduğu belirtir. Önceleri elbiselerde n
evlerin döşemelerine ait tüm eşyaların ülkede üretildiğini harice muhtaç olunmayacak derecede iç
talebin karşılandığını vurgular (Hadika 1870: 38). İç üretimi tamamen karşılayan bu malların artık
ülkede rağbet görmediğini Batılılar tarafından ülkeye getirilen renkli ve çekici olan ürünler in
rağbet gördüğünü ifade eder. Bu ürünleri herkesin alması için ucuza satılmasına karşın yerli
mallara göre pahalı olduğunu ancak süslü mallar halkın hoşuna gittiği için bu mallara rağbetin
arttığını ve ülke mallarına rağbet edilmediğini için pahalılaştığını belirtir. Önceleri Arnavut’ta n
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alınan kumaşların yerine Avrupa’dan gelen kumaşların rağbet görüp yaygınlaştığını ifade eder.
Halkın ecnebi mallarına olan rağbetinin sonuçlarını düşünmediğini bu mallara verilen paraların
Avrupa’ya aktığı ve ülkenin fakirleştiğini bildirir (Hadika 1870: 38). Avrupa mallarına rağbet
gösterildikten sonra yerli malları kimsenin almamaya başladığını, bu malları üreten tezgâhlar ın
gün geçtikçe atıl kaldığını ve bu nedenle ustaların zanaatları terk ederek farklı işlerde amelelik
yapmaya mecbur kaldığını vurgular. Birecik’te oda döşemeliği ile uğraşan tek oda döşemeci
ustanın kaldığını, oda döşemeciliğine rağbetin azalmasından dolayı ustaların bu mesleği terk
ettiğini ifade eder (Hadika 1870: 38-39). Yerli dokuma ürünlerin pahalı olduğundan yakınıldığını
ama gerekli rağbet gösterilmediğinden dolayı pahalı satıldığını bildirir, bu mallara rağbet
gösterildiği takdirde malların ucuz satılabileceğini belirtir. Avrupa mallarına rağbet artınca ülke
eşyasının çürüdüğünü bu nedenle zanaatların gerilediğini ve bundan ülkenin çok zarar gördüğünü
dile getirir. Avrupa malları tüketilmeye devam edildiği takdirde ülkenin daha da fakirleş ip
Avrupaların zenginleştireceğini ifade eder. Avrupalıların Osmanlı’dan ipek, pamuk ve keten gibi
hammaddeleri alıp işleterek mamul hale getirdikten sonra Osmanlı’ya tekrar yüksek fiyatla
sattığını belirtir. Avrupalıların Osmanlı hammaddelerini satın almasıyla bu işten devletin kazanç
sağladığını savunanları eleştirir, Avrupalıların bu ticaretten ülkeye bıraktıkları paranın yirmi katını
aldıklarını vurgular (Hadika 1870: 39). Osmanlı’nın zanaatta Avrupalıların derecesine
varamadıklarını belirtmiş, onların yaptıkları kadar olmasa bile yerli ürünlere rağbet gösterilmes ini
ister. Halkın yerli malların değerini ve kalitesini önemsemeden kullanması gerektiğini belirtir.
Avrupa ürünlerini almaya devam edildiği takdirde ülke sanayinin daha da gerileyeceğini ifade
eder. Ülkenin farklı bölgelerinden sanayi ürünlerinin üretildiğini ve bunların kalitesinin Avrupa’ya
eşdeğer olduğunu vurgular. Trablusgarp ve Cezayir halkının hiçbir Avrupa malını tüketmediğini
başlarına taktıkları eşyadan ayaklarına giydikleri çorap ve potinlere kadar kendileri ürettiğini
Trablusgarp halkının dışarıya eşya satıp pek çok frank kazandığını belirtir (Hadika 1870: 39).
6. sayıdaki makalede ise ülke mallarına rağbet edilmediği ve malların giyilmediği takdirde ülkede
maarif ve sanayinin asla ilerlemeyeceğini belirtir. Sanayinin gerilemesine engel olmanın tek şartı
yerli ürünlerin kullanılması olduğunu yerli ürünlerin kullanılmasıyla ürünlerin toplumda kabul
görüp yaygınlaşacağını yerli ürünlerin modalaşacağını ifade eder. Yerli şayak ve şallardan
elbiseler yaptırılmasını, Feshane ürünlerinin kullanılmasını ve ecnebi feslerine rağbet
edilmemesini ister. Yerli mamullerin yaygınlaşması için halkın birbirini teşvik ve özendirmes i
gerektiğini bu teşvik sayesinde yerli ürünlerin rağbetinin artacağını ifade eder. Teşvik ve
özendirme tüm halka yayıldıkça atıl kalan tezgâhların işlemeye başlayacağını ve zanaatını terk
eden ustaların mesleklerine geri döneceğini bildirir. Halkın yerli eşyalara rağbet edip tezgahlar
işlemeye başladığı zaman ustaların da bundan cesaret alarak teşvik olacağını ve üretimin artacağını
vurgular. Padişahın birçok gayret gösterdiğini bu doğrultuda ustaların teşvik edildiğini vilaye t
sandıklarından ustalara sermaye teşvikinin verileceğini ifade eder (Hadika 1870: 46).
Avrupalıların üretimi makineler vasıtasıyla hem çabuk ve kolay hem de seri üretim
gerçekleştirmesine karşın Osmanlı ustaların el ile yaptıkları üretimin bunlarla rekabet edemeyip
ucuz üretemeyeceğini ifade edenleri eleştirir. Sanayi üretiminin gelişmesinin ülke mallarına rağbet
ederek gerçekleşeceğini, rağbet artıkça üretimin artacağını, zanaatkâr kazanç elde ettikçe makine
kullanımının yaygınlaşacağını belirtir, bu işlerin birdenbire olmayacağını zamanla zanaatın
gelişeceğini ifade eder. Ülke ürünlerine rağbet olunca sermayenin birikeceğini halkın
zenginleşeceğini, sanayileşmenin güç olmadığını çalışarak büyük gelişmelerin sağlanacağını
belirtir (Hadika 1870: 46-47). Mısır valisinin teşebbüslerini örnek gösterir. Mehmet Ali Paşa’nın
üç yüz bin askerini gerek teçhizat gerek mamulât açısından ülkede üretilen eşyalarla donattığını
söyler. Ülkede sanayinin oluşması için Avrupa’dan birçok sanatkâr getirterek mükemmel ve
muntazam fabrikalar yaptırdığını bu ustaların yanlarına gerek Batı’dan gerek yerlilerden dirayetli
birçok adam yerleştirip nitelikli personel oluşturduğunu belirtir. Mısır vatandaşlarını Avrupa’ya
eğitim için gönderdiğini ve fabrikalarda istihdam ettirdiğini bu himmetli gayretlerle gerek zanaat
gerek ziraata ait birçok üretimin gerçekleştirdiğini, zamanla yerli ürünlerin Avrupa ürünlerine eş
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değer olduğunu söyler. Mısır valisinin bürokratlarının yerli ürünler giymesini teşvik ettiğini
belirtir. Sonra, Osmanlı’ya dışarıdan gelen malların uygun olmasına karşın ülkenin bundan pek
zarar ettiğini yerli malların Avrupa’dan gelen mala göre iki kat pahalı olmasına karşın yerli malın
kullanılmasını ifade eder. Avrupa malı kullanıldığı sürece halkın zarar göreceğini çünkü
sermayenin dışarıya akacağını bu nedenle de sanayi ilerlemeyeceğini bildirir (Hadika 1870: 47).
Yerli ürünleri Avrupalıların bile beğenip giydiğini belirten yazar halkın yerli mallara rağbet
etmesiyle kısa süre içerisinde üretimin artıp yerli malların yaygınlaşacağını söyler. Ülke ürünler i
kaliteli olmasına karşın rağbet görmediğini Avrupa fabrikaların ürettiği kilimlerin yerli ürünler
kadar kaliteli olmamasına karşın rağbet edildiğini ifade eder. Paris’te açılan umumi sergide yerli
ürünlere rağbet gösterildiğini hatta sergide sergilenen kilim ve keçeye aşırı talep olunduğunu
satılanın yirmi katı kadar mal olsa bile elde bir şey kalmayacağını belirtir (Hadika 1870: 47). Ülke
mallarına rağbet edip almanın ittifak ile gerçekleşeceğini ve ülkede sanat ve maarifin ileriye
gitmesinin ancak ‘İttihad-ı Efkar-ı Milliye’ ile vücut bulacağını ifade eder. “İttihad-ı Efkar-ı
Milliye”nin önemli bir konu olduğunu bütün milletlerin gelişmesinin esas nedeninin bu olduğunu
eğer Osmanlı’da “İttihad-ı Efkar-ı Milliye” olmazsa Osmanlı’nın daima geri kalacağını belirtir.
Osmanlı’da milli efkârın olmadığını efkârsızlığın herkeste mevcut olduğunu söyler. Devletler
içerisinde en fazla ilerleyenlerin tek mezhep tek lisan olan ülkelerin olduğunu çünkü bir milletin
ittihadı ve efkârının yüksek olmasının birinci sebebi mezhep ikincisinin ise lisan olduğunu belirtir
(Hadika 1870: 47-48).
7. sayıda ise yazar, bir memleketin tek mezhep halinde olmadığı sürece o kavme tefrika düşeceğini
ve her fenalığın bundan ileri geldiğini belirtir. Ayrıca bir milletin lisanın tek olduğu sürece o
milletin o derecede milli kuvvetlerin de artacağını bildirir. Bir milletin gücünün o milletin tek
mezhep tek lisan halinde yaşamasıyla gerçekleşebileceğini, bir ülkede “İttihad-ı Efkâr-ı
Milliye’yi” vücuda getirenin bu iki düşünce olduğunu belirtir. Bir ülkede tek mezhep olmadığı
sürece o ülkede ilerlemenin görülmeyeceğini o millette efkâr-ı milliyenin bulunmadığının
göstergesi olduğunu ifade eder. Osmanlı’da yerli ürünlere rağbet edilmemesinin sebebi olarak
ülkede görülen efkârsızlık olduğunu, Osmanlı’nın efkârsız bir millet olduğunu eğer Osmanlı’da
bir “İttihad-ı Efkâr-ı Milliye’si” bulunsaydı kendi vatandaşlarıyla olan ticari ve sanayi
muamelelerin böyle olmayacağını, ülkenin bu şekilde geri kalmayacağını söyler. Halkın sanat ve
ticaret işlerine rağbet etmediğini çoğunun lakayt kaldığını, işlerini güçlerini bırakarak derviş gibi
yaşadıklarını belirtir. Sanayi mekteplerine evlatları vermekten kaçındığını, üç dört kişi bir araya
gelerek zanaat, maarif, ziraat ve ticaret hakkında iki kelam etmediğini, servet edileceği konusunda
birbirini teşvik etmediğini söyler. Ülkede efkâr-ı milli olmadığı için ilerleme çarelerinin
üretilmediğini belirtir (Hadika 1870: 56). Efkâr-ı milliyenin herhangi bir kavim ve millette
bulunursa o milletin ilerlemesi için her ne şeye muhtaç ise onu düşünüp bu uğurda bedenen ve
ruhen fedakârlık gerçekleştireceklerini belirtir. Bu konuda ülkede yaşayan Gayrimüslimler in
örnek alınması gerektiğini, Gayrimüslimlerin ittihat edip bedenen ruhen çalışarak birçok hizmeti
vücuda getirdiğini bildirir. Ülkede yaşayan Rum ve Ermeni gibi gayrimüslimlerin başta Türkçe
olmak üzere Fransızca, İngilizce, Nemçe ve İtalyanca dillerine hâkim olduklarını, dünyadaki tüm
ülkeler hakkında bilgi sahibi olduklarını ve çocuklarını zanaat mekteplerine gönderdiklerini söyler
(Hadika 1870: 56).
8. sayıda yazar, gayrimüslimlerin çalışkan ve efkâr-ı milliye sahibi olduklarını bu milletlerin gerek
zengin gerek fukara olsun cemiyetler teşkil ederek İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar’da
birçok mektep inşa ettiğini dile getirir. Bunların Avrupa’da dahi mektepler inşa edip buraya
eğitime birçok öğrenci gönderdiklerini hatta Van’da bile cemiyet teşkil edip büyük bir mektep
tesis ederek vatandaşların ilim ve irfanın gelişmesini sağladıklarını belirtir. Bu teşebbüsler i
“İttihad-ı Efkâr-ı Milliye” sayesinde gerçekleştiğini bu milletlerde efkâr-ı milliye olmasaydı bu
tarz mekteplerin teşkil edilemeyeceğini, bir Ermeni eskicinin tüm servetiyle çocuklarının iyi bir
eğitim alması için harcadığını belirtir (Hadika 1870: 63-64). Ermeni ve Rum milletinin kendi
milletinin esnafını tercih ettiğini zorunlu olmadıkça diğer milletlerin esnaflarından alışver iş
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yapmadıklarını belirtir. Bunların kendi milletinden alışveriş yaparak paralarını kendi milletinde n
kişilere verdiğini, sonra cemiyetler teşkil ederek mektep ve külliye gibi binaları inşa ettiklerini
belirtir. Bir Ermeni mahallesinde Rum bir esnaf olduğu zaman mecburiyet olmadıkça Ermeniler in
bu esnaftan alışveriş yapmadığını Rum mahallesinde bir Ermeni esnafı olsa durumun aynı
olduğunu İstanbul’da ecnebi olarak ne kadar millet varsa onlar dahi birbirinden alışveriş yapmaya
özen gösterip birbirine yarar sağladıklarını belirtir. Kendi milletinin esnafından alışveriş yaparak
zanaat ve maarifi geliştirdiklerini aralarında birçok şirket teşkil ettiklerini belirtir. Müslümanla rda
bu tarzda bir “İttihad-ı Efkâr-ı Milliye”nin olmadığını söyler (Hadika 1870: 64).
10. sayıda yazar, ülkede sanayinin gerilemesinin sebebi olarak “İttihad-ı Efkar-ı Milliye”
düşüncesinin olmamasını gösterir. Milletçe ittihat ederek yerli mamulleri tüketilmesi gerektiğini
belirtir. Esnaf arasındaki kıskançlıkları ortadan kaldırarak mamulün en iyisini yapmaya çalış mas ı
gerektiğini Üsküdar’da basmacı fabrikasında zamanında 300 amelenin çalıştığını şimdi fabrikanın
görünmediğini, Selimiye’deki işletmelerde hamalların yattığını belirtir. Ülke mamullerine olan
rağbetsizliğin sanatın tedennisine ve yok olmasına sebep olduğunu, Osmanlı’yı bu hale getiren
nedenin ülkede “İttihad-ı Efkâr-ı Milliye” eksikliği olduğunu belirtir. Ülkede sermayedarlar ın
şirketler teşkil ederek bir takım fabrika açıp işletmeleri gerektiğini ve ülke mamulâtını meydana
çıkarmalarını ister, çiftçiliğin de bu vaziyette bırakmayıp ileri dereceye götürülmesi gerektiğini
belirtir. Kendi milletinden kişilerin ürünlerin kullanılmadığı sürece ülkenin ne ziraatının ne de
sanayisinin ilerleyeceğini söyler (Hadika 1870: 64).
Hadika ülkede sanayi ve ziraat üretimin artırılması için ne gibi adımları atılmasına değinmiştir. Bu
doğrultuda 38. sayıda “Erbab-ı Sanayi ve Ziraata Gayret” başlıklı makalede yazar, ülkenin maarif,
sanayi ve ticaretini Avrupa’daki harp ortamın verdiği kargaşalıktan faydalanıp onların seviyes ine
gelinmediği sürece bir daha onların seviyesine ulaşma imkânın olmayacağını ifade eder. Ülkede
zanaat ve ticaretin ilerlemesine iki engelin olduğunu birincisi olarak maarif eksikliğini ikinc i
olarak ise Avrupa mamullerin kalitesine ve ucuzluğuna ülke sanayisinin rekabet edecek durumda
olmamasını gösterir (Hadika, 1870: 302). Ülkede birçok şirketin kurulduğunu, devletin birçok
fabrika teşkil ettiğini ama bunların hiçbirisinde başarının elde edilmediğini belirtir. Devletin fes,
cam, basma, ispirto gibi birkaç fabrika kurduğunu ama diğer devletlerde bu tarz fabrikaların devlet
tarafından kurulduğunun görülmediğini hatta silah fabrikalarını bile özel sektör tarafında n
üretildiğini devletin bu tarz fabrikaları işletmediğini belirtir. Osmanlı’daki fabrikaları nın özel
girişimle yapılmadığı için kötü yönetildiğini söyler. Fabrikaların devletin askeri ihtiyaçlar ını
karşılanması ve halka bu gibi teşebbüslerde ön ayak olması amacıyla kurulduğunu herkesçe
bilindiğini söyler. Yoksa hükümetin tüccarlık ederek bu fabrikaları geliştiremeyeceğini bildiğini
bu gibi teşebbüslerde ticari kabiliyet ön planda olduğundan bu teşebbüsleri ticaretten ve
yönetimden anlayan özel şahısların kurması gerektiğini belirtir. Aylığından başka hiçbir şeyi
düşünmeyen memurların bu tarz fabrikalarda yönetici ve amele olarak çalıştırması ile bu
fabrikaların ve kumpanyaların hiçbir zaman ileri gidemeyeceğini söyler. Bu konuda Fevaid - i
Osmaniye Şirketi ile Şirket-i Hayriye örneklerini verir. Fevaid şirketinin idaresini memurlar
yönettiğinden başarılı olunamadığını fakat Şirket-i Hayriye’nin heyet idaresinin kar-zarar ortaklığı
olduğunu ve işin erbabının tavsiyeleri dinlenerek şirketin yönetildiğini bu nedenle başarılı
olduğunu bildirir. Ehil olmayan kişiler tarafından yönetilen şirketlerin asla devam edemeyip
gerekli kazancı elde edemediğini belirtir (Hadika 1870: 302). Avrupa’da yaşanılan konjonktürden
istifade edilmesi gerektiğini Avrupa’nın birçok ürününe rağbet ettiğini ifade eder. Suriye’nin ipek
ve çeşitli ak meşesi, Bursa’nın peştamal ve mendil gibi ipek mamulâtı Manastır’ın çeşitli silahlar ı,
Trabzon’un keten bezi, Filibe’nin aba ve şayağı, Sofya ve Uşak’ın kilim, keçe ve kaliçeleri gibi
ürünlerin Avrupa’da rağbet gördüğünü belirtir. Avrupa fabrikalarının durgunluğundan istifade
edilmesini, tüccarların hükümetin yardımıyla şirket ve kumpanya teşkil ederek rağbet edilen
ürünlerin üretimini artırıp ve fiyatları ucuzlaştırmasını ister. Bu yapıldığı takdirde tüccarların hem
kazancı hem de ülkenin serveti artacağını bildirir (Hadika 1870: 302). Ülkedeki ziraatçıların da
durumunun fena olduğunu Avrupa’nın harp meşgalesinden faydalanılması gerektiğini belirtir.
97

Hadika Gazetesi ve Milli Ekonomi: “İttihad-I Efkâr-ı Milliye”

Ziraat mahsullerinin üretimini artırarak ülkenin kazanç elde edeceğini, bu uğurda ziraatçıların bir
an önce gayret ve çaba sarf etmeleri gerektiğini söyler (Hadika 1870: 303). Hükümetin her
vilayetin yollarını ıslah edip ve yeni yollar açtığını bundan maksadının ise halkın bir belden diğer
beldeye eşya naklini kolaylıkla gerçekleştirilmesi olduğunu, yolların açılmasıyla ziraat ve ticaretin
gelişeceğini söyler. Hükümetin hızlı nakliyat gerçekleştirip mesafeyi kısalttığından şimend ifer
inşasına başladığını, bunun tarımsal ticaretin yaygınlaşmasına vesile olacağını belirtir (Hadika
1870: 86
Hadika, ülkede sanayileşmenin gelişmesi için şirketlerin önemini sürekli vurgulamış, ülkede
yaşanan sermaye sorununa ise şirketlerin kurulmasıyla çözüm üretileceğini belirtmiştir. Gazetede
yayımlanan “İki Zatın Şirket Teşkili Hakkında Olan Muhaveresi Olup Bir Zat Tarafından Merkezi
İdaremize Gönderildiğinden Aynıyla Derc Olunmuştur 1” başlıklı makalede şirketin faydalar ına
değinilmiştir. Yazar, şirketleşmenin önemini anlayan Batıların şirketler sayesinde bu seviyeye
geldiğini, ülkede şirketleşmenin önemini belirten yazıların basında görüldüğünü ve şirketleşme nin
önemin halka anlatıldığını bildirir. Şirket teşkilinin ülke servetinin artmasını sağlayacağı gibi
halkın zenginleşmesini de sağlayacağını, ülkeyi ecnebi şirketlerin tahakkümünden kurtaracağını
belirtir. Ülkeye faydaları dokunacak ve ülkenin ecnebilere olan ihtiyacını ortadan kaldıracak
şirketlere halkın lakayt kalmasını eleştirir, ülke zenginlerinin servetlerini artırmak için herhangi
girişimde bulunmadıklarını ve bu tarz kumpanyaların teşkilini hiçbir zaman düşünmedikler ini
belirtir. Zenginlerde gayret ve ittihat eksikliğinin olduğunu ve bu gibi teşebbüslere bunun için
girmediklerini, hâlbuki zenginlerin ittifak edip gerek deniz gerek kara ticareti için sermayeleri bir
araya getirerek birçok kazanç elde edebileceğini söyler. Ülkede sanayi, ticaret ve bankacılık
sektörlerinde birçok şirketin kurulabileceğini ve bundan ülkenin büyük fayda elde edeceğini
bildirir. Şirketlerin yararlarının meydanda olduğunu şirketlere sermaye yatıran her hissedarın kar
olarak %25 ve daha ziyade kazanç elde ettiğini, ticaret ve sanat erbabının şirket sayesinde
güçlendiğini söyler (Hadika 1870: 254-255).
33. sayıda yazar, tesis edilecek fabrikalarda her çeşit sanayi emtiası imal olunduğu zaman ecnebi
mallarına olan rağbetin azalacağını ifade eder. Fabrikada üretilen ürünlerin hammaddelerin ülkede
bol bulunduğundan bunların ihracının azalacağını ve sanayi ürünlerin uygun fiyatlarla imal
edileceğinin aşikâr olduğunu ve halkın ülke ürünlerine itibar edeceğini söyler. Ülke ürünler inin
Avrupa’da üretilen ürünler gibi güzel şeyler derecesinde olmasa bile kısa sürede gösterilecek çaba
ile bu konuda gerekli gelişmelerin elde edileceğini söyler. Gençlerin ve sanat erbabının hüner ve
marifetini geliştirerek maarif ve sanayi yolunda birçok gayret göstermesini ister. Avrupa’da
üretilip ülkede satılan ürünlerin süs ve gösterişten ibaret olduğunu halkın moda tarzı ürünlere
aldanmaması gerektiğini söyler. Servetin moda tarzı eşyalara verilmesiyle ecnebi ülkeler ine
akmasına sebep olduğunu ve bu tarz tüketimin kısa sürede ülkeyi fakirleştireceğini belirtir (Hadika
1870: 263-264).
34. sayıda yazar, şirket ve kumpanya teşkil ederek ülkede talep olunan eşyaların fabrikalarda
üreterek bu eşyalara verilen servetin ülkede kalmasını temin edeceğini ve bu doğrultuda
şirketleşmenin bir an önce yaygınlaşması için gayret edilmesi gerektiğini söyler. Eyüp’te Feshane,
İzmit’te deri, Hereke’de kumaş, Zeytinburnu’nda bez, Bursa’da ipek fabrikası olduğunu fakat
ülkenin genişliği ve halkın çokluğuna göre fabrikaların az olduğunu bu nedenle bir an önce
fabrikaların inşasına ihtiyaç olduğunu belirtir. Fabrikalarda üretilen ürünlere halkın itibar ettiğini
ama halkın %10’un yerli fes, %90’ın Fransız fesini kullandığını söyler. Bu rağbetsizliğin sebebi
olarak yerli feslerin tüketimi karşılayamamasından kaynaklandığını ülkede şirketler tesis ederek
dâhili üretimin çeşitlendirilmesini ister. İhtiyaç oranında üretimin gerçekleştirilmesi takdirde
ecnebi mallarına olan rağbetinin ülke mallarına döneceğini bildirir (Hadika 1870: 271). Ülkede
debbağ, simkeş, saraç gibi esnafın şirket usulü icra ettiğini ama şirketleşmenin hükümetin teşvik
ve desteğiyle olduğunu belirtir. Şirketlerin lazım olan eşyaları yine ecnebi fabrikalarına müracaat
ederek tedarik ettiğini, asıl yapılması gerekenin her türlü eşya mamulü üreten fabrikalarını tesis
98

Hadika Newspaper and National Economy: "Ittihad-I Efkar-ı Milliye"

edilmesi için şirketlerin teşkil edilmesi gerektiğini belirtir. Elâzığ sancağında inşa edilen bez
fabrikasının bu tarz şirketlere bir örnek olarak gösterilebileceğini, bu tarz fabrikaların küçük
sermayeleri birleştirerek üretim gerçekleştirmesinin memleketin gelişmesi açısında önem
kazandığını belirtir. Bu tarz şirketlerin hisse senetlerini zengin ve orta hallilerin alabileceği gibi
esnaf, tüccar ve memurlar gibi düşük gelirli insanların bile alabileceğini söyler (Hadika 1870:
272).
35. sayıda ise yazar, Trabzon’da tüccar tarafından kolektif çeşidinden bir şirketin kurulduğunu
bildirir. Şirketin önce mağaza ve tütün dükkanı teşkil edeceğini beş yüz hissenin toplam bedeli
toplandığı takdirde ileride bir fabrikanın tesis edileceğini söyler. Sürmene kazasında kaliteli iğ ve
dikiş ipliği imal edildiğini, iplik ticaretinin Trabzon, İstanbul ve Rumeli taraflarında rağbet
gördüğünü, beş on seneden beri Avrupa’dan gelen ipliklerin çeşitli ve ucuz olduğunu ifade eder.
İpliklerin Sürmene ipliği gibi dayanıklı olmasa bile herkesin bu ipliklere rağbet ettiğini belirtir.
Sürmene’de iplik mahsulüne mahsus 100’den fazla tezgah bulunmasına karşın şimdi 25 tezgâhın
kaldığını ifade eder. Şirketin iplik imali için makine ve edevatı getirtip fabrika inşaatına gayret
edip vilayette Avrupa tarzı iplikler imal edilirse ülkede ecnebi ipliğinin pazar payının
azaltılabileceğini söyler (Hadika 1870: 276). Aynı sektörde birkaç şirketin faaliyet göstermesinin
herhangi bir sakıncasının olmadığını Şirket-i Hayriye, Fevaid-i Osmaniye ve Kumpanyayı
Hamidiye gibi vapur şirketleri bulunmasına karşın başka bir vapur şirketinin teşkil edilmes inin
hiçbir sakıncasının olmadığını söyler. Tüccarların tek başına ticaret faaliyeti göstermesinde n
ziyade bir araya gelip girişimlerde bulunmasının hem kendi hem de devlet için daha faydalı
olduğunu belirtir (Hadika 1870: 277).
36. sayıdaki makalede yazar, ülkede teşkil edilen şirketlerin hisselerini alanların ticaret
edebileceklerini ve yapılacak fabrikaların ürettikleri sanayi malların ecnebi mallarına göre uygun
olacağını söyler. Tesis edilen vapur şirketleri sayesinde ziraat mahsullerin pazar merkezler ine
taşınmasının kolaylaşacağından bu tarz fabrika ve vapur şirketlerinin ülkedeki pek çok kişilere
istihdam alanın aşacağını belirtir (Hadika 1870: 287). 37. sayıda yazar, halktan gerek ticaretle
uğraşan gerek tanınmış kişilerin meslektaşlarını bir araya getirip ittihat oluşturarak şirketler tesis
edilmesi gerektiğini belirtir. Halkın önceden şirketler teşkil edilmesi için girişimle rde
bulunmasından sonra devletin bu tarz girişimlerde bulunanlara birçok imtiyaz tanıdığını söyler
(Hadika 1870: 295). 43. sayıda “Şirket Hakkında Sitayiş ve İhtar” başlıklı makalede yazar, servet
sahibi olanların daha da zenginleşmesi için şirket kurmaları gerektiğini belirtir. Ülkede şirketler in
az kurulduğunu kurulanlara ise halkın rağbet etmediğini belirtir. Şirketlerin ülke gelişimi açısında n
önem arz ettiğini bu nedenle halkın bu tarz şirketlere rağbet etmesini ister (Hadika 1870: 341-342).
27. sayıda “Kumpanyaya Dair” başlıklı makalede yazar, serveti elde etmenin en önemli aracın
ticaret olduğunu ticaretin ise düzenli karayolların bulunmasıyla beraber her cihetten deniz
ulaşımına bağlanarak arazi ve sanayi mamullerin dahili ve harici memleketlere nakli ile olduğunu
belirtir. Tüccarların yalnız başına ticari teşebbüste bulunmasının ticaret terakki ettirmeyece ğini
insanların bir araya gelerek kurdukları şirketin büyük teşebbüs gerçekleştireceğini ve ülke
servetini artıracağını söyler. Ülkede kurulan Avusturya ve Fransız kumpanyaların başlangıçta cüzi
sermayelerle işe başlamışken zamanla elde ettiği kazancın fazla olduğunu belirtir. Sahillerin çok
olmasına karşın deniz nakliyatının hiç hükmünde olduğunu, şose ve demiryolları yapımına özen
gösterip gerekli teşebbüsler yapılırken deniz ulaşımına da önem verilmesi gerektiğini söyler. Deniz
ulaşımından yararlanılmadığı sürece karayolların ilerlemesinden gerekli istifadenin elde
edilemeyeceğini belirtir. Şu an üç tane kumpanyanın olduğunu birincisi Şirketi Hayriye ikincis inin
Fevaid kumpanyası, üçüncüsünün de Hamidiye şirketi olduğunu bu üç şirkette gerekli istifade nin
elde edilemediğini ve teşebbüsün dar bir alanda kaldığını belirtir. Şirketi Hayriye gibi bir şirketin
teşkil edilip sahillerden ecnebiler gibi faydalanmasını ister. Ülkede bu tarz şirketlerin teşkil
edilmesinin zor olduğunu belirtenlere karşı Şirketi Hayriye’nin başlangıçta birkaç gemi işe
başlarken hisse senetlerin ucuz olduğunu şimdi ise hisse senetlerin değerinin ve gemi sayısının
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baya arttığını belirtir. Şirket-i Hayriye gibi yerli şirketlerin tesis edilerek tüm sahillerde bunların
faaliyet göstermesini ister, ecnebilerin kazandığı kazancın yerli şirketlerin elde etmesini arzular
(Hadika 1870: 215).
31. sayıda “Fabrika ve Kumpanya Hakkında Bir Bend” başlıklı makalede yazar, Elâzığ sancağında
bir bez fabrikası teşkil edildiğini belirtir. Kazada üretilen 160.000 batman pamuğun dâhilde
işletilmesi amacıyla bir şirketin teşkil edildiğini bu şirketin şimdilik 25 tane olmak 100 tezgâhlı
bir fabrika tesis edileceğini belirtir. Bu fabrikanın devlet tarafından destek gördüğünü fabrika
sahibinin gerek fabrikanın inşaatı gerek makine ve teçhizatı için gerekli sermayeyi tedarik ettiğini
ve diğer sermayenin hisse sentlerini bölünerek halka arz edildiğini söyler (Hadika, 1870:246).
Ülkede yetişen mahsulden husule gelecek sanayi mamullerinin şirket ve kumpanya tarafından elde
edileceğini belirtir. Sanayi tesisleri kurulduğu takdirde ihtiyaç olunan ürünlerin artık dışarıdan
alınmayacağını ihtiyacın yerli üretimle karşılanacağını söyler. Bu tarz tesislerin ancak ittihad ve
kuvvetten doğacağını bu tarz teşebbüslere halkın say ve gayret göstermesini ister (Hadika 1870:
246-247).
47. sayıda “Bazı Esnaf Hakkında Bir Zat Tarafından Gönderilen Varakadır” başlıklı makalede
yazar, her türlü fünun ve sanayinin geliştiği bir ortamda ülkede bulunan esnafın tembellik
sayesinde bu terakkiden istifade edemediğini belirtir. Mağaza ve lokantalar temiz ve düzenli
olması gerekirken bu tarz mekânların az olduğunu ve esnafın gerekli özeni göstermediğinde n
halkın daha çok Avrupa mağaza ve lokantalarına rağbet ettiğini belirtir. Müslüman bölgesinde
temizliğe özen gösteren börekçi, berberci ve lokantaların olmadığını söyler (Hadika 1871: 374375).
Gazete, ülkenin kalkınması için eğitimin öneminin farkında olmuş ve ülke eğitim kurumlar ın
yaygınlaşmasını istemiştir. Bu doğrultuda 11. sayıda “Ziraat Mektebi ve Numune Çiftliği” başlıklı
makalede yazar, halkın çok çalışması gerektiğini bunun da ancak ziraat, fünun ve sanayinin
ilerlemesi ile olacağını, ülkenin gelişmiş bir ziraat memleketi olabilmesi için ülkede her çeşit ziraat
mektebinin kurulmasını ister. Ülkede sanayi mekteplerinin tesis olduğunu, Bağdat’ta bir numune
çiftliğinin kurulduğunu ve bu tarz numune çiftliklerin her vilayette açılması gerektiğini ayrıca her
vilayete ziraat mekteplerin açılmasının gerekli olduğunu söyler. Ziraat mektepleri öncelik le
İstanbul civarında kurulmasını sonra ise diğer vilayetlerde açılmasının gerekli olduğunu söyler.
İstanbul’daki ziraat mektebinin diğer vilayetlerdeki mekteplerin muallim tedarikinin
karşılayabileceğini, İstanbul’daki ziraat mektebi teşebbüsün bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini
bildirir (Hadika 1870: 86-87). 21. sayıda yayımlanan yazıda yazar, ülkenin her türlü ziraatı
yetiştirmeye müsait iken bundan istifade edememesinin sebebi olarak ziraat eğitimin eksikliğini
gösterir. Hükümetin İstanbul’da Sanayi, Darüşşafaka ve Mekteb-i Süleymani ve diğer vilayetle rde
sanayi ve rüştiye mektepleri teşkil etmesine karşın birinci derecede önemli olan ziraat mektebinin
kurmamasının düşündürücü olduğunu ve bir an önce İstanbul ve vilayetlerde ziraat mektebi
açılması gerektiğini söyler. Ziraatta kullanılan makinelerin üç bin sene önce kullanılan makineler
olduğunu ziraatta kolay ve basit usullerin kullanılmasına karşın bu usullerin ülkede tatbik
edilemediğini söyler. Hükümetin ziraat konusunda bazı imtiyazlar temin ederek her vilayette
numune çiftliği ve ziraat mektebi tesis edilmesi için ön ayak olması gerektiğini ve ülkede ziraatın
gelişmesi için bunun zaruri olduğunu söyler (Hadika 1870: 163). 5. sayıda “Kız Sanayi Mektebi”
başlıklı makalede yazar, kız sanayi mektebine rağbetin gün geçtikçe arttığını ve yüz talebenin
okula devam ettiğini belirtir. Mektepte kızlara mesleki eğitimin yanında okuma bilgisinin de
öğretildiğini ve mektep için Avrupa’dan kadın muallimlerin getirtileceğini belirtir. Mektebe
Gayrimüslimlerin talep ettiğini Müslümanların rağbetinin az olduğunu, Gayrimüslimleri örnek
alarak Müslüman çocukların bu mekteplere gönderilmesi gerektiğini belirtir. Kızlar ın
okutulmasına karşı olunduğunu bunun yanlış olduğunu belirtir, kızların eğitimli olmasını ülke için
kazançlı olacağını ve kızların kocalarına muhtaç olmadan zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilece ğini
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söyler. Gerek kız olsun gerek erkek olsun vatandaşların zanaat öğrenmeleri gerektiğini bildir ir
(Hadika 1870: 37-38)
Gazete halkın iktisadi bilgi seviyesini artırmak için birçok konuda çeşitli kitapları tefrika ederek
yayımlamıştır. Bu doğrultuda çitçileri eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla bir kitap tefrikas ı
yapılmıştır. “Bağ ve Bahçecilik” başlıklı kitap tefrikasında, ülkede bağçevanlık bilme ye n
bağçevanlar sayesinde gerekli istifadenin elde edilemediği belirtilmiştir. Bağçevanların bilgiler ini
artırmak onlara modern bağçevanlık bilgilerini öğretmek amacıyla ne bir cemiyetin teşekkül
edildiğini ne bir kitabın telif edildiğini ne de gazetelerin gerekli makaleleri yayımlandığını ifade
edilmiştir. Bağçevanlık mesleğini seçenlerin ve bahçecilik işlerine merak edenlerin müracaat
edeceği herhangi bir kitabın mevcut olmadığını, İstanbul bağçevanlarının modern bilgilerinde n
habersiz oldukları ve işlerini adice yaptıklarından bahçelerden yeterli derece istifade edilemed iği
belirtilmiştir. Bahçecilik İstanbul’da elzem olduğundan bağ ve bahçecilik usulü hakkında gazete
sütununda bağçevanlara bilgi verecekleri bildirilmiştir (Hadika 1870: 4-5). Gazetede bankacılık
konusunda bir tefrika yayımlamış, “Banka ve İmaliyatı ve Muamelatı” başlıklı kitapta okurlarına
bankacılık hakkında bilgi verilmiştir. Gazete, Avrupa’da ve İstanbul’da tesis edilen bankaların
işleyiş tarzı hakkında pek çok kitap telif olmuşsa da Türkçe bir eserin görülmediğini belirtmiş,
bankanın ne demek olduğunu, işlemlerin nasıl yapıldığı ve faydalarının neler olduğu hakkında
tafsilatlı malumat vereceklerini ifade etmiştir (Hadika 1870: 5-6). Hadika’da ülkede modern
muhasebe sisteminin yaygınlaşması için de kitap tefrikası yayımlamıştır. “Usul-i Fen Defteri”
başlıklı kitap tefrikasında, ülkede tüccar ve esnafın Avrupa’da icra olunan usul-i deftere aşina
olmadığı cihetiyle alım-satım muamelesinde birçok sorunla karşılaştıkları ifade edilmiş, usul- i
defterin eskiliğinden dolayı tüccarların masrafları ve borçları kontrol edemediklerinden ve karzararını bilmediklerinden ticarette iflasın eşiğine geldikleri bildirilmiştir. Tüccarları usul-i defter
hakkında bilgilendirmek amacıyla Avrupa’da bilinen önemli kitapları tercüme edeceklerini
belirtmiştir (Hadika 1870: 195-196).
Sonuç
Hadika, 1870 senesinde gazetelerin etkilerinin sınırlandırıldığı bir dönemde yayım hayatına
başlamış, bu nedenle sütunlarında siyasi ve güncel sorunlardan çok ziraat, sanayi ve fünun gibi
konulara değinmiştir. Gazetede görülen yazıların üçte ikisi ekonomi yazıları oluşturmuş, bu
yazılarla devletin iktisadi politikalarını eleştirilmesinden ziyade devletin iktisadi sorunlar ına
çözüm getirmek amaçlanmıştır. Halkın iktisadi bilgi seviyesinin yetersiz bulan gazete ziraat,
bankacılık ve muhasebe gibi birçok konuda kitap tefrikası yapmıştır. Bu kitap tefrikalarıyla halkın
iktisadi bilgi seviyesi artırılmak istenmiştir. Hadika, halkın geçim kaynağını devlet kapısında
karşılamaktan ziyade ticaret ve zanaat gibi özel sektörlerde karşılanması için özel girişim
öneminden bahsetmiş ve sütunlarında Anadolu’da kurulan şirketler hakkında bilgi vermiştir.
Kurulan şirketler sayesinde bölge halkının ve ülkenin ne gibi kazançlar elde edeceğini bildirmiştir.
Şirketleşme düşüncesinin ülkede yaygınlaşmasına yönelik birçok yazı yayımlamış, şirketler
sayesinde ülkede görülen sermaye sorunun ortadan kalkacağını ve birçok iktisadi giriş im in
gerçekleşmesiyle ülkede yerli üretimin artacağını belirtmiştir. Ziraat, sanayi ve ticaret sektörlerin
gelişmesi konusunda halkı teşvik etmiş ve bu sektörlerin ülkenin iktisadi gelişmesinde önem arz
ettiğini bildirmiştir.
Hadika gazetesini dönemin diğer gazetelerinden ayıran en önemli konu bu dönemde ülkede
iktisada milli bir bakış açısıyla bakmasıdır. 1860’lı yılların ikinci yarından itibaren yerli üretimin
artırılması ve sanayinin gerilemesini durdurmak için gazetelerde halkın yerli ürünlere rağbetini
artırmak amacıyla yazılar görülmesine karşın Hadika, bunu çok daha güçlü bir şekilde
dillendirmiştir. Hadika, Osmanlı’nın iktisadi olarak geri kalmasının nedeni olarak ülkede milli
iktisat düşüncesinin eksikliğinden kaynaklandığını belirtmiş, ülkede iktisadi meseleler inde
mezhep ve lisan milliyetçiliği gerçekleştirilmediği için ülkenin iktisadi olarak geri kaldığını ifade
etmiştir. Ülkenin iktisadi kalkınması için halkın mezhep ve lisan birliği düşüncesiyle hareket
101

Hadika Gazetesi ve Milli Ekonomi: “İttihad-I Efkâr-ı Milliye”

etmesini ve ülkede Müslümanların iktisadi teşebbüslerinde buna özen gösterilmesini istemiştir.
Halkın ülkede gayrimüslim ve ecnebilerden alışveriş etmemesini ve ticaretlerini daha çok kendi
mezhebinden olarak kişilerle yürütmesini dilemiştir. Bu doğrultuda Osmanlı’da milli iktisat
düşüncesinin yayılmasını ve halkın bu düşünce ile hareket etmesini istemiştir.
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SİGORTA SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI 
Özgür AKPINAR 
Öz
Geniş veri yığınları arasından, faydalı olma potansiyeline sahip verileri ayırmak zor bir süreçtir. Bu bağlamda veri
madenciliği, verilerin aralarındaki ilişkilerin keşfedilerek, veri sahibi için anlaşılır ve kullanılabilir bir biçime
getirilmesini sağlayan yöntemdir. Veri madenciliği; istatistik ve veri tabanları alanlarında ki teknikleri birleştirerek,
büyük veri topluluklarından faydalı ve değerli bilgilere ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Veri madenciliği sigorta
şirketleri için fiyatlarını belirleme, piyasayı analiz etme ve sigorta suiistimalleri gibi konularda yardımcı olmaktadır.
Bu durum rekabetin güçlü olduğu sigorta sektöründe, sigorta şirketlerinin konumlarını sağlamlaştırmak için önem arz
etmektedir. Çalışmanın amacı, sigorta sektörü gibi verilerin doğru değerlendirilmesi ve yorumlanması gereken bir
sektörde veri madenciliği uygulamalarının önemini vurgulamaktır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre sigorta
şirketlerinin toplanan verilerin analizi ile birlikte müşteriye göre ürün ve ürüne göre müşteri bulma esnekliğine
kavuşacağı söylenebilir. Ayrıca elde edilen veriler doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek çeşitli
kampanyalar ile müşteri kitlesinin doğru tanımlanması ve bu müşterilerin davranış özelliklerine yönelik
kampanyaların oluşturulması sağlanabilir. Bu doğrultuda sigorta şirketlerinin prim üretimlerini ve pazar payların ı
arttırmaları da mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, sigorta sektörü, müşteri analizi.
Jel Kodları: C80, G22, G29

DATA MINING AND IT’S APPLICATION IN THE INSURANCE INDUSTRY

Abstract
It is a difficult process to separate data from large data sets that have the potential to be useful. In this context, data
mining is a method by which the relations between the data are disco vered and a clear and usable format is obtained
for the researcher. Data mining; by combining techniques in the fields of statistics and database systems, makes it
possible to access useful and valuable information from large data sets. Data mining assists insurance companies in
setting prices, analyzing the market, and making insurance claims. This is important in order to consolidate the position
of insurance companies in the insurance industry where competition is strong. The aim of this research is to e mphasize
the importance of data mining practices in a sector that needs to be interpreted and interpreted correctly, such as the
insurance sector. According to the results reached in the study, it can be said that insurance companies will have the
flexibility of finding customers according to products and products according to the analysis of the collected data. In
addition, various campaigns to be arranged by the insurance companies in the direction of the obtained data can be
used to ensure accurate identification of customers and campaigns for the behavioral characteristics of these
customers. In this direction, it may be possible for insurance companies to increase their premium production and
market share.
Key Words: Data mining, insurance industry, customer analysis.
odes: C80, G22, G29
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Giriş
Günümüzde teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, küreselleşme, müşterilerin bilinçlenmesi ve
daha istekli olmaları nedeniyle birçok işletme, stratejisini ve iş yapma biçimini değiştirmekted ir.
Dünya ekonomisinin gelişmesi ve bütünleşmesi, küresel bir ortamın oluşması ile ülke
ekonomilerinin çeşitli sektörlerinde başlayan değişim zamanla tüm ülke genelinde bütün sektörlere
yayılmaya başlamış ve rekabetçi piyasalar ortaya çıkmıştır. Şirketler sadece kendi ülkelerindek i
rakipleri ile değil dünyada aynı alanda faaliyet gösteren tüm şirketlerle rekabet edecek duruma
gelmiş ve şartlar giderek zorlaşmıştır. Zamana ayak uydurabilmek amacıyla çeşitli stratejiler
geliştiren şirketler başta kaynak yönetimi olmak üzere pek çok alanda gelişim göstermekte ve
fiyatlandırma politikalarıyla fark yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu değişim sürecinde şirketler
geliştirdikleri politikalar sonucunda “müşteri” kavramının en değerli kaynak ve varlık lar ı
olduğunu fark etmişlerdir. Bu noktada ellerindeki en değerli varlığı fark ederek bütün strateji ve
süreçlerini ona göre düzenleyen şirketler diğer işletmeler karşısında farklılık yaratarak, rakipleri
karşısında vizyon, yönetim ve strateji geliştirme konuları başta olmak üzere pek çok alanda öne
geçmişlerdir. Finans sektörünün önemli oyuncularından biri olan sigorta şirketleri için ellerindek i
verilerin analizini tamamen ve doğru bir şekilde yaparak yeni iş modelleri ile çalışmak oldukça
önemlidir. Şirketler açısında önemli bir konu ise sahip oldukları milyonlarca verinin, temizle nip
yapılandırılarak kullanılabilir hale gelmesidir. Bu noktada sigorta şirketleri için veri madenciliği
uygulamaları zorunlu bir hale gelmektedir. Günümüzde sadece verilere sahip olmak değil, aynı
zamanda verileri doğru analiz ederek iş süreçleri içinde kullanmakta önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı sigorta sektörü gibi verilerin doğru değerlendirilmesi ve yorumlanmas ı
gereken bir alanda veri madenciliği uygulamalarının ne denli önem arz ettiğinin ortaya konmasıd ır.
Veriler sigorta şirketleri için ancak doğru bir biçimde değerlendirildiği ve bu bilgilere istinade n
uygun aksiyonlar alındığı takdirde değer yaratmaktadır. Sigorta sektörü için bu noktada amaçlana n
ise, daha önceden bilinmeyen davranış kalıplarının farkına vararak, poliçe yaptıran kişileri veya
kurumları küçük ve homojen gruplara ayırıp riskleri, analiz edilen verilerin de yardımıyla daha
doğru bir biçimde ele almaktır. Veri madenciliği alanındaki ilerlemeler aynı zamanda daha büyük
verilerin analiz edilmesini sağlayacak ve sigorta şirketleri için daha önceden sigortalanmas ı
düşünülmeyen riskleri de sigortalanabilir bir noktaya getirecek ve alternatif iş kolları yaratacaktır.
Çalışma genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde veri madenciliği
kavramı ve işletmelerde veri madenciliği konusu detaylandırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde
veri madenciliğinin işletmelere faydası ve veri madenciliği ile müşteri ilişkileri yönetiminin ilişk is i
incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise; sigorta sektöründe veri madenciliği
uygulamaları ile sigorta sektöründe veri madenciliği ihtiyacı ve bilgi paylaşımı konuları
detaylandırılmıştır.
Literatür
Veri madenciliği konusunda literatürde özellikle yurt dışında yayınlanan akademik dergilerde
yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Literatür kısmında yer alan çalışmaların bir kısmı genel olarak
finans sektörü ile ilgili olduğu gibi, önemli bir kısmı da özel olarak sigorta sektörü ile ilgilid ir.
Sigorta şirketlerinin finans sektöründe bankalardan sonra en önemli kurumlar arasında yer aldığı
kabul edilmektedir. Bu nedenle literatür kısmında finans sektöründe ki veri madenciliği ile ilgili
çalışmalara da yer verilmiştir.
Apte vd. (1999) çalışmalarında, sigorta risklerini tespit etmek için olasılık tahmini tabanlı veri
madenciliği uygulamalarını tartışmışlardır. Çalışmalarında, temel risk özellikleri, sigorta
risklerinin istatistiksel olarak modellenmesi, risk gruplarının yukarıdan aşağıya belirlenmesi, risk
modellerinin tahmin edilebilir doğruluğu gibi konularda veri madenciliği uygulamalar ının
etkinliğini vurgulamışlardır.
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Hoffman (1999) çalışmasında, Amerika Birleşik Devletleri merkezli sigorta şirketlerinin
müşterilerini daha iyi anlayabilmeleri ve sigorta satın almalarını etkileyen olayları tespit etmeler i
için veri madenciliği uygulamalarını kullanmalarının önemini vurgulamıştır.
Cho ve Ngai (2003) çalışmalarında, Hong Kong sigorta sektörünün son on yılda istikrarlı bir
büyüme yaşadığını ve sektördeki önemli sorunlardan birinin de sigorta acenteleri olduğunu
belirtmişlerdir. Çalışmalarında veri madenciliği tekniklerini (diskriminant analizi, karar ağaçları
ve yapay sinir ağları) kullanarak acente seçimlerinin yapılabileceğini vurgulamışlardır.
Ranjan, Singh ve Bhatnagar (2011) çalışmalarında, Hindistan’da sigorta sektöründeki müşteri
ilişkilerinin yönetiminde veri madenciliği uygulamalarını araştırmışlardır. Çalışmada, müşteri
memnuniyet düzeyini ve sektörün karlılığını arttıracak müşteri ile ilgili bilgileri analiz etmişlerd ir.
Ayrıca, veri madenciliği teknikleriyle sigorta sektörünün karlılığının artırılabileceğini ortaya
koymuşladır.
Savaş, Topaloğlu ve Yılmaz (2012) çalışmalarında, veri madenciliğinin günümüzde disiplinler
arasında geldiği noktaya vurgu yapmışlar ve veri madenciliği üzerine Türkiye’de yapılan
çalışmaları ve gerçekleştirilen uygulamaları incelemişlerdir.
Gepp, Wilson, Kumar ve Bhattacharya (2012) çalışmalarında, veri madenciliği uygulamalar ının
geliştirilmesi ve finansal suistimallerin tespit edilmesi ile performans tahminlerinde kullanımını
araştırmışlardır. Veri madenciliği teknikleri ile otomotiv sigortasındaki suistimallerin tespit
edilebileceğini detaylandırmışlardır.
Doğan, Erol ve Bulgu (2014) çalışmalarında, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan, sektöründe
öncü konumda olan bir sigorta şirketinin müşterilerine ait verileri veri madenciliğinin yüksek
kullanım düzeyine sahip birliktelik kuralı algoritmalarından biri olan Apriori algoritması ile analiz
etmişlerdir. Yaptıkları analiz sonucunda ise müşterilerin daha çok hangi ürün gruplarını bir arada
satın almayı tercih ettiğini belirlemeye çalışmalardır.
Donovan (2015) çalışmasında, pazarlama, satış, ürün geliştirme ve fiyatlandırma süreçleri için
ABD'deki hayat sigortası şirketleri tarafından veri madenciliğinin kullanımını tartışmıştır. Fiyat
noktaları değerlendirmesi, risk toleransı ve poliçe içerikleri dahil olmak üzere veri analizinde n
yararlanan fonksiyonel alanları incelemiştir.
Albashrawi (2016) çalışmasında, finans sektöründe dolandırıcılığın (fraud) birçok kuruluş için
büyük bir endişe kaynağı olduğuna değinmiştir. Bu olaylar neticesinde sektörde milyarla rca
dolarlık kayıplar yaşandığını belirtmiştir. İşletmelerin büyüyerek devam bu sorunu çözmek için
veri madenciliği tekniklerinden faydalandığını vurgulamıştır.
Wanke ve Barros (2016) çalışmalarında, sigorta sektöründe heterojenliğin rolünü araştırmışlar ve
farklı sigorta türleri ile sunulan bölgeleri incelemişlerdir. Vaka çalışması olarak, Brezilya ’da
bulunan sigorta şirketlerinin performanslarını, veri madenciliği uygulamaları ile elde ettikler i
verileri bir panel veri setinde kullanarak analiz etmişlerdir.
Baecke ve Bocca (2017) çalışmalarında, yeni nesil teknolojiler ile elde edilen verilerinin sigorta
şirketlerindeki risk seçim sürecini nasıl geliştirebileceğini araştırmışlardır. Üç farklı veri
madenciliği tekniğine dayanan çeşitli risk değerlendirme modelleri ile örneğin araç içi veri kayıt
cihazlarından elde edilen sürüş davranışları ile ilgili verilerin şirketlerin risk seçim süreçlerine
etkisi üzerine yoğunlaşmışlardır. Sonuç olarak, sigorta şirketleri ürünlerini müşterilerinin risk
profiline göre daha iyi hale getirebilecektir. Ayrıca çalışmalarında, değişken bilgi oluştur ma
sürecinde, veri madenciliği ile endüstri bilgisinin önemini göstermişlerdir.
Abdi, Khalili-Damghani ve Abolmakarem (2018) çalışmalarında, poliçe sürelerinin sonunda
sigorta poliçelerini yenilemek için yeterli potansiyele sahip sadık müşterilerin önemine
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değinmişlerdir. Ayrıca potansiyeli yüksek sadık müşterileri tanımak ve onlara yönelik özel
kampanyalar planlamak için üç aşamalı bir veri madenciliği yaklaşımını incelemişlerdir.
2. Veri Madenciliği Kavramı
Dünya üzerinde birçok alanda elde edilen veri miktarları hızla artmakta ve verilerin toplanması ile
depolanması gibi bazı sorunlar da gündeme gelmektedir. Bu sorunlara dosya sistemleri ve veri
tabanlarındaki birtakım gelişmelerle çözümler aranmıştır. Özellikle bilgisayar donanımlar ının
ucuzlaması ile veri tabanları alanındaki büyük gelişmeler oldukça önemli çözümler sunmaktad ır.
Günümüzde kısa zamanda oldukça büyük miktarlara ulaşan veriler, gün geçtikçe hızla artışını
sürdürmektedir. Buna karşın, toplanan verilerin genelde sadece küçük bir kısmı kullanılmaktad ır.
Boyut olarak verilerin çok büyük olması, herhangi bir araç kullanmaksızın verilerin etkin ve
verimli bir şekilde analiz edilmesini ve karar aşamasında kullanılmasını olanaksız hale getirmiştir
(Westphal ve Blaxton, 1998, s. 1).
Günümüzde veri madenciliği uygulamaları şirketler için önemli bir unsur haline gelmiştir (Soares
(Ed.), Peng (Ed.) ve Meng (Ed.), 2008, s. 11). Verilerin ekonomik ortamda depolanmaya
başlanması ile birlikte, dünya üzerindeki bilgi miktarının sürekli katlanarak artması veri
tabanlarının sayısının da aynı şekilde ve hatta daha yüksek bir düzeyde artmasına neden olmuştur.
Küreselleşme ile birlikte piyasalarda saklanması gereken verilerin miktarının ve çeşitliliğinin
artması, analizlerin daha hızlı yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Analizler sonucunda anlamlı
ve eyleme dönük bilgiler ortaya çıkarılması söz konusu olacaktır. Piyasalarda üretilen veriler tek
başlarına kullanıldıklarında yeterince değerli değildirler. Çünkü yalın olarak değerlendirildiğinde
bu verilerin bir anlam ifade etmediği söylenebilir. Bu veriler ancak belli bir amaç ve hedef
doğrultusunda değerlendirildiği zaman anlamlı bir hale gelmektedir. Ham verileri bilgiye
dönüştürme işi veri madenciliği ile yapılabilmektedir (Tunçsiper ve Sakarya, 2005, s. 233). Veri
madenciliği, en basit tanımı ile veri tabanındaki uygun modellerin tespitinin otomasyonud ur
(Berson, Smith ve Thearling, 1999, s. 6). Veri madenciliği, toplanmış veri içinde faydalı ancak
keşfedilmemiş parçaları bulmayı amaçlayan bir teknoloji bütünüdür. Veri madenciliğinin amacı,
müşterilerin geçmiş aktivitelerine dayanarak gelecekteki davranışlarını öngörmeye yönelik karar
verme modelleri geliştirmektir (Alpaydın, 2000, s. 1).
Diğer bir tanıma göre ise; veri madenciliği, geniş veri toplulukları içinde, faydalı olma
potansiyeline sahip, aralarında beklenmedik / bilinmedik ilişkilerin olduğu verilerin ortaya
çıkarılarak, veri sahibi için anlaşılır ve kullanılabilir bir şekle getirilmesine yönelik olarak
geliştirilmiş yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler karar verme aşamasında son derece etkili rol
oynamakta olup, nihai amaç ise bilgiyi ortaya çıkararak ona ulaşmak ve dolayısıyla bu şekilde
yarar sağlamaktır. Veri madenciliği, aynı zamanda bir süreç olarak değerlendirilebilir. Veri
toplulukları arasında, analizler yaparak veriyi ortaya çıkarmanın yanında, bilgileri ayrıştıra rak
süzmek ve sonraki adıma hazır duruma getirmek de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bir başka
tanıma göre ise veri madenciliği kavramı, istatistiksel ve matematiksel tekniklerle birlikte teknoloji
kullanılarak, depolama ortamlarında saklanmış veri topluluklarının elenmesi ile anlamlı yeni
eğilimlerin keşfedilmesi sürecidir (Akpınar, 2000, s. 2, Öğüt, 2009, s. 6).
Veri madenciliği, araştırmaların ve uygulamaların birbiri ile bağlantılı olduğu bir alan olup,
istatistik biliminin teknolojiyle bütünleşmesi sonucunda kullanılır olmuştur (Soares vd., 2008, s.
11). Uygulamada istatistiksel uygulamaların yeniden keşfedilmesine olanak sağlayan hiç kuşkusuz
yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardır. Teknik olarak eskisinden çok daha fazla miktarla rda
verilerin toplanması, depolanması ve hızlı bir şekilde işlenmesi mümkündür. Veri madenciliği
uygulamaları kendi başına bir çözüm olmamakla birlikte, çözüme ulaşmak için verilecek karar
sürecini destekleyen, problemi çözmek için gerekli bilgileri sağlamaya yarayan önemli bir araçtır
(Ata, Özkök ve Karabey, 2008, s. 34). Ancak veri madenciliğinde unutulmaması gereken önemli
kavramlardan biri de bu işlemin veya sürecin paket programdan ibaret olmadığıdır. Her ne kadar
106

Data Mining and it’s Application in The Insurance Industry

kullanıcı için kolaylık sağlayan farklı ara yüzler hazırlansa da temel bir istatistik bilgisine de
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç ise programı doğru kullanmak ve rasyonel kararlar alabilmek adına önem
arz etmektedir. Örnek olarak, iki değişken arasındaki korelasyon bulunmak istendiğinde ilgili
paket programın bu duruma itiraz etme şansı olmayabilir, ayrıca korelasyon derecesinin anlamlı
olduğu sonucuna da ulaşılabilir. Ancak sonuç bu iki değişken arasında korelasyon katsayısının
gerçekten istenen bilgi olduğu anlamına gelmemektedir (Özmen, 2001, s. 2). Veriler in
depolanmaya başlamasıyla birlikte veri kalitesi çok önemli bir konuma gelmiştir. Verilerin neyi
temsil ettiğini, gerçekte ne anlama geldiklerini ve nasıl kullanılacaklarını bilmek sadece konunun
uzmanlarına ait bir iş olmanın ötesinde, gerçek anlamda son kullanıcıların kullanımına
sunulmuştur (Marco, 2005, s. 1).
Dünyada da son zamanlarda kullanımı artan veri madenciliği uygulamaları, işletmelerin birçok
alanda etkinlik ve verimlilik sağlamasına olanak yaramaktadır. En önemlisi ise işletmeler, rekabeti
koşullarını analitik bir düzeye ulaştırdıkları andan itibaren kârlılıklarını da artırmaktadır. Bunun
basit bir sebebi vardır. Analitik rekabet, bir işletmenin sahip olduğu tüm müşterilerinin veriler ini
yönetmesini, parçalara ayırıp gruplandırmasını ve kategorize etmesini, müşteri gruplarına yönelik
çeşitli pazarlama faaliyetleri geliştirmesini, ayrıca onlarla ilgili tek bir işlemle raporlama ve
değerlendirme yapmasını sağlayabilmektedir. İşletmelerin tedarik zincirindeki tüm paydaşları
etkin ve verimli bir şekilde yönetmesi, mallarını ve siparişlerini anlık olarak takip etmesi,
bütçeleme ve muhasebe sistemlerini standart bir hale getirmesi de yine veri madenciliği
uygulamaları ile gerçekleşmektedir. Bu uygulamalar aracılığıyla, bilgi hangi düzeyde olursa olsun,
yönetimi daha kolay ve sağlıklı bir hal almakta ve işler hızlı ilerlemektedir. Bundan dolayı da ilgili
tüm paydaşlar işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmektedir. Sonuç olarak ise kârlılık
artmaktadır (Bayıksel, 2007, s. 1).
3. İşletmelerde Veri Madenciliği
Müşteriler, her türlü mal ve hizmet alımlarında, yaptıkları tüm işlemlerde, işletmelerin veri
stoğuna kendilerine veya müşteri profiline ilişkin bir bilgi dağarcığı oluşturmaktadır. Bu durum,
kişilerin genel olarak yaşam tarzlarını, satın alma konusunda eğilimlerini, tüketim ile ilgili
alışkanlıklarını, sunulan hizmetlere ait kanalları kullanma veya kullanmama durumunu
göstermektedir. İşletmelerin bu bilgileri toplamak için müşterilerin özel hayatlarına müdahale
etmeleri, onlara rahatsız edici sorular sormaları, onların zamanlarını alarak anket yapmalar ı
gerekmemekte, aksine yapılması gereken bu bilgileri ortaya çıkaracak ve işletmenin yararlanacağı
bir kaynak haline getirecek sistemlerin işletmenin içinde kurulmasını sağlamaktır. Bugüne kadar
verimli bir şekilde kullanılamayan bu paha biçilmez bilgi artık pazarlama, ürün geliştirme ve satış
stratejilerine önemli kaynak olarak değerlendirilmek üzere işletmelerde kurulan müşteri bilgi
sistemlerinde yer almaktadır. Verilerin toplandığı ve biriktirildiği bu sistemlere veri ambarları
denilmektedir. Müşteri verilerini içeren veri ambarları işletmelerin, pazarlama, finans, üretim ve
planlama birimlerince sürdürdükleri faaliyetlerde kullanacakları birer bilgi kaynağı haline
gelmiştir (Kurtyaka, 2003, s. 2).
Müşteriler ile ilgili işlemlerin ayrıntılı değerlendirmesinde sözü edilen yolu seçen işletmeler in
büyük bir çoğunluğu, hedeflerine ulaşabilmek için kıymetli insan kaynaklarının bir kısmını ilgili
projelere yönlendirmiş, teknolojik yatırımlar yapmış, uzun vadeli ve ciddi beklentiler içine
girmişlerdir. Müşteri verilerini toplamaya, saklamaya ve analiz etmeye yönelik yatırım yapan
işletmeler, yaptıkları yatırımın karşılığını, geliştirdikleri müşteri ilişkileri yönetimi uygulama lar ı
ile almaya başlamışlardır. Veri analizine önem veren ve bu konuya yatırım yapan işletme ler,
müşteri ve pazar hakkındaki demografik veriler kadar önemli bir bilgi olan müşterilerin yaptığı
işlemlerin detay analizi ile ortaya konan davranışsal bilgiyi bir arada analiz eden veri madenciliği
yöntemlerinin uygulamalarını sürdürmektedirler. Müşterinin tüm ürün kullanım özellikleri onun
davranış bilgisini oluştururken, geçmişten günümüze kadar yapmış olduğu davranışlar o
müşterinin hangi davranışları yapmaya eğilimli olduğunu ölçmeye yaramaktadır. Bu ölçümle me
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matematiksel algoritmalar üzerine geliştirilmiş olan veri madenciliği yazılımları aracılığı ile
yapılmaktadır. Müşteri eğilim analizleri, müşterinin hangi ürünleri kullanma eğiliminde olduğunu,
bir anlamda müşterinin ihtiyaçlarının neler olduğunu belirleyen analizlerdir. Bu analizler
sonucunda müşterinin ihtiyacı olan ürün, müşterinin tercih ettiği kanaldan sunularak hem
müşterinin tatmin olduğu bir hizmet hem de satış oranlarında bir artış yaratılmaktadır. Bu analizler
ile işletmeler aşağıdaki amaçları gerçekleştirerek müşteriye ürün ve hizmet sunmaya
çalışmaktadırlar. Bunlar;
Doğru ürün / hizmet
Doğru zaman
Doğru hizmet kanalı
Doğru müşteri
Doğru fiyat şeklinde sıralanabilir (Gel, 2004, s. 120).
Veri depolama ve veri analizi şirketler için gelişmiş bir iş çözümüdür. Ancak iş gelişimi, veri
ambarlarının gelişimini gerektirir. Bunu yapmak için ise bilgi temel anahtardır. Organizasyonlar ın,
yüksek kaliteli, uygun zamanlı ve doğru bilgi olmaksızın, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda
başarılı olamayacaklarını söylemek doğru olacaktır. Bir müşterinin değeri, bilgi olmaksızın
belirlenememektedir. Bilgi olmaksızın mesaj müşteriye özel olmamakta ve bilgi olmaksızın bir
müşteriyi kaybetme riski göz ardı edilmektedir (Todman, 2001, s. 116).
İhtiyaca göre ürün ve hizmet geliştirebilmek, bu ürün ve hizmeti müşterinin tercih ettiği kanaldan
sunabilmek ve bu sayede müşterinin tatmin edilerek, kullanılan ürün ya da hizmetin tekrar
arzulanmasını hedefleyen müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, müşteri ihtiyaçlar ını
belirleyebilmek ve bunlara göre hizmet ve ürünleri geliştirebilmek için müşteriyi tanımaya ve
anlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi içinde müşteri verilerinin toplanmas ı
ve analizi gereklidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler işletmelere bu amaçları doğrultus unda
kullanabilecekleri veri madenciliği analiz yöntemlerini sunmaktadır.
3.1. Veri Madenciliğinin İşletmelere Faydaları
Veri madenciliğinin temel amacı analiz edilen verilerden anlamlı bilgiler elde etmek ve bu bilgile r i
de eyleme dönüştürecek kararlar almak için kullanmaktır. İşletme içerisinde oluşturulan bilgi,
işletmenin amaçlarına ulaşmasında kullanacağı bir olgudur. Dolayısıyla bilginin yönetimi, amaca
hizmet eden bilginin hazırlanması, kullanılacağı birime, doğru zamanlama ile ulaştırılması ve
burada kullanılarak organizasyonel verimin arttırılmasıdır (O’Dell, Grayson ve Essaides, 2003, s.
23).
İşletmelerin yönetimleri bilginin stratejik önemine ve bilgi üretmenin yönetimdeki etkili rolüne
odaklanmalıdır. Ancak çoğunlukla bilgi yönetiminin, bilgi teknolojileri birimlerinde veya
araştırma geliştirme birimlerinde kaldığını ve bilgiden işletmenin diğer birimlerinin yeterli ölçüde
faydalanamadığı görülmektedir. Bilgi belirli faaliyetler ve iş sonuçları ile bağlantısı olan ve
yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi dolayısıyla işletmenin içerisindeki gelişimin temelini
oluşturacak bir varlık olarak görülmelidir. Veri madenciliği; iş kararlarının optimize edilmesinde,
işletmelerin mevcut müşterilerinden daha fazla gelir sağlanmasında, yeni müşteriler elde
etmesinde ve müşterilerin satın aldıkları mal ya da hizmetler ile ilgili tatmin düzeyler ini
yükseltmek için işletmelere önemli katkılar sağlamaktadır (Aklan ve Falay, 2007, s. 7). Veri
madenciliğinin bir işi etkileyebilmesi için, altında yatan iş süreci ile ilintiye sahip olması
gerekmektedir. Veri madenciliği, bir şirket ile müşterileri arasında meydana gelen bir grup işlemin
parçasıdır (Berson vd., 1999, s. 8).
Veri ambarı çözümleri müşteri verisinin entegrasyonu ve şekillendirilmesinin yanı sıra, kapsamlı
veri derlemesine de imkan vermektedir (The European e-Business Market Watch, 2002, s. 32).
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Müşteri veri ambarları, müşterilerin işletmeler ile gerçekleştirdikleri ilişkileri sonucunda ortaya
çıkan verilerin toplanması ve saklanması amacıyla kurulan yapılardır. Bu yapılarda biriken müşteri
verisinin, müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılabilmesi için anlamlı bir şekle dönüştürülmes i
gerekmektedir. Veri madenciliği toplanan müşteri verileri üzerinde matematiksel algoritma lar
kullanılması ile çeşitli modeller geliştirilmesi ve bu modeller aracılığı ile verileri anlamlı hale
getirme tekniğidir. Bu teknik müşteri ilişkileri yönetimi kavramını içinde yaşayan ve uygula na n
bir kavram haline getirmektedir. Genellikle işletmelerde, veri madenciliği tekniği ile şu amaçlara
ulaşılmaya çalışılmaktadır;
İşletmeler rakip işletmelere transfer olan müşterileriyle ilgili çeşitli analizler ve değerlendirme ler
yaparak rakiplerini tercih eden müşterilerinin özelliklerini elde edebilmektedirler. Aynı zamanda
ilerleyen dönemlerde kaybetme potansiyelinde oldukları müşterilerin kimler olabileceği
konusunda çeşitli varsayımlarda bulunarak onları kaybetmemek için farklı stratejiler
uygulayabilirler.
Müşteriler içerisinde karlı olanlar belirlenerek, potansiyel müşteriler arasından da karlı olabilecek
olanlar tespit edilebilir. Karlılığı yüksek olan müşteriler belirlenerek onlara özel ve farklı
kampanyalar yapılabilir. En yüksek masraf düzeyine sahip müşteriler ise daha az masraflı
müşteriler şekline dönüştürülebilir.
Mevcut ve önceki dönem yapılar değerlendirilerek ileriye yönelik farklı tahminler söz konusu
olabilir. Bu noktada özellikle karlılık, yıllık ciro ve pazardan alınan pay gibi değerlendirmele rde
veri madenciliği rahatlıkla kullanılabilir.
Piyasa koşullarında meydana gelebilecek değişikliklere mevcut müşterilerin göstereceği tepkinin
işletme üzerinde meydana getireceği etkileme ihtimalinin tespit edilmesinde kullanılabilir.
İşletmeler açısından bakıldığında iş süreçlerinde meydana gelebilecek muhtemel kayıpların ve
kaçakların tespit edilmesinde kullanılabilir.
İşletmelerde operasyonel kaynakların en verimli biçimde değerlendirilmesini sağlamak için
kullanılabilir.
İşletmelerin mali durumunun, makro ve mikro ekonomik değişmeler karşısındaki hassasiyetini ve
meydana gelebilecek risk düzeyi yüksek işlemlerin tespit edilmesinde kullanılabilir (Tunçsiper ve
Sakarya, 2005, s. 236).
3.2. Veri Madenciliği ile Müşteri İlişkileri Yönetimi İlişkisi
Gelişen teknolojiyle birlikte, şirketlerin topladığı veri ayrıntısı ve büyüklüğü gün geçtikçe
artmaktadır. Toplanan bu verilerin hangi amaçla kullanılacağı ve ne şekilde değere
dönüştürüleceği çok önemli bir konudur. Bu noktada toplanan verilerden, müşterileri tanımak la
ilgili sonuç çıkarabilmek, satın alma eğilim ve davranışlarını anlayabilmek veya şu anki
davranışları doğrultusunda gelecekte neler yapacaklarını tahmin edebilmek, veri madenciliği
uygulamalarını kullanmayı gerektirmektedir. Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan bir
kavram olan müşteri ilişkileri yönetimi, müşterileri en iyi biçimde tanımayı ve müşteriler in
nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını anlamayı gerektirmektedir. Bu sayede müşterilerin istek ve
beklentilerini belirledikten sonra, buna uygun strateji geliştirmeyi de kapsamaktadır. Veri
madenciliği tekniği, müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarında oldukça önemli bir role sahiptir.
Ancak veri madenciliği uygulamaları ile büyük şirketlerin veri tabanlarında yer alan kayıtlar
anlamlı bilgilere dönüştürülebilmektedir (Berry ve Linoff, 2000, s. 14, Oracle e-İşte Başarı Kitabı,
s. 8).
Sigorta sektörü, finansal hizmetler alanında bankacılık sektörü ile birlikte önde gelen sektörler
arasında yer almaktadır. Geleneksel bir iş modeli ve satış ağına sahip olan sigorta sektörünün son
yıllarda yaşanan hızlı teknoloji ve iş modeli değişimi ile birlikte önemli bir değişimden geçtiği
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görülmektedir. .Müşteriler, sigorta ürünlerinden beklentileri ve ürünleri kullanım alanlar ı
değişirken, seyahat ve sağlık gibi hayatlarındaki farklı alanlarda kendilerine destek sağlayacak
yenilikçi çözümlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu gelişmelere ek olarak satış kanallar ı
çeşitlenmektedir (Öğün, 2018, http://www.finansgundem.com/yazarlar/sigorta-sektorund einovasyonu-tanimlamak-ve-yurutmek-yazisi/1264461, Erişim Tarihi: 20.04.2018). Günümüz iş
dünyasında işletmelerin müşterileri ile olan ilişkileri ve iletişimleri önemli ölçüde farklılaşmıştır.
İşletmelerde uygulanan başarısı kanıtlanmış bir müşteri ilişkileri yönetimi sistemi ile giderek
küreselleşen dünyada ve artan rekabet şartlarında piyasalarda, işletmeler için hayati düzeyde önem
arz eden, müşteriler için değer yaratmak, sadakat duygusunu sağlamak ve bu konularla ilgili
kurumsallaşmayı gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. Öte yandan donanım, ekipman ve
yazılım teknolojilerindeki ilerlemeler, işletmelerin büyük miktarda veriyi depolayabilmesini ve bu
verileri işleyerek anlamlı bilgiler haline getirmesini sağlamıştır. Veri madenciliği uygulamalar ı;
müşterileri elde etme, müşterileri bölümlenme, mevcut müşterileri elde tutma, müşterile rde n
ayrılma eğilimine sahip olanları ortaya koyma, müşterileri değerleme ve pazar sepeti çeşitli
analizler ile birçok müşteri odaklı uygulama için girdi teşkil etmektedir. Veri madenciliği sonuçlar ı
açısından işletmeler için önemli olan girdilerden müşteri edinme prensibi ve müşteri bölümlenmes i
prensibi uygulamaları aşağıda detaylandırılmıştır (Aydoğan, Gencer ve Akbulut, 2008, s. 45).
3.2.1. Müşteri Edinme Prensibi
Yeni müşteri edinme, işletmeler açısından değerlendirildiğinde mevcut müşterileri elde tutma
kadar önemli bir işlemdir. Ayrılan müşteriler, finansal hizmetler sektöründe çeşitli maliyetleri de
beraberinde getirmektedir. Örneğin bankacılık sektöründe, müşteri terk etme oranı yılda ortalama
% 10 ile % 20 arasında değişmekteyken, müşteri kaybının telafisi için yapılan harcama mikarı ise
müşteri başına 200 $ ile 3500 $ arasında değişmektedir. Bu durum işletmeler açısından müşteri
memnuniyetinin önemini vurgulamak adına önem arz etmektedir. Bazı işletmeler için ise yeni
müşteri edinmedeki yaklaşık % 5’ lik artış karlılığı ortalama % 25 düzeyinde yükseltmekted ir
(www.spss.com.tr/musedicoz.html, s. 1). Sigorta sektöründe, müşteri edinme kavramı giderek
daha fazla önem kazanmaktadır. Şirketlerin yeni ürün ve hizmetler ile farklı kanallardan müşteri
kazanma ve düzgün bir hizmet yapısı ile onları elde tutması ilerisi için önem taşımaktadır (Öğün,
2017, http://www.finansgundem.com/yazarlar/sigortacilikta-butunsel-hizmet- modeline-dogr uyazisi/1255517, Erişim Tarihi: 20.04.2018).
Müşteri edinme aşamasında “Belirli müşterilere en kısa ve etkili yoldan satış nasıl
gerçekleştirebilir?” sorusuna cevap aranacak şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla önce
potansiyel müşteri adayları tespit edilir; ardından eldeki verilerle potansiyel müşteri adayları farklı
gruplara ayrılır. Sonrasında ise müşteri talepleri, beklentileri ve ihtiyaçları belirlenir. Aynı
zamanda müşteri edinme sırasında pazarlama elemanlarının etkinliğini arttırmak için özel
eğitimlerde sağlanabilir. Diğer taraftan işletme zamanının büyük kısmını; kıyaslama çalışmalar ına,
müşteri ile ilgili temel süreçlere, işlemlere ve müşteri ile ilk kurulan ilişkiler için yapılan
araştırmalara ayırmaktadır. Bu nedenle müşteri edinme aşamasında işletmeler öncelikli olarak
ihtiyaç analizleri, müşteri adayları için teklif oluşturma gibi işletmeyi müşteri için daha cazip
kılacak bazı çalışmalar yapmaktadırlar (Barnes, 2000, s. 69).
Yeni müşteri kazanma çoğunlukla zor ve pahalı bir süreçtir. Şirketler müşteri seçim süreçlerinde
hedeflenen bölümlerdeki yeni müşterilere değer önerimlerini iletmelidirler. Şirketler ayrıla n
müşterilerin yerine yenilerini bulmak yerine, müşterileri elde tutmanın daha az maliyetli olduğunu
bilirler. Müşteriler bilgilenme ve sorun çözme için taleplerine yanıt alamazlarsa örgütten ürün ve
hizmet alımını durdururlar (Keçecioğlu, 2009, s. 6). Bu noktada müşteri deneyimi konusu da önem
arz etmektedir. Geçmişte sigorta sektöründe çok ön planda olmayan bu konu dijitalleşme ve
küresel düzeyde yeni şirketlerin sektöre girmesiyle ile birlikte giderek önemli hale gelmeye
başlamıştır. Müşterinin şirket ile farklı ürün ve hizmetler kapsamında yaşadığı deneyimi takip
etmek ve bunun üzerinden aksiyonlar almak hizmet modeli açısından da son derece önemlid ir
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(Öğün, 2017, http://www.finansgundem.com/yazarlar/sigortacilikta-butunsel-hizmet-modelinedogru-yazisi/1255517, Erişim Tarihi: 20.04.2018).
Müşteri edinme faaliyetleri ile ilgili süreç Şekil 1’de yer almaktadır (Aydoğan vd., 2008, s. 45).
Şekil 1: Müşteri Edinme Faaliyetleri ile Diğer Pazarlama Fonksiyonlarının İlişkisi

Kaynak: Aydoğan vd., 2008, s. 45.
İşletmeler mevcut pazar paylarını ancak yeni müşteriler bularak yükseltebilirler. Burada dikkat
edilmesi gereken önemli bir husus, işletme bünyesine dahil edilecek müşteri profilinin doğru
belirlenmesi ve bu profile uygun bir plan dizayn edilmesidir.
3.2.2. Müşteri Bölümlenmesi Prensibi
Müşteri bölümlenmesi ile işletmeler geniş ve dağınık durumda olan müşterilerini küçük gruplara
ve bölümlere ayırarak, müşterilerin kişisel talep ve ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ve hizmetler
sunabilir. Ayrıca müşteri gruplarına göre farklı ürün önerileri oluşturarak ve pazarlama
programlarını geliştirebilirler. Müşteriler; bölgesel, demografik, bireysel ve davranışsa l
özelliklerine göre gruplara ayrılırlar. Müşteri bölümlenmesi ile ilgili süreçler Şekil 2’de yer
almaktadır (Aydoğan vd., 2008, s. 46).
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Şekil 2: İşletmelerde Müşteri Bölümlenmesi

Kaynak: Aydoğan vd., 2008, s. 46.
Şekil 2’de görüldüğü gibi müşteri bölümlenmesinde ilk adım müşteri profilinin belirlenmesid ir.
Müşteri profili belirleme sürecinde, müşterilerle ilgili; temel demografik özellikleri nelerdir,
harcama alışkanlıkları nasıldır, hangi ürün ya da hizmetleri satın alırlar, müşteri hangi sıklık la
alışveriş yapar, niçin sizin ürün ya da hizmetlerinizi tercih ederler, en değerli müşterilerinizle
benzer nitelikli müşterileri nasıl elde edersiniz gibi sorulara cevap aranmaktadır.
Sigorta sektöründe müşteriler önemli değişimler yaşamaktadır. Müşteriler, perakende sektöründe
yer alan şirketler gibi sigorta şirketleri ile de rahat çalışmak istemektedirler. Dijital alanda
gerçekleşen ilerlemeler ve yenilikler sayesinde sigorta şirketleri, kusursuz çok kanallı deneyim ve
daha verimli operasyonlar ile her zaman ve her yerde ulaşılabilirlik sağlamaktadır (Pwc,
https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/sigortacilik-bireysel-emeklilik/yayinlar/sigorta-sektorunde2020-ve-sonrasi.html, Erişim Tarihi: 20.04.2018).
4. Sigorta Sektöründe Veri Madenciliği Uygulamaları
Sigorta sektöründe, veri madenciliği sektörün gelişimi ve bilgilenmesi açısından önem
taşımaktadır. Bu nedenle sigortacılık ile ilgili teknik işlemlerin tümü istatistiksel bilgiler ışığında
matematiksel modeller ve yöntemler kullanımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu durum, sektörde yer
alan şirketlerin temel stratejilerinden, iş ve çalışma stratejilere kadar üretim ve yönetim aşamaları
ile organizasyon süreçlerinin tamamı için geçerlidir. Örnek olarak; hayat sigortası alanında çalışan
şirketler, vefat tablolarını hazırlarken, geçmiş veriler ışığında kişilerin ortalama yaşam sürelerine
yönelik çeşitli araştırmalar yaparak yeni bir ürün çıkarırken bu araştırmalar sonucunda ulaştığı
bilgilerden faydalanmaktadır. Sigorta sektöründe veri madenciliği uygulamaları şirketlere;
mevcutta müşteri olmayan yeni poliçe talep edecek müşterilerin tahmininde, sigorta
suistimallerinin tespiti ve önlenmesi noktasında, riskli müşterilerin tespit edilmesinde önemli
faydalar sağlamaktadır (Ata, Özkök ve Karabey, 2008, s. 34). Hayat dışı sigorta şirketleri içinde
benzer bir durum söz konusudur. Örneğin bir hayat dışı sigorta şirketi, potansiyel bir kasko poliçesi
sahibinden hangi miktarda prim talep edeceğini tespit etmek için araçların sürücüleri ile ilgili profil
bilgilerini analiz etmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak risk profillerine göre
fiyatlama yapmaktadır. Bu nedenle sigorta sektörü özelinde hiç bitmeyen bir bilgi talebi söz
konusu olmaktadır (Uralcan, 2005, s. 203).
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Sürdürülebilirlik hizmet sunan şirketler için hayati bir önem taşımaktadır. Sigorta şirketinin
hizmetleri veya müşterileri açısından sürekliliği sağlayamaması durumunda operasyonel olarak
gelişmesi mümkün görünmemektedir. Bu konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar, sigorta
poliçesi satın alan müşterilerin yıllık olarak anlamlı bir yüzdesinin poliçelerini yenilemediğini
göstermektedir. Yani müşteriyi elde tutmanın zorluğu giderek artmaktadır (Taşkın ve Bengül,
2013, s. 505). Böyle bir durumda sigorta şirketinin yeni sigorta ürünleri çıkarması ve iş hacmini
geliştirmeyi düşünmesi gerekirken mevcut müşterilerini kaybetme potansiyeli çözüm bulunmas ı
gereken önemli bir problem olarak görülmektedir.
Genelde müşteriler psikolojik olarak, ödedikleri ücret karşılığında kaliteli ürün veya hizmet almak
istemektedir. Sigortacılığın en zorlu yanı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Çünkü sigortacılıkta esas
hizmet kişilerin risklerini üstlenmektir. Sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınan riskler
gerçekleşmediği ve hasar olmadığı sürece müşteriler sigortacılık hizmetini doğrudan
görememektedir. Bu noktada müşteriler sigortacılık hizmetini göremediği için özellikle sigorta
sektörünün gelişmekte olduğu ülkelerde “poliçemi yenilesem mi, gerek var mı?” gibi bazı
düşüncelere kapılabilmektedir. Şirketlerin mevcut müşterilerini bir sistem içerisinde tanımak,
düzenli aralıklarla değerlendirmek ve ihtiyaçlarına veya sıklıkla kullandığı ürünlere yönelik bazı
özel avantajlar geliştirerek sunmaları gerekmektedir. Mevcutta olan sigorta poliçelerini detaylı bir
şekilde inceleyerek çeşitli gruplara bölmek, bu gruplara göre yeni tarifeler belirlemek, müşteri
hareketlerini ek hizmetler sunabilmek için takip etmek, kampanya yönetimi yapmak, kısaca
müşterilerin alışkanlıklarına duyarlı olmak ancak şirket bünyesinde etkin bir şekilde kullanıla n
veri madenciliği sistemleri ile sağlanabilmektedir (Akmeriç, 2007, s. 26).
5. Sigorta Sektöründe Veri Madenciliği İhtiyacı ve Bilgi Paylaşımı
Sigorta şirketleri genel anlamda, rekabet avantajı sağlamak ve pazar payını arttırmak amacıyla
kullandıkları veri madenciliği çözümleri konusunda bilgiyi paylaşma mümkün olmamaktad ır.
Ancak, veri madenciliği çözümlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması belki de birçok
şirket için en büyük bilgi yönetimi fırsatı olmaktadır. Veri madenciliği, istatistiksel yöntemler i
müşteri verilerine uygulayarak müşteri gruplarının oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır (The
European e-Business Market Watch, 2002, s. 32). Bazı sigorta türlerinde, yüksek düzeyde haksız
kazanç amaçlı sigorta suistimalleri gerçekleşmektedir. Veri madenciliği uygulamaları sayesinde
elde edilecek bilgiler aracılığıyla suistimalleri önleyerek elde edilecek tasarruflar, önemli
meblağlara ulaşabilir. Şirketler bu sayede ciddi tasarruflar sağlayabilmektedir.
Sigorta şirketleri poliçe primlerini belirleme veya pazar yapısını değerlendirme konusunda veri
madenciliği uygulamalarından faydalanmaktadır. Büyük ölçekli sigorta şirketleri, mevcut koşullar
altında rekabet avantajlarını daha da arttırmak için kendilerinde yer alan bilgileri kullanmayı tercih
etmektedirler. Ayrıca sigorta şirketleri arasında ortak bilgi kullanımını genelde söz konusu olmasa
da, küreselleşme hareketleri, risklerin düzeylerinin artması ve giderek daha karmaşık hale
gelmeleri, sigorta şirketlerini diğer sektörler için geçerli olan ortak çalışma düzeyinden daha
fazlasına yöneltmektedir. Veri madenciliği üzerine çalışan kişilerin faydalanabileceği veriler in,
tam olarak anlaşılır ve bilinir olması gerekmektedir. Veri madenciliği; karar alma, piyasa stratejisi
belirleme ve bazı finansal tahminler yapma gibi birçok alanda uygulanabilir olması sebebiyle son
zamanlarda şirketler tarafında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Ching ve Ng, 2003, s. 16).
Sigortalama işi son derece teknik ve özellikli bir konudur. Bu nedenle, gizlilik gereken durumlar la
ilgili önlemlerin alınması şartıyla, sigorta sektörünün tümünün kullanabileceği şekilde
yazılımların geliştirilmesi sektör için faydalı olabilir.
Sigorta sektöründe yaşanan gelişmelerin ekonominin geneli üzerinde dolaylı ancak önemli etkileri
bulunmaktadır. Bu nedenle sigortaların fon havuzlarındaki birikimlerin artması ve akılcı olarak
finans piyasası içerisine dahil edilebilmesi iyi işleyen sermaye piyasaları için önem arz etmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler özelinde, piyasalarda sürekli olarak istikrarın sağlanması ve korunmas ı
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her zaman pek mümkün olmamaktadır. Sigorta sektöründe risk, müşterinin sigortalattığı
kıymetlerinde zararın oluşması ve müşterinin sigorta şirketinden zararının karşılanması ve
tazminatının ödenmesi konularından talepte bulunmasıdır. Sigorta sektöründe doğru fiyatland ır ma
yapabilmek için öncelikle riskin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Şirketler açısından, fiyatlar
üzerinde ki rekabet baskısı nedeniyle şirketlerin karlılıkları açısından fiyatlandırma oldukça
önemlidir (Argüden ve Erşahin, 2008, s. 30). Sigorta sektöründe sigortalanacak kişi ve emtiala ra
ait bilginin her zaman sigorta taraflarına eşit şekilde ulaşmaması nedeniyle sigorta altına alma,
sigorta fon havuzunun büyümesi, gelişmesi ve fonların işleyişi zaman zaman aksamaktadır. Bilgi
paylaşımının eksikliği sektörün etkinliğini ve verimliliğini azaltarak, poliçelere ait primler in
yüksek tutulması ve sigorta işleyişinde sorunların oluşmasına neden olmaktadır (Demirkıra n,
2006, s. 125).
Finansal hizmetler alanına ve sigorta sektörü özeline bakıldığında gelecekte veri yönetimi ve
analitik uygulamaların ilgili değer zincirinde yer alan tüm noktalarda etkin kullanıma dâhil
edilmesi gerekmektedir. Satış-pazarlama aktivitelerinde, risk hesaplaması ve poliçenin
hazırlanmasında, hasar yönetiminde, müşteri deneyiminin takibinde ve müşteri özelliklerine göre
yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde yüksek düzeyde öneme sahip bu konuda şirketler in
içerisinde
ayrı
bir
odak
oluşturulması
önem
taşımaktadır
(Öğün,
2017,
http://www.finansgundem.com/yazarlar/sigorta-sektorunde-gelecegin-organizasyonu
yazisi/1202893, Erişim Tarihi: 21.04.2018). Verilerini etkin bir şekilde değerlendiremeyen sigorta
şirketlerinin, operasyonel olarak kullandıkları sistemler de yeni gelişen teknolojilere kolay entegre
olamamaktadır. Özellikle 1990'lı yılların başlarında birçok büyük ölçekli sigorta şirketi biliş im
teknolojileri ile ilgili gereksinimlerini karşılamak üzere birbirinden tamamen farklı sistemler i
kullanma ve yönetme zorluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Doğru bir üst veri yönetimi
uygulamasının sigorta şirketlerine, sektörde önemli bir avantaj kazandıracağını düşünerek hareket
eden şirketler, bu öngörüleri sayesinde diğer şirketlere karşı önemli bir rekabet üstünlüğü
sağlamışlardır. Sigortacılık ile ilgili işlemlerin yasal sınırlarının olması ve yasal alt yapının da
branş bazında farklıklar göstermesi, sigorta şirketlerinin bunlara uyma zorunluluğunun bulunmas ı,
farklı çevrelerle ve departmanlarla ilgili uygulamalar arasında öncelikle doğru ve iyi çalışan bir
veri yönetiminin bulunmasını gerektirmektedir. Diğer türlü, sistem entegrasyonu oldukça güç bir
hal almaktadır. Doğru üst veri yönetimi tekniklerinin kullanılmasıyla birlikte, teknoloji kullanımı
ile birlikte; işlem tekrarlarının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, projelerin
hızlandırılması ve genel maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Ayrıca veri madenciliği
uygulamaları ile sigorta suitimalleri konusunda meydana gelebilecek olayların ortaya çıkarılmas ı
ve elde edilen bilgilerin sistematik olarak paylaşılması sağlanmaktadır (Uçarer, 2010, s. 7).
Bilişim sektöründeki gelişmeler; bilginin elde edilmesi, işlenmesi ve aktarılması alanındak i
teknolojik ilerlemeler, şirketler arası ilişkiler hakkında, ihtiyaç duyulan bilgilere her aşamada etkin
bir biçimde ulaşılabilmesine olanak sağlamaktadır. Teknoloji tabanlı olarak geliştirilen müşteri
ilişkileri yönetimi ile müşteri profili ve yapısının değerlendirilmesi, risk takibi ve müşteri
derecelendirilmesi sigorta sektöründe bilginin eşit olmayan dağılımını engelleyen bir yöntem
olarak etkinliğini ve verimliliğini düzenli olarak arttırmaktadır. Buna benzer derecelendirme ve
değerlendirme sistemleriyle piyasa ya da müşterilere ait tüm bilgilerin elektronik ortamda bir araya
getirilmesi sağlanmaktadır. Adres, müşteri riski, getiri/prim derecesi, potansiyel hasar/prim
oranları, birbirleri ile anlamlı hale getirilerek belirli bir risk haritasının oluşturulması sağlanmak ta,
elde edilen her müşteri, yapılan her poliçe, oluşan her hasar takip edilmektedir. Hatta bu bilgiler in
bir kısmı internet ortamında bazı iş ortaklarına yayınlanmakta ve müşteri verilerinin sürekli olarak
güncellenmesi sağlanmaktadır (Demirkıran, 2006, s. 134).
Müşteri ilişkileri yönetiminin sigorta sektöründe önemli konuma gelmesiyle birlikte, sigorta
şirketleri müşterileri ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Sigorta şirketler i,
müşterilerini iyi ve kötü risk kategorilerine göre ayırmak için çaba sarf etmektedir (Karadağ, 2004,
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s. 3). Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek için şirketler
de; mevcut müşterilerinin karakteristik özellikleri, davranış tarzları, hangi ürüne hangi koşullarda
ihtiyaç duydukları konusunda daha fazla bilgiye sahip olmak istemektedirler. Müşterilerini iyi
tanıyan ve analiz eden şirketlerin kullanacakları müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarında da
son derece başarılı olacakları söylenebilir. Şirketlerin iyi analiz edilmemiş bir müşteri portföyüne
yönelik geliştirecekleri uygulamalar, hem maliyetlerin artmasına hem de müşteri
memnuniyetsizliğinin artmasına neden olabilmektedir. Müşteri ilişkileri yönetimi; müşteriler i
benzer nitelikli gruplara ayırarak ve bu grupları şirketin uzun vadeli kar beklentisini ve müşteri
kazanımlarını gerçekleştirecek şekilde yönetme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bunu başarmak
için de etkin bir veri analizi sistemi kurmak gerekmektedir. Veri madenciliği rekabetin oldukça
güçlendiği piyasalarda, sigorta şirketlerinin sektördeki konumlarını sağlamlaştırmak adına bir
takım değerlerinin yönetilmesinde büyük rol oynamaktadır. Veri madenciliği uygulamalar ı;
istatistik ve analiz teknikleri birleştirerek, büyük veri tabalarından yararlı ve kıymetli bilgile re
ulaşmayı mümkün kılmaktadır (Eker, 2008, s. 1, Ching ve Ng, 2003, s. 16). Veri madenciliğinin
sigorta sektörü açısından faydalarını ve kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde sıralayabilmek
mümkündür;
Sigorta şirketleri tarafından
sağlayabilmektedir.

mevcut müşterilerin

daha iyi tanınmasını

ve anlaşılmas ını

Mevcut müşterileri gruplara ayırarak ortaya konacak risk davranış modellerinin yeni başvuruda
bulunan müşterilere uygulanmasını sağlayarak, riskin minimize edilebilmesini sağlamaktad ır.
Diğer bir ifadeyle riskler için geliştirilecek skor sisteminin altyapısının meydana getirilmes inde
kullanılabilmektedir.
Şirketlerin mevcut müşterilerinin ödeme performansları değerlendirilerek, düşük ödeme
performansına sahip müşterilerin ortak özelliklerinin belirlenmesinde ve benzer özelliklere sahip
tüm müşteriler için yeni risk yönetim politikaları oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
En iyi müşteriler veya müşteri gruplarının bulunmasında kullanılabilmektedir. Bunun sonucunda
iyi müşteri gruplarına yönelik bazı yeni pazarlama stratejileri geliştirilebilmektedir.
Sigorta şirketleri tarafından organize edilecek farklı kampanyalar ile mevcut müşteri portföyünün
seçimi ve bu müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulmasını sağlanmaktadır. Bu şekilde
kampanyanın da başarısı artabilmektedir. Müşteriler özelliklerine göre farklı gruplara ayrılarak,
sadece bu gruplara yönelik bazı özel kampanyalar geliştirilebilir.
Sigorta şirketlerinin mevcut müşterilerine yönelik olarak çapraz satış imkanlarının geliştirilmes i
sağlanabilmektedir. Örnek olarak şirketin X ürününü alan müşterilerin çok büyük bir kısmının Y
ürününü de satın aldıklarını biliniyorsa, buna yönelik bir strateji geliştirilebilir.
Veri madenciliği uygulamaları ile şirketler mevcut müşterilerini daha fazla tanıyarak müşteri
ilişkileri konusunda düzenlemeler yapılabilmektedirler. Bunun sonucunda sigorta şirketlerinin
müşterilerini daha iyi tanımaları ve müşteri gibi düşünme kapasitelerinin arttırılmas ı
sağlanabilmektedir.
Yoğun rekabet koşullarında şirketlerin hızlı ve kendisi için en doğru kararları almalarına imkan
sağlayabilmektedir.
Sigorta şirketleri veri analizi ile müşterilerine kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler konusunda bilgi
verebilirler.
Verilerin analiz edilmesi ile birlikte şirketlerin; müşteriye göre ürün ve ürüne göre müşteri bulma
esnekliğine kavuşacağı söylenebilir. Veri madenciliği, şirketlerin müşterileriyle bütünleşmiş satış
politikaları oluşturmasını sağlayabilmektedir (Eker, 2008, s. 2).
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6. Sonuç ve Öneriler
Günümüzde müşteriler ile ilişkilerin önemli bir konuma gelmesiyle birlikte, sigorta sektöründe yer
alan şirketlerin müşterileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyması söz konusu olmuştur.
Sigorta şirketleri, müşterilerini çeşitli düzeylerde (az riskli, çok riskli vb.) risk kategoriler ine
ayırmak için çaba göstermektedir. Veri madenciliği, rekabetin yüksek olduğu sigorta sektöründe,
sigorta şirketlerinin konumlarını sağlamlaştırmak adına bazı verilerinin etkin şekilde
yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Veri madenciliği; büyük veri topluluklarından değerli
bilgilere ulaşmayı ve bu sayede şirketlere fayda sağlamayı mümkün kılmaktadır.
Son dönemde sundukları hizmet, ürün ve servislerle bilgiye dayalı yönetime en fazla ihtiyaç duyan
sektörlerin başında sigorta sektörü gelmektedir. Sigortacılık açısından en temel ve önemli
uygulamalar ise; çapraz satış, risk derecelendirme, mevcut müşteriyi elde tutma, yeni müşteriler
kazanma, maliyetleri azaltma, kayıp ve kaçakları engelleme, alternatif satış kanalları oluştur ma,
müşteri memnuniyetini sağlama olarak sayılabilir. Bu uygulamaları etkin bir şekilde kullana rak
şirketler açısından fayda sağlama noktasında veri madenciliği devreye girmektedir.
Veri madenciliği uygulamaları ile birlikte eldeki verilerin doğru analizi sonucunda hangi
müşterinin hangi ürünü, ne zaman ve neden tercih ettiğini anlayabilen bir sigorta şirketi hem talep
yaratma, hem de doğru talebi karşılama ve sunma avantajına sahip olacaktır. Bu noktada şirketle r in
karlılıkları artarken, müşterilerin memnuniyeti de artacağından, aynı zamanda müşteri sadakati de
sağlanmış olacaktır. Mevcut müşterinin kaybedilmesi, sigorta sektöründeki en önemli sorunlarda n
biridir. Yeni bir müşteri kazanmanın maliyetinin müşteriyi elde tutma maliyetinden daha yüksek
olduğu bilinmektedir. Ayrıca kaybedilen bir müşteriyi yeniden kazanma maliyetinin de yeni
müşteri edinme maliyetinden daha fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şirketler müşteri
odaklı bir şekilde ilerlemek ve mevcut müşteriyi ellerinde tutmak zorundadır. Bu nedenle sigorta
şirketleri için veri madenciliği uygulamaları yüksek düzeyde önem arz etmektedir.
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Abstract
Which policy is more effectiveness; fiscal policy or monetary policy? This question occupies the agenda both
theoretically and empirically. Based on this, the purpose of this study is to analyze the effectiveness of the fiscal and
monetary policies in Turkey. In terms of macroeconomics, effectiveness is basically the growth of the national income
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Öz
Hangi politika daha etkilidir maliye politikası mı para politikası mı? Bu soru gerek teorik gerek ampirik çalışmalard a
gündemi oldukça meşgul etmektedir. Bu önemden hareketle bu çalışmanın amacı Türkiye’de maliye ve para
politikalarının etkililiğini analiz etmektir. Makro iktisadi anlamda etkililik temel olarak milli gelir pastasının
büyümesidir. Bu kapsamda çalışmanın analizinde etkililik kıyaslaması ekonomik büyüme üzerin de
değerlendirilmektedir. Çalışmanın analizinde 2006:Q1-2016:Q3 dönemi için Sınır (Bounds) Testi uygulanmıştır.
Ekonometrik sonuçlara göre Türkiye için para politikasının etkili olduğu belirlenmiştir.
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Introduction
The economic policy, used to achieve sustainable growth determined in the social process, to
establish price stability, to tackle with unemployment, to establish the current balance, to balance
the budget, to prevent the income distribution inequities and to reduce the debt burden of the public
sector, is mostly oriented towards money and fiscal policy instruments. The question which policy
is more effective has been debated by scientists and policy makers quite intensely. Basically,
macroeconomic effectiveness indicates the growth of GNP pie. In this context, there is no
judgment on whether monetary policy or fiscal policy is more efficient, but the effective ne ss
comparison may vary according to the specific characteristics of each economy and the seasonal
conditions.
In an economy, the government can use the fiscal policy by making some changes in public
expenditures and public incomes to influence the level of national income; and can use the
monetary policy by making some changes in the money supply. This subject has been one of the
most heated debates since the 1929 Economic Crisis (Baghdadioğlu, 2012). Especially, with the
rise of Keynesian school, policy activities were compared in the framework of IS-LM-BP models
and with the further development of econometric methods in the empirical studies and. Today
these comparisons are still popular. Undoubtedly, effectiveness of fiscal and monetary policies can
be changed by countries’ implementations.
Specific to Turkey, fiscal and monetary policies implementations can be pointed out as the
following: After the 2001 crisis, transition to the strong economy program was applied. Fiscal
discipline, price stability and steady growth were the main goals of the program. Turkey’s fiscal
policy approach can be seen from the medium-term program. In the 2006-2009 medium- ter m
programme, in order to maintain macroeconomic stability, fiscal policy, monetary policy and
revenue policy will be kept in harmony. During the programme period, policy on having a primary
surplus will continue by pursuing the fiscal discipline precisely to ensure a reduction in the public
debt stock to GNP ratio as well as controlling the increase in current account deficit (OVP, 2006).
After the 2008 global crisis, implementation of fiscal policy, in harmony with the revenue and
monetary policy will be carried out by an approach that ensures the realization of the medium term
fiscal targets determined in 2010-2012medium-term programme, which is related with revenue,
expenditure, public sector deficit and debt (OVP, 2010).Fiscal policy will be implemented in a
way that it contributes to a growth process lead by private sector, maintaining macroeconomic
stability and coping with current account deficit by pursuing revenue, expenditure and debt targets
projected in the 2012-2014 medium-term programme (OVP, 2012). According to the 2014-2016
medium-term programme, fiscal policies will be implemented in line with the goals of supporting
economic and financial stability, increasing domestic savings, curbing current account deficit, and
raising growth potential of the economy (OVP, 2014).
In terms of Turkey’s monetary policy, the following can be stated: On the back of the success
achieved in the disinflation process between 2002 and 2005, the Central Bank was convinced that
the necessary preconditions were attained. Consequently, the Inflation Targeting Regime was
adopted as of 2006. As of end-2010, to contain the adverse effects of the global crisis, the Central
Bank of the Republic of Turkey also devised a new unconventional monetary policy that would
respond to shocks. Accordingly, the inflation targeting regime implemented since 2006 was
enhanced to safeguard financial stability as well. Through this revision, the Central Bank
introduced into the existing regime an asymmetric and wide corridor system in which more than
one interest rate is used as an instrument, and a flexible framework based on an active liquid ity
policy (TCMB, 2018).
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Moving from this point, the purpose of this study is to analyze the effectiveness of the fiscal and
monetary policies in Turkey. Effectiveness analysis and comparison of policies have been
evaluated in terms of economic growth. Literature, dataset, econometric methods and findings,
evaluation of empirical findings and conclusion part are presented in the course of the study.
1. Literature
Examining the effectiveness of fiscal and monetary policies on economic growth in the literature,
there have been many studies on policies in particular. In this study, since the comparison of the
two politics is aimed, the literature review was summarized within the scope of studies that take
both policies into consideration. In these studies, particular country evaluations and country group
evaluations were conducted. The effectiveness results determined in the studies are presented in
the table below.
Table 1: Literature Review
Author

The Method

Period

Country

Bruneau and De Bandt
(1999)
Bayoumi (1999)

VAR

Düzgün (2010)

ARDL

Khosravi and Karimi
(2010)
Nidhiprabha (2010)

ARDL

1972:Q11995:Q4
1981:Q11998:Q4
1987:Q12007:Q3
1960-2006

Thailand

+

Senbet (2011)

VAR

The USA

+

Saibu and Apanisile
(2013)
Hussain (2014)

ARDL

2000:M12009:M12
1959:Q12010:Q2
1960-2011

Nigeria

+

VAR

1974-2007

Bangladesh
Nepal
India
Pakistan
Sri Lanka

+
+
+

21 OECD Countries

+

Turkey
BRICS

+
+

VAR

VAR

Pyun and Rhee (2015)

Panel VAR

Sancar (2015)
Jawadi et al. (2016)

ARDL
Panel VAR

Alavi et al. (2016)

Time Series

Efficient
Finance
Policy

Efficient
Monetary
Policy

Germany and France

+

+

Japan

+

Turkey
Iran

2000:Q12012:Q2
1990-2014
1990:Q1–
2013:Q2
1971-2006

Iran

+
+

+
+

+

As can be seen in Table 1, the policy effectiveness differs according to the countries evaluated and
the periods. The economic and other conditions of each country are the main determinant at that
point. For example, taking Turkey into consideration Düzgün (2010) determined the monetary
policy to be efficient for 1987:Q1-2007:Q3 period, Sancar (2015) identified the fiscal policy to be
effectiveness for the 1990-2014 period.
2. Data Set, Econometric Methods and Findings
The data set of the study covers 2006:Q1-2016:Q3 period. Data for variables were obtained from
electronic data distribution system of the Central Bank of the Republic of Turkey. A dummy
variable was created to include the effects of the global crisis in 2008 to the model for the 2006:Q12016:Q3 period. The "Bounds Test" approach will be used to determine the effectiveness of fiscal
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policy and monetary policy. Gross domestic product (gdp) as a dependent variable, public
expenditures (pe) and money supply (m2) as independent variables are used in this study.
2.1. Bounds Test Approach
The most commonly used cointegration tests in the literature are the two-stage error-based EngleGranger (1987) method and the Johansen (1988) and Johansen and Jesulius (1990) methods based
on the system approach. In order to apply these methods, all variables in the model should be nonstationary I(0) and they should become stationary after the first differences are applied (Pesaranet
al., 2001: 289-290). The bounds test approach removes the problem of not being able to apply
cointegration method to the series with different cointegration levels. The equation to be used in
the bounds test approach is as follows (Kıran and Güriş, 2011: 72):
𝑚

𝑚

𝑚

𝛥𝑔𝑑𝑝𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖 𝛥𝑔𝑑𝑝𝑡−𝑖 + ∑ 𝜆 𝑖 𝛥𝑝𝑒𝑡−𝑖 + ∑ 𝛶𝑖 𝛥𝑚2𝑡−𝑖 + Ǿ𝑔𝑑𝑝𝑡 −1 + ʉ𝑝𝑒𝑡−1
𝑖=1

+ ɸ𝑚2𝑡−1 + 𝜖𝑡

𝑖=1

𝑖 =1

2.2. Unit Root Test Results
Prior to unit root test analysis, "gdp", "pe" and "m2" variables were seasonally adjusted and the
natural logarithms were applied to be stabilized by the Census X-12 method. The Augmented
Dickey-Fuller (ADF) test and the Phillips-Peron (PP) test were used to test whether the series
contain unit root. The unit root test results were presented in Table 2.
Table 2: Unit Root Test Results
Variable
gdp
Δgdp
pe
Δpe
m2
Δm2
Critical
Values

ADF

%1
%5
%10

Constant-Trend
-1.5529
-4.8995
-8.0135
-15.5016
-1.8367
-7.1976
-4.2050
-3.5266
-3.1946

PP
Constant
-0.7195
-4.9647
-0.4494
-15.7039
-1.8427
-7.2213
-3.6055
-2.9369
-2.6068

Constant-Trend
-1.7445
-4.8687
-7.9347
-28.5778
-3.0633
-7.0505
-4.1985
-3.5236
-3.1929

Constant
-0.6960
-4.9345
-1.1499
-27.9683
-1.8599
-7.1115
-3.6009
-2.9350
-2.6058

Note: * indicates that the variable is stable at 1%, ** indicates that the variable is stable at 5%.
"Δ" sign indicates the difference operator, ie, the first difference values.
According to the ADF and PP unit root test results in Table 2, it is understood that the variables
"gdp" and "m2" are I(1) and "pe" is I(0). It has been found that the variables are stationary at
different levels. The difference in stationarity levels of the variables has great importance in
determining the method to be applied in the analysis. Since the series are stationary at I(0) and I(1)
level, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) test will be used to show the relations hips
between the variables in the study.
For the dummy variable that will be created to include the effects of the 2008 global crisis in the
model, The Zivot-Andrews unit root test, a structural break unit root test, is used to identify the
effect of the global crisis on the gross domestic product. Zivot-Andrews unit root test results are
presented in Table 3.
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Table 3: Zivot-Andrews (ZA) Structural Break Unit Root Test Results
Variables

Model

gdp

Delay
Length
4

C

Break Period

Test
Statistic
-4.31

2008:Q3

%1
-5.57

Critical Values
%5
-5.08

% 10
-4.82

Examining the Zivot-Andrews results in Table 3, it is determined that there is a break in the gross
domestic product 2008:Q3 period. Based on this result, the global crisis dummy variable was
formed by assigning "1" for the period beginning from the breakdown until the increase of the
gross domestic income again, ie for the period of 2008:Q3, 2008:Q4 and 2009:Q1 and "0" for the
other periods.
2.3. Bounds Test Results
In the application of bounds test, the appropriate delay length must be determined firstly. In order
to determine the appropriate delay length, The Akaike Information Criterion, the Schwarz
Information Criterion, and the Hannan-Quinn Information Criterion are used. The delay length
that gives the smallest value depending on the information criteria is determined as the optimal
delay length. However, there should be no autocorrelation problem at the determined appropriate
delay length. If there is an autocorrelation problem at the determined appropriate delay length, the
delay length giving the smallest value according to the information criteria is determined as the
optimal delay length.
Table 4: Determining the Delay Length
Number
Delays
1
2
3
4

of

AIC

SC

HQ

LM (1)

LM (4)

-5.297394
-5.381457
-5.311968
-5.197081

-4.966409
-4.879924
-4.636416
-4.343972

-5.176075
-5.198826
-5.067709
-4.890993

0.0035
0.6759
0.2380
0.9134

0.0367
0.6794
0.7105
0.9836

When the results of the information criteria are examined, it is determined that there is no
autocorrelation and the second delay length is the most appropriate delay length. After determining
the appropriate delay length, the "F-statistic" is calculated based on the 2nd delay length. After "F
statistic" is calculated, it is compared with two critical values, lower and upper values, calculated
by Pesaran, Shin and Smith (2001). If "F statistic" is bigger than the upper value, there is a longterm relationship between the variables; if it is smaller than the lower value, there is no long- term
relationship and no interpretation can be made between the lower value and the upper value (Kıran
and Guris, 2011: 72).
Table 5: Bounds Test Results
Dependent
Variable:
F statistic:
Critical Values (k=3)

%5

"gdp"
9.75
Lower
Value
2.79

Upper
Value
3.67

Since the calculated F statistic is greater than the upper critical value of Peseran at the 5% level of
significance, it is concluded that there is a long-term relationship between the variables "gdp", "pe"
and "m2". Since there is a cointegration relation between the variables, the ARDL model is applied
at this stage in order to determine the long and short-term relationships.
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2.4. ARDL Model Results
In order to examine the long-term relationship between variables, ARDL model is applied and
long-term and short-term relationships are determined. The model to be used to investigate the
long-term relationship is ARDL (2,3,1,2). In the model, only long-term coefficients are included,
and the significance of the coefficients is examined. The results obtained from the model are
presented in Table 6.
Table 6: Results of ARDL (2,3,1,2) Model
Variables
gdp(-1)

Coefficient
0.446849

Standard error
0.176692

t-statistic
2.528964

Prob
0.0174

gdp (-2)

0.394643

0.16148

2.443915

0.0211

pe

-0.07384

0.038187

-1.93374

0.0633

pe(-1)

-0.09456

0.035641

-2.65315

0.013

pe (-2)

-0.03884

0.036252

-1.07133

0.2932

pe (-3)

0.055625

0.038361

1.450027

0.1582

m2

0.451301

0.156094

2.891206

0.0073

m2 (-1)

-0.21467

0.15579

-1.37791

0.1791

CRISIS

-0.03897

0.013894

-2.80454

0.0091

CRISIS(-1)

-0.03654

0.019763

-1.84867

0.0751

CRISIS(-2)

-0.01895

0.014222

-1.33253

0.1934

C

0.966699

0.266347

3.629479

0.0011

Long term coefficients were calculated by considering ARDL (2,3,1,2) model. Long term
coefficients are presented in table 7.
Table 7: ARDL (2,3,1,2) Model Long Term Coefficients
Variables
pe

Coefficient
-0.95652

Standard error
0.520815

t-statistic
-1.83659

Prob
0.0769

m2

1.492896

0.402271

3.71117

0.0009

CRISIS

-0.59589

0.173328

-3.43796

0.0019

C

6.098741

1.146802

5.318041

0.0000

Examining the long-term results of the ARDL are examined, there is a statistically significa nt
relationship between long term "gdp" and "pe" at 10% significance level and "gdp" and "m2" at
5% significance level. There is a statistically significant relationship between the "crisis" variable,
which is a dummy variable created to include the econometric model of the global crisis that
emerged in 2008, and the "gdp" variable at 5% significance level. After establishing a long- term
relationship, short-term relationships are examined by establishing an error correction model based
on the ARDL (3,1,0) model. The error correction model results are presented in Table 8.
Table 8: Error Correction Model Based on ARDL (2,3,1,2) Model
Variables

Coefficient

Standard error

t-statistic

Prob

d(gdp(-1))

-0.394643

0.141261

-2.793707

0.0093

d(pe)

-0.073843

0.029837

-2.474881

0.0196

d(pe(-1))

-0.016787

0.031257

-0.537066

0.5955

d(pe(-2))

-0.055625

0.025378

-2.191872

0.0369

d(m2)

0.451301

0.09993

4.516188

0.0001

d(CRISIS)

-0.038966

0.010823

-3.600388

0.0012

d(CRISIS(-1))

0.018952

0.013004

1.457324

0.1562

ECT(-1)

-0.158508

0.023216

-6.827625

0.0000
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According to the error correction model results; the short-term error coefficient (-0.1585) is
between -1 and 0 and statistically significant (Prob: 0.0000) and that shows the error correction
model works. This parameter forces the variables closer to the long-term equilibrium value. Since
the error term parameter is significant, there is a causal relationship between the variables.
2.5. Evaluation of Empirical Findings
As a result of the evaluation of econometric findings obtained by the ARDL model in which the
effects of fiscal policy and monetary policy on economic growth are examined, the existence of a
long-term relationship between variables is determined due to the fact that the calculated "F
statistic (9.75)" is greater than the upper and lower critical values. After determining the long- term
relationship, long term coefficients were calculated depending on ARDL (2,3,1,2) model and
short-term coefficients were calculated depending on error correction model.
Analyzing the long-term coefficients, it is determined that the fiscal policy is statistica lly
significant at the 10% significance level and that a 1% increase in the fiscal policy will decrease
the gross domestic product in the long term by -0.95%. It is determined that monetary policy is
statistically significant at 5% significance level and a 1% increase in the monetary policy will
increase the gross domestic product in the long term by 1.49%. The crisis dummy variant created
to model the effects of the global crisis in 2008 was significant at the 5% level of significance, and
it was determined that past crises would reduce the long-term gross domestic product by -0.59%.
The error correcting term obtained from the error correction model is between 0 and -1 and
statistically significant at the 5% significance level and that shows that the established model is
valid. The error correction coefficient indicates that 15% of the deviations from the long- term
equilibrium are corrected every quarter. Examining the short-term coefficients obtained from the
error correction model, it is determined that the fiscal policy is statistically significant at the 5%
significance level and that a 1% increase in the fiscal policy will decrease the gross domestic
product in the short term by -0.07%. It is determined that monetary policy is statistically significa nt
at 5% significance level and a 1% increase in the monetary policy will increase the gross domestic
product in the short term by 0.45%. According to the findings, it has been determined that the
monetary policy in the short term and the long term is more effective to the gross domestic product
than the fiscal policy.
3. Conclusion
Fiscal and monetary policies, which are the main tools of economic policy, though having different
roles to play, they have roles in achieving common goals. Basically, fiscal policy uses public
expenditures and public revenues (especially tax revenues) while monetary policy uses interest
rates and bank reserves. Though using different instruments, the main aim of both policies is to
provide economic growth and to create positive effects on all other macroeconomic variables
(employment, general level of prices etc.). In order to answer the question "which policy is more
effective in Turkey" is the starting point of this study. In this aspect, the Bounds Test is applied in
the study for 2006:Q1-2016:Q3 period.
According to the results of the analysis, it is determined that 1% increase in the long-term fiscal
policy will decrease the gross domestic product by -0.95% while 1% increase in the monetary
policy will increase the gross domestic product by 1.49%. Examining the effects of the global
crisis that took place in 2008, we have reached the conclusion that the crises experienced will
decrease the gross domestic product by -0.59% in the long term. Moreover, according to the shortterm results obtained from the error correction model, it was also found that 1% increase in the
fiscal policy would decrease the gross domestic product by 0.07% in the short term and 1%
increase in the monetary policy would increase the gross domestic product by 0.45%.
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In the perspective of econometric results mentioned above, as a result of effectiveness comparison
of fiscal and monetary policies in Turkey, the monetary policy has been determined for be more
efficient. But, of course, these results do not indicate that the policy, which should be merely
preferred, is the monetary policy. In particular, increasingly developing economic relations within
the context of globalization, and the increasing number of dynamic problems and increasing
economic complexity around this development, necessitate the development of optimal policy
components. Achieving a sustainable fiscal discipline, reducing the current deficit, providing
equity in income distribution, creating constant growth performance and ensuring price stability
can cause conflicts of purpose in certain periods. This conflict can significantly affect the
effectiveness of fiscal and monetary policies particularly in developing countries such as Turkey.
From this aspect, the government and the central bank need to further develop the synchronizatio n
in policy making in order to further increase the effectiveness level of fiscal and monetary policies
in Turkey by acting together.
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SENDİKALILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MAVİ YAKALILAR
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Oğuz BAŞOL
İskender GÜMÜŞ
Nisan Nur ÇAKIR 

Öz
İş tatmini, ekonomik bir değişken olarak, emek piyasası teorilerinde ve işçilerin davranışlarını açıklamada merkezi
bir rol almakla birlikte; kıdem, işten ayrılma niyeti, sendikalaşma ve grev gibi emek piyasası politikalarını açıklamak
için de kullanılmaktadır. Bu çalışmada, aynı işkolunda sendikalı ve sendikasızçalışan mavi yakalılarınsendikay a
ilişkin tutumları ile iş tatmini arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlar; sendika üyesi olarak çalışan
katılımcıların iş tatmini düzeyinin (3,25,79), sendikaya üye olmadan çalışan katılımcıların iş tatmini düzeyinden
(3,021,00) daha yüksek olduğunu (Z: -2,139; p: 0,03); sendikaya karşı pozitif tutumda meydana gelen bir artışın, iş
tatminini %21 arttırdığını; sendikaya karşı negatif tutumda meyd ana gelen bir artışın ise iş tatminini %35 arttırdığın ı
göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sendika, İş tatmini, Türkiye, SmartPLS.
Jel Kodları: J28, J51

THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIONIZATION AND JOB SATISFACTION: A
RESEARCH ON BLUE COLLAR EMPLOYEES
Abstract
Job satisfaction, as an economic variable, plays a critical role in labor market theories and in explaining employees’
behavior.Also it is used to explainlabor market policies such as seniority, turnover intention, unionization, and strike.
In this study, it is aimed to determine the relationship between union member or non -union blue collar employees'
attitudes towards trade union and job satisfaction in the same sector. The results show that; union member’s job
satisfaction level (3,25,79) is higher than non-union employees’(3,021,00) (Z: -2,139, p: 0.03). Also, the positive
attitude increases job satisfaction by 21% and negative attitude increases job satisfaction by 35%.

Keywords: Trade union, Job satisfaction, Turkey, SmartPLS.
JEL Codes: J28, J51
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Giriş
Ücretli çalışanların çalışma hayatlarını sürdürmek veya çalışma koşullarını iyileştirmek için bir
araya geldikleri sendikalar, sanayi işçilerinin örgütü olarak kurulmuş ve fabrikaya dayalı sanayi
üretiminin hakim olduğu, bedensel emeğin yoğun bir biçimde kullanıldığı, çalışma şartlarının ve
vasıf düzeyinin türdeş sayılabilecek nitelikte olduğu şartlarda ortaya çıkmıştır. Sendikalar ın,
geleneksel istihdam modelinin yapısal bir unsuru olarak endüstri ilişkileri sistemi içerisinde
kurumsal bir aktör durumuna gelmelerinde özellikle 1980’li yıllara kadar uygulanan refah devleti
politikalarının önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu dönemde, sendikaların toplu pazarlık ve diğer
sosyal güvencelere yönelik talepleri hükümetlerce desteklenmiş ve işverenlerce de kabul
görmüştür.
1980’li yıllardan itibaren neo-liberal anlayışa bağlı olarak şekillenen ekonomik, sosyal ve siyasi
gelişmeler İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurumsallaşan refah devleti anlayışına bir meydan
okuma olarak ifade edilebilir. Bu meydan okumayla birlikte refah devletinden rekabet devletine
doğru ortaya çıkan yeni gelişme ve değişmeler toplumsal dengeleri derinden sarsmıştır.Or ta ya
çıkan yeni süreç, klasik organizasyon yapısının, modern dönemin esnek organizasyon yapısına
dönüşmesiyle birlikte istihdam ilişkilerini de etkilemiştir.Esnekleşme, küreselleşme, neo-liberal
politikalar ve teknolojik gelişmelerle evrensel bir unsur haline gelen emek piyasası esnekliği,
kaçınılmaz olarak istihdam ilişkilerinin kurumsal yapısının en belirgin durumundaki işçi
sendikacılığını da çeşitli açılardan yeni sorunlarla karşı karşıya getirmiş ve sendikalar güç
kaybederek, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak etkin olmayan kurumlar haline
dönüşmüştür.Nitekim bu dönemde sendikaların üye sayıları ve sendikalaşma oranları devamlı
olarak gerilemiştir.
Endüstri ilişkilerinde her ne kadar sendikalar geleneksel işlevini yitirse ve toplu pazarlıkta güç
kaybetseler de sendikaların çalışma hayatı üzerinde hala önemli etkilerinin bulund uğu
söylenebilir. Özellikle son yıllarda işin niteliği değiştikçe, insan kaynakları yönetimi ve istihda m
ilişkileri alanında çalışma yapanlar işçilerin işleri ile arasında kurdukları bağı ve bu bağın çeşitli
bireysel ve örgütle ilgili özelliklerini yakından incelemegereği hissetmiştir. Ancak, yapılan
araştırmalarda sendikaların çalışma hayatı üzerindeki etkileri incelendiğinde iş tatminine etkisinin
yeterince incelenmediğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda mevcut araştırma sendikalı ve
sendikasız işçilerin iş tatminlerini karşılaştırmayı amaçlamakta, diğer yandan, sendikaya karşı
pozitif ya da negatif tutumun iş tatmini üzerindeki yansımalarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu
doğrultuda, ilk olarak endüstri ilişkilerinin dönüşümü çerçevesinde2000’li yıllarda sendikacılık ta
yaşanan değişim ve Türkiye’deki gelişmeler ana hatlarıyla ele alınmıştır. Ardından sendikalılık ve
iş tatmini arasındaki ilişkiyi ele alan literatür incelenmiştir. Son olarak da aynı işkolunda işgören
sendikalı ve sendikasız iki işletmede çalışan işçilerin iş tatmini üzerine bir alan araştırmas ı
yapılmıştır.
1.

2000’li Yıllarda Sendikalar

Sanayi devrimi sürecinde ortaya çıkan sendika kavramı kısaca, ücretli olarak çalışan kimseler in
çalışma hayatlarını sürdürmek veya bu koşulları iyileştirmek için bir araya geldikleri bir
organizasyon olarak tanımlanabilir (Webb ve Webb, 1920:1). Bir diğer ifadeyle sendikalar ı;
çalışanların tazminat hakkı, iş güvenliği, haksız işten çıkarma gibi birçok konuda haklarını
savunan, işveren ile çalışanların hakları konusunda toplu pazarlıklar yürüten bir organizas yo n
olarak tanımlamak mümkündür (Daud ve Tumin, 2013: 124).
Sanayi devrimiyle birlikte kitle üretimine dayanan fabrika sisteminde istihdam edilen işçiler in
çalışma şartlarına bir tepki olarak ortaya çıkan geleneksel işçi hareketi 1930’lu yılların sonu ve
1940’lı yıllarda sanayileşmiş ülkelerde ekonomik ve endüstriyel sistemin tamamlayıcı bir unsuru
haline gelmişlerdir. Sendikaların yükselişe geçmesinde ve endüstri ilişkileri sisteminin önemli bir
aktörü olarak konumlanmasında Keynesyen politikaların da önemli bir etkisi olmuştur. Ancak,
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sanayi devriminin bir sonucu olan kitle üretiminin, Keynesyen iktisat politikalarının ve
sendikaların güçlü olduğu endüstri ilişkileri sisteminin 1960’lı yıllardan itibaren zayıfla ma ya
başlaması sendikaların geleceği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir (Aykaç, 2000:
555).
Kuşkusuz son yirmi yılda, sendikaların üye sayılarında dramatik bir düşüş yaşanmaktadır. OECD
(2016) verilerine göre, 2000 yılı ile 2014 yılı karşılaştırıldığında sendikaya üye işçi oranında %2
ile %78 arasında bir düşüş meydana gelmiş olup yalnızca Şili (%23 artış), İtalya (%7 artış) ve
İspanya’da (%2 artış) sendikaya üye işçi oranında bir artış meydana gelmiştir.
Tablo 1: Bazı Ülkelerde Sendikalı İşçi Oranları
Ülkeler

2000

2005

2010

2013

2014

Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
ABD
OECD Ülkeleri

25,7
37,4
56,2
28,2
12,6
27,2
73,9
14,5
75,0
8,0
24,6
26,5
22,0
89,4
38,0
37,9
34,8
21,5
11,4
42,5
15,6
22,9
22,4
54,4
17,5
21,6
32,3
41,6
16,6
79,1
20,2
28,2
30,2
12,8
20,4

22,3
33,9
53,7
7,7
13,3
19,7
70,7
9,7
70,6
7,7
21,7
24,1
17,5
84,0
34,0
33,1
33,8
18,8
9,9
41,4
16,9
20,6
20,9
54,9
18,1
21,6
22,8
37,1
14,6
76,5
19,3
16,8
28,6
12,0
18,9

18,4
29,0
53,8
27,2
15,0
16,6
67,0
8,2
68,6
7,7
18,6
22,1
12,9
85,4
32,7
25,7
36,0
18,4
9,7
35,1
14,4
18,6
21,0
53,7
14,6
19,8
15,2
25,0
17,3
68,2
17,1
8,9
26,6
11,4
17,7

17,0
27,8
55,1
27,1
15,0
12,7
66,8
5,7
69,0
7,7
18,1
21,5
10,5
85,5
29,6
37,3
17,8
13,6
17,8
19,8
52,1
13,3
21,2
16,9
67,7
16,2
6,3
25,8
10,8
17,0

15,5
26,4
15,5
86,4
27,4
..
17,6
13,5
18,7
67,3
15,7
25,1
10,7
16,7

Kaynak: OECD, 2016
*: Hesaplama mümkün olan en son yıl temel alınarak yapılmıştır.
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2000-2014 Yılları
Arası % Değişim*
-40%
-26%
-2%
-6%
23%
-53%
-10%
-61%
-8%
-4%
-26%
-19%
-52%
-3%
-28%
-32%
7%
-17%
-15%
-17%
-13%
-22%
-17%
-4%
-17%
-8%
-59%
-49%
2%
-15%
-22%
-78%
-17%
-16%
-18%
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Tablo 1’de de görüldüğü üzere, sendikalaşma oranlarındaki gerileme tüm dünyada yaşanmaktad ır.
2000 yılında Türkiye’de de sendikalı işçilerin oranı %28iken, 2013 yılında bu oranın %6’lar
seviyesine düştüğü görülmektedir.
Şekil 1:İşkollarına Göre Sendikalaşma Oranı (Temmuz 2017)

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2017 Temmuz İstatistikleri
Şekil 1, Türkiye’de işkollarına göre sendikalaşma oranlarını göstermektedir. Buna göre ülkemizde
sendikalaşma oranları %2,9 ile %25,2 arasında değişmektedir. İnşaat, konaklama ve eğlence işleri
ile ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar en az sendikalaşma oranına sahip işkolları olarak
görülürken; savunma ve güvenlik, genel işler ile banka, finans ve sigorta en fazla sendikalaş ma
oranına sahip işkolları olarak gerçekleşmektedir.
Özellikle 1980’li yıllardan sonra küreselleşme veliberalleşme eğilimlerinin yükselişi ve
ayrıcaüretimde esnekliği sağlama ve emek maliyetlerini düşürme adına esnek çalışma biçimler inin
yaygınlaşması (Örneğin, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, vb.) çalışma hayatına ilişk in
kuralların değişmesine neden olmuş, böylece sendikalar sanayileşme sürecini tamamlamış ülkeler
başta olmak üzere güç kaybetmeye başlamıştır (Selamoğlu, 1995: 1; Kurtulmuş, 1996: 95;
Selamoğlu, 2003: 63-64; Kutal, 2005: 12; Visser, 2006: 42-47; Toksöz, 2007: 1; Blanchflower,
2007: 3; Uçkan ve Kağnıcıoğlu, 2009: 36-54; Mahiroğulları, 2012: 11; Çetin, 2015: 98).Çalışma
ilişkilerinde görülen bu sürecin mikro ekonomik düzeye yansıması emek piyasalarının esnekliği
ile sonuçlanmaktadır (Parlak ve Özdemir, 2011: 3-4). Bu çerçevede, emek piyasalar ının
esnekleşmesi geleneksel sendikal mücadelede ve sendikaların toplu pazarlık güçlerinde de etkili
olmuştur.
Sendikaların uluslararası alanda güç kaybetmesine neden olan bir diğer faktör iseyeni
teknolojilerin üretim süreci üzerinde yarattığı etkilerdir. 2000’li yıllar ile birlikte teknolojik
gelişmelerin sendikaları olumsuz etkilediği literatürdeki yerini almasına rağmen (Lordoğlu, 2004:
226; Yıldırım, 2008: 2), son 5 yılda bu etkinin hızının arttığı dile getirilmektedir.Bunların yanı sıra
işgücünün geleneksel sektörden hizmetler sektörüne kayması, kadınların 1970’li yıllar ile birlikte
istihdama daha fazlakatılması ve istihdama katıldıkları işlerin niteliği de sendikaların küres el
anlamda giderek güç kaybetmesine neden olan etmenler olarak değerlendirilmektedir (Selamoğlu,
2003: 68;Yorgun, 2007: 47; Urhan, 2012: 52; Hodder ve Kretsos, 2015:1-2).
Sendikacılıkla ilgili küresel ölçekte yaşanan bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımasına bakıldığında,
öncelikle sendikaların anlamında bir değişmenin meydana geldiği söylenebilir.Özellikle 1980
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sonrası Türkiye’de sendikal hareket, sendikacılıkta kısıtlamaların yer aldığı 24 Ocak 1980 kararları
ile serbest piyasa ekonomisine geçilmesi ve 12 Eylül askeri darbesi ile durma noktasına gelmiş
(Yılmaz, 2010: 202; Koray, 1994: 197; Toçoğlu, 1994: 166), sendikaların ekonomik, sosyal ve
siyasal güçlerinin azalması, sendikaların etkinliğinikaybetmesineneden olmuştur (Çetik ve
Akkaya, 1999: 56; Selamoğlu, 1995: 18; Yılmaz, 2010: 198).Bunların yanı sıra Türkiye’de
çoğulcu demokrasiye ara verilmesi ve askeri rejimler sendikacılık hareketlerinin gelişmes ini
olumsuz etkilemiştir. Yasal engeller ile birlikte ülke içerisinde kayıt dışı ekonomi ve istihda mın
artması, yasa dışı alt işveren uygulamaları ve özelleştirme politikaları da bir araya gelince
Türkiye’de sendikacılık birçok ülkenin de yaşadığı olumsuz koşullara maruz kalmıştır (Selamoğlu,
2004: 42; Yazıcı, 2010: 155-162;Kutal, 2005: 13-16).
1980’lerin başında hem iktisadi anlayıştaki dönüşüm odaklı politika değişiklikleri hem de darbenin
getirmiş olduğu uzun ve sıkıntılı süreçten sonra Türkiye’de sendikalar ve toplu pazarlığa ilişk in
1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanunları kabul edilmiştir. Yeni kanunların çıkarılması toplu iş ilişkilerinde yeni bir dönemin
başlamasına neden olmuştur. Ancak hukuki anlamdaki bu yeni düzenlemelere rağmen endüstri
ilişkileri alanında serbest toplu pazarlığın ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasında gerekli
adımların atılamadığı söylenebilir. Dolayısıyla, sağlıklı bir sendikacılık ve toplu pazarlık düzenine
geçilemediği ile ilgili uluslararası alanda Türkiye sık sık eleştirilere maruz kalmıştır (Aydın ve
Keskin, 2015: 3).
1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt
Kanununun kabul edildiği dönemin getirdiği yasakçı anlayış nedeniyle sık sık eleştirilmes i,
çalışma hayatında meydana gelen değişiklikler nedeniyle uygulamada yetersiz kalması ve özellik le
başta ILO olmak üzere diğer uluslararası örgütlerin düzenlemeleri ile uyumsuz olması reform
ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda, 2012 yılında toplu iş ilişkilerinin tek çatıda toplandığı 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkarılmıştır. Ancak, çıkarılan bu yeni kanunla
çalışma hayatı ve örgütlenme ile ilgili bazı ileri adımlar atılmış olsa da, içinde barındırdığı yasaklar
ve sınırlandırmalar nedeniyle çeşitli eleştirilere neden olmuştur. Bakanlık yetkiler inin
olabildiğince korunması, sendikal güvencenin yeterince sağlanamamış olması, çift barajlı toplu
pazarlık yetkisinin muhafaza edilmesi, toplu iş sözleşmelerinin düzeyinin ve içeriğinin
sınırlandırılması, grevle ilgili getirilen sınırlandırmalar gibi düzenlemeler nedeniyle yeni kanunun
işçileri koruma, eşitliği sağlama, adaleti tesis etme gibi sosyal politika hedeflerini gerçekleştir me
imkanı oldukça düşük olduğu da ileri sürülmektedir (Yorgun, 2013: 377).
Türkiye’de sendikaların etkinsiz hale gelmesinin altında yatan diğer nedenler ise; enflasyon, terör
sorunları, özelleştirme ile birlikte işsizlik oranlarının ciddi boyutlara ulaşmış olması,enfor me l
istihdam biçimlerinin ortaya çıkması, emek hareketlerinin küreselleşmesi ve sendikaların neoliberal politikalara karşı direnememesi olarak değerlendirilmektedir (Sevgi, 2012: 67; Topalhan,
2015: 311; Güler, 2016: 148).
2.

Sendikalı Olmak ve İş Tatmini İlişkisi

Sanayi devriminin ortaya çıkardığı üretim tarzı geleneksel bir biçimde işyerini mekân olarak evden
ayıran ve fabrikaya taşıyan, insanları da işçileştiren bir süreç olarak ifade edilebilir. Fabrikaya
dayalı üretim tarzında, üretimin sadece mal imalatına katkıda bulunmakla kalmadığını, aynı
zamanda bir yandan artı değeri, diğer yandan da işçiyi ürettiği görülmektedir (Burawoy, 2015: 50).
Makinenin çok amaçlı olarak kullanımının artması ve teknolojik yeniliklerin iş sürecine girmes iyle
yeni işkolları ve iş türleri ortaya çıkmıştır. Yeni sektörler ve yeni mesleklerin ortaya çıkması
öncelikle fabrikalarda çalışan işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır (Gümüş, 2015: 430). Bu dönemde,
üretim araçlarından koparak işçileşen, çalışmaya başladığı işyerine yabancılaşan ve işyeri üzerinde
denetimini yitiren önemli bir nüfus ortaya çıkmıştır (Sun, 2002: 1).Dolayısıyla işçileşme sürecinde
birey için işin önemi bireyin yaşamının ne kadar iş odaklı olduğuna bağlı hale gelmiştir.
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Sanayi devrimiyle birlikte çalışma ilişkilerinin bir tarafı olarak ortaya çıkan sendikaların sadece
üyelerinin işverenlere karşı toplu pazarlık sürecinde ekonomik ve sosyal bazı hakların
kazanılmasına önem verdiği yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Ancak, 1980’li yıllar la
birlikte endüstri ilişkilerinde bir yeniden yapılanmanın meydana geldiği ve insan kaynaklar ı
yönetiminin yükselişe geçtiği göz önüne alındığında sendikaların geleneksel işlevlerinin yanı sıra
yeni bazı işlevleri de yerine getirmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, sendikaların işçileş me
sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yabancılaşma ve işyeri üzerinde denetimin yitirilmesi gibi
işe karşı tutumlara yönelik işçilerin psikolojik durumlarını da göz önünde bulunduran bazı rolleri
de üstlenmesi gerektiği söylenebilir.
İş tatmini, bireylerin psikolojik, fiziksel ve çevresel olayların birleşimi sonucunda işinden doyum
elde etmesi olarak (Yew, 2008: 30), çalışanların işlerinden hoşlanma dereceleri olarak (Spector,
1997: 33) ve çalışanların işlerine yönelik olumlu tutumları olarak ifade edilmekle birlikte,
bireylerin çalışma yaşamında aradıklarını bulma dereceleri olarak da tanımlanmaktadır (Keser ve
Kümbül Güler, 2016: 231). İş tatmininin; ücret, terfi, çalışma arkadaşları, yönetim politikalar ı,
kariyer fırsatları ve işin özellikleri gibi faktörlerden etkilenerek oluştuğu düşünüldüğünde,
sendikaların temel mücadele alanlarıyla uyumlu olduğu sonucuna varmak mümkündür. Diğer
yandan, sendikaların amaçları ve işçilere sağladığı yararlar incelendiğinde (örneğin, ücretin
yükselmesi, yönetimde söz hakkının sağlanması, vb.), sendikalı olmanın iş tatmini üzerine pozitif
etkisi olduğu düşünülmektedir.Çünkü sendikalar yapıları gereği üyelerinin çıkarlarını korumak ve
geliştirmek için çalışma yapan örgütler olarakdeğerlendirilmektedir (Izgar vd., 2009: 108).
Bireylerin iş tatminlerinde yaşanan bir düşüş, işgücü devrini (Yorgun, vd., 2008: 31), devamsızlığı,
iş kazalarını ve iş ortamında çatışmaların artmasını beraberinde getirmektedir (Üçüncü, 2016: 30).
Bunlara ilave olarakbir sendikaya katılma ya da sendikaya karşı olumlu tavır geliştirmenin iş
tatminsizliğinin bir sonucu olduğunu ileri süren görüşler de bulunmaktadır (Saari ve Judge, 2004:
399; Üçüncü, 2016: 33). Nitekim, Odewahn ve Petty’nin (1980) araştırması ABD’de sendikalı
işçilerin, sendikalı olmayan işçilere kıyasla iş tatminlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmaktad ır.
Türkiye’de benzer araştırmayı yapmış olan Izgar vd. (2009)’nin araştırması da aynı bulguyu
tekrarlamaktadır. Fransız işçileri aynı bağlamda inceleyen Laroche (2015) ise araştırmasında ,
sendikalı olma/olmama durumu ile iş tatmini arasında bir ilişkiyi tespit edemediğini dile
getirmektedir. İspanyol işçiler üzerine çalışma yürüten Garcia-Serrano (2008)’nun araştırmas ının
bulguları da, sendikalı olma durumu ile iş tatmini arasında bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.
Byrson vd. (2005)’nin araştırması ise sendikalı olma ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşmıştır.Görüldüğü gibi uluslararası literatürde sendikalı olma ve iş tatmini ilişk is i
hem pozitif ilişkili hem negatif ilişkili hem de ilişkisiz olarak değerlendirilmiştir. Ancak,
Türkiye’de yapılan tek araştırma olan Izgar vd. (2009)’nin araştırması; sendikalı işçilerin iş tatmin
düzeylerinin sendikasız olanlardan yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu kültürel benzeşme
temel alınarak aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür;
H1: Sendikalı işçileriniş tatmin düzeyi sendikalı olmayan işçilerekıyasla daha yüksektir.
Sendikaya ilişkin tutumlar bağlamında ise ulusal ve uluslararası yazında gerçekleştirilen az sayıda
çalışma mevcuttur. Bu araştırmalar sendikal tutumlar ile ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik
koşullar arasındaki ilişkileri incelemiştir (Barling vd., 1991: 725; Clark, 2000: 24; Akkaya, 2004:
105; Seçer, 2009: 35).Ancak hiçbir araştırmanın sendikaya ilişkin tutumlar ile iş tatmini arasındaki
ilişkiyi araştırmadığı tespit edilmiştir. Sendikaya ilişkin olumlu tutumun, sendikal üyeliğe
dönüşebileceği göz önünde bulundurulduğunda; sendikaya ilişkin pozitif tutumun iş tatminine,
sendikaya ilişkin negatif tutumun ise iş tatminsizliğine dönüşebileceği varsayımında bulunmak
mümkündür. Buradan hareketle aşağıdaki 2 hipotez ileri sürülmüştür;
H2: Sendikaya ilişkin pozitif tutum ile iş tatmini arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3: Sendikaya ilişkin negatif tutum ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki vardır.
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Araştırmanın Yöntemi

3.

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya konu olan örnekleme ve araştırmada kullanılan anket
formuna yer verilmiştir.
Araştırmanın Örneklemi

3.1.

Araştırmanın örneklemini Kırklareli’nde bulunan iki tekstil işletmesi oluşturmaktadır. Bahsi geçen
işletmelerden biri kendi bünyesinde ve markasında tekstil ürünleri üretirken (A işletmesi) diğeri
uluslararası yüksek bilinirliğe sahip markalara tekstil ürünleri üretmektedir (B işletmesi). Kendi
markası için üretim yapan işletmede sendika ve toplu sözleşme bulunmaktadır. Uluslararas ı
markalar için üretim yapan işletmede ise sendika yoktur ancak işçileriçin uluslararası markaların
belirlediği standartlar uygulanmaktadır. Kullanılan ürün kalitesi açısından birbirine benzer olan bu
iki işletmede, çalışma saatleri, taşıma hizmeti (personel servisi), öğle yemek hizmeti ve ücret/yan
haklar konusunda birbirine çok yakın standartlar sunmaktadır. Bu bağlamda işçilerinişe karşı
tutumlarını etkileyen ana aktörün “sendikalı olma/olmama” hali olduğu düşünülmekted ir.
Belirtilen nedenlerden dolayı bahsi geçen iki işletme örneklem olarak seçilmiştir.
Sendikalı işçilerin olduğu A işletmesinde 01 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 321 işçi bulunmaktad ır
ve anket çalışmasının yapıldığı gün fabrikada aktif bulunan kişi sayısı 299 olarak tespit edilmiş ve
tam sayım yöntemiyle anket uygulanmıştır. Ankete katılım gönüllük esasına göre yapılmış ve 211
kişi ankete katılmayı kabul etmiştir ancak 9 katılımcının anketlerinde büyük oranda eksiklik ler
tespit edilmiş ve bu anketler değerlendirme dışı bırakılmıştır, böylece A işletmesini temsil eden
araştırma sonuçları 202 katılımcıyla elde edilen bulgulardan oluşmaktadır.
Sendikalı işçilerin olmadığı B işletmesinde ise 01 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 203 işçi
bulunmaktadır ve anket çalışmasının yapıldığı gün fabrikada bulunan aktif kişi sayısı 190 olarak
tespit edilmiş ve tam sayım yöntemiyle anket uygulanmıştır. Ankete katılım gönüllük esasına göre
yapılmış ve işçilerin tamamı ankete katılmayı kabul etmiştir ancak 5 katılımcının anketlerinde
büyük oranda eksiklikler tespit edilmiş ve bu anketler değerlendirme dışı bırakılmıştır, böylece B
işletmesini temsil eden araştırma sonuçları 185 katılımcıyla elde edilen bulgulardan oluşmaktad ır.
İşletme yönetimlerinden gerekli izinler alındıktan sonra, A ve B işletmesinde toplam 387 işçi ile
birebir görüşmeler ile anket çalışması tamamlanmıştır.
Araştırmada Kullanılan Anket Formu

3.2.

Araştırmada kullanılan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır.


Birinci bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini sorgulamak amacıyla tasarlanmıştır.
Araştırmacılar tarafından ilk etapta hazırlanan anket formu, işletmeler ile yapılan
görüşmeler sonucunda şekil değiştirmiştir. Araştırmacının oluşturduğu ilk anket formunda
işçilerin demografik özellikleriyle ilgili detaylı bilgiler sorgulanmak istenmiştir ancak
işletmeler, işçilerin deşifre olabileceği ihtimali üzerine anket formundan demografik
değişkenlerin çıkarılmasını talep etmiştir. Bu nedenle demografik özellik olarak yalnızca
cinsiyet sorgulanabilmiştir. Sendikalı olmayı önerme konusunda da benzer bir durum
yaşanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “sendikalı bir işletmede çalışmayı tercih
eder misiniz?” ve “sendikalı olarak çalışmayı arkadaşlarınıza önerir misin iz? ”
sorularıişçiler tarafından “fişleme” olarak anlaşılabilir endişesiyle anket formunda n
çıkarılmıştır.



İkinci bölüm, katılımcıların iş tatmini düzeylerini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bu ölçek,
Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen ve Bilgin (1995) tarafından Türkçe
geçerlik - güvenirlik çalışması yapılan iş tatmini ölçeğidir. 5 sorudan oluşan (örnek madde:
işimi severek yaparım) ölçeğin değerlendirilmesinde 5 şıklı Likert tipi ölçek kullanılmıştır
ve ölçeğin 3 maddesi pozitif iken 2 maddesi negatiftir. Ölçeğin değerlendirilmesi için
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negatif maddeler ters kodlanarak tüm maddelerin ortalaması alınmaktadır. Katılımcılar ın
ölçeği değerlendirme puanı arttıkça, iş tatmini düzeyi artmaktadır.


4.

Üçüncü bölüm ise işçilerin sendikaya karşı olumlu ve olumsuz tutumlarının belirlenmes i
amacıyla tasarlanmıştır. Sendikaya karşı olumlu tutumun ölçülmesi için kullanıla n
ölçekilgili yazın taranarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur(örnek madde: sendika
sayesinde iş güvencesine sahip olurum). Olumsuz tutumun ölçülmesi için ise 4 maddeden
oluşan ölçek, Gökçe’nin (2009) kaleme aldığı “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmen
Örgütlerine (Sendikalara) Üye Olmama Sebepleri” başlıklı yüksek lisans tezi temel
alınmak suretiyle ilgili yazın taraması yapılarak oluşturulmuştur (örnek madde:
sendikaların gerekli bir kurum olduğunu düşünmüyorum) ve ölçümler 5’li likert tipi
değerlendirme (1: kesinlikle katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: ne katılıyorum ne
katılmıyorum, 4: katılıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum) ile gerçekleştirilmiştir.
Bulgular

Sonuçların çözümlenmesinde SPSS 21.0 ve SmartPLS 2.0 paket programları kullanılmıştır.
Katılımcılara ilişkin demografik özelliklerin, sendika tutumlarına ilişkin değişkenlerin açıklayıc ı
faktör analizinin, değişkenlerin içsel tutarlıklarının ve H1 hipotezlerinin test edilmesi için SPSS
21 programı kullanılmıştır. İleri sürülen H2 ve H3 hipotezinin test edilmesi için ise SmartPLS 2.0
paket programı kullanılmıştır.
Tablo 2:Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular
Değişken
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

A İşletmesi
Frekans
Yüzde (%)
72
35,6
130
64,4
202
100

B İşletmesi
Frekans
Yüzde (%)
61
33,0
124
67,0
185
100

Tablo 2, katılımcıların cinsiyetlerine ilişkin sonuçlarını göstermektedir. A işletmes inde
araştırmaya katılanların %35,6’sı kadın, %64,4’ü ise erkektir. B işletmesinde de benzer bir durum
söz konusudur. B işletmesinde de araştırmaya katılanların %33’ü kadın, %67’si erkektir.
Tablo 3: KMO ve Barlett Test Sonuçları
Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of SamplingAdequacy
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
Df
P

0,862
2523,070
45
0,000

Tablo 3, 4 ve 5işçilerin sendikaya karşı olumlu ve olumsuz tutumlarının belirlenmesi amacıyla
hazırlanan ölçeğin açıklayıcı faktör analizi sonuçlarını göstermektedir.Tablo 3, ölçeğin örneklem
büyüklüğünün uygunluğunu test etmektedir ve elde edilen sonuçlar örneklem büyüklüğünün ve
değişkenlerin faktör analizine uygun olduğu sonucunu göstermektedir (KMO: 0,862; Barlett’s p:
0,000).
Faktör analizi bağlamında çıkarım yöntemi olarak; “Principal Component Analysis”, döndürme
yöntemi olarak ise “KaiserNormalleştiriciliVarimax” kullanılmıştır. En düşük faktör yükü 0,50
olarak belirlenmiştir (Costello ve Osborne, 2005: 4; Afhanorhan, 2012: 200).
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Tablo 4: Döndürülmüş Matris Bileşenine İlişkin Sonuçlar
Pt2
Pt1
Pt4
Pt5
Pt3
Pt6
Nt2
Nt1
Nt3
Nt4
Toplam
Varyans

1
,895
,879
,876
,874
,871
,864

4,628
46,278

2

,822
,798
,771
,692
2,421
24,206

Pt: Pozitif tutum; Nt: Negatif tutum
Tablo 4, açıklayıcı faktör analizi sonuçlarını göstermektedir. Buna göre, açıklayıcı faktör analizi
sonrasında 2 faktörlü bir yapının ortaya çıktığı gözlenmiştir ve bu 2 faktör, toplam varyansın
%70,484’ünü açıklamaktadır.
Tablo 5: Faktörler
Faktörler
1. Faktör
2. Faktör

Faktörlerin İsimleri
Sendikaya ilişkin pozitif tutum
Sendikaya ilişkin negatif tutum

Tablo 5, faktör analizi sonrasında elde edilen faktörlerin isimlerini göstermektedir. Buna göre
birinci faktör; “sendikaya ilişkin pozitif tutum” ikinci faktör ise “Sendikaya ilişkin negatif tutum”
olarak isimlendirilmiştir. Sendikaya ilişkin tutumlar bağlamında faktörlere ilişkin doğrulayıc ı
faktör analizi sonuçları Tablo 8 ve Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 6: Değişkenlere İlişkin Bilgiler
Faktörler
Sendikaya ilişkin pozitif tutum
Sendikaya ilişkin negatif tutum
İş tatmini

Madde
sayısı
6
4
5

Ortalama SS
3,31±1,02
2,83±0,95
3,14±0,90

Cronbach’s
Alpha
0,941
0,777
0,814

K-S*

p

2,111
1,831
1,675

0,00
0,02
0,01

*: Kolmogorov-Smirnov normal dağılım test değeri
Tablo 6, faktörlere ilişkin bilgileri göstermektedir. Buna göre, araştırmaya konu olan değişkenler in
tamamının içsel tutarlığa sahip olduğu söylenebilir (Cronbach’s Alpha>0,70). İlaveten
değişkenlerin normal dağılım ölçütlerine uygun olup olmadığını belirlemek için Kolmogoro vSmirnov normal dağılım testi uygulanmış ve değişkenlerin tümünün normal dağılmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bu nedenle H1 hipotezine ilişkin analizde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
Tablo 7: İş Tatmininin Sendika Üyelik Durumuna Göre Farklılaşmasına İlişkin Bulgular
Faktör

İş tatmini

Üyelik Durumu
Üye (A)
Üye değil (B)

Ortalama
Ss
3,25,79
3,021,00

Test Değeri

p

Z: -2,139

0,03
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Tablo 7, değişkenlerin sendika üyelik durumuna göre farklılaşmasına ilişkin bulgular ı
göstermektedir. Buna göre, sendika üyesi olarak işçi katılımcıların iş tatmini düzeyi (3,25,79),
sendikaya üye olmayanişçi katılımcıların iş tatmini düzeyinden (3,021,00) daha yüksektir (Z: 2,139; p: 0,03). Buradan hareketle H1 hipotezinin kabul edildiği söylenebilir.
Tablo 8: Güvenirlik İstatistiği Sonuçları
Maddeler
Pt1
Pt2
Pt3
Pt4
Pt5
Pt6
Nt1
Nt2
Nt3
Nt4
İt1
İt2
İt3
İt4
İt5
Compositereliability

Pozitif
Tutum
0,8858
0,8951
0,8635
0,8747
0,8747
0,8783

Negatif
Tutum

İş Tatmini

0,7654
0,7732
0,8302
0,7086

0,9531

0,6968
0,7537
0,8093
0,7808
0,7471
0,8711

0,8535

Pt: Pozitif tutum; Nt: Negatif tutum; İt: İş tatmini
Tablo 8, SMARTPLS programında ileri sürülen yapısal eşitlik modellemesinde sağlanmas ı
gereken madde ve yapı güvenirliği değerlerini göstermektedir. Buna göre; madde güvenir lik
değerlerinin 0,70’in üzerinde olması(Hulland, 1999), ayrıca birleşik güvenirlik değerlerinin de
0,70’den büyük olması (Bagozzi ve Yi, 1988) beklenmektedir. Bu değerlerin beklenen 0,70
değerinden büyük olması maddelerin ve faktörlerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Nitekim
analiz sonuçları ileri sürülen madde ve faktör yapısının analize uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 9: Geçerlik İstatistikleri
Faktörler
İş tatmini (1)
Pozitif tutum (2)
Negatif tutum (3)

AVE
0,5753
0,7722
0,5938

1
0,7584*
0,1593
0,3192

2

3

0,8787*
-0,1446

0,7705*

*AVE değerinin karekökünü göstermektedir.
Tablo 9, SMARTPLS programında ileri sürülen yapısal eşitlik modellemesinde sağlanmas ı
gereken AVE değerlerini ve bu değerlere ilişkin karşılaştırmalı AVE karekök değerlerini
göstermektedir. Buna göre; AVE değerlerinin 0,50’den büyük olması (Bagozzi ve Yi, 1988) ve
AVE değerlerine ilişkin değerlerin kareköklerinin de ilgili sütundaki korelasyon değerlerinde n
büyük olması (Fornell ve Larcker, 1981) ileri sürülen modelin geçerli bir model olduğunu
göstermektedir. Nitekim analiz sonuçları da modelin analize tabi tutulabileceğini göstermektedir.
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Şekil 2: Modele İlişkin t Değerleri

Şekil 2, ileri sürülen modele ilişkin “t” değerlerini göstermektedir. SMARTPLS programında iki
değişken arasında ileri sürülen yolun anlamlı olması için “t” değerinin 1,96 değerinden büyük
olması gerekmektedir. Aksi halde ileri sürülen yol anlamlı bir yol olarak değerlendirilmemekted ir.
Bu bağlamda model incelendiğinde; sendikaya karşı pozitif tutum ile iş tatmini (t: 3,482) ve
sendikaya karşı negatif tutum ile iş tatmini (t: 6,411) arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit
edilmiştir.
Şekil 3:Modele İlişkin Katsayılar

Şekil 3, ileri sürülen modele ilişkin yol katsayılarını, diğer bir ifade ile değişkenler arasındaki
ilişkilerinin yönünü ve kuvvetini göstermektedir. Buna göre, sendikaya karşı pozitif tutum ile iş
tatmini arasında (r: 0,210) pozitif bir ilişki, sendikaya karşı negatif tutum ile iş tatmini arasında da
(r: 0,350) pozitif ilişki tespit edilmiştir. Buradan hareketle H2 hipotezinin kabul edildiği ancak H3
hipotezinin reddedildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Sendikaya karşı tutumlar ile iş tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde; sendikaya karşı pozitif
tutumunda meydana gelen bir artışın, iş tatminini %21 arttırdığı; sendikaya karşı negatif
tutumunda meydana gelen bir artışın ise iş tatminini %35 arttırdığı sonucu elde edilmiştir. Bu
bağlamda elde edilen bulgular sendikaya ilişkin tutumun yapısıyla ilgili önemli bir noktayı ortaya
çıkarmaktadır. Buna göre; sendikalara karşı tutumların iş tatminine etkisi bağlamında negatif
tutumların pozitif tutumlara kıyasla daha etkin sonuçlar doğurduğunu söylemek mümkündür.
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5.

Tartışma ve Sonuç

Sendikalar yapıları gereği işçilerin çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen örgütlerd ir
(Izgar vd., 2009: 108). Bu çıkarların ana noktalarından biri de işçilerin iş tatminleridir. Nitekim iş
tatmini pozitif çalışma iklimini arttırmakla birlikte, işe devamsızlığı ve işten ayrılma niyetini
düşürmekte (Yorgun, vd., 2008: 31), iş kazası riskini ve çatışmaları azaltmaktadır (Üçüncü, 2016:
30). Araştırmalardan bazıları ise bu döngünün tam tersi şekilde ortaya çıktığını ileri sürmekted ir.
Bahsi geçen bu yaklaşıma göre; sendikaya üye olmak iş tatminini arttırmamakta; tam tersi şekilde
iş tatminsizliği yaşayan işçilerin sendikaya katılarak yeni haklar elde etmesi ve iş tatminliler ini
arttırması gündeme gelmektedir (Saari ve Judge, 2004: 399; Üçüncü, 2016: 33). Dolayısıyla bu
görüşe göre iş tatmini sendikalı olmanın bir sonucu değil; iş tatminsizliği sendikalı olmanın bir
nedeni olarak değerlendirilmektedir.
Mevcut araştırma, aynı iş kolunda faaliyet gösteren iki farklı işletmede sendikalı ve sendikasız
olarak çalışan işçilerin iş tatminlerini karşılaştırmayı ve sendikaya karşı tutum ile iş tatmini
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda, 202’si sendikalı, 185’i sendikasız
çalışan toplam 387 işçi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ankette, işçiler in
demografik özellikleri, iş tatmin seviyeleri, sendikaya ilişkin pozitif – negatif tutum düzeyler i
ölçülmüş ve verilerin çözümlenmesinde SPSS 21.0 ve SMARTPLS 2.0 paket programlar ı
kullanılmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen ilk bulguya göre; sendika üyesi olan işçilerin iş tatmini düzeyi
(3,25,79), sendikaya üye olmayan işçilerin iş tatmini düzeyinden (3,021,00) daha yüksektir (Z:
-2,139; p: 0,03).Elde edilen bu bulgu, uluslararası ve ulusal yazındaki bazı araştırmalar la
uyumludur. ÖrneğinOdewahn ve Petty’nin (1980) araştırması ABD’de sendikalı işçiler in,
sendikalı olmayan işçilere kıyasla iş tatminlerinin yüksek olduğu sonucuna, Izgar vd. (2009) ise
Türkiye’de sendikalı işçilerin, sendikalı olmayan işçilere kıyasla iş tatminlerinin yüksek olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Ancak araştırma sonuçları Fransa’da sendikalı işçiler ile sendikasız işçiler in
iş tatmini seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını savunan Laroche (2015)’un araştırmas ı
ile, İspanya’da sendikalı işçiler ile sendikasız işçilerin iş tatmini seviyeleri arasında anlamlı bir
ilişki olmadığını savunan Garcia-Serrano (2008)’nun araştırması ile ve sendikalı olmanın iş
tatmini düşürdüğünü raporlayan Heywood vd. (2002), Byrson vd. (2005) ve Artz, (2012)’ın
çalışmaları ile uyuşmamaktadır.Ülkemizde sendikacılığın ücret pazarlığı üzerine yoğunlaş mış
olması ve mavi yakalı işçilerin ücret düşüklüğü, bu noktada sendikalı olma ile iş tatmini arasındaki
ilişkinin pozitif çıkmasının nedeni olmuş olabilir.Türkiye’de sendika bilinci özellikle toplu iş
ilişkilerinde çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik somut
olaylarda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla mevcut sosyal ve ekonomik yapıda ve konjonktürde
emekten yana bir sendika bilincinden daha çok ücret sendikacılığının etkili olduğu söylenebilir.
Araştırma kapsamında elde edilen ikinci bulguya göre, sendikaya karşı pozitif tutum ile iş tatmini
arasında %21’lik pozitif ilişki; sendikaya karşı negatif tutum ile iş tatmini arasında da %35’lik
pozitif ilişki tespit edilmiştir. Ancak bu sonuçların karşılaştırılabileceği uluslararası ya da ulusal
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu noktada elde edilen sonuç ilginç bir durumu ortaya
çıkarmaktadır. Buna göre, işçilerin sendikaya pozitif tutumu, iş tatminini arttırmakta, negatif
tutumu ise iş tatminini daha çok arttırmaktadır. Esasen bu bulgu, sendikaların durumuyla ilgili de
bir ipucu niteliğindedir. Sendikalar, faaliyetleriyle işçilerin ilgisi ve desteğini kazandıklarında,
işçilerin tatminleri artabilmekte ancak; işçilerin faaliyetlere olan ilgisi ve desteği
kazanılamadığında, diğer bir ifade ile sendikaya karşı negatif tutum ağır bastığında; insan
kaynakları, çalışma arkadaşlarının görüşleri ya da uluslararası standartlarda sunulan çalışma
şartları hakkında bilgi sahibi olma gibi etmenler dolayısıyla iş tatmini sendikaya pozitif tutuma
göre daha fazla artabilmektedir. Dolayısıyla, sendikaların yalnızca söylemi olmasından ziyade
geliştirici faaliyette bulunmaları (örneğin, sosyal medya kullanımı eğitimi), işçilerle olan
ilişkilerini kuvvetli tutmaları ve öğrenen organizasyon gibi ücret dışındaki unsurlar üzerinden de
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pazarlık yapmaları (örneğin, ek ve yan haklar) işçilerin sendika tutumunu iyileştirecek ve böylece
negatif tutum azaltılabilecektir.
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GÖÇÜN KENTLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KÜTAHYA İL ÖRNEĞİ 
Yavuz BOZKURT
Resul AYFER 
Öz
Kentleşme sorunlarının temelinde göç ve insan ilişkisi yer almaktadır. Göç bir yer değişim hareketi olmasına rağmen
insanları her yönden etkileyen harekettir. Geçmişten günümüze bakıldığında göç hareketlerinin kentleşme üzerinde
etkili olduğu gözlemlenmektedir. Kişilerin veya toplulukların ekonomik, eğitim, siyasi ve zorunlu nedenlerden dolayı
yaşadıkları mekânları terk ederek kısa veya uzun mesafeli olarak başka mekânlara taşınma faaliyeti şeklinde ifade
edilen göçe yönelik hareketlilik Türkiye’de, 1950’li yıllarda başlayan göçün neden olduğu kentleşme sorunları,
1980’li yıllardan sonra ayrı bir ivme kazanmışken günümüzde ise Türkiye’deki ön önemli sorunlar arasında yer
almaktadır.
Göçler kentleşme hızını doğrudan etkilemekte ve kentleşme üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Kırsal alandan
kentlere doğru göç hareketleri, kentlerde yeteri kadar konut ve iş imkânlarının olmaması durumunda kentleri olumsuz
yönde etkilemektedir. Yoğun göç hareketleri kentlerde; çarpık kentleşme, suç oranlarının artması, altyap ı ve ulaşım
sorunu ile işsizlik gibi sorunlara neden olmaktadır. Göçün kentleşme üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada
genel olarak göç ve kent ele alındıktan sonra özelde ise göçün Kütahya’da kentleşme üzerinde nasıl bir etkiye sahip
olduğu araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Kentleşme, Göç, Göç Hareketleri

IMPACT ON MIGRATION URBANIZATION: THE CASE OF KUTAHYA PROVINCE
Abstract
Migration and human relations are at the core of urbanization problems. Although migration is a displacement
movement, it is the movement that affects people from every direction. Looking at the past from day to day, it is
observed that migration movements have an effect on urbanization. Movement towards the mound, which is expressed
as a movement of people or communities to short or long distances by abandoning the places they live in due to
economic, educational, political and mandatory reasons. Urbanization problems in Turkey, caused by the migratio n
that started in the 1950s, have gained a distinct impetus after 1980s, but nowadays they are among the most important
problems in Turkey.
Migrations directly affect the speed of urbanization and have an adverse impact on urbanization. Migration movements
from rural areas to urban areas affect cities in the negative direction if there are not enough residential and business
opportunities in the cities. Intensive migration movements in cities; Uneven urbanization, increased crime rates,
infrastructure and transportation problems and unemployment. This study investigate d the effect of immigration on
urbanization and investigated how immigration and urbanization, especially after immigration and urbanization, had
an impact on urbanization in Kütahya.
Keywords: City, Urbanization, Migration, Migration Movements.
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Giriş
Kent, kişilerin ortak ve yerel ihtiyaçlarının karşılamak için sürekli etkileşim halinde bulunduk lar ı
sosyal kültürel ve fiziki alanlardır. Bu alanlarda insanlar birçok yönden etkileşim halindedir ler.
Kent, içinde bulunduğu insanları ekonomik, siyasi, teknolojik, kültürel ve eğitim gibi birçok
açıdan etkisi altına almaktadır. Türkiye’deki bu kentleşme hareketlerinin ana nedenleri olan;
tarımda makineleşme, toprakların kardeşler arasında bölüşülmesi, toprakların verimsizleş mesi ve
sanayileşmenin hızlanmasıyla kentler çekici hale gelmiştir.
Türkiye’de sanayi yatırımlarının plansız bir şekilde yapılması ile sanayileşme Marmara, Ege ve
Akdeniz Bölgelerinde artarken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’ne ise yatırımların az
yapılması insanların bu bölgelerden göç etmesine neden olmuştur. Bundan dolayıdır ki en çok göç
alan yerler Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri iken en çok göç veren bölgeler ise Doğu Anadolu
ve Karadeniz Bölgesi’dir. Doğu Anadolu Bölgesi’nden insanların göç etmesindeki bir diğer neden
de buralarda yaşanan terör olaylarıdır.
Özellikle sanayinin gelişmesi ile birlikte insanların kentlere doğru göç etmesi, kentlerde bazı
sorunlara neden olmuştur. Bu sorunlar; işsizlik sorunu, ulaşım ve altyapı yetersizliği,
gecekondulaşma, kira ve arsa fiyatlarının yükselmesi, tarım alanlarının tahrip edilmesi, kentlerde
kentsel suçun ve dilencilik olaylarının artması şeklinde sıralanabilir.
Kütahya ili, Türkiye’de göç hareketlerinden olumsuz etkilenen ve aynı zamanda en çok göç alan
bölgeler arasında bulunan Ege Bölgesi’nin İç Batı kısmında yer almaktadır. Kütahya ilinin son
yıllarda verdiği göç oranı, aldığı göç oranından fazla iken Kütahya merkez ilçede ise bu durum
tam tersi olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle çalışmada göçün kentleşme üzerindeki etkisi Kütahya
il örneği üzerinden ele alınmıştır.
Bu araştırmanın temelini oluşturan bilgiler verildikten sonra göçün kentleşme üzerinde etkisini
ortaya koyabilmek için Kütahya il örneğinden yola çıkılarak nitel araştırma yöntemlerinden biri
olan görüşme yöntemi kullanılmış olup ilişkisel analiz yapılarak incelenmiştir. Bu bölümde genel
olarak yetkili makamlar, Kütahya Merkez ilçesine yapılan göçleri ve bu göçler sonucu ortaya çıkan
sorunları kendi deneyimleri açısından değerlendirmiş ve bu değerlendirmeler neticesinde ilişk ise l
analiz yapılmıştır.
1.Kent ve Kentleşme: Kavramsal Analiz
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kent sözcüğünün eş anlamlısına bakıldığında aynı anlama gelen
şehir kelimesi kullanılmaktadır. Tanıma göre; insanların sanayi, hizmet, ticaret gibi uğraş
alanlarında çalıştığı, pek az kişinin tarımsal faaliyetlerde bulunduğu, kırsal alana göre sağlık,
eğitim, ulaşım ve iş imkânlarının fazla olduğu alanlara kent denilmektedir. Zaman içerisinde kentle
ilgili olarak pek çok bilim alanında tanım yapılmıştır. Bu yüzden kentle ilgili olarak tek bir tanım
yapmak mümkün olmamaktadır.
Tarih boyunca her çağda, uygarlıkların kendine özgü kentleri var olmuştur. Kişilerin ortak ve
yerel gereksinimleri karşılamak için bir araya toplanmalarından doğan kentlere, her çağda belirli
düzenlemeler getirilmiştir. İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri mekânlar, köy veya kent olarak
adlandırılmaktadır (Keleş, 2013: 107-108). Burada kısaca “kent” sözcüğünün kökenini
incelemekte fayda bulunmaktadır. Kent, İngilizlerin “city”, Fransızların ise “la cite-la ville ”
sözcükleriyle karşılanmaktadır. Buradaki tanım yönetsel ve siyasal içeriğe sahip olup tam olarak
Latince aslındaki “civitas”ın anlatmak istediği anlamı karşıladığı ifade edilmektedir (Keleş, 2013:
102-103).
Diğer bir tanımlamaya göre de kent: “İnsan topluluklarının uzmanlaştığı iş bölümünün sanayi ve
ikincil bağlantıların katı bir şekilde olduğu yer” olarak tanımlanmaktadır (Duru ve Ayten, 2002:
7). Kent zirai olmayan imalın yapıldığı, tüm imalın denetlenip, dağıtılıp koordine edildiği, belirli
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bir teknolojinin kullanılarak demografinin belli bir yerde yoğunluğa ulaştığı, hetorojenlik ve
bütünleşmenin var olduğu sınırları belli bir yerleşim yeridir (Erkan, 2002: 18). Kent tanımlama lar ı
birçok farklı açıdan yapılmıştır. Bazıları nüfus ölçütlerini kullanırken bazıları da kır, kent, idari,
sosyolojik ve statü ayrımına dikkat ederekten tanımlama yapmaya çalışmışlardır.
1.1.Kentleşmenin Tarihsel Süreci
Kent bilimi yaklaşımcıları kentlerin ortaya çıkışını medeniyetlerin doğuşu olarak
adlandırmaktadırlar (Keleş, 2013: 32). Kentleri, kurulan medeniyetlerin çekirdeği olarak
düşünmektedirler. Toprağın işlenmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi ile ilk kentler oluşmaya
başlamıştır. Tarihte ilk kent M.Ö. 3000-4000
Mezopotamya ile Nil, İndus, Sarı Irmak vadilerinde verimli tarım ürünlerinin biriktirilmesi ve
fazlasının takas edilmesiyle bir komuta merkezi olarak ortaya çıkmıştır (Benevola, 1995: 19).
Sonraki zamanlarda ise Akdeniz havzası civarında kurulmaya başlamıştır. Takasın yerini ticaretin
almasıyla kentlerin alanı genişlemiş, kentler pazar ve ticaret merkezleri haline gelmiştir. İlk
bölgesel gelişme gösteren ticaret merkezleri Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu
ülkeler Hollanda ve İtalya gibi ülkelerdir (Pirenne, 1994: 27-49).
İlk kentler tapınak yerleri, pazar yerleri, saraylar ve surlar etrafında kurulmaktaydı. Şehir merkezi
bunların etrafında toplanmaktaydı. Tapınaklar en kolay ulaşılabilen yolların yakın çevrelerine
yapılmaktaydı. Genel olarak şehirlerin etrafında surlar bulunmakta ve bu şekilde güvenlik
sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu şehirler dışarıya kapalıdır. Din adamlarının, yöneticilerin ve askeri
politikacıların halk üzerinde büyük etkileri vardır (Bookchin, 1999: 33). Görüldüğü üzere sanayi
öncesi kentlerde yerleşim yerleri daha çok savunulması kolay surlar etrafında kurulmuştur. Şehir
merkezlerinde dinsel mekânlar ve saraylar önemli rol oynamaktadır. Pazar yerleri ise üreticinin
ürünlerini satabileceği yakın çevrelere konulmuştur.
İnsanlık tarihinde 18. yüzyıldaki en önemli olay “Sanayi Devrimi”dir. Batılı ülkelerde meydana
gelen bu olay beşeriyet tarihini derinden etkilemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte kentlerin nüfus lar ı
hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Kırdan kente hızlı bir göç hareketi başlamıştır.
Sanayileşmenin ilk ortaya çıktığı yer İngiltere’dir. Sanayileşme ile birlikte İngiltere’ nin
kentlerinde nüfus hızlı bir şekilde artmaya ve buna bağlı olarak barınma yerleri yetersiz kalmaya
başlamış, kentlerin alanları genişleyerek büyümüştür. Bu durum zamanla tüm Avrupa kentlerine
yayılmıştır (Karabey, 1980: 56).
Tablo 1: Sanayi Öncesi Kent ve Sanayi Sonrası Kentin Dönemsel Karşılaştırması
Sanayi Öncesi Kentler

Sanayi Sonrası Kentler

 Kapalı bir sınıf sistemi: İnsanların ancak
doğdukları sınıfın üyesi olabilmeleri
 Ekonomik gücün birkaç zengin aile veya
loncanın elinde oluşu
 Emeğin işbölümünün başlangıcı, yeni tür
malların yapılması ile ilgili oluşu
 Dinin sosyal normlara yaygın bir etkisinin
olması
 Fiyat ağırlık ve ölçülerde sınırlı standartlaşma
 Nüfusun cahil ve iletişimin sözel olması
 Eğitimin elit bir kitleye yönelik olması ve bu
kişilerin imtiyaz ve ayrıcalıklarına göre planlanıp
uygulanması

Kaynak: Sjoberg, 1960: 23-28’den akt. Erkan, 2002: 50.
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 Açık bir sınıf sistemi İnsanın toplum içindeki
yetenek ve başarılarıyla hareketlilik imkânın a
sahiptir.
 Açık rekabet sistemi
 Üretim mallarının
teknolojisindeki hızlı
ihtisaslaşma
 Laik anlayışıyla dinin etkisinin azalması
 Standartlaşmanın kanun ve geleneklerle
zorunlu hale gelmesi
 İletişimin
yaygınlığı ve kitle iletiş im
araçlarının kullanılması
 Eğitimin bütün kitleler de yaygın oluşu ve
eğitimin toplumsal düzeninin sağlamasındaki
etkinliği
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18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde kentleşme oranına bakıldığında 1900 senesinde
Almanya’da % 56, Fransa’da % 41, İsveç’te % 21,5, İngiltere’de % 49 iken Amerika Birleş ik
devletlerinde ise aynı yıllarda kentleşme oranı % 39,7dir (İsbir, 1991: 19).
Sanayi devrimi ile birlikte buharlı makinelerin ve doğanın gücünün üretime girmesiyle insan
gücüne olan ihtiyaç azalmaya ve az bir enerji ile daha çok verim elde edilerek kaliteli ürünler elde
edilmeye başlanmıştır. İnsanların çalışabileceği yeni iş dalları ortaya çıkmıştır. Sanayi sonrası
kentte yeni bir kavram olarak işçi sınıfı ortaya çıkmaya başlamıştır. Kentler fabrika çevrelerinde
kurulmuştur. Komşuluk ilişkileri zayıflamıştır. Doğuştan sahip olunan haklar yok olmaya yüz
tutmuştur. Eğitim toplumun tüm kesimini kapsar hale gelmeye başlamıştır. Toplum dinsel
kuramlardan uzaklaşarak daha laik kuramlarla yönetilmeye başlamıştır.
1.2.Kentleşmenin Nedenleri
Bireylerin kendi istekleri doğrultunda ya da zorunlu nedenlerden dolayı kırdan veya köyden göç
etmeleri ve bir merkez etrafında toplanmaları kentleşmeyi oluşturan önemli etkenlerden biridir.
Kentteki hizmet sektörü alanlarının gelişerek insanların o alanda yoğunlaşması, kentteki daha iyi
yaşam koşullarının benimsenmesi ve köy-kent arasındaki farklılıkların net olarak belirginleş mes i
kentleşmenin nedenlerini oluşturmaktadır. Bunların her biri, birbirini etkileyen etmenlerdir ve
ayırt etme gibi şansımız yoktur. Kentleşmeyi oluşturan nedenleri şu şekilde sıralamak mümkünd ür
(Keleş, 2013: 35): Ekonomik, sosyo-psikolojik, teknolojik ve siyasi nedenler.
Ekonomik nedenler başlığı altında kırsal alanda gerçekleştirilen yapısal yenilikler ve kentlerdeki
ekonomik etkinliklerin yarattığı fazla ürünlerin avantajları gösterilmektedir (Erkan, 2002: 67).
Ekonomik nedenler daha çok tarımdaki gelişmelere bağlıdır. Tarımda kullanılan teknolojinin
genişlemesiyle insana olan ihtiyaç azalmıştır (Yıldırım, 2004: 20). Dolayısıyla bireyler, kendine
yeni iş imkânları oluşturabilmek ve ailesini geçindirebilmek için şehre göç etmek zorunda kalmış
ve kent merkezleri çekici hale gelmiştir. Kentte yüksek gelir elde etme olanakları ise doğal olarak
fazladır.
Bir diğer neden ise kırsal alandaki toprakların kardeşler arasındaki bölüşülmesi veya miras yoluyla
kardeşler arasındaki parçalanmadır. Başka bir ifade ile toprağın bölüşülmesi sonucu eldeki
arazinin kişinin geçimini sağlayacak kadar olmamasıdır. Tarımda teknolojik aletlerin geliş me ye
etkisi olmasa bile bazı ailelerinin nüfusunun fazla olmasından dolayı ailede bazı kişiler işs iz
kalabilmektedirler (Yılmaz, 2005: 44-45). Köylerde eğitim, eğlence, sağlık ve ulaşım gibi
imkânların yetersiz olması da diğer bir nedendir.
Sosyo-psikolojik etmenler ise kent ile köy arasındaki yaşam farklılıklarını, yaşam düzeylerini ve
yaşam tarzlarını göstermede kullanılmaktadır. Burada bireyin kırsal alanlardan büyükşehirlere göç
etmesi, bir yükseliş, yüksek imkânlara ulaşma ve aşağılık duygusundan kurtulma olarak
görülmektedir. Bu yüzden kırsal alanda yaşayan birçok birey eğitim öğretimini tamamladık ta n
sonra ya da askerlik hizmetini yaptıktan sonra ilk iş olarak yaşadıkları kırsal alanlardan daha iyi
imkânlara sahip büyük kentlere göç etmeye çalışırlar (Keleş, 1976: 40). Kentlerin cezbedici imkân
ve olanakları önümüzdeki zamanlarda da bireyleri kendisine çekmeye devam edecektir. Avantajlı
durumdaki kentlerin çekici nitelikleri ön plana çıkmaktadır. Kentler, kırsal alana göre birçok
avantajlı niteliğe (eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence vb.) sahiptirler. Kentlerin özgür havası daha geniş
kesime hitap etmektedir. Kentlerin bu gibi nitelikleri kırsaldan kente göçü hızlandırmaktadır.
Kentleşme olgusuna yönelik çeşitli düzeylerde verilen kararlar her zaman etkili olmuştur. Bazı
siyasal kararlar, hukuk kuralları ve uluslararası ilişki düzeylerindeki kararlar kentleşmeyi
özendirici nitelikler taşıyabilmektedir.
Barınma,
gezme ve ticari yasakların kaldırılmas ı
kentleşme üzerinde etki yapmaktadır (Erkan, 2002: 72). Kimi kentlere siyasal yollarla başkent
statüsü verilmesi o ilin hızlı bir şekilde göç almasını sağlamıştır. Ankara’nın 1920’li yılla rda
başkent ilan edildikten sonra hızlı bir şekilde göç alması bunun tipik bir örneğidir.
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19. yüzyıldan sonra kırsal alanda meydana gelen tarımsal gelişmeler üretimi arttırırken insan
gücüne olan ihtiyacı azaltmış ve kırsal alandan kente göçü hızlandırmıştır. Teknolojinin geliş mes i
ile bir yerden başka bir yere üretilen ürünlerin hızlı ve kolay bir şekilde ulaşımı kolaylaşmıştır
(Holton, 1999: 130-131). Ulaşım ve iletişim alanındaki yeni gelişmeler kentleşmeyi her yönd en
etkileşmiştir. Ulaşım sıkıntısı nedeni ile az üretim yapan küçük firmalar, ulaşımın gelişmesi ile
daha çok ürün üreterek büyümüş ürünlerini her yere ulaştırarak büyük şirketler haline gelmişlerd ir.
İletişim bilgi, deneyim ve tekniklerin, bireylerin aralarında hızlı bir şekilde yayılmas ını
sağlamıştır.
1.3.Türkiye’de Kentleşme
Türkiye’deki kentleşme hareketleri diğer ülkelerden bazı farklılıklar taşımasına rağmen az
gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin kentleşme faaliyetlerine benzemektedir. Her ne kadar
gelişmiş sanayi ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin kentleşme süreçleri benzerlik gösterse de
Türkiye gibi ülkelerin kentleşme aşaması farklılık gösterebilmektedir (Özer, 2004: 28-29).
Tarihsel dönemlerde kentleşme süreçlerinde Anadolu’da çok kalabalık kentlerin var olduğu
bilinmektedir. Bizans Devleti’nin Anadolu’da yıkılmasıyla birlikte kentlerin nüfusu hızlı bir
şekilde azalmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti Anadolu’ya hâkim olduktan sonra İstanbul
haricinde 16. yüzyıla kadar diğer kentlerin kentleşmesini pek önemsememiştir. Osmanlı
Devleti’nin nüfusu 17. ve 18. yüzyıldan sonra gelişme göstermeye başlamıştır. Anadolu
kentlerinin nüfusu 17. ve 18. yüzyıldan sonra % 8-9’dan 19. yüzyılda % 25’lere yükselmiştir
(Tekeli ve Güloksöz, 1983: 1224). Osmanlı Devleti’nin yıkılması ile birlikte cumhuriyetin ilk
yıllarında kentleşme hızı düşük olmuştur.
Tablo 2: Kent ve Kır Nüfusu, Kent ve Kır Oranı (%) ve Kentli Nüfus Artış Hızı (%)
Yıllar

Kentsel Nüfus

Yüzde

Kırsal Nüfus

Yüzde

Nüfus Artış Hızı (%)

1927

3.305.879

24,22

10.342.391

75,78

1935

3.802.642

23,53

12.355.376

76,47

17,50

1940

4.346.249

24,39

13.474.701

75,61

26,72

1945

4.687.102

24,94

14.103.072

75,06

15,10

1950

5.244.337

25.04

15.702.851

74,96

22,47

-

Kaynak: www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=39, 2016.

Türkiye’de Marshall yardımları çerçevesinde tarımda makineleşme ile traktör sayısı artmış, 194855 arasında traktör sayısı % 30,8 yükselmiştir. 1948’de traktör sayısı 1750 iken 1957 ise bu rakam
44.144’e yükselmiştir (Toprak, 1988: 19-20). Bu sayede ekili dikili alan miktarı artmaya
başlamıştır. 1956’da yayınlanan bir rapora göre 1946-1950 yılları arasında Türkiye’de her on
köyün birine bir traktör düştüğü söylenmektedir. Traktör tarımsal verimliliği arttırmaktad ır.
Ancak, tarımsal aletler kırsal alanlarda yaklaşık olarak yarım düzine bireyi işsiz bırakmaktad ır.
Kısacası modern tarımsal aletler, insanların tarımsal alanları ekip biçmesini ve tarımsal verimliği
arttırırken köylerdeki birçok bireyi de işsiz bırakmaktadır (Özdemir, 2012: 4). Türkiye’de bu
dönemde fazla bir nüfus artışı olmamıştır. Buradaki nüfus artışını kırsal alanlardan yapılan
göçlerle değil de kentlerin kendi iç dinamikleri ile izah etmek mümkündür.
1950-1980 arası dönemi diğer dönemden ayıran önemli farklılık, bu dönem kentleşmede ki nüfus
artışının doğal yollarla değil de kırsal mekânlardan yapılan göçler ile oluşmasındandır. Tablodaki
sonuçlar bu görüşü kanıtlar niteliktedir (Işık, 2005: 62).
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Tablo 3: Kent ve Kır Nüfusu, Kent ve Kır Oranı (%) ve Kentli Nüfus Artış Hızı (‰) 1950-1980.
Yıllar

Kentsel nüfus

Yüzde %

Kırsal nüfus

Yüzde %

Kentli Nüfus Artış Hızı (%)

1950

5.244.337

25,04

15.702.851

74,96

22,47

1955

6.927.343

28,79

17.137.420

71,21

55,67

1960

8.859.731

31,92

18.895.089

68,21

49,21

1965

10.805.817

34,42

20.585.604

65,58

39,71

1970

13.961.101

38,45

21.914.075

61,55

47,33

1975

16.869.068

41,81

23.478.651

58,19

41,75

1980

19.645.007

43,91

25.091.950

56,09

30,47

Kaynak: www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=39, 2016.

Türkiye’de sanayileşme çabalarının yoğunluk kazandığı bu dönemde kentleşmenin istikrarlı bir
yükselişi vardır (Aydıner, 1995: 500). Bu dönemde Türkiye hızlı bir sanayileşme sürecine girmiş,
sanayi yatırımları yapılırken bölgeler arası dengesizlikler oluşmuştur. Yatırımlar daha çok Ankara,
İstanbul, İzmir, İskendurun, Adana, İzmit, Kocaeli, Mersin, Kayseri ve Eskişehir gibi kentlere
yapılmıştır. Göçler ise çoğunlukla bu şehirler etrafında yoğunlaşmaya başlamıştır.
Tablo 4: Kent ve Kır Nüfusu, Kent ve Kır Oranı (%) ve Kentli Nüfus Artış Hızı (‰)
Yıllar

Kentsel Nüfus

Yüzde

1980

19.645.007

1985

%

Kırsal Nüfus

Yüzde %

Toplam

43,91

25.091.950

56,09

44.736.957

26.865.757

53,03

23.798.701

46,97

50.664.458

1990

33.326.351

59,01

23.146.684

46,97

56.473.035

2000

44.066.274

64,90

23.797.653

35,10

67.863.927

2007

49.747.859

70,5

20.838.397

29,5

70.586.256

2012

58.448.431

77,3

17.178.953

22,7

75.627.384

2015

72.520.510

92,1

6.220.543

7,9

78.741.053

Nüfus

Kaynak: www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=39, 2016.

Türkiye, 1980’li yıllardan sonra ekonomide uygulamaya koyduğu farklı bir politikaya yönelmiştir.
Bu politika ile değişimin temeli olarak söyleyebileceğimiz “serbestleşme” çağına girilmiştir. Bu
dönemde de göçler bir kentten diğer kentlere doğru yönelmeye başlamıştır. Göçler, sanayis i
gelişmiş ve iş gücü oranı fazla olan kentlere doğru yapılmaktadır. 1985-90’lı yıllar arası en çok
göç alan iller Kocaeli, İstanbul ve Antalya’dır (Güçlü, 2002: 30-31).
2000’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin kentleşme düzeyine nüfus
bakımından yaklaşmış olduğunu görmekteyiz. Bu artışın nedeni ise kentlerdeki doğal nüfus artışı
değil de 1980’li yıllardan sonra kırsal alanlardan kentlere doğru yoğun bir göçün yaşanmasıd ır.
Göçler bölgeler arasında nüfus artışını da etkilemiştir. Marmara Bölgesi nüfus artışının en yoğun
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olduğu yer iken Karadeniz Bölgesi ise en az yaşandığı yerdir. Marmara Bölgesi doğurganlık oranın
en az yaşandığı bölge iken nüfus artış hızının en yoğun olduğu yerdir. Bunun nedeni ise Marmara
Bölgesi’nin almış olduğu yoğun göçlerdir (Erkan, 2002: 87).
1.3.1.Türkiye’de Kentleşme Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar
Kentleşme Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra hız kazanmış, hızlı kentleşme sonucunda da
birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde hızlı kentleşmenin meydana getirdiği sonuçlar
tartışma konusu olmuştur. Kentleşme ile birlikte işsizlik, alt yapı sorunları, arsa sorunları, sektörler
arası dengesizlik, konut ve barınma gibi problemler meydana gelmiştir.
Kentlerde göç edenlerin kuşkusuz ki karşılaştıkları en temel sorun işsizlik ve geçim sorunudur.
Kırsal alandan göç eden bireylerin aslında en önemli sorunu işsizlik olmasının temel nedeni ise
geleneksel veya tarımsal uğraşlarla uğraşmış bireylerin kendi yaşam alanlarını terk edip kente göç
ederek bilmediği ve daha önce çalışmadığı iş kollarına (sanayi, hizmet sektörü) yönelerek nitelik
gerektiren işleri yapmaya çalışmasıdır. Kentteki iş imkânlarının sınırlı ve nitelik gerektiren işler
olması, ilk başlarda kırdan kente göç eden bireyleri zor durumda bırakmaktadır.
Kentlere göç eden bireylerin işsizlik sorunundan sonra en önemli problemi konuttur. Kentlere göç
eden bireyler ilk aşamada genellikle ekonomik problemlerden dolayı kiracı olmakta veya
akrabanın yanına yerleşmekte sonrasında ise ya kendileri ev yapmakta veya satın almaktadır lar.
1950’li yıllarda ev yapan ve satın alan aileler veya bireyler daha fazla iken 1970’li yıllardan sonra
arsaların tükenmesi ve fiyatlarının pahalanması ile birlikte ev yapma imkânları zorlaşma ya
başlamıştır. Genellikte 1950 yıllarda yapılan ev tipi gecekondudur.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kentleşme çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği için kentlerde
yaşayan insan miktarı çok hızlı bir artış göstermiştir. Kentler, kent fonksiyonlarında n
uzaklaşmaya, aşırı nüfus yığılmalarının ortaya çıktığı ve bir takım çevresel sorunlarının olduğu
mekânlar haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenle kentin temel fonksiyonları olan su, gaz,
kanalizasyon, elektrik, haberleşme ve yol gibi hizmetleri yerine getirmek için ciddi sorunlar la
karşılaşılmaktadır (Özer, 2004: 68-79).
2.Göç Olgusuna İlişkin Kavramsal Analiz
İnsanlar tarih boyunca barınmak ve kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmak için bir yerden
başka bir yere sürekli olarak yer değiştirmişlerdir. İnsanlar bazen yaşadığı yerin olumsuz iklim
şartları bazen savaşlar bazen de hastalıklar ve baskılar gibi nedenlerle yaşam alanlarından
uzaklaşarak göç etmek zorunda kalmışlardır (Güreşçi, 2011: 107).
Günümüzde göçle ilgili olarak birçok bilimsel araştırma ve tanımlama yapılmıştır. Göç Yalçın’a
göre “ekonomik, siyasi, ekolojik veya bireysel nedenlerle bir yerden başka bir yere yapılan ve kısa,
orta veya uzun vadeli geriye dönüş veya sürekli yerleşim hedefi güden coğrafik ve toplumsal bir
yer değiştirme hareketidir” (Yalçın, 2004: 13). Başka bir tanımlamaya göre göç; insanlar ın
yaşamlarının bir bölümünü veya tamamını devam etmek için bir yerleşim alanından başka bir
yerleşim (köy, kent, kasaba) alanına yer değiştirme sürecidir (Üner, 1972: 77). Göç, kişiler in
kendilerine özgü sorunlarla bir mekânsal alandan başka bir mekânsal alana taşınmasıdır.
Göç; “insanların ikametlerini değiştirmek amacıyla bir yerden başka bir yere hareket etmesidir ”
(Bahar, 2009: 260). Bir başka tanıma göre ise göç, “bireylerin coğrafi olarak bulunduğu yerden
ayrılarak yerleşmek amacıyla başka bir yere gitmesidir” (Çelik, 2007: 88). Göç ile ilgili yapılan
her bir farklı tanımlamada genel olarak yer değiştirme eylemi, mesafe ve zaman kavramları ön
plana çıkmaktadır. Bu kavramlar çerçevesinde bir tanımlama yapacak olursak göç; kişilerin veya
toplulukların birtakım nedenlerden dolayı yaşadıkları alanları terk ederek kısa mesafeli veya uzun
mesafeli olarak yapmış oldukları taşınma faaliyetidir.
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2.1.Göç Çeşitleri ve Türkiye’de Göç Hareketleri
Göç olgusu her ülkede aynı şekilde olmamakla birlikte aynı şekilde değerlendirilmektedir. Göç
olgusunda yer, zaman ve mekân önemli kavramlardır. Göç, kendi içerisinde ikiye ayrılmıştır.
Bunlar dış ve iç göçtür. İç göçler kendi içerisinde mevsimlik, gönüllü, zorunlu, emek ve sürekli
göçler, dış göçler ise beyin, mübadele ve işçi göçleri olarak sınıflandırılmaktadır.
2.1.1.Türkiye’de Dış Göç Hareketleri
Dış göç, kişilerin ekonomik, siyasi, zorunlu, sosyal ve eğitim amaçlı olarak kendi istekler i
doğrultusunda bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesine denilmektedir. Türkiye’de dış göç
1923’te Yunanistan ile imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile başlamıştır. Bu anlaşma sonucunda
Yunanistan’da yaşayan Türkler ile Türkiye’de yaşayan Rumlar karşılıklı olarak mübadele
edilmiştir. Türkiye’de 1960’lı yıllara kadar yapılan dış göçler genel olarak gayrimüslimle rde n
oluşmaktadır. Bu durum gerek siyasi gerek ise kültürel nedenlerden kaynaklanmaktadır (Akan ve
Arslan, 2008: 10).
II. Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa ve Amerika hızlı sanayileşme sürecine girmiş, artan iş gücü
talebini kendi içerişinde karşılayamamış ve dış ülkelerden işçi almaya başlamışlardır. Bu ülkeler
ilk başta İtalya, Yunanistan ve Yugoslavya’dan işçi almaya başlamış, bunlardan talebi
karşılayamayınca Türkiye’ye yönelmişlerdir. Türkiye’den ilk işçi talebinde 1960’lı yıllar ın
başında Almanya bulunmuştur 1983 yılına kadar Avrupa’ya göç eden kişi sayısı 1.015.544’e
ulaşmıştır (Tezcan, 2000: 1-2).
1973 petrol krizi sonrası petrol fiyatlarındaki artış Ortadoğu ülkelerini ekonomik olarak olumlu
yönde etkilemiş, Ortadoğu ülkeleri kalkınma için hızlı bir atılım başlatmışlardır. Bu ülkelerde
nitelikli insan gücü az olduğu için yabancı ülkelerden kaynak arayışına girmişlerdir. İlk
yöneldikleri ülkeler ise Uzakdoğu ülkeleri, ABD, Batılı ülkeler ve Türkiye’dir. Türkiye’den ilk
işçi talebinde bulunan ülkeler 1977 yılında Suudi Arabistan, Afganistan, Irak, Kuveyt ve İran’dır.
Balkanlar ve Ortadoğu’daki iç karışıklıklar, rejim değişiklikleri, yönetim baskıları, terör olaylar ı
ve silahlı çatışmalar gibi faktörler burada yaşayan insanların göç etmesine neden olmuştur.
Türkiye’ye ilk göçler, 1923-1938 yılları arasında Romanya’dan olmuştur. İkinci bir göç dalgası
ise Romanya’dan İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. 1939-60 yıllarda ise 7.631 kişi
iskânlı ve zorunlu olarak göç etmiştir (Sarınay, 2011: 361). Bu tür nedenlerden dolayı Türkiye’ ye
göç eden ülkelerden bazıları ise Bulgaristan, Afganistan ve Suriye’dir.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler Osmanlı Devleti döneminde de cumhuriyet döneminde de
devam etmiştir. Balkan Harbi sonrasında 1912-1913 yılları arasında Batı Trakya’dan 200.000,
Makedonya’dan 240.000 Türk göç etmiştir. Cumhuriyet döneminde ise 1925 yılında Türk-Bulgar
ikame sözleşmesi kapsamında göç eden kişi sayısı 198.688’dir (Geçikli, 2016: 12-13).
Afganistan’dan 1982 yılında 1006 aile yani 4163 göçmen gelmiştir. Bunlar İç Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kırsal ve kentsel alanlarına yerleştirilmişlerdir. Afganista nlı
göçmenlere 2641 sayılı özel yasa ile ülkemize yerleşme izni verilmiştir. Genellikle de Tokat,
Şanlıurfa, Gaziantep, Van ve Kayseri civarlarına yerleştirilmişlerdir (www.balgoc.org.tr, 2017).
Türkiye’ye göç eden Suriyeli vatandaşlar ise ülke içerisinde iç karışıklıklardan dolayı göç etmek
zorunda kalmışlardır. 1923-1997’li yıllar arasında yaklaşık olarak 1,6 milyon kişi Türkiye’ye göç
etmiştir. 2011’de meydana gelen ülke krizi sonucunda da Suriye’den göçler olmuştur
(www.posta.com.tr, 2017).
2017 yılı itibariyle 5,5 milyon Türk vatandaşı Türkiye dışında yaşamaktadır. Bunun 4,6 milyo nu
Batı Avrupa’da ülkelerinde geriye kalanları ise Amerika, Asya, Ortadoğu ve Avustralya ’da
yaşamaktadır. Göçler beraberinde Avrupa ülkelerinde sorunları da meydana getirmiştir. Bunlar
yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi ve ayrımcılık gibi sorunlardır. Göç edenlerin bazıları işçi
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olarak çalışmakta bazıları ise doktor, mühendis, akademisyen, politikacı ve sporcu olarak
yaşamlarını devam ettirmektedirler (www.mfa.gov.tr, 2017).
2.1.2.Türkiye’de İç Göç Hareketleri
Türkiye’de iç göç hareketleri 1950’li yıllardan sonra başlamıştır. Bu dönemde ulusal kalkınma
politikalarının yerine serbest liberal politikalar benimsenmiştir. Devlet sonraki süreçte ise liberal
politikalara yönelik olarak kamu kesimini üretimden çekerek küçülmeye yani özelleştir me ye
yönelmiş (Peker vd.,1997: 1) böylece liberal ekonomi sistemine geçiş sağlanmıştır.
Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra tarımda teknolojik gelişmeler hız göstermiş, üretim artmış, yeni
kara yolları, barajlar, köprüler, limanlar, hidroelektrik santralleri ve endüstri bölgeler i
kurulmuştur. Böylece birçok farklı iş ortamları oluşturulmuştur. 1950’li ve 1960’lı dönemlerde ise
Marshall yardımları neticesinde tarımdaki teknolojik gelişmeler ile buna bağlı olarak insanlar ın
işsiz kalması, toprak verimsizliği ve bayındırlık gibi hizmetlerin artması (Çelik ve Güven, 2014:
46-47) ile insanlar gelişmiş bölgelere doğru göç etmişlerdir.
1980’den günümüze kadar olan ki dönemde ise Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde artan terör
olayları ve şiddetli çarpışmalar sonucunda, bu bölgelerden Batı bölgelerine doğru yoğun göçler
gerçekleşmiştir. 1980 sonrası göçü tetikleyen olaylardan biride tarımda ve hayvancılık ta
benimsenen politikaların değişmesiyle Türkiye’nin hayvancılıkta Avrupa’nın birinci ülkesi iken
bu konumunu kaybetmesidir. Bunun nedeni ise tarımsal ve hayvansal desteklerin kesilmesi ve
tarıma bağlı sanayi alanlarının özel sektörlere devredilmesidir. Bunun gibi etmenler kırsal alandan
kentsel alanlara doğru göçü tetiklemiştir. 1980’li yıllardan itibaren sanayi yatırımları artmış,
ulaşım gelişmiş, özelleştirmeye gidilmiş, imar yatırımları büyümüş ve KOBİ’ler kurulmuş
dolayısıyla bunlar göçü hızlandıran etmenler olmuştur (Özdemir, 2012: 7-10).
1980’li ve 2000’li yıllardan sonra TÜİK nüfus sayımlarına göre iç göçler Doğu ve Güneydoğu
Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nden batı bölgelerinin sanayisi gelişmiş yerlerine doğru
gerçekleşmiştir (Çelik ve Murat, 2014: 47). 2001 yıllardan itibaren Güçlü Ekonomiye Geçiş
politikası ile tarımda destek fiyatları kaldırılarak yeni bir sisteme geçiş yapılmıştır. Buna göre
tarıma doğrudan destekler verilmiş Ziraat Bankası tarıma yönelik krediler vermeye başlamış ancak
istenilen sonuçlara ulaşılamamış ve tarımsal üretim dalgalı bir seyir haline gelmiştir (Cengiz ve
Baydur, 2010: 87-88).
Türkiye’deki iç göçler çoğunlukla ekonomik açıdan iyi ve sanayisi gelişmiş bölgelere doğru
gerçekleşirken göçlerin yönü yıllara göre farklılık göstermiştir. Hükümetler tarafından göçlerin
yönünü değiştirmek için zamanla değişen politikalar benimsenmiştir. Bu politikalar kapsamında
GAP, DOKAP ve ZBK gibi projeler oluşturulmuştur. 1950’li yıllarda yapılan nüfus sayımlar ında
kent nüfusu % 25 iken 1980’li yıllarda yapılan nüfus sayımlarında bu rakam % 44’lere, 1990
sayımlarında % 59’lara, 2000’li yıllarda ise % 70’lere yükselmiştir. 1985 ve 1995’li yıllarda terör
olaylarının etkisi ile Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Diyarbakır ’da n
yaklaşık olarak 4 milyon kişi Kocaeli, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Antalya ve Eskişehir gibi
kentlere göç etmek zorunda kalmıştır (Saltik, 2000: 2-3).
2000-2011 yılları arasında Demografi ve Konut Araştırmaları istatistikilerine göre Türkiye’de iç
göç nedenlerinin ilk dört sırasından birincisini % 41,5 oranı ile hane sakinlerinden birinden
kaynaklanan göç, ikincisini % 22,6 oranı ile eğitim nedeniyle yapılan göç, üçüncüsünü % 23,7 ile
atanma veya tayin olma yoluyla ya da iş değişikliği nedenleri ile yapılan göç ve son olarak ise %
12,2 oranı ile işsizlik nedeni ile iş arama ve bulma oluşturmaktadır (Güler vd., 2015: 42).
Türkiye’de 2015- 2016’lı yıllar itibariyle iller arası yer değiştiren kişi sayısı 2.619.403 kişidir.
Yine rakamsal olarak en çok göç alan ve göç veren il İstanbul olmuştur (www.tuik.gov.tr, 2017).
Türkiye’de 2010 yılı itibariyle 1.985.917 kişi iller arası göç etmiştir. Bu göç hareketinin % 17’si
İstanbul’a, % 10,1’i Akdeniz Bölgesi’ne, % 9,2’si ise Batı Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeler ine
gerçekleşmiştir. Burada en az göç veren bölge ise % 4,5 oranı ile Marmara Bölgesi’dir. En fazla
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göç veren bölge ise sırasıyla Batı Karadeniz, Orta ve Kuzey Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve
Doğu Karadeniz bölgeleridir (gen.tobb.org.tr/, 2017).
2.2.Türkiye’de Göç Hareketlerinin Kentleşme Üzerine Etkisi
Kırsal alandan kentsel alanlara yapılan göçler ile birlikte kentlerde yeterli sayıda konut ve iş
alanları olmadığı için zaman içerisinde kentler olumsuz yönde etkilenmeye başlamış ve bir takım
sorunlar meydana gelmiştir. Türkiye’de göçler ile birlikte kentleşme hızı artış göstermiş, kent
çevresindeki sanayi sektörlerinin kentler ile birlikte aynı zamanda gelişememesi de kentleşmeyi
olumsuz etkilemiştir (Özdemir, 2012: 11-12). Göçler, kentleşme hızını etkileyen en temel
faktörlerden biri olmakla birlikte kentleşmenin olumsuzluklarını da beraberinde getirmektedir.
Göç eylemi ile birlikte göç edilen yerden nüfusun aktif çalışan kısmı göç ederken göç eden kişinin
aynı zamanda iktisadi kaynakları beraberinde götürmesi göç veren yeri olumsuz etkilemekted ir.
Bundan dolayı da göç edilen yerde nüfus üretici değil de tüketici haline gelmekte ve zaman
içerisinde göç veren yerlerde üretim azaldığı için buralar pazar yeri haline gelmektedir. Bir başka
sorun ise göç ile birlikte okuyan, genç ve dinamik kişilerin göç etmesi ile kırsal alanlarda ki
nüfusun demografik yapısının bozulması ve göç veren yerde daha çok yaşlı insanların kalmasıd ır.
Bu nedenden dolayı göç veren yerler gelişmişlik olarak diğer bölgelerden geri kalmakta ve daha
az gelişme göstermektedirler (Şen, 2014: 243-244).
Türkiye’de göçler Doğu-Batı eksenlidir. Göçler çoğunlukla kırsal alandan kentlere doğru
yapılmaktadır. Türkiye’de kırsal alandan kentlere doğru göçler sonucunda göç edilen yerde
göçmenlere yetecek kadar kaynak olmaması, göç edilen şehirde bir takım sorunlar meydana
getirmiştir. Kira ve arsa fiyatlarındaki artışlar, gecekondulaşma, işsizlik ve nüfus artışı, kentsel suç
artışı, ulaşım alt yapı sorunu ve il sınırların genişletilmesi bu sorunların başlıcalarıdır.
Gecekondu, hızlı ve düzensiz şehirleşmenin olduğu bölgelerde kısa sürede yapılabilen, alt yapısı
yetersiz, tek katlı, kaçak veya tapulu konut tipidir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı
kentleşme sonucunda kent merkezlerinde göç edenlerin sayısının konut sayısından fazla olması
nedeniyle barınma ihtiyacını karşılayabilmek için göç edenler bu yapıları yapmak zorunda
kalmışlardır (Öztürk ve Altuntepe, 2008: 1601-1602). Göç edenler, gecekondu yaparak sadece
barınma sorununu halletmemişlerdir. Aynı zamanda gecekonduları yatırım aracı olarak
kullanmışlar ve bu şekilde servet biriktirme yoluna gitmişlerdir. Bu yapılar kiraya verilme ye
başlanınca da gecekondu sayısı gün geçtikçe artmış, 1940’lı yıllarda büyük kentlerdeki gecekondu
sayısı 30 bin, 1960’da 240 bin, 1983’de 1,5 milyon ve 1990’lı yılda ise 1,750 milyon gibi
rakamlara ulaşmıştır (Özdemir, 2012: 10-11).
Türkiye’de iç göçlerin en önemli nedenlerinden biri işsizliktir. İnsanlar daha iyi yaşam
koşullarında hayatlarını devam ettirebilmek için göç ederler. Türkiye’de iç göç hareketler i,
özellikle 1950’li yıllardan sonra kırsal alandaki modern tarımsal yöntemlerin kullanılması ile insan
gücüne olan ihtiyaç azalması neticesinde hızlanmıştır (Özdemir, 2012: 4). Kentlerde sanayi
faaliyetlerinin gelişmesi insanlara yeni iş imkânları sunmuş, kentler kırsal alanlara göre çekici hale
gelmeye başlamıştır. Ancak, kırsal alandan kente göç eden bireyler, kentlerde çalışabilecek kadar
iş deneyimine ve bilgisine sahip olmadığı için iş bulmakta zorlanmaktadırlar. 1950’li yılla rda
istihdam edilenlerin % 84,8’ü tarım sektöründe, % 6,8’i hizmet sektöründe, % 8,4’ü sanayi
sektöründe çalışmaktayken (Bahar ve Bingöl, 2010: 26) 2016 yılı itibariyle istihdam oranları %
18,3 tarım sektöründe, % 20,2 sanayi sektöründe, % 6,7 inşaat sektöründe ve % 54,8 hizme t
sektöründe olmak üzere dağılmıştır (www.tuik.gov.tr, 2017).
Kentlerde hızlı sanayileşme ile birlikte meydana gelen nüfus artışı suç oranlarının artmasına neden
olmaktadır. Suç oranları, kentlerde ki nüfus artışı sonucunda artış göstermektedir. Kentlerdeki suç
oranlarının artmasının diğer nedenleri ise sağlıksız kentleşme, işsizlik, yoksulluk, eğitim
seviyesinin düşük olması ve kamu hizmetlerinin yetersizliğidir Kentleşme oranı en fazla olan
illerde 2000 yılı itibariyle 5000 kişiye düşen suç oranları sırasıyla İstanbul’da 67, Ankara’da 58,
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İzmir’de 50, Eskişehir’de 54 ve Gaziantep’te 75’tir (Karasu, 2008: 264). Suç ve göç arasında ilişk i
kurulmasının en önemli nedenleri ise uyum sorunu ve aile bağlarının kopmasıdır.
Göç edilen mekânsal alanlarda yeterli sayıda konutun olmaması veya konut fiyatlarının pahalı
olması insanları o kentin çevresindeki arazilerde kendi konut ihtiyacını karşılayabilecek kaçak
yapılaşma ve gecekondu gibi yapılara yöneltmiştir (Ergun, 2011: 38). Kaçak yapıların bulund uğu
alanlarda alt yapı hizmetleri, atık su hatları, içme suyu hatları, yağmur suyu toplama hattı, elektrik
hatları ve doğalgaz boru hatları gibi hizmetler tam olarak verilemediği için çevre sorunları ortaya
çıkmaktadır. Bu sorunlar yağmurun yağması durumunda sel veya heyelan gibi felaketlere neden
olmakta elektrik veya sular ara ara kesilmektedir. Bu gibi sorunlar can veya mal kaybına neden
olmaktadır. Bunun haricinde içme suyu hatlarının temiz olmaması da sağlık sorunlarına neden
olabilmektedir (www.csb.gov.tr, 2017).
Kentsel nüfusun artması ile birlikte var olan konutların yetersizliği ve kentsel dönüşümün tam
olarak uygulanamaması gibi nedenlerden dolayı yeni alanlar imara ve konut yapımına açılmıştır.
Yeni alanların imara açılması ile birlikte doğal alanlar ve tarım arazileri de yok olmaya başlamıştır.
3.Göçün Kütahya’daki Kentleşme Üzerine Etkisi
3.1.Kütahya Hakkında Genel Bilgi
İç Batı Ege’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kütahya’nın kuruluşu tam olarak
bilinmemekle birlikte sırasıyla Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Persler ve Bizans İmparatorluğu
daha sonra ise Şelçuklu Devleti, Germiyan Devleti ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu’ nun
hâkimiyeti altına girmiştir. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için tarihi ve kültüre l
zenginlikleri bulunmaktadır (www.kutahya_net, 2017). Kütahya 1429 yılında Germiyanoğlu II.
Yakup’un ölümü ve vasiyeti ile Osmanlı topraklarına katılmıştır (Bozkurt, 2011: 295).
Kütahya’ya Osmanlı Devleti döneminde çeşme, köprü, medrese, hamam ve han gibi birçok mimar i
yapı yapılmıştır. Kütahya’da Kurtuluş Savaşı döneminde Dumlupınar mücadeleleri verilmiştir.
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözü buradaki mücadelede söylenmiştir
(www.kutahya.gov.tr, 2017). Kütahya Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ile birlikte 8 Ekim
1923’de il olmuştur (www.kutahya.bel.tr, 2017).
Kütahya ili arazilerinin %53’ü ormanlık alanlardan oluşurken tarım arazileri ilin %34’nü
oluşturmaktadır. Kütahya’da kırsal kesimde yaşayanların başlıca geçim kaynakları tarım ve
hayvancılıktır. Başlıca yeraltı zenginlikleri linyit, borasit, alümit, manyezit, krom, demir ve
gümüştür. Kütahya’nın en önemli sanayi kolunu porselen, çini ve seramik oluşturmaktad ır.
Bunların haricinde çok önemli yeraltı sıcak su kaynaklarına sahip olduğundan buna bağlı olarak
ilde termal tesisler kurulmuştur (www.kutahya.yerelnet.org.tr, 2017).
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 1927 yılından günümüze Türkiye’nin nüfusu yaklaşık
olarak altı kat artış göstermişken aynı dönemde Kütahya’nın nüfusu sadece 1,88 kat artış
gösterebilmiştir. Kütahya’nın nüfusu Türkiye’nin nüfusuna göre oransal olarak artmamış, sürekli
azalmıştır. Kütahya’nın nüfusu 1950-1960 arası hariç 1927-2000’li yıllar arasında sürekli olarak
artış göstererek yükselmiş, 2000’li yıllardan sonra ise azalmaya başlamıştır. Türkiye nüfus una
oranla en fazla artışın olduğu yıl 1927 yılı iken en az düşük olduğu yıl ise 2010 yılıdır.
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Tablo 5: Yıllara Göre Kütahya Nüfusunun Türkiye Nüfusuna Göre Oranı
Yıllar

Kütahya

Türkiye

Kütahya Nüfusunun Türkiye nüfusuna Oranı %

1927

303.641

13.648,270

2,22

1935

347.682

16.158.018

2,15

1940

359.890

17.820.950

2,02

1950

422.815

20.947.188

2,02

1960

367.753

27.754.820

1,32

1970

439.967

35.605.176

1,24

1980

497.089

44.736.957

1,11

1990

578.020

56.473.035

1,02

2000

656.903

67.803.957

0,97

2010

590.496

73.722.988

0,80

2016

573.642

79.814.871

1,39

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/kutahya_icdr2011(1).pdf/, 2017.

Kütahya’da 2016 yılı itibariyle km²’ye düşen insan sayısı 48’dir. Kütahya’nın toplamda 12 ilçesi
bulunmaktadır. Bunlar Tavşanlı, Emet, Simav, Domaniç, Şaphane, Dumlupınar, Aslanapa,
Çavdarhisar, Hisarcık, Altıntaş, Pazarlar ve Gediz’dir. Merkez ilçe haricinde en kalabalık ilçesi
Tavşanlı, nüfusu en az olan ilçe ise Dumlupınar’dır (www.nufusu.com, 2017). Kütahya’nın
toplamda köy sayısı 550, belde sayısı ise 27’dir ( www.kutahya.yerelnet.org.tr).
Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra gerçekleşen sanayileşme hareketi ile birlikte Kütahya’da hızlı
bir kentleşme sürecine girmiştir. 1970’li yıllarda Gediz ilçesinde meydana gelen depremde
Kütahya’dan Batı Avrupa ülkelerine ve sanayisi gelişmiş kentlere göçler gerçekleşmiştir. Kütahya
gelişmiş illere göç verirken en çok göç aldığı iller ise Konya, Afyon ve Balıkesir’dir. Kütahya
ilinin en çok göç aldığı ve göç verdiği yaş oranları ise 25-29 yaş grupları arasındadır
(www.csb.gov.tr, 2017).
3.2.Araştırmanın Metodolojisi
Bu araştırmada verilerin çözümü ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme
yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yöntemi önceden hazırlanmış bir amaca ulaşmak için soru
yöneltme ve cevaplama şekline dayalı, karşılıklı diyaloglarla sürdürülen bir iletişim sürecidir.
Görüşme yapılmadan önce araştırmanın hedefine yönelik tümdengelim yöntemi ile açık uçlu
sorular hazırlanarak araştırma geliştirilir (Mucan vd., 2016: 64-65). Görüşme sorularının
hazırlanması için Kütahya ile ilgili olarak çeşitli makaleler, gazete haberleri ve yetkili makamlar ın
siteleri gözden geçirilerek sorulacak sorular hazırlanmıştır. Bu hazırlıklar neticesinde Kütahya
ilinde bulunan çeşitli kurumların yetkili kişileri ile görüşmeler yapılmıştır.
3.2.1.Araştırmanın Problemi ve Amacı
Günümüzde insanların göç etmesine neden olan birçok faktör vardır. Bu faktörler ekonomik,
siyasi, teknolojik ve sosyo-psikolojik faktörlerdir. Türkiye’de göç ve kentleşme hızı oranları ile
birlikte 1950’li yıllardan itibaren her geçen yıl kent nüfusu kırsal nüfusa oranla sürekli olarak artış
göstermiştir. Kütahya’nın son yıllarda vermiş olduğu göç oranlarının fazla olması nedeniyle
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göçlerin Kütahya ilinde nasıl bir etki bıraktığı araştırmaya gerek duyulmuştur. Kütahya’da göçün
kentleşme üzerindeki etkileri söz konusudur. Kütahya, genelinde göç verirken merkez ilçenin
nüfusu her geçen yıl artmaktadır. Bu artışlar merkez ilçede de kentleşme açısından sorunlara neden
olmuştur. Bu araştırma ile göçün kentleşme üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmaktad ır.
Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlarla özellikle; Kütahya’dan yapılan göçlerin en önemli
nedeninin işsizlik olup olmadığı, Kütahya’nın vermiş olduğu göçler sonucunda nüfus un
demografik yapısında bozulmaların olup olmadığı, Kütahya’nın almış olduğu dış göçler
sonucunda suç oranlarının ve sağlık sorunlarının artış gösterip göstermediği, Kütahya’da göçü
engellemeye yönelik çalışmaların olup olmadığı, Kütahya’da alınan ve verilen göçlerin sonucunda
kira ve arsa fiyatlarında artış olup olmadığı, Kütahya’nın almış ve vermiş olduğu göçler sonucunda
il sınırlarında yeni alanların imara açılıp açılmadığı ve Kütahya’nın almış olduğu göçler sonucunda
bir yerleşme politikası güdülüp güdülmediğine dair literatür de de yeterli bir çalışmanın
bulunmamasından dolayı bu alana katkı sağlayacağı umulmaktadır.
3.2.2.Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırma göçün kentleşme üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için Kütahya merkez ilçe
örneği ile sınırlandırılmıştır. Görüşmeler merkez ilçe kurumlarının yetkili kişileri ile yapılacaktı r.
Bu araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. İlişkisel araştırma modelinde iki veya
daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varlığı veya derecesi belirlenmeye çalışılır. Bilimde
araştırma türleri üç ayrı kategoride sınıflandırılmıştır Bu araştırma türleri şunlard ır
(www.oguzcetin.gen.tr, 2017):
 Temel ve uygulamalı araştırmalar
 Niceliksel ve niteliksel araştırmalar
 Keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı ve değerlendirme araştırmalarıdır.
Bu araştırma niceliksel ve niteliksel araştırmalardan, niteliksel araştırma türüne girmekted ir.
Niteliksel araştırmalar daha çok soyut kaynaklıdır. Bu araştırmalar kişinin yazdıklar ını,
söylediklerini veya gözlenen davranışlarını temel veri kaynağı olarak ele alır. Bu araştırma lar,
ilişkilerin anlamını ve türünü keşfetmek için gözlemlerin sayısal olmayan bir biçimde incelenmes i
ve yorumlanması şeklindedir (Karataş, 2015: 63-66). Nitel araştırmada en yaygın olarak üç tür
bilgi toplama yöntemi vardır. Görüşme, gözlem ve yazılı dokümanların incelenmesi. Bu araştırma
görüşme yöntemine girmektedir. Görüşme yöntemini kullanılan aracın özelliğine göre açık uçlu
ve yapılandırılmış, araştırmacının pozisyonuna göre katılımcı ve katılımcı olmayan gibi alt
kategorilere ayırmak mümkündür. Bu çalışmada açık uçlu sorular kategorisi kullanılacaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 171-186).
Araştırmada, göçün kentleşme üzerindeki rolünü Kütahya ili merkez ilçe örneğinden hareketle
belirlemek için olgusal veriler toplanmaya çalışılacaktır. İlgili kurumlarla görüşmeler yapılacaktır.
Görüşmeler de, önceden hazırlanmış sorular sorularak soru cevap şeklinde ilerlenecektir. Veriler,
görüşme sırasında not tutma, görüşme sonrasında not tutma ya da izin verilmesi halinde ses
kayıtları alınarak toplanacaktır.
Görüşme yoluyla elde edilen verilerin analizinde sorulan açık uçlu sorular ve alınan cevaplar için
kodlama tekniği (Çerçi, 2015: 191-192) kullanılmıştır. (S-1, S-2, S-3…S-19): Araştırmac ı
tarafından yöneltilen soruların numaralarıdır. (K-1, K-2, K-3…K-11): Görüşmeye katılan
kurumların, görüşme amacına ilişkin ifadelerinin kodlarını göstermektedir. Araştırma sonucunda
görüşmelerden elde edilen veriler, araştırmanın sonuç ve değerlendirme kısmında yer alacaktır.
4.Sonuç ve Değerlendirme
Kütahya merkez ilçe, kentin nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranı en yüksek olan ilçesidir. Bu
durumun temel nedeni Kütahya merkezin sosyoekonomik imkânlarının diğer ilçelere oranla daha
güçlü olmasıdır. Kütahya’da merkez nüfus son yıllarda arttığından ilde bir takım sorunlar da ortaya
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çıkmıştır. Bu sorunlar işsizliğin artması, kentsel mekânın (il sınırlarının) genişlemesi, dilenc ilik
olaylarının artması, suç oranlarının yükselmesi, sağlık sorunlarındaki artışlar, çarpık kentleşme,
gecekondulaşma ve kira ile arsa fiyatlarındaki artışlardır. Göçlerin Kütahya merkezde kentleşmeyi
nasıl etkilediğine dair sorulara cevap bulabilmek için ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmış ve
aşağıdaki sıralanan sonuçlara ulaşılmıştır:
Şekil 1: Görüşme Kayıtlarının Sonucuna Göre Elde Edilen Bulgular

Kütahya merkezin son yıllarda almış olduğu göçler ile birlikte kentsel mekânda genişle me
olmuştur. Kütahya merkezin nüfusu çok fazla artış göstermemesine rağmen yeni tarım alanları ve
doğal alanlar imara açılıp konut yapımına gidilmiştir. Tarım alanları ve doğal alanlar yok
edilmiştir. Bu bölgelere örnek verecek olursak son yıllarda İnköy civarı, Bölcek çevresi ve
Parmakören sırtları imara açılmıştır. Kütahya’da kentsel dönüşüm yapılmasına rağmen bazı yerler
anıtlar kurulu tarafından sit alanı ilan edildiğinden bu alanlara konut yapılamamaktadır. İlde birçok
eski ve yıkılmaya yüz tutmuş bina varken bunlar yıkılamadığından yerlerine yeni bina
yapılamamaktadır. Bundan dolayı da kentsel mekân genişlemek zorunda kalmıştır.

Andız Geven Yerleşik
Nazır Alan Planı (2012)

Çalca Çevresi Nazır İmar
Planı (2012)

Kirazpınar Ş.S
Dumlupınar Yerleşke
Alanı (2013)

Siner Alanyunt Ağaçköy
İmar Plan Alanı(2014)

Sofu Okçu Güveççi Nazır
İmar Planı (2015)

27 ha

74 ha

585 ha

55 ha

200ha

50 ha

200 ha

115 ha

8000

9700

156.000

6800

48.000

10.000

50.000

23.000

(2011)

Uydu Kent Doğu Bölgesi
Nazır İmar Planı

Plan Projeksiyon
Nüfusu

Parmakören Mahallesi
IV. Toplu Konut Alanı
Nazım İmar Planı (2010)

Projenin Alan
Büyüklüğü

Parmakören Mevkii
Toplu Konut Alanı İmar
Planı (2008)

Yıl

Mahalle /

Tablo 6: Kütahya Merkez Yıllara Göre İmara Açılan Yerler

Kaynak: Kütahya İmar Müdürlüğü, 2017.

Tablo 6’dan da anlaşılacağı üzere Kütahya’da yıllara göre yeni alanlar imara açılmıştır. Açılan bu
yerler sonucunda Andız, İnköy, Ağaçköy ve Parmakören civarındaki tarım alanlarının miktarı
azalmaya başlamıştır. Kütahya merkezde nüfusun artması, Kütahya’nın genişlemesine neden
olmuş bu durum Kütahya’yı olumsuz etkilemiştir. Kütahya merkezin almış olduğu göçlerden
157

Göçün Kentleşme Üzerindeki Etkisi: Kütahya İl Örneği

dolayı yeni konut yapımına gidilmiştir. Son zamanlarda sağlıklı, ferah ve rahat konutlar yapmak
yerine alt kesime ve öğrenciye yönelik apart veya yurt tarzı küçük daireler yapılmaktadır. Bu
yapılar ileriki dönemlerde Kütahya için sorunlara neden olabilecektir.
Kütahya merkezin almış olduğu göçler sonucunda nüfus yapısında bozulmalar olmamıştır. Bunun
nedeni ise dışardan çok fazla göç almamasıdır. Merkez ilçenin almış olduğu göçler, kendi ilçeler i
ve çevre illerden alınan göçlerdir. Bunun haricinde Kütahya dış ülkelerden göç almış ancak,
buraya göç eden kişi sayısı çok yüksek olmadığından nüfusun demografik yapısında sorunlara
neden olmamıştır. Kütahya merkezin kadın-erkek nüfusu karşılaştırıldığında aralarındaki fark
birbirine yakın olduğundan herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak, Kütahya geneli
düşünüldüğünde özellikle ilçelerde genç ve erkek nüfus göç ettiğinden aralarındaki fark oldukça
fazladır.
Kütahya merkezin almış olduğu iç ve dış göçler sonucunda dilencilik olayları artış göstermiştir.
Dış göçlerle birlikte gelen vatandaşın ekonomik durumları iyi olmadığından geçinebilmek için
kendileri ile birlikte özellikle çocukları dilendirmektedirler. Dilencilik olayının artmasının bir
diğer neden ise göçebe yaşam süren Denizli Çivril ve Osmaniye’den göç eden vatandaşlard ır.
Buralardan göç eden vatandaşlar yaşamlarının devam ettirebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için Bölcek ve yeni otogar çevresine çadır kurmuşlardır. Bu vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak
için dilenmektedirler.
Genel olarak nüfusun artması ile birlikte her yerde olduğu gibi Kütahya’da da kentsel suç oranları
artış göstermiştir. Kütahya’nın almış olduğu göçlerle suç oranları küçük bir artış göstermiştir.
Küçük suçlar artış gösterirken büyük suçlarda azalmalar olmuştur. Dış göçle gelen kişiler in
takipleri parmak izi okuma sistemi ile yapılmaktadır. Çevre illerden kaçak olarak Kütahya
sınırlarına göç eden kişiler, yakalanması halinde kamplara gönderilmektedir.
Tablo 7: Kütahya’da Yıllara Göre Şahsa –Mala Karşı İşlenen Suçlar
Yıllar

Ocak Ayı

Aralık Ayı

İki Ayda Toplam İşlenen Suç

2013

700

691

1391

2014

691

836

1527

2015

724

745

1469

2016

710

762

1472

2017

623

Şubat-647

1270

Kaynak: http://www.kutahya.pol.tr/Sayfalar/basinbulteni.aspx, 2017.

Tablo 7’ye göre Kütahya merkezin nüfusu her yıl artmasına rağmen suç oranların da aynı şekilde
artışlar meydana gelmemiştir. Tabloya göre suç oranlarında bazı yılların bazı aylarında artışlar
meydana gelirken bazen de azalışlar meydana gelmiştir. Göçün kentleşme üzerindeki etkisi
açısından bu tabloya göre kentsel suçlar bakımından Kütahya olumsuz etkilenmemiştir.
Nüfusun artması ile birlikte bu duruma paralel olarak sağlık sorunları da artış göstermekted ir.
Kütahya’ya genel olarak ilçelerden genç nüfus göç ettiği için ilçelerde genellikle yaşlı insanlar
kalmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ilçelerde diyabet, kalp hastalıkları, nörolojik
hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklar artış göstermiştir. Dış göçler ile birlikte o ülkede görülen yaygın
hastalıklar sınırların ötesine taşınır. Ancak, Kütahya merkezin almış olduğu iç ve dış göçler
sonucunda artışlar meydana gelmemiştir. Kütahya’da yaşayan yabancı vatandaşlarda hastalıklar ın
görülmesinin nedeni, genellikle o kişilerin sağlıksız ortamlarda yaşamasından kaynaklanmaktad ır.
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Kütahya’nın işsizlik oranları Türkiye ile karşılaştırıldığında karşımıza % 5,7 gibi bir rakam
çıkmaktadır. Ancak, Kütahya merkezin son yıllarda göç alarak nüfusunun artması ve aynı oranda
sanayi ve iş kollarının gelişememesi, Kütahya’da işsizliğe neden olmaktadır. Kütahya’da son
yıllarda İŞKUR’a başvuran kişi sayısında artışlar meydana gelmiştir. Bu başvuran kişilerin bir
kısmı işe yerleştirilirken bir kısmı da işsiz kalmıştır. Bu nedenlerden dolayı da Kütahya’da göçler
yaşanmıştır. Kütahya’da yeni iş kollarına yatırımlar yapılarak Kütahya’daki göç engellenme ye
çalışılmalıdır.
Kütahya, son yıllarda göç vermektedir. Bu durumun temel nedeni son 30 yıldır Kütahya’ya sanayi
yatırımların yapılamaması ve yeni iş kolların oluşturulamamasıdır. Kütahya’nın yeraltı kaynaklar ı
ve önemli tarihi değerleri olmasına rağmen bu alanda yeteri kadar yatırımın olmaması ve tanıtım
ile reklamın yapılamaması bu alanda gelişimi engellemiştir. Kütahya’da insanların göç etmesinin
bir diğer nedeni de birçok kurumun özelleştirilmesidir. Eti Gümüş, Kütahya Şeker Fabrikası,
Kütahya Gübre Sanayi Kolları, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri gibi kuruluş lar
özelleştirilmiştir. Bu özelleştirmelerden dolayı Kütahya’da işsizlik oranları yükselmiş, sosyal
yardımlaşma vakıflarına ve İŞKUR’a başvuran kişi sayılarında artışlar meydana gelmiştir.
Son yıllarda Kütahya’da Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na başvuran kişi sayısında artışlar meydana
gelmiştir. Bu durumun nedeni ise insanların sosyoekonomik imkânlarının azalmasıdır. Vakfa
başvurular daha çok kış aylarında yapılmaktadır. Yardımlar yapılırken Türk vatandaşı veya
yabancı ayrımı yapılmamaktadır. Belli gelir seviyesinin altında olan herkese yardımlar
yapılmaktadır. Yapılan bu yardımlar kimi zaman satılırken gözlemlenmiş veya bir kişinin birden
fazla kuruluştan; belediyeden, valilikten ve STK’lardan yardım aldığı gözlemlenmiştir.
Kütahya merkezin imar planları göçe yönelik yapılmamaktadır. Kütahya’nın almış olduğu göçler
incelendiğinde 2012-2013 yılları arasında nüfus 1504 kişi artmışken bu yıllarda imara açılan
sadece Çalca çevresinde Tablo 6’ya bakıldığında 48.000 kişilik yer imara açılmıştır. İmar planlar ı
göçe yönelikte olmalıdır. Kütahya’da birçok kentsel dönüşüm yapılabilecek konut varken bunların
yerine tarım alanları imara açılmaktadır. Öncelikli olarak kentsel dönüşüm alanlarındaki konutlar
bitirildikten sonra tarım alanları ve doğal alanlar imara açılmalıdır.
Kütahya’da kira ve arsa fiyatlarının yüksek oluşu ile işsizlik burada yaşayan aileleri ve öğrenciler i
zor durumda bırakmaktadır. İnsanların ailelerini geçindirebilecek kadar maaş alamaması, onları
yardım kuruluşlarına yönlendirmektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi adına işsizlik
oranının azaltılması, insanların sosyoekonomik açıdan rahatlamasını sağlayacaktır.
Kütahya’da suç ve dilencilik olaylarında azda olsa artışlar meydana gelmiştir. Suç oranlarının
azaltılması için emniyetteki personel sayısı, araç sayısı ve sokaklardaki kamera sayısı
arttırılmalıdır. İnsanlar sokakta emniyet araçlarını ve personelini ne kadar çok görürse suç işleme
oranı da o kadar azalacaktır. Dilencilere yönelik cezaların yaptırım gücü de biraz arttırılmalıdır.
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KİRLETEN ÖDER İLKESİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİ VE
NEGATİF DIŞSALLIKLAR SORUNU
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Öz
Çevre kirliliği çevre sorunlarının en önemli boyutlarından birisidir ve çevre kirliliğin i önlemeye yönelik olarak yeni
bir çevre politikası tasarımına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu politika tasarımının en önemli unsurların birisi de çevre
vergileridir. Piyasa mekanizması içerisinde herkesin kirlettiği kadar ödemesi ilkesine dayanan çevre vergileri
bireylerin üretim ve tüketim davranışlarında değişiklik yaratabilmek için özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerd e
tercih edilmektedir. Türkiye’de çevre koruma amacına yönelik geliştirilen mali araçlar yeterli değildir. Bununla
beraber, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi gibi vergiler çevre kirliliğini önlemeye
yönelik dolaylı etkileri yönünden çevre vergisi niteliğindedirler. Çevre vergilerinin uygulanışında kirletenin yarattığı
kirliliğin maliyetini ödemesi asıldır. Teorik olarak bu kolay olsa da uygulamada bazı zorluklar ortaya çıkmaktad ır.
Çevresel zararların maliyetinin tam olarak hesaplanamaması, kimsenin mülkiyetinde olmayan çevresel varlıkların
fiyatlandırılamaması bu zorluklardan bazılarıdır. Sözü edilen güçlükler “negatif dışsallıklar” sorununu ortaya
çıkarmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de çevre vergisi niteliğinde olan vergi türleri ele alınacak ve ortaya çıkan negatif
dışsallıklar tartışılacaktır. Çevre vergilerinin “kirleten öder ilkesi” ne uygunluğu ve çevre kirliliğini önleme de etkin
bir vergi politikası aracı olup olmadığı AB uygulamaları da dikkate alınarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çevre kirliliği, Çevre Vergileri, Dışsallıklar, Vergi Politikası
Jel Kodları: H23, Q52, Q58

THE ISSUE OF ENVIRONMENTAL TAXATION AND NEGATIVE EXTERNALITIES
IN TURKEY IN THE FRAMEWORK OF THE POLLUTER'S PAYS PRINCIPLE
Abstract
Environmental pollution is one of the most important dimensions of environmental problems and there is a need to
design a new environmental policy in order to prevent environmental pollution. One of the most important elements
of this policy design is environmental taxation. Environmental taxation based on the principle of payment as much as
the pollution of everyone in the market mechanism is preferred especially in the EU member countries in order to
change the production and consumption behaviors of the individuals. The financial instruments developed for the
purpose of environmental protection in Turkey is not enough. However, taxes such as environmental cleaning tax,
motor vehicle tax, private consumption tax are environmental tax in terms of indirect effects to prevent environmental
pollution. In the implementation of environmental taxes, it is essential to pay the cost of pollution created by the
polluter. Although this is easy theoretically, some difficulties arise in practice. Some of these difficulties are the
inability to fully calculate the cost of environmental damages, and the non -pricing of non-proprietary environmental
assets. The mentioned difficulties lead to the problem of "negative externalities". In this study, environmental taxes,
which are the types of taxes in Turkey will be discussed and the resulting negative externalities will be discussed. The
compatibility of environmental taxation with the "polluter pay’s principle" and the prevention of environmental
pollution will also be examined, taking into account EU practices as an effective tax policy instrument.
Key Words: Environmental Pollution, Environmental Taxes, Externalities, Tax Policies
Jel Codes: H23, Q52, Q58.
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Giriş
Doğa ile bütünlük halinde yaşayan insanoğlunun üretim kalıpları değişmeye başlamış dolayısıyla
üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda ekolojik denge bozulmuştur. Ekolojik dengenin
bozulmasında hakim iktisadi paradigmanın en önemli savı olan üretim artışının sağlanması ve
bireylerin tüketime yönlendirilmesi anlayışının etkili olduğu söylenebilir. Üretim ve tüketimin
artırılması çabaları bir taraftan ekonomik gelişme ile sonuçlansa da diğer taraftan çevrenin
kirlenmesine ve çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur. Ekonomik anlamda bireylerin ve
toplumun refah düzeylerinde önemli artışlar ortaya çıkmış ancak çevresel kaygılar dikkate
alınmamıştır. Çevre sorunlarının boyutlarının ileri düzeye varması ile birlikte çevrenin serbest bir
mal olmadığı küresel kamusal mal haline geldiği görülmüştür (Kargı ve Yüksel, 2010:190).
Çevre sorunları klasik iktisatçıların teorik yaklaşımları ile değerlendirildiğinde; onlar ekonominin
en önemli unsuru olan piyasanın görünmez bir el tarafından kendi kendine dengeye geldiğini ve
doğanın kaynakların kendini yenileme özelliği dolayısıyla da tükenmeyeceği anlayışına vurgu
yapmaktadırlar. Klasik iktisadi paradigmanın anlayışı ekseninde büyüme ve kalkınma sürekli
olarak istenilen bir durumdur ve çevre sorunları bu anlayışta öncelikle dikkate alınması gereken
bir sorunsal değildir. Bu anlayışta çevrenin ve doğal kaynakların tükenmeyeceği, üretimin
artırılması için en üst seviyede kaynaklardan yararlanılması gerekliliğine dikkat çekilmekted ir
(Özdemir, 2009: 3). Ancak bu bakış açısı, Malthusyan nüfus yasasının önermeleri ile
çelişmektedir. Malthus nüfusun genişleyip inanılmaz bir hızda yayıldığını ancak tarımsal üretimin
bu kadar hızlı olmadığını ifade ederek; doğanın açlık sorunuyla baş başa kalacağını vurgulamıştır.
Malthusyan nüfus yasası bu yönüyle, doğanın ve çevrenin kendi kendini besleyen bir süreç içinde
olmadığını; dünyanın, artan nüfusa bağlı olarak, daha kalabalık, daha kirli, ekolojik yönden daha
sorunlu ve çevresel etkilere karşı daha savunmasız bir konumda olacağını öngörmekted ir
(Buchholz, 2005:75-86). Nitekim günümüzde küresel ölçekte yaşanılan nüfus yoğunluğundak i
artış ve ortaya çıkan çevre sorunları, bu yasanın öngörülerinin tartışılmasının gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır.
Küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, sera gazı salınımının artması, hava ve suyun
kirlenmesi gibi gelişmelerin sonucunda çevre sorunlarının boyutlarının küresel hale gelmes i
küresel ölçekte çevre politikalarının geliştirilmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de
Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinde çevre politikalarına yön vermiştir. AB ve Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD)
ülkelerinde çevre kirliliğini önlemeye yönelik olarak geliştirilen hukuki ve mali araçlar Türkiye’de
de uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Sözü edilen mali araçlardan en önemlileri çevre kirliliğini
azaltmaya, bireylerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye, üreticilerin üretim teknikler ini
değiştirmeye ve çevreye zararlı olmayan ya da daha az zararlı olan faaliyetlere yönlendiren çevre
vergileridir.
AB Komisyonu tarafından da kullanılan OECD’nin yaptığı tanıma göre çevre vergileri, genel
olarak hükümete, belirli çevresel önemi haiz olduğu düşünülen vergi matrahlarından alınan
zorunlu ve karşılıklı olmayan ödeme olarak tanımlanmıştır (OECD, 2004). Çevre politikası aracı
olarak uygulanan çevre vergileri çevrenin korunması amacını gütmektedir. Türkiye’de çevre
vergisi olarak nitelendirilebilecek tek vergi çevre temizlik vergisidir (ÇTV). Bunun yanı sıra
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV)
çevresel amaçlarla konulmuş vergi değildir. Ancak sözü edilen bu vergilerin dolaylı olarak çevre
kirliliğinin azaltılmasında katkıları bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de çevre vergis i
politikaları ve bu politikaların AB çevre vergisi politikaları ile karşılaştırılmasına yer verilerek,
Türkiye’deki çevre vergilerinin kirleten öder ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak, etkin
bir çevre vergisi politikaları için yapılması gerekenler analiz edilmeye çalışılacaktır. Türkiye’de
çevre vergilerinin vergi literatüründe yeterince ele alınmadığı dikkate alındığında bu çalışmanın
temel amacı, çevre vergilerinin Türkiye’deki potansiyelinin henüz yeterince değerlendirilmediğini
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vurgulamak ve çevre vergilerinin sürdürülebilir kalkınma eksenli olarak vergi politikas ının
tasarımında dikkate alınmasının gerekliliği vurgulamaktır.
1. Çevre Sorunları ve Negatif Dışsallıkların İçselleştirilmesi Açısından Çevre Vergileri
Günümüzde çevre sorunlarının boyutları giderek artmakta ve ülkeler çevre kirliliğini azaltma ya
yönelik hukuki ve mali nitelikte araçlar geliştirmektedirler. Bu konuda geliştirilen çevre
politikalarına bakıldığında en önemli ilkenin çevreyi kirletenin kirletme maliyetine katlanma
yükümlülüğü olarak ifade edebileceğimiz “kirleten öder ilkesi” dir. Ancak bu ilkenin ve çevre
vergilerinin uygulanma sürecinde ortaya çıkan bir sorun da “dışsallıklar” dır. Çevre kirliliği negatif
dışsallıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kirleten öder ilkesi dışsallıkların içselleştirilmes ini
hedeflemektedir.
Negatif dışsallıkları içselleştirme sürecinde uygulanan politika araçları piyasa tabanlı ve komutakontrol edici araçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Piyasa tabanlı araçlar vergiler,
sübvansiyonlar ve resmi izinlerden oluşmaktadır. Piyasa tabanlı araçlar, fiyat mekanizmas ının
negatif dışsallıklarının içselleştirilmesini sağlayacak bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktad ır.
Piyasa tabanlı araçlar bu yönüyle, negatif dışsallıklara neden olan mal ve hizmetlerin fiyatlar ında
bir değişimi içermektedir. Komuta ve kontrol edici araçlar ise hukuki ve siyasi bir takım
mekanizmalardan oluşmaktadır. Komuta kontrol araçların en çok bilinenleri arasında çevre
kalitesini geliştirmeyi amaçlayan standartlar ile kirlilik düzeyi için sınır değerler belirlenmes i
sayılabilir. Birbirinden farklı etkilere sahip bu araçlar içerisinde en dikkat çekici olanı çevre
vergileridir (Öner, 2014:137; Aggeri, 1999: 699-700).
Çevrenin hem ekolojik hem de ekonomik boyutta olması, çevre vergilerinin kavramsal çerçevesini
etkilemekte ve farklı tanımlar gündeme gelmektedir. Ancak literatürde genel anlamda çevre
vergisi (environmental tax) ve çevreyle ilişkili vergi (environmentally related tax) şeklinde ikili
bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Çevre vergisi, “matrahı çevre üzerinde olumsuz etkiler
doğurduğu bilimsel olarak kanıtlanmış fiziksel (ya da benzer) bir birim üzerine yüklenen bir vergi”
şeklinde tanımlanırken; çevreyle ilişkili vergi ise “çevre ile ilgili olduğu varsayılan bir matrah
üzerine yüklenen, karşılıksız ve zora dayalı olarak devlete yapılan ödeme” biçiminde ele
alınmaktadır (Öner, 2014:137-140).
Çevre politikası aracı olarak düşünüldüğünde çevre vergileri, bireylerin tüketim alışkanlıklar ında
değişiklik yapmak, çevreyi kirleten ürünlerin kullanımında kısıtlamaya gitmek ve bireylerde n
kirlettiğinin maliyetine katlanmak gibi uygulamaları ortaya çıkarmaktadır. Çevre vergilerinin bir
çevre politikası aracı olarak kullanılması durumunda bireylerin bazı alışkanlıklarının (üretim ve
tüketim alışkanlığı) çevreye negatif dışsallık yaydığı düşüncesinden hareket edilmekted ir.
Ekonomik anlamda bu tür dışsallıklar çevreye yönelik ortaya çıkan sosyal maliyetler olarak
değerlendirilebilir. Ortaya çıkan sosyal maliyetin giderilmesinde konu ile ilgili mal ve hizmetler
vergilendirilerek ya da üretim sürecinde farklı aşamalar varsa bu aşamalar da vergilend ir me
yapılarak ortaya çıkan dışsallıklar içselleştirilmektedir. Böylece çevre açısından dışsallık yaratan
ya da çevre açısından olumsuzluk yaratan ekonomik faaliyet vergilendirilerek çevreye yönelik
olumsuz davranış azaltılmaktadır (Toprak, 2006: 155).
Bireylerin çevreye vermiş olduğu zararlı davranışları azaltmayı amaçlayan çevre vergiler inin
temel nitelikleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Ferhatoğlu, 2003:2-3):




Çevre vergileri çevreye zararlı olan unsurların maliyetini artırmaktadır.
Çevre vergileri sayesinde mal ve hizmet üretici ve tüketicileri çevreye daha duyarlı
faaliyetlere yönelmektedir.
Çevre vergileri nedeniyle üreticilerin maliyetleri artacağından çevreye duyarlı yeni
teknolojilerin geliştirilmesine imkân vermektedir.
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Vergi gelirleri arttırılacağı için, isgücü ve sermaye üzerindeki vergi yükünün azalır ve
böylece ekonomiye olumlu katkısı olur.

Çevre vergileri farklı şekillerde ve farklı yöntemlerle uygulanabilmektedir. Yöntemlerden birinc is i
çevreye verilen zararın çevreyi kirletenler tarafından giderilmesidir. Bunun yanı sıra, çevre ile
uyumlu çevre dostu faaliyetlere vergi teşvikleri sağlanması, çevreye zararlı olan faaliyetler in
kanun ile yasaklanması ya da zararlı faaliyetlere ek vergi konuşulması diğer sayılabilecek
yöntemler arasındadır (Bilgin ve Orkunoğlu, 2010:80).
AB ülkelerinde kirleten öder ilkesi çerçevesinde en yaygın kullanılan ekonomik araçlar “çevre
vergileri” ve “harçlar” dır. Vergi ve harçların üreticiler ve tüketiciler üzerinde yarattığı etki
nedeniyle üretim ve tüketim sürecindeki alışkanlıkları kirlenme ve çevresel bozulmaya yol
açmayacak şekilde değiştirici bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çevre harçları
daha çok elde edilen bir karşılık sonucunda ödenirken, çevre vergileri ise herhangi bir karşılık
olmaksızın doğrudan genel bütçeye dâhil edilmektedir. Bunların dışında emisyon harçları,
kullanıcı harçları, ürün vergileri, emisyon ticareti, teşvikler, geri ödemeli depozito çevre kirliliğini
önlemede mali araçlar arasında sayılabilir.
Çevre sorunlarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi merkezi bir maliye politikası aracı olan çevre
vergileri uygulaması ile “hem kirleten öder ilkesine” uygun bir politika uygulanmakta hem de
kirletenlere neden oldukları kirliliğin bedeli ödettirilmiş olmaktadır. Diğer yandan çevresel
zararlara neden olan kişileri bu zararları azaltmaya ve daha az zararlara neden olacak yeni
yöntemler bulmaya da teşvik etmektedir.
2. Çevre Vergilerinin Kuramsal Analizi
1920'lerde refah ekonomisi tarafından ortaya atılan çevre vergilerinin temelinde, dışsallıklar ın
vergilendirilmesi prensibi yatmaktadır. A. C. Pigou tarafından başlatılan refah ekonomis i
çalışmaları, R. Coase’nin sonuçlarına itiraz ettiği 1960'lara kadar ekonomi literatüründe sistematik
olarak ele alınmamıştır. Ancak, vergi politikasıyla kirliliğin azaltılması fikri, dışsallığın
vergilendirmesi etrafında gelişen bir mikroekonomi dalının gelişimini takiben, 1970'lerden sonra
ivme kazanmıştır. Bu tarihten itibaren de çevre vergisi uygulamalarını desteklemeye yönelik çeşitli
kuramsal çalışmalar ortaya çıkmıştır. Çevre vergilerinin kullanımını desteklemeye yönelik dört
kuramsal yaklaşım söz konusudur. Bunlar; dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi teorisi, kirleten öder
prensibi, minimum azaltım maliyeti argümanı ve çifte kazanç hipotezidir. Bu kuramsal çalışma lar,
Anglo-Sakson ülkelerinin öncülüğünde çevre ekonomisi ile Almanya temelli ekolojik
modernleşme teorisi olmak üzere iki büyük akademik düşünce akımının ürünüdür (Soares,
2011:34).
2.1. Dışsal Maliyetlerin İçselleştirilmesi Teorisi
Ekonomik araştırmaların temel amacının toplumsal refahı geliştirmek olduğu ifade edilmekted ir.
Toplumsal refah ise ana akım iktisat literatüründe piyasa etkinliği kavramı bağlamında ele
alınmıştır. Piyasanın kıt kaynakları etkin kullanması sonucu toplumsal refah maksimizasyonunun
gerçekleşmesi beklentisi söz konusudur. İşte bu noktada A. C. Pigou, Refah İktisadı (The
Economics of Welfare) adlı kitabında, bir kişinin eylemleri sonucunda diğer kişilere bazı maliye t
unsurlarının yüklendiğini ifade ederek refah iktisadının temellerini atmış ve izleyen çalışmalar la
konu dışsallıklar bağlamında ele alınmıştır.
Dışsallık bir ekonomik karar biriminin bir diğer ekonomik karar birimine sağlamış olduğu fayda
ya da ona yüklediği maliyettir. Genel bir ifadeyle, dışsallıklar bir ekonomik birimin üretim ve/veya
tüketim faaliyetleri sonucunda, diğer ekonomik birimlerin fayda ve/veya maliyet işlevler ini
olumlu ya da olumsuz etkilemesi şeklinde tanımlanabilir. Dışsallıklar bir birey ya da firmanın
diğer birey ya da firmaları etkilediği, maliyet yükleyip zararı gidermediği ya da fayda sağlayıp
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faydanın karşılığını alamaması durumu olarak da tanımlanabilir (Kıymalıoğlu, 2005:33). Dışsallık
olgusu ya bir ekonomik birimin maliyetine katlanmadığı bir fayda elde etmesi ya da bir ekonomik
birimin karşılanmayan bir zarara uğraması şeklinde piyasa dışı bir içerikle ele alınmaktadır. Pigou
(1920:115) kitabında, tren motorlarındaki kıvılcımlar sonucu çevredeki ormanlara karşılığı
ödenmemiş zarar verilmesi, bu olayla ilgili olmayan kişilerin maliyetlerindeki artışı dışsallık la ra
örnek olarak göstererek; dışsallıkların doğasının üretim ya da tüketim faaliyeti ile ilgili olmayan
kişiler üzerinde olduğunu vurgulamıştır.
Pigou (1920), negatif dışsallıkların olduğu bir durumda kaynak dağılımında etkinliğin sağlanmas ı
açısından düzeltici (corrective) vergilemenin gerekliliği üzerinde durmuş ve bu vergiler Pigoucu
vergiler (Pigouvian taxes) olarak adlandırılmıştır. Pigocu vergilere olan gereksinim, üretim sonucu
firma maliyetleri içinde içselleştirilmeyen sosyal maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Negatif
dışsallık yayan faaliyet sonucu ortaya çıkan sosyal maliyetler emek, sermaye ve girdi maliyetler i
gibi bilinen üretim maliyetlerinden oluşmaz. Firma sözü edilen bu maliyet unsurlarını üretim
sürecinde içselleştirmek durumundadır. Bunun nedeni ise bu içsel maliyetler için fiyat ödemek
durumunda olmasıdır. Ancak firmanın üretim faaliyetleri neticesinde diğer firmalara ve tüm
topluma yayılan sosyal maliyetleri içselleştirmeye yönelik herhangi bir zorunluluk olmadığı için
bu maliyetleri dikkate almayacaktır. İşte bu noktada sosyal maliyetlerin firma tarafında n
içselleştirilmesini sağlamak için bu maliyetlere eşit bir miktarda Pigocu vergi uygula mas ı
önerilmiştir. Pigocu vergi, firmaların üretim miktarlarını belirlerken dikkate aldığı özel maliyetle re
sosyal maliyetlerin de eklenmesini ve böylece üretim miktarının toplumsal optimum düzeyinde
oluşmasını sağlayıcı bir rol üstlenecektir (Kirmanoğlu, 2013:161-163).
Uygulanması önerilen verginin oranının hangi düzeyde belirleneceği çok önemlidir. Eğer vergi
oranı düşük düzeyde belirlenirse negatif dışsallıkların neden olduğu çevresel tahribat ve
dolayısıyla ortaya çıkan zarar giderilmeyebilir. Yüksek bir oran belirlenmesi durumunda ise hem
üretimde etkinlik bozulabilecek hem de karmaşık vergi yapıları ve idari mekanizmalar ortaya
çıkabilecektir. Bu nedenle vergi politikasının oran yapısının hangi boyutta olacağının çok iyi tespit
edilmesi gerekmektedir (Özsoy, 2015:64).
2.2. Kirleten Öder İlkesi
Negatif dışsallıkların fiyat mekanizması içerisinde yer almaması sonucu piyasa etkinliğinin
bozulması, kirleten öder ilkesi çerçevesinde çeşitli regülasyo nlara gerekçe oluşturmaktad ır.
Kirleten öder ilkesi, çevre sorunlarının uluslararası ölçekte öne çıktığı ve sadece çevresel değil
ekonomik etkilerinin de dikkate alındığı bir dönemde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) tarafından ortaya konulmuştur. Bu ilkeye ilk kez, “Çevresel Politikaların Uluslararas ı
Ekonomik Yönlerine İlişkin Rehber İlkeler Konusunda Konsey Tavsiyesi” başlıklı raporda yer
verişmiş olup; OECD’nin sonraki raporlarında ilkenin uygulanmasına ilişkin detaylar
açıklanmıştır (Turgut, 1995:617-618). OECD’nin kapsamlı çalışmaları sonucunda kirleten öder
ilkesi, bünyesinde barındırdığı ekonomik anlamını hukuki ilke haline dönüştürmüştür. Bu
kapsamda ilke ilk kez, 1987 tarihli Tek Avrupa Senedi’nde resmi olarak benimsendi ve 1992
yılında Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edildi (Luppi et al.,
2012:136).
Modern çevre politikasının temelinde yer alan kirleten öder ilkesi, çevre kirliliğinden sorumlu olan
tarafın bunun maliyetine katlanması temeline dayanmaktadır. Kirleten öder ilkesinin maliye t
içselleştirme etkisi ve uluslararası etki olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Kirleten öder ilkesi
her şeyden önce refah ekonomisinin en saf uygulanma alanıdır. Başka bir ifadeyle bu ilke,
pazarlanabilir mal ve hizmetlerin maliyetinin hem üretim hem de çevresel maliyetleri yansıtmas ı
gerektiğini ifade etmektedir. Bir endüstrinin çevreyi kirletmesi, çevresel kaynakların bir üretim
faktörü olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir. Çevresel kaynakların uygun bir şekilde
fiyatlandırılmadığı durumda ise bu kaynaklar boşa harcanmakta ve tahrip edilmektedir. Bu nedenle
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çevresel kaynakların fiyat sürecine dahil edilmesi diğer bir ifadeyle çevre kirliliği sonucu ortaya
çıkan dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi gerekmektedir. Kirleten öder ilkesi, maliyetler in
içselleştirilme sürecinin çevreyi kirleten tarafından yapılması gerekliliği üzerinde durmaktadır.
Kirleten öder ilkesinin uluslararası düzeyde ele alınıp kabul görmesinin en temel nedeni ise farklı
ülkelerin çevresel politikalarının ortak bir maliyet tahsisi ilkesine dayandırılmasını sağlamaktır.
Uluslararası etki şu örnekle gösterilebilir. B ülkesinde kirleten öder ilkesi uygulanırken; A
ülkesinde çevre kirliliğine neden olan tarafa sübvansiyon ödemesi yapılması durumunda, A
ülkesinde kirliliğe neden olan üretim sürecindeki üretim maliyetleri azalacak ve sektör rekabetçi
bir avantaj elde edecektir. Bu nedenle OECD’nin tavsiye kararlarında kirleten öder ilkesinin temel
amacının “uluslararası ticarette ve yatırımlarda etkinlikten sapmaları önlemek” olduğu ifade
edilmiş ve kirliğin önlenmesinde “uluslararası ticaret ve yatırımlarda önemli sapmalara neden
olabilecek sübvansiyonlar” konusunda dikkatli olunması gerekliliği vurgulanmıştır (Barde,
1994:5-6).
Kirleten öder ilkesinin uygulanması sonucunda bazı tepkilerin ortaya çıkması muhtemeldir. Şöyle
ki; kirleten öder ilkesi fiyatlarda değişimi beraberinde getirecektir. Çünkü negatif dışsallık lar
sonucu ortaya çıkacak sosyal maliyetlerin içselleştirilmesi için katlanılacak maliyet işletme ler
tarafından fiyatlara yansıtılmakta olduğundan negatif dışsallıklara neden olan mallar ve ürünler in
fiyatı artacak ve daha pahalı hale gelecektir. İkinci olarak, fiyatlarda ortaya çıkacak bir değişim
hem tüketim kalıplarını değiştirerek piyasadaki rekabet koşulları bozulacaktır. Üçüncü olarak ise
kirliliği azaltmaya yönelik politikalar yeterli olmaz ise başka bir ifadeyle, çevreye verilen zarar
nedeniyle katlanılacak maliyet firmalar açısından yeteri kadar caydırıcı değilse, firmalar bu
maliyetlere katlanarak negatif dışsallıklara neden edebilir. Böyle bir durumda, kirleten öder
ilkesinin etkinliği çok sınırlı bir düzeyde kalabilir (Mengi, 1998:66).
2.3. Minimum Azaltım Maliyeti Argümanı
Çevre vergilerini desteklemeye yönelik bir diğer ekonomik gerekçe ise minimum kirlilik azaltım
maliyeti argümanıdır. Çevre ile ilgili belirli hedeflere ulaşmak için maliyet etkin araçların
özelliklerine dayanarak vergilemeye başvurulur (Soares, 2011:39). Bu argümana göre negatif
dışsallık yayan firma; vergiyi, ürettiği mal ve hizmet üzerinden değil kirletme miktarı üzerinde n
(birim emisyon) ödemesi durumunda kirlilik yayan faaliyetlerini azaltma yollarını aramaya
yönelecektir. Söz konusu bu vergilere emisyon vergileri denilmektedir. Firmanın ürettiği mal ve
hizmet ile ilişki kurulmadan sadece kirliliği azaltmanın faydası ve maliyeti dikkate alınarak vergi
alınmaktadır. Bu nedenle negatif dışsallık yayan firma, Pigocu vergilemede olduğu gibi üretim
düzeyini azaltmak yerine kirlilik miktarını minimum maliyetle azaltmaya yönelik alternatif
çözümler bulmaya yönelmektedir. Örneğin firma arıtma tesisi ya da filtre kurabilir, üretim sürecini
daha az kirlilik yayan girdiler kullanarak farklılaştırabilir, geri dönüşüm sağlayarak kirlilik
miktarını azaltabilir ya da daha az kirlilik yayan ürünlere geçiş yapabilir (Savaşan, 2016:247). Her
bir firma bu farklı stratejilerden en karlı olanını seçecektir. Firmanın bu tercihi toplumun daha
düşük toplam maliyetle (statik verimlilik) istenen seviyede kirliliğe ulaşmasını sağlayacaktır.
Bu argümanın altında yatan etkinlik gerekçesi, verginin düzenleyici bir önlem olarak anlaşılmas ına
dayanmaktadır. Firmanın üretim sürecindeki karar değişikliklerine bağlı olarak ekonomik
etkinliğin sağlanması beklenmektedir. Firmalar birim emisyon üzerinde n alınan vergi oranı ile
kirliği azaltmanın maliyet fonksiyonu üzerindeki etkisini karşılaştırdığında ya vergi ödemek ya da
kirliliği azaltmak alternatifleri ile baş başa kalacaktır. Bu noktada bazı firmalar kirlilik azaltımına
en etkin çözüm olarak başvuracakken; diğerleri bu yolu tercih etmeyecektir. Üretim sürecini
kirliliği azaltma doğrultusunda farklılaştıran firmaların bu davranışları, daha ekonomik ve çevre
açısından tercih edilebilir bir alternatif sunmaktadır (Soares, 2011:39).
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2.4. Çifte Kazanç Hipotezi
Çevre vergilerinin kullanımını desteklemeye yönelik bir diğer teorik yaklaşım, çifte kazanç
hipotezidir. Çifte kazanç hipotezine göre, negatif dışsallığa neden olan bir üretim sürecinin
vergilendirilmesi sonucunda iki farklı kazanç ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi çevre
kirliliğinde ortaya çıkması muhtemel azalmadır. İkinci ise çevre vergilerinden elde edilen gelir in
kullanımına dayalı olarak ortaya çıkan ekonomik etkinliktir. Bu hipotezin argümanlarına dayalı
olarak çevre vergilerinin ekonomik performans üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacak; aksine
vergi, ekonomik sistemin etkin işleyişine katkıda bulunacaktır (Fullerton and Metcalf, 1997:1).
Çifte kazanç hipotezine göre; devlet, gereksinim duyduğu finansmanı, kirlilik yaratan alanlar ın
vergilendirilmesiyle bu alandan topladığı vergilerle sağlayacak ayrıca negatif dışsallığı da en aza
indirerek etkinsizlik ortaya çıkaracak başka vergiler uygulamaktan kurtularak iki yönlü bir
kazanım elde etmiş olacaktır (Güran ve Oğuz, 2010: 91).
Bu kazanım zayıf ve güçlü form olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. Hipotezin zayıf formuna
göre, çevre vergisinin birinci kazancının hem çevre kirliliğinin hem de çevreye zararlı mal tüketimi
ve sağlık yardımları gibi ikincil kirleticilerin azalmasından doğan refah kazancı olduğu
söylenebilir. Çevre vergilerinden sağlanan gelirler ile üretim ve yatırım kararlarında saptırıc ı
etkilere neden olan diğer vergilerin yükünün azaltılması yoluyla ortaya çıkarılan refah kazancı ise
çevre vergilerinin ikinci kazancıdır. Çifte kazanç hipotezinin güçlü formunda ise negatif
dışsallıklara karşı uygulanan bir vergi reform paketi yalnızca çevre kirliliğini azaltmakla kalmaz
aynı zamanda ekonominin genel refah düzeyini de arttırabilir. Hipotezin bu formuna göre, çevre
vergilerinin vergi sistemindeki ağırlığının artması sonucunda vergi sisteminin tamamının neden
olduğu vergi yükünde bir azalış ortaya çıkmalıdır (Topal, 2017:3-4).
3. Avrupa Birliği ve OECD Ülkeleri’nde Çevre Vergileri ve Çevre Politikası
Çevre politikası öz bir ifade ile bir ülkenin çevreye yönelik olarak belirlemiş olduğu hedef ve
önceliklerinin ortaya konulması olarak ifade edilebilir (Bayram, 2011: 34). Çevre politikası, çevre
sorunlarının çözümü ve çevrenin geleceği konusunda ortaya koyduğu çeşitli öneriler ve
uygulamalardır (Gökdayı, 1997: 183). Diğer bir ifade ile çevre politikası çevre sorunlarının
çözümüne ilişkin ileriye yönelik olarak alınması gereken önlemler ve benimsenmesi gereken temel
ilkelerdir (Durmaz, 2004:3). OECD ve AB ülkelerinde çevre politikası araçlarının seçiminde bazı
ölçütler etkili olmaktadır. Bu ölçütler; çevresel etkinlik, ekonomik verimlilik, hakkaniyet, idari
fizibilite, maliyet ve kabul göreme gibi ölçütlerdir. Sözü edilen ölçütler çerçevesinde seçilen
ekonomik araçlar, maliyetleri en aza indirme, kirliliğin seviyesini azaltma konusunda teşvik,
esnekliğin artırılması, çevresel etkinlik sağlama, finansal kaynak yaratma gibi üstünlük le re
sahiptirler (OECD, 1992:12-18).
Çevre sorunlarına duyarlılık ve çevre politikalarının oluşturulmasında AB önemli bir örnek olarak
gösterilmektedir. AB çevre korumaya yönelik birçok karar almış ve Dünya Çevre Konferansı
belgelerini öncelikle kabul etmiştir. 2000-2010 yılları arasında AB’nin çevre politikasının temel
hedefleri, çevre politikalarının diğer politikalarla bütünleştirilmesi, tüketim kalıplar ının
değiştirilmesi, halkın sorunların çözümüne katılımlarının sağlanması, arazi kullanım planlarının
uygulanmasına destek vermek olarak belirtilebilir (Görmez, 2003: 97). AB çevre politikas ı
içerisine mali araçların kullanımını artırmayı amaçlamakta ve bu mali araçlar içerisinde de çevre
vergilerini düzenlemektedir (Turner vd., 1998).
AB çevre politikalarının genel karakteristiğine bakıldığında çevre kirliliğini önceden önleme,
kirletenin bedelini ödediği bir anlayışı yansıtmaktadır. AB’nin çevre politikaları sürdürüleb ilir
kalkınma anlayışına dayanmaktadır. Ancak sürdürülebilir kalkınma anlayışı ekonomik gelişme yi
temel almakta ve çevreyi bütünsel olarak görmemektedir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı da bazı
yönlerden eleştirilmektedir. Örneğin, çevre etiği yaklaşımlarından çevre merkezli etik anlayış ı,
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modern endüstriyel toplumun etik anlayışını yansıtan sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile
örtüşmemektedir. Çevreyi korumaya yönelik mekanizmalar öncelikli olarak hukuksal tedbirler in
alınmasını gerektirmekte oysaki çevre etiği yaklaşımı sadece hukuki düzenleme ve yaptırımlar la
ekolojik sorunlara çözüm bulunamayacağını ortaya koymaktadır.
1987 tarihinde Avrupa Tek Senedi’nin uygulama sürecinin başlaması ile çevre koruma
konusundaki hukuki durum, Avrupa Topluluğu bakımından daha etkili hale gelmiştir. Tek Senet’te
çevre Avrupa Topluluğu’nun temel hedeflerinden biri olarak kabul edilmiş ve Topluluğun çevre
politikası alanındaki yetkisi tanınmaya başlamıştır (Yılmaz ve Bozkurt, 2007: 221). 1993
Maastricht Antlaşması ile çevrenin korunmasına yönelik önemli ilke kararının AB’nin hedefler i
arasına girdiği belirtilebilir. Kalkınmanın ekonomik çevre ile uyumlu olması gerektiğinden söz
edilerek AB çevre politikasının temeli oluşturulmuştur (Çokgezen, 2007: 92).
AB’de 4. Çevre Eylem Programı ile birlikte çevre ile ilgili olarak uygulanacak ekonomik araçların
kullanılmasını amaçlayan kesin politikalar belirlenmeye başlamış ve uygulamada yararlanılacak
somut araçlar (vergi, harç, devlet destekleri, kirletme/atık hakkı ticareti vb.) belirlenmiştir. 5.
Çevre Eylem Programında da ana hedef olarak çevre politikalarında mevzuat araçlarının
belirleyiciliğinin sona erdirilmesi ve kullanılacak araçların farklılaştırılması temel gündemi
oluşturmuştur. AB üyesi ülkeler arasında çevre politikası konusunda kullanılan ekonomik araçlar,
“kirleten öder ilkesi” bağlamında farklılaşmaktadır (Batal, 2010: 14). AB’nde çevre politikas ının
finansman unsuru olarak en çok tercih edilen ekonomik aygıtlar çevre vergileri ve hizmet karşılığı
alınan harçlardır. Vergi ve harçlar, üretici ya da tüketici nezdinde ortaya koymuş olduğu mali
nitelikli bir baskı nedeniyle üretim ya da tüketimden gelen alışkanlıkları kirliliğe sebep olmayacak
şekilde değiştirmeyi amaçlamaktadır (Batal, 2010: 17).
AB üyesi ülkelerde doğrudan çevresel amaçlara yönelik olarak çeşitli çevre vergiler i
uygulanmaktadır. Şöyle ki; ulaşım ve enerji sektörü üzerinde her bir Avrupa ülkesinde çevre
vergisi uygulaması söz konusudur. AB ülkeleri içerisinde İsveç en çok sayıda çevre vergis i
uygulayan ülke olup; onu Danimarka, Estonya, Fransa gibi ülkeler takip etmektedir. Söz konusu
ülkeler uyguladıkları çevre vergileri ile ekonomik kazanç elde etme noktasında oldukça başarılıd ır.
Nitekim çevre vergisi reformlarını kararlılıkla uygulayan Almanya, Danimarka, Finland iya,
Hollanda, İngiltere, İsveç ve Slovenya gibi ülkelerde, GSYH ve istihdamın yaklaşık %0,5 kadar
arttığı tahmin edilmektedir. Slovenya ise 1997 yılından itibaren uyguladığı CO 2 vergisi ile vergi
gelirlerinde önemli bir artış trendi yakalamış ve çevre vergilerinden elde edilen gelir GSYH’sinin
yaklaşık olarak % 3,6’sına ulaşmıştır. Benzer şekilde etkili bir çevre vergisi reformu uygula ya n
Çek Cumhuriyeti’nde yakıt ve elektrik üzerinden alınan vergiler sonucunda diğer vergi
gelirlerinde önemli bir azalma ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; Çek Cumhuriyeti’nde çevre vergis i
uygulamaları sonucunda sosyal güvenlik ödemelerinde çalışanlar için %1’lik, işverenler için
%1,5’lik bir azalma sağlanabilmiştir (Biyan ve Gök, 2016:293-294).
AB çevre vergilerinin ya da diğer adıyla yeşil vergi reformunun temel dayanakları olarak ileri
sürülen argümanlar şu şekilde gösterilebilir (Özdemir, 2009: 13-14):


Çevre vergilerinin çevresel maliyetleri fiyatlara yansıtarak
belirtilmekte ve hatalı fiyat oluşumlarını önlediği ifade edilmektedir.



Kirleten öder ilkesinin uygulanabilmesini ve ekonomik politikalarla çevre politikalar ının
bütünleştirilmesine imkân sağlar.



Çevre vergileri üretici ve tüketicileri kaynakları yerinde kullanmaya özendirerek teşvik
edici bir özellik gösterir. Kirlilik kontrol maliyetlerini azaltır. Ekonomik birimlere hangi
kararları alacağı hususunda inisiyatif sağlar.



Yeni buluşları ve yapısal değişiklikleri teşvik eder, kurallara uyum konusunda etkili olur.
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Çevre vergilerinin gelir arttırıcı etkisi bulunmaktadır.



Çevre vergileri aracılığıyla sağlanan vergiler, emek ve sermayeye konulan diğer ağır
vergilerin düşürülmesine katkı sağlayabilir



Çevresel öncelikleri dikkate alan en etkili politika araçları olarak kullanılabilirler



Ekonomik dışsallıkların giderilmesine katkı sağlayarak, diğer unsurlar üzerindeki vergi
yükünün azaltılmasını sağlayarak çifte getiriye sahip bir karakter taşır.



Çevre vergileri, vergi yapısı içerisinde bir sadeleşme oluşturacağı ve farklı bir yapı ortaya
koyması nedeniyle toplumun çevreye yönelik duyarlılığının gelişmesine katkıda
bulanacaktır.



Çevre kirliliğini azaltma ve çevrenin korunmasında maliyetlerin aşağıya çekilmesi, siyasal
karar alıcılar açısından da benimsenmekte, aynı zamanda merkezi ve yerel düzeyde kişilere
karar alma konusunda inisiyatif sağlamaktadır.

OECD ülkelerinde 1996-2008 arası çevre vergilerin GSYH içindeki oranı ortalama %2-%3
civarında olmuştur. Aynı yıllar aralığında, toplam vergi gelirlerinin milli gelir içindeki oranı ise
%34-%36 aralığındadır. Sözü edilen ülkelerde çevre vergilerinin büyük oranı araçların kulland ığı
yakıtlardan alınmıştır. Geçtiğimiz yıllarda çoğu ülkede çevre vergilerinin milli gelir içindeki payı,
bu vergilerin enflasyonun altında artırılması ve petrol fiyatlarının yüksek bir seyir izlemesi nedeni
ile biraz azalmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 24).
Hazırlanan raporlarda OECD üyesi ülkelerde çevre ile ilgili vergilerin GSYH içindeki oranı
ortalama %2,5 civarındadır. Türkiye’de bu oran %4’ler civarındadır. OECD üyesi ülkelerde tüm
vergiler içerisinde çevre ile ilgili vergilerin payı %6-7 civarında iken Türkiye’de yaklaşık %15
civarındadır (Uzel, 2017: 121).
4. Türkiye’de Çevre Vergisi Politikaları ve Çevre Vergileri
Çevre sorunları ve çevre kirliliğinin son yıllarda tüm dünyada boyutları artmakta ve çözüme
yönelik politikalar geliştirilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi çevresel risklerin tehdidi altında
bulunan ülkemizde de çevre sorunlarına yönelik hem anayasal hem de yasal düzenleme ler
gerçekleştirilmektedir. Çevre politikasının bir aracı olarak düzenlenen çevre vergileri genel olarak
ekolojik vergiler, yeşil vergi vb. isimlerle de anılmaktadır. Çevre vergilerinin konulmas ının
amaçları arasında; çevre kirliliğinin ve ekolojik bozulmaların önüne geçebilmek, sağlıklı ve
dengeli bir çevrenin oluşumuna katkı sağlamak, canlı hayatının korunmasını sağlamak, bireylerde
çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak,
çevreye uygun ve çevreye dost olan üretim yöntemlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesini teşvik
etmek, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılabilmesi için gereken kaynakların finansmanını sağlamak
gibi amaçlar yer almaktadır.
Çevre vergileri AB ve OECD ülkelerinde oldukça yaygın olarak kullanılmakta ve üreticiler
açısından mal ve hizmetlerin maliyetlerini artırarak üretici ve tüketici birimleri çevreye zararlı
olmayan faaliyetlere yönlendirmekte ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesine imkân
sağlamakta ayrıca ekonomiye de olumlu etkisi olmaktadır. AB ve OECD ülkelerinde çevre
vergilerinin en önemli amacı çevrenin korunması sürecine katkıda bulunmaktır. Ayrıca çevre
kirliliği şeklinde ortaya çıkan “negatif dışsallıkların” içselleştirilmesi de hedeflenen bir başka
politikadır. Türkiye’de ise çevre vergilerinin amacının tam olarak bu doğrultuda olmadığını
söylemek yanlış olmaz. Türkiye’de çevre vergisi olarak değerlendirilebilecek vergiler, toplam
vergi gelirleri düşünüldüğünde önemli bir orana sahip olsa da, bu vergilerin alınışında çevresel
amaçlara yönelik bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirtmek gerekir. Türkiye’de
uygulamaya konulan çevre vergilerine bakıldığında ÇTV dışında doğrudan çevresel kaygılar
dikkate alınarak konulmuş bir çevre vergisi bulunmamaktadır (Reyhan, 2014: 116). Motorlu
171

Kirleten Öder İlkesi Çerçevesinde Türkiye’de Çevre Vergileri ve Negatif Dışsallıklar Sorunu

Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Akaryakıt Tüketim ve Taşıt Alım Vergilerinin önceliklerinin mali
amaçlı olmaları nedeniyle çevreye yararlı vergiler olarak kabul etmek gerekmektedir. Karbon
salınımına ve hava kirliliğine neden olan akaryakıt üzerinden alınabilen KDV’de çevreye yararlı
vergi olarak kabul edilebilir (Ercan, 2015: 211)
Türkiye’de çevre kirliliğini azaltmaya ve çevreyi korumaya yönelik olarak kullanılan ekonomik
araçlar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (Çitil, Kınacı ve Cumali, 2010: 6):
-

Emisyon harçları (tıbbi, endüstriyel ve sanayi atıkların giderilmesinde)
Kullanıcı harçları (Endüstriyel ve evsel su kullanımı ve atık su bertarafı için)
Çevre Temizlik Vergisi (katı atık bertarafı için kullanıcı harcı)
Otoyollarda seyahat için ödenen kullanıcı harçları
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
Özel Tüketim Vergisi Kanunu
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlenen depozito geri ödeme sistemi
İzin verilen standart değerleri geçici olarak aşan atık su deşarjları için endüstriye l
tesislerden alınan cezalar.

4.1. Türkiye’de Doğrudan Çevre Vergisi Olarak Çevre Temizlik Vergisi
Türkiye’de ÇTV, 24 Temmuz 1993 tarihinde çıkarılan Belediye Gelirleri Kanununda Değişik lik
Yapılması Hakkında Kanun ile eklenen mükerrer 44. Madde ile uygulamaya konulmuş tur.
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin yapmış olduğu çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar ÇTV kapsamına
alınmıştır (Bülbül, 2006: 180). Bu tür bir verginin konulmasının en önemli amacı, konut, işyeri ve
bunların dışında kullanılan binalarda yeme, içme, kullanma ve benzeri faaliyetler sonucu ya da
park ve piknik alanlarında meydana gelen ve çevre kirliliğine yol açan her türlü çevresel atığın,
çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi için düzenli olarak
depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi suretiyle ekonomiye katkı sağlamaktır.
ÇTV’nin uygulamaya konuluşunun en önemli amacı çevre kirliliğini önlemek, kirlenmeye neden
olacak faaliyetlerin önceden önüne geçilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda Çevre Kanunu’nda yer
alan ilkelerden “kirleten öder” ilkesine uygun olarak çevreyi kirletenlerden kirletme maliyetini
yansıtmayı ilke edinmektedir. Çevre Kanunu’nun 3/g maddesine göre; “kirlenme ve bozulmanın
önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar
kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı
durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili
makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli
harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
tahsil edilir”.
Çevre Kanunu’nun bu hükmü değerlendirildiğinde “kirleten” dışında “bozulmaya neden olan” ve
“kirlilik” dışında “bozulma” sözcüklerine de yer verilerek bir karışıklık yaratıldığı ifade
edilmektedir. Turgut’a göre bunun nedeni ”bozulma” ve “bozulmaya neden olan” kavramlar ının
Çevre Kanunu’nda tanımlanmamış olmasıdır. Çevre Kanunu’nda kirlilik kavramı bozulmayı da
kapsayacak şekilde geniş bir şekilde tanımlanmıştır. “Kirleten öder ilkesi” önleme ve giderme
işleviyle birlikte düzenlenmiştir. Kirleten öncelikle kirlenme olasılığına karşı bunu önlemenin ve
sınırlandıranın masraflarına katlanacak, sonra da, kirlenmenin meydana gelmesi durumunda
bunun giderilmesinin ve kirlenmiş çevrenin iyileştirilmesinin maliyetini üstlenecektir (Turgut,
2009: 143).
Türkiye’de katı atıkla ilgili ÇTV, binaların nitelikleri dikkate alınarak içerisinde yer aldıkları ve
her bir bina grubu için ayrı oranda vergi yükümlülüğü belirleyen bir tarifeye göre belirlenmekted ir.
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ÇTV’ye ilişkin düzenlemenin ilk halinde binaların boş veya kullanılmaması malikler açısında n
vergi yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktaydı. Dolayısıyla bu durumda alınan ÇTV aslında bir
ek emlak vergisi niteliğine dönüşmekteydi. 5035 sayılı Kanun ile ÇTV hesaplama yönteminde
yapılan değişiklik ile atık su ile ilgili ÇTV’nin “tüketilen su” bedeli esas alınarak tarh edilme
niteliği, konutlardan alınan ÇTV’nin hesaplanma yöntemi haline getirilmiştir. Yeni düzenleme ile
belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su gereksinimini belediye tarafında n
sağlanan su şebekesi dışından karşılayan konutlara ilişkin ÇTV’nin binalara yönelik tarifenin 7.
Grubunun ilgili belediye meclisi tarafından belirlenecek derecesi üzerinden hesaplanmas ı
yöntemine geçilerek vergilerin karşılıksız olma niteliği korunmuştur. Çevre temizlik
hizmetlerinden yararlanmadığı açık olan boş veya kullanılmayan binaları vergi yükümlüsü haline
getiren madde hükmü, “vergi mükellefinin binaları kullananlar olarak belirlenmesi” şeklinde yeni
bir düzenleme yapılarak ÇTV’nin tam anlamı ile bir çevre vergisi olma niteliğine katkıda
bulunmuştur (Ercan, 2015: 214-215).
ÇTV’nin Türkiye’de kullanılan su tüketim miktarı üzerinden alınması yani su tüketim bedelinin
vergi matrahını oluşturması nedeniyle ÇTV vasıtasıyla negatif dışsallığın tam anlamıyla
içselleştirilmesi olanaklı değildir. Ayrıca bina niteliğine göre katı atık ve atık su miktarının ve
bunun yarattığı maliyetin hesaplanmasının zor olması nedeniyle negatif dışsal maliyetin bina
niteliklerine göre de içselleştirilmesi de mümkün değildir (Ercan, 2015: 215).
ÇTV’nin Türkiye’de tek çevre vergisi niteliğinde olmasının en önemli nedenleri arasında;
konutlardaki su tüketimini azaltmaya yönlendirmesi nedeniyle çevre kirliliğini kısmi önleyic ilik
niteliğinin bulunması, kirliliğe neden olan birimlerin oluşturmuş olduğu negatif dışsallık lar ı
kısmen de olsa içselleştirmeye hizmet etmesi, çevre politikaları açısından değerlendirildiğinde
“önleme” ve “kirleten öder” ilkesini işlevsel kılması sayılabilir (Ercan, 2015: 215).
4.2.Türkiye’de Çevreye Yararlı Vergiler
4.2.1. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
MTV’nin doğrudan çevre sorunlarını önleme ya da kirliliği azaltma yönünde bir katkısı olmasa da
dolaylı yoldan çevre sorunlarının çözümüne katkı verdiğini söylemek mümkündür. MTV
Kanunu’nda tarifelerde belirtilen taşıtlar, tüketmiş oldukları yakıtlar neticesinde karbon salınımına
sebep olan motorlu kara ve hava araçlarıdır. MTV, çevre kirliliğine doğrudan değil dolaylı olarak
katkı sağlayan bir vergi türüdür. Bu dolaylı katkıyı, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya sebep olan
ve çevre üzerinde negatif dışsallık oluşturan bu araçların kullanımının azaltılmasını sağlayarak,
toplu taşıma araçlarını özendirerek, daha az kirleten yeni teknolojileri özendirerek sağlama ya
çalışmaktadır (Ercan, 2015: 217).
MTV, Türkiye’de 1963 yılından beri uygulanmaktadır. Bu verginin aynı zamanda kara, deniz ve
hava taşıtlarından alınan servet vergisi şeklinde ifade edilebilecek bir niteliği söz konusudur. MTV
tarifesi, aracın ağırlığı, silindir hacmi ve yaşını dikkate alarak uygulanmakta iken, 2004 yılı
itibarıyla sadece silindir hacmi ve yaşına göre bir tarife belirlenerek vergilendirilmesi yoluna
gidilmiştir.
MTV’nin çevre vergisi niteliğinde olup olmadığı yönünden bir değerlendirme yapıldığında
çevresel kaygılardan daha ziyade devletin kamu hizmetlerinin finansmanını sağlama yönünde daha
çok mali amacına yönelik olduğu tespiti yapılabilir. Bu yüzden taşıtların kirleticilik düzeyleri fazla
dikkate alınmamaktadır. Çünkü MTV uygulamasında taşıt araçlarının yaşı ilerledikçe vergi
miktarı düşmektedir. Ancak çevreyi daha çok kirleten motorlu araçların daha fazla
vergilendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de MTV’nin bu şekildeki uygulaması ile çevre vergis i
niteliğinin düşük olduğu ve çevresel amaçlara hizmet etmediği söylenebilir (Biyan ve Gök,
2014:302). Aslında bu tür vergilerin tarifeleri belirlenirken çevreci bir yaklaşım ve politika
benimsenmelidir. Ancak uygulamada sadece servet unsuru niteliği ön plana çıkmaktadır. Motorlu
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taşıtın yaşı ilerledikçe çevreye yaydığı karbon salınımı ile çevreyi daha fazla kirlettiği
vergilendirme sürecinde göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla MTV çevresel kaygıları dikkate alarak
oluşturulmuş bir çevre vergisi olmaktan oldukça uzak olduğu değerlendirmesi yapılabilir (Uzel,
2017:131). Motorlu taşıtların vergisi düzenlenirken çevre vergisi niteliğini kazandırmak için
araçların “yaş” ve “silindir hacmi” kriterine “karbon salınımı” nı (CO 2 ) da dikkate alan bir
düzenleme yapılması uygun bir çözüm olarak değerlendirilebilir.
MTV’nin çevre vergisi niteliğine büründürülebilmesi için Bakanlar Kuruluna 3946 sayılı Kanun
ile yetki verilmiştir. Buna göre; Bakanlar Kurulu AB normlarını sağlayan katalitik konvertör
sistemi ile donatılmış taşıtlarda vergi miktarını %50’ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Ancak
Bakanlar Kurulunun bu yetkiyi henüz kullanmadığı ifade edilebilir (Karadeniz, 2011: 149).
MTV’nin AB ve OECD ülkelerindeki gibi karbon salınımını dikkate alan bir çevre vergisi haline
dönüştürülmesi çevrenin korunması ve “kirleten öder” ilkesi açısından son derece önem arz
etmektedir.
4.2.2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), İnsanların yaşamaları için gerekli olan temel maddelerin dışında
daha çok lüks diye tabir edilen tüketim mallarına, çevre kirliliğine neden olan ve insan sağlığını
etkileyen ürünlerin tüketimlerinde olumlu yönde davranış değişikliği yaratmak yani bu tür
ürünlerin tüketimini azaltmak için, belirli mal ve ürünlerde maktu ya da oransal bir şekilde alınan
tüketim vergisidir. ÖTV’nin çevre konusu olabilecek vergileri daha çok petrol ve petrol
ürünlerinden alınan vergilerdir.
Türkiye’de ÖTV’nin çevre kirliliğini önlemedeki katkısı doğrudan olmaktan ziyade dolaylı bir
şekilde gerçekleşmekte ve bu daha çok akaryakıt fiyatlarını artırmak ve böylece tüketimini kısmak
şeklinde gerçekleşmektedir. Vergilendirmede tarife belirlenirken yakıtın çevreye vermiş olduğu
zarar (yaydığı emisyon) değil, tüketim miktarı (kg/lt/m3 gibi) esas alınmakta ve yakıtın türüne
göre (benzin, dizel, oto gaz, fueloil, bio dizel, doğal gaz gibi) vergi oranı değişebilmektedir. Bu
durumda ÖTV’nin çevre kirliliğini önlemeyi amaçlayan bir politika için kullanılmas ını
zorlaştırmakta ve daha çok mali amacını öne çıkarmaktadır ön plana (Çelikkaya, 2011: 111).
ÖTV, Türk vergi sisteminde daha çok petrol üzerinden alınmakta ve dolaylı olarak çevre vergis i
niteliğinde sayılmaktadır. Ancak bu vergi türü kapsamında alınan ürünleri diğer ürünler le
kıyasladığımızda çevreye zarar veren akaryakıtlardan daha düşük oranda vergi alındığı
görülmektedir. Örneğin, Türkiye’de çevreye daha az zarar veren 95oktan benzinin litresinde n
alınan ÖTV miktarı, çevreye daha fazla zarar veren motorinin (dizel) litresinden alınan ÖTV
miktarından daha fazladır. Bu durum aynı zamanda dizel kullanan araç sayısının da artmasına
neden olmaktadır (Karadeniz, 2011: 150). ÖTV’nin Türkiye’de temel amacı hazineye gelir
sağlamak olsa da; diğer yönden kirletici enerji kaynaklarının yerine, temiz enerji kaynaklarının
kullanımının sağlanması, çevre kirliliğinin yarattığı maliyetlere bir nebze de olsa katkı sunması ve
toplu taşımanın özendirilmesi gibi fonksiyonları yerine getirmesi nedeniyle dolaylı çevre vergis i
olarak nitelendirilebilir (Ercan, 2015: 221). Bu vergi kapsamında alınan Taşıt Alım Vergisi de bir
kereye özgü olsa da motorlu araçların maliyetini artırmış olmakta ve tüketimde caydırıcılık unsuru
olması beklenmektedir. ÖTV, kirleten öder ilkesi ve negatif dışsallıkların içselleştirilmes i
açısından değerlendirildiğinde doğrudan bir çevre vergisi niteliğinde görünmemekte; ancak
bireylerin tüketimini kısmaya yönlendirmesi ile dolaylı yoldan bir çevre vergisi olmaktadır.
4.2.3. Katma Değer Vergisi (KDV)
KDV, üretimden tüketim aşamasına kadar her basamakta malların ve hizmetlerin satış değerleri
üzerinden oransal olarak alınmaktadır. Üretim ve dağıtımın her aşamasında ortaya çıkan katma
değerlerin indirim mekanizması kullanılarak vergilendirilmesini sağlayan yayılı bir işlem
vergisidir (Aksoy, 1999: 344). KDV’de yer alan indirim mekanizması nedeniyle üretici, dağıtıc ı
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ve satıcıların ödedikleri vergiyi fiyata yansıtabilmesi olanaklı iken, üreticilerin bu olanaklarda n
yoksun bulunmaması, verginin tamamının nihai tüketici üzerinde kalması, istisnalar dışında genel
bir muamele vergisi olması KDV’nin çevre vergisi niteliğine bürünmesini engellemektedir (Ercan,
2015: 222).
3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1. Maddesinde işlemin Türkiye’de yapılmış olması koşuluyla ticari,
sınai faaliyetler çerçevesinde yapılan teslimler, boru hattı ile hampetrol, gaz ve bunların
ürünlerinin taşınmaları nedeniyle gerçekleşen faaliyetlerin vergilendirileceği belirtilerek başta
karbon bazlı yakıtlar olmak üzere çevreye negatif maliyet yükleyen her ürünün maliyeti artmış
olacaktır. Böylece KDV’nin sözü edilen yakıtların maliyetini artırarak çevre kirliliğinin önlenmes i
hususunda dolaylı bir şekilde katkı sağladığı ifade edilebilir (Ercan, 2015:223). Bu durumda
çevreyi kirletici enerji kaynakları yerine daha çok çevre dostu enerji kaynaklarına yönelim
olacaktır.
4.2.4. Kirleten Öder İlkesi Çerçevesinde Çevre Korumaya Yönelik Alınan Harçlar
Genel olarak harç; “yarı kamusal nitelikteki kamu mal ve hizmetlerini sunan kuruluşlar ın
sundukları hizmetlerden yararlananların faydalanma derecelerine göre zorunlu olarak alınan
paralardır” (Nadaroğlu, 2001: 193). Bu bağlamda “kirletme harçları” ndan söz edilebilir. Sözü
edilen bu harçlar belirli bir bölgede faaliyet gösteren kirleticinin ortaya çıkardığı zararlı maddeler
için alınan parasal niteliği olan karşılıklardır. Çevre kirliliği ortaya çıktığında bu tür harçların
alınması, kirletici nitelikteki emisyonların azaltılmasına yönelik bir davranış değişikliği şeklinde
bir durum ortaya çıkarır. Böylece bir anlamı ile harçlar aslında çevreye verilen zararın bir
karşılığıdır. Tabii ki çevreye verilen zararın tam karşılığını hesaplamak mümkün değildir.
Kirletme harçları hava, su, toprak ve gürültü kirliliği oluşturan unsurlar üzerinden alınan bir
yükümlülüktür. Atıklar, ürün ve verilen hizmet karşılığı olarak da alınırlar. Harçlar, genel olarak
yerel idarelerce toplanırlar. Toplanan bu gelirler ortaya çıkan çevre zararlarının giderilebilmesi ve
zararların tazmin edilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kirlilik harçları esnektirler, teknolojide
ileriye yönelik olarak farklılaşmaya gidilmesini teşvik etmektedirler ve kirleticileri azaltmaya ve
çevreye duyarlılık geliştirme yönünden olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak her kirliliğin
karşılığında harç öngörülmesi gibi bir yaklaşım da ekolojik denge ve çevre sorunlarına yaklaşım
açısından olumsuz bir bakış açısı olarak kabul edilebilir. Kirlilik harçları, atık harçları, ürün
harçları, idari harçlar ve kullanıcı harçları olarak sıralamak mümkündür (Mutlu, 2002: 120-125).
5. Türkiye’de Çevre Vergilerinin Çevre Politikası Açısından Değerlendirilmesi
Gerek Dünyada gerekse Türkiye’de çevre sorunlarının boyutları giderek artmış ve çevre korumacı
politikalar daha fazla öne çıkmıştır. Bu politikalardan önleyici yaklaşımlar ve koruyucu
yaklaşımlar dikkati çekmektedir. Ancak çevre kirliliği oluştuktan sonra kirlenmenin maliyetini
kirletene ödetme yaklaşımlı politikaların da uygulamaya başlandığı görülmektedir. Çevre
politikası ilkelerinden “kirleten öder ilkesi” ni referans alan uygulamalar çevre vergiler inin
yeniden düzenlenmesini ve ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.
Dünyanın pek çok bölgesinde, özellikle de AB ülkelerinde, yaygın bir şekilde uygulanmakta olan
çevre vergileri, negatif dışsallıklara neden olan mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması ve böylece
işlemeleri çevreye zararlı olmayan faaliyetlere yönlendirme noktasında baskı altına alma hedefine
yöneliktir. Bu hedef aynı zamanda, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi noktasında
işletmeleri zorlayıcı bir işlev görmektedir. Çevre vergileri bu açıdan mali amaçtan öte çevrenin
korunması bağlamında mali olmayan bir amaca yöneliktir (Ercan, 2015:210).
Ülkemizde, AB ya da OECD ülkelerindeki uygulama biçimine benzer şekilde çevre vergis i
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Türkiye’deki çevre vergileri AB ülkeleri ile kıyaslandığında
ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Bilgin ve Orkunoğlu, 2010: 94-98).
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Türkiye’ye kıyasla AB’nde
Türkiye’de gerçek niteliği ile
alınan ÖTV bulunmaktadır.
Türkiye ve AB ülkelerinde
uygulaması bulunmaktadır.
bulunmamaktadır.

çevre vergilerinin türleri ve sayısı çok daha fazlad ır.
çevre vergisi olarak ÇTV ve çeşitli enerji ürünleri üzerinde n
çevre vergileri arasında ağırlıklı olarak enerji vergiler i
Ancak Türkiye’de henüz karbon vergisi uygula mas ı

Türkiye’de atık (kirlilik) vergisi biçiminde alınan ÇTV, çevresel amaçlara yöneliktir. Ticaret ve
sanayi işletmeleri tesisin türüne ve boyutuna göre; konutlar ise su tüketim faturasına dayanarak
yıllık belli bir miktarda ödeme yapmaktadır. Bu yönüyle ÇTV, toplam atık miktarı ile doğrudan
doğruya bağlantı kurulmadan atık toplama maliyetinin belli bir oranında alınmaktadır. ÇTV, çevre
sorunlarının mekânsal etkilerinin ilgili yerel yönetim birimleri açısından önemli bir sorun teşkil
etmesinden dolayı yerel yönetimlere gelir sağlama modelinin bir parçası olarak gündeme gelmiştir.
ÇTV, Türkiye’de doğrudan çevresel amaçlara hizmet eden tek çevre vergisi türü olmakla birlikte,
tarife yapısından dolayı kirliliği önlemekten uzak bir noktadadır. Ayrıca katı atık miktarının
belirlenme usul ve esaslarının belediyeler tarafından farklı uygulamalara konu olması nedeniyle
etkinliğe için sorunlar söz konusudur (Reyhan, 2014:116).
Türkiye’de doğrudan doğruya çevre kirliliğine yönelik olarak uygulanan ÇTV’nin yanı sıra ÖTV
ve MTV gibi çeşitli vergi uygulamaları da bulunmaktadır. Ülkemizde uygulanan ÖTV’nin çevre
kirliliğine katkısı ancak dolaylı şekilde akaryakıt fiyatını yükselterek tüketimi azaltmak biçiminde
olmaktadır. Vergi uygulaması kullanılan yakıtın çevreye verdiği zarar boyutuyla değil dolaylı bir
biçimde tüketim miktarı esaslıdır. Bu ise verginin çevre kirliliğini azaltmayı hedeflemekten çok
mali amaç eksenli ele alındığını göstermektedir. AB’nin istatistik Ofisi’nin (Eurostat) çevre
vergileri sınıflandırmasında kendisine yer bulan bir diğer türü de ulaşım vergisi olup; bu verginin
ülkemizdeki karşılığı MTV’dir (Reyhan, 2014:117). Motorlu taşıtlar vergilendirilirken Avrupa
ülkelerinin çoğunda motorlu taşıtların emisyon özellikleri dikkate alınmakta ve hava kirliliğine
daha fazla neden olan motorlu taşıtların vergi miktarı daha yüksek olmaktadır. Türkiye’de ise
motorlu taşıtların vergilendirilmesinde silindir hacmi ve aracın yaşı dikkate alınmaktadır. Motorlu
taşıtların yaşı arttıkça vergi oranı düşmektedir. Ancak eski araçlar teknolojik olarak da aynı
konumda olduklarından daha fazla çevre veya hava kirliliği ortaya çıkarmaktadırlar. Bu nedenle
daha fazla vergilendirilmeleri gerekir. Türkiye’de MTV’nin bu şekilde uygulanması “kirleten öder
ilkesi” ne de uygun düşmemektedir (Bilgin ve Orkunoğlu, 2010: 94-98).
Türkiye’de çevre kirliliğine neden olan unsurlarla ilgili olarak uygulanan vergilerin toplam vergi
gelirleri içerisinde payları, Grafik 1’de gösterilmektedir.
Grafik 1: Çevreyle İlgili Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (%)
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Kaynak: Veriler, Genel Bütçe İstatistikleri’nden alınarak tarafımızca
oluşturulmuştur.
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Grafik 1’de dikey eksen ÖTV ve MTV’nin toplam vergi gelirleri içerisindeki paylarını; yatay
eksen ise zaman dilimi göstermektedir. Grafik 2’den görüldüğü üzere, MTV’nin toplam vergi
gelirleri içerisindeki payı 2006 yılında % 2.18 iken; aynı oran 2016 yılında % 2.17 seviyes inde
gerçekleşmiştir. Bu yönüyle MTV, yıllar itibariyle istikrarlı bir eğilim sergilemektedir. ÖTV’nin
toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise 2006 yılında % 17.95; 2016 yılında ise küçük bir azalma
ile % 16.37 seviyesinde gerçekleşmiştir. ÖTV, tüm mal ve hizmetler üzerinden alınmamak la
birlikte, ağırlıklı olarak çevre ile ilgisi daha net olan ve dışsallıklara neden olduğu düşünülen petrol
ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıt araçları üzerinden alınmaktadır. ÖTV’nin toplam vergi
gelirleri içerisindeki payı oldukça yüksek düzeydedir. Vergi gelirlerinin yaklaşık 1/5’i ÖTV’den
ele edilmektedir. Bu oranlarda göstermektedir ki Türkiye’de ÖTV’nin kamu gelirleri içerisindek i
payı oldukça önemlidir.
Grafik 2’de ise mahalli idareler tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin vergi gelir ler i
içerisindeki payları hem mahalli idareler vergi gelirleri hem de toplam vergi gelirleri açısında n
ayrı ayrı gösterilmiştir.
Grafik 2: Çevre Temizlik Vergisinin Vergi Gelirlerindeki Payları
10

5
0
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Çevre Temizlik Vergisi (Mahhalli İdareler Vergi Gelirlerindeki Payı)
Çevre Temizlik Vergisi (Toplam Vergi Gelirlerindeki Payı)

Kaynak: Veriler, Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri’nden alınarak tarafımızca
oluşturulmuştur.

Grafik 2’de dikey eksen, ÇTV’nin hem mahalli idareler vergi gelirleri içerisindeki payını hem de
toplam vergi gelirleri içerisindeki yüzdesini göstermekte; yatay eksen ise zaman dilimi
göstermektedir. Çevre temizlik vergisinin mahalli idareler vergi gelirleri içerisindeki paylarına
bakıldığında yıllar itibariyle bir azalma olduğu gözlenmektedir. Şöyle ki; 2006 yılında çevre
temizlik vergisinin mahalli idareler vergi gelirleri içerisindeki payı % 6.84 iken; aynı oran 2016
yılında % 3.87 düzeyindedir. Bu oran çevre vergilerinin mahalli idare gelirleri içerisindeki payının
azalmakta olduğunu göstermektedir. Benzer bir eğilim, ÇTV’nin genel bütçe toplam vergi gelir ler i
içerisindeki paylarında da yaşanmaktadır. ÇTV’nin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 2006
yılında % 0.16 iken; vergi payı 2016 yılında % 0.10 seviyesine gerilemiştir. Bu oranlarda
göstermektedir ki doğrudan çevre üzerinden alınan vergilerin payı yıllar itibariyle azalma
eğilimindedir.
Türkiye’de, OECD ülkelerine oranla, toplam vergi gelirleri içerisinde çevre vergilerinin oranının
oldukça düşük olduğu söylenebilir. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında çevre vergilerinden en az
yararlanan ülkelerden biri olduğu ifade edilebilir. Çevre vergilerinin ülkemiz açısından önemi,
hem çevre sorunları açısından hem de vergi sistemindeki diğer vergiler açısından ele alınmalıd ır.
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik vergisel düzenlemeler gelecek nesillere daha yaşanılab ilir
bir ekolojik ortam sağlanması açısından öne çıkmaktadır. Diğer taraftan çevre vergilerine önem
verilmesi sonucu elde edilecek fonların vergi sistemindeki diğer vergilerin ağırlığının azaltılmas ı
yönüyle etkinlik açısından da oldukça önemlidir.
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Türkiye’de 10. Kalkınma Planı’nda vergi politikası belirlenirken çevre unsurunun gözetilmes inin
gereğine dikkat çekilmektedir. 10. Kalkınma planında çevre vergisi politikalarına ilişkin aşağıdaki
önerilere yer verilmektedir:








Karbon vergisine geçilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda, CO 2 salınımı düşük araçlarda
ÖTV oranlarının düşürülmesi gereğinden ve bu tür araçlara talebin artırılması teşvik
edilerek karayolu ulaşımından kaynaklanan karbon salınımın oranının düşürülmesi gibi
uygulamalara yer verilmelidir.
Hibrit araçların kullanımı yaygınlaştırılmalı ve bu araçlar üzerindeki vergi yükü
düşürülerek kullanımı teşvik edilmeli ve üretimi de yaygınlaştırılmalıdır.
Elektrikli araçların MTV karşısındaki durumu açıkça ortaya konulmalı, yapılacak
düzenlemelerle bu araçlar için düşük oranlı bir tarife belirlenmelidir.
İşletmelerin arıtma tesislerine yönelik harcamala rına arıtma dereceleri dikkate alınarak
muhtelif vergi indirimleri uygulanmalı; yapılan bu indirimlerden doğan vergi kayıpları da
herhangi bir arıtma tesisi bulunmayan veya düşük kalitede arıtım yapan işletmelerden telafi
edilmelidir.
Düşük karbon enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek amacıyla kömürde kalitesine
göre KDV oranı farklılaştırılmasına gidilmelidir.

6.Sonuç
Türkiye’de çevre kirliliğini önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik olarak geliştirilen çevre
vergisi uygulamalarına bakıldığında çevre politikasının en önemli ilkelerinden biri olan “kirlete n
öder ilkesi” ne yönelik tek verginin ÇTV olduğu söylenebilir. MTV, ÖTV ve KDV gibi vergiler in
daha çok mali amaçlarla uygulandığı ve çevrenin korunmasına dolaylı yollardan hizmet ettiği ifade
edilebilir. Özellikle çevresel negatif dışsallıklara neden olan motorlu araçları kapsamına alan
MTV’nin AB ve OECD ülkelerindeki gibi düzenlenerek çevre vergisi niteliğine büründürülmes i
son derece önemlidir. Ayrıca vergide adalet ilkesini de içeren kirletenin kirlettiğinin maliyetine
katlanmasını ifade eden kirleten öder ilkesinin vatandaşlar arasında adaletsizlik yaratmayacak
şekilde vergi politikalarına yansıtılması gerekmektedir.
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için AB ülkelerinde çevre politikası bağlamında
ekonomik ve mali araçları kullanma anlayışı giderek önem kazanmıştır. AB ülkelerinin
birçoğundaki uygulamalara bakıldığında sermaye ve işgücü üzerindeki vergileri çevreye zararlı
olan ekonomik faaliyetlere doğru yönlendirmeye başlamışlardır. Türkiye’de ise sermaye ve işgücü
üzerinde bu tür vergilerin uygulanmasının ekonomik büyümeyi gerileteceği düşüncesinde n
hareketle bu tür çevre vergilerine etkili bir çevre politikası aracı olarak bakılmamaktadır. Oysa ki
çevre vergilerinin ekonomik büyüme açısından olumsuz etkilerini azaltma adına firmaların çevre
dostu teknolojileri kullanımının teşvik edilmesi ve bu teknolojileri geliştirmeye yönlendirilmes i
uzun vadede daha fazla avantaj sağlayacak ayrıca çevre politikaları ile de uyumlu olacaktır.
Çevre vergisi reformları Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Slovenya
gibi ülkelerde GSYH ve istihdam üzerinde olumlu etki yapmıştır. Özellikle ulaşım ve enerji
sektörü dikkate alındığında AB ülkelerinin büyük çoğunluğunda çevre vergisi uygulama lar ı
dikkati çekmektedir. Bu tür uygulamanın amacı AB ülkelerinde bireylerin üretim ve tüketim
alışkanlıklarında köklü değişiklikler gerçekleştirerek çevre kirliliğini azaltmak ve çevre bilinci ve
sorumluluğunu yaygınlaştırmak gibi makro bir amaç ile de hareket edilmektedir. Bu doğrultuda
birçok çevre vergisi sektörel düzeyde uygulanmaktadır. Enerji vergileri, karbon vergisi, MTV
üzerinden alınan kirlilik vergisi, taşımacılık sektöründen alınan vergiler gibi çevre koruma amaçlı
pek çok mali yükümlülük bulunmaktadır. Önemli olan bu tür vergi yükümlülüklerinin çevre
politikaları ile bütünleştirilmesi ve uygulama sürecidir.
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Bu açıdan çevre kirliliğinin azaltılmasında ve çevre sorunlarının çözümünde günümüzde yerel
idareler en önemli aktör konumundadır. Bu bağlamda çevre kirliliğini önleyici politika lar
geliştiren yerel idarelere yapmış oldukları maliyeti karşılayacak çevre vergisi ve harçları
toplayabilme yetkisi verilmelidir. Günümüzde birçok AB ve OECD ülkesinde çevre koruma ile
ilgili vergiler yerel idarelere verilmiştir. Günümüzde birçok AB üyesi ülkede uygulanan karbon
esaslı vergilendirmeye geçilmesi önem arz etmektedir. Özellikle Karbon salınımı düşük araçlarda
ÖTV düşürülmeli ve çevre kirliliğini en aza indiren yakıtları kullanan araçlar ve enerji sistemler i
teşvik edilmelidir. Nitekim ülkemizdeki elektrikli otomobil projesi, fosil yakıt temelli mevcut
araçların çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderme noktasında önemli bir işlev yüklenerek
sağlayacağı ekonomik avantajların yanı sıra çevre dostu bir endüstriyel yapının temelleri atılmış
olacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının sürdürülebilir bir niteliğe sahip olması açısından son yılla rda
AB ülkelerinde çevre politikası alanında uygulamaları izlenen ekonomik ve mali araçlardan
“ekolojik vergi reformu” yaklaşımı dikkati çekmektedir. Bu tür reformlarla sermaye ve işgücü
üzerindeki vergiler daha çok çevre kirliliğine neden olan çevreye zararlı ekonomik faaliyetler
üzerine odaklanmıştır. Böylelikle ülkeler hem çevreyi koruma amacıyla çevreye zararlı faaliyetler i
azaltırken aynı zamanda ekonomik büyümeyi de teşvik etmektedirler. Türkiye’de ise çevre vergis i
politikaları çevresel etkileri dolaylı olan araçlarla sınırlı olarak uygulanmaktadır. Çevre temizlik
vergisi dışında da diğer vergiler, çevreyi koruma amaçlı yönlendirici ve denetleyici bir nitelik
kazanamamıştır.
Kirleten öder ilkesi gereği, ekolojik dengenin sağlanması ve çevre koruma sürecinde çevresel
dışsallıkların içselleştirilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda ÇTV tipi vergilerin yerine
çevresel dışsallıkları da içeren vergi ve katılım payı sistemleri kullanılabilir. Bu durumda
maliyetlerin net olarak ortaya çıkması hem de katı atık miktarının azaltılması mümkün
olabilecektir. Dışsallıkları da göz önünde bulunduran katı atık vergileri; ürün vergisi ve depozito
geri ödeme sistemleri ile birlikte düzenlenirse katı atık miktarlarının ve dolayısıyla maliyetler in
azaltılmasında daha etkili olacaktır.
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Öz
Bu çalışma kamu kesimi bütçeleme sürecinde etkinliği sağlayan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu
çalışmada, Kütahya’da Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan 500 öğrenciden
oluşan örnekleme anket uygulanmış ve toplamda 468 anket üzerinden analiz yapılmıştır. Daha sonra istatistik
programı SPSS AMOS 22 kullanılarak analizler gerçekleştirilmiş ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Bütçeleme
sürecinde etkinliği sağlayan faktörlerin incelendiği yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre; bütçelemede etkinlik
sürecinde, şeffaflık uygulamalarının pozitif, katılımcılık uygulamalarının ise negatif etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca, bütçeleme sürecinde şeffaflık ve katılımcılık uygulamaları ile bütçelemede etkinlik arasındaki
ilişkide hesap verebilirlik uygulamalarının aracılık rolü yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda,
şeffaflık ve katılımcılık uygulamalarının hesap verebilirlik uygulamaları üzerinde pozitif ve anlamlı, hesap verebilirlik
uygulamalarının ise bütçelemede etkinlik üzerindeki etkisinin istatist iksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmişt ir.
Bununla birlikte bütçeleme sürecinde şeffaflık ve katılımcılık uygulamaları ile bütçelemede etkinlik arasındaki
ilişkide hesap verebilirlik uygulamalarının aracılık rolünün olmadığı tespit edilmiştir.
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THE DETERMINATION OF FACTORS PROVIDING EFFECTIVENESS THE
PROCESS OF BUDGETING WITH STRUCTURAL EQUALITY MODEL AND AN
APPLICATION
Abstract
The purpose of this study is to determine the factors that provide effectiveness in the public sector budgeting process.
With this aim, it is applied questionnaire a sampling consisting of 500 students studying at the Faculty of Economics
and Administrative Sciences Dumlupınar Universities in Kütahya and the analysis was conducted with 468
questionnaires. In the evaluation of the data of the study, SPSS AMOS 22 statistical program and structural equatıon
model were used. According to the results of structural equatıon model examining the factors that provide efficiency
in the budgeting process, it is concluded that the applications of transparency are positive effects and the participation
applications have negative effects on this process. Moreover, transparency and participatory applications in the
budgeting process with the intermediary role accountability applications related between budgeting effectiveness has
been analyzed with the structural equation model. As a result of analysis; it was determined th at transparency and
participation applications have a positive and significant effect on accountability applications, the accountability
applications have statistically insignificant effect on budgeting effectiveness. It is also determined that accountability
applications don’t have intermediation role on the relation between budgeting effectiveness with transparency and
participatory applications in the budgeting process.
Key Words: transparency, participation, accountability, structural equation model
Jel Codes: H60, H61, H69,C38
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Giriş
Günümüzde, bütçeleme sürecinde etkinliği belirleyen yeni yaklaşımlar, katılımcılık, hesap
verebilirlik, şeffaflık, mali disiplin ve tasarruf gibi kavram ve ilkeleri ön plana çıkarmaktad ır.
Katılımcılık, kamu mali yönetimi anlayışında kaynak kullanımında etkinliği esas alan, daha
rekabetçi bir ortamın olduğu bir süreçte, gerek merkezi gerekse yerel düzeyde katılımcı bütçeleme
şeklinde ortaya çıkarak kendini gösterebilmektedir (Özen vd., 2016, s. 1297). Katılımcı bütçeleme,
bütçeleme sürecinde vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının bütçe kaynaklarının nerelere ve
nasıl bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak alınacak kararlarda bütçe karar verme sürecine
katılma hakkının olduğu bir model olarak karşımıza çıkmaktadır (Sakınç & Bursalıoğlu, 2014, s.
2). Dolayısıyla bu uygulama, bütçe döngüsünün tüm aşamalarında bireylerin katılımını sağlayarak,
bütçelemede sivil katılımı ve sosyal öğrenmeyi teşvik ederek, kamu harcamalarında şeffaflığın
artırılmasında ve hedeflenen bütçenin iyileştirmesinde etkili olabilir (CPDI, 2013, s. 7).
Şeffaflık, mali saydamlık kavramı ile eşdeğerdir. Mali saydamlık, “devlet yapısı ve işlevler ini,
maliye politikası hedeflerini ve kamu hesaplarını, hükümet faaliyetleri hakkında güvenilir,
kapsamlı, dakik, anlaşılabilir ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir bilgileri açık ve doğru bir
şekilde sunmak” olarak tanımlanmaktadır (Kopits & Craig, 1998, s.1). Mali saydamlık, kamu mali
yönetiminde, denetim, hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, idari prosedürlerin azaltılmas ı,
finansal bilgilere hızlı erişim ve finansal bilgilerin anlaşılabilir bir şekilde sunulması için etkinliği
sağlamayı amaçlamaktadır (Yıldız vd., 2017, s. 2).
Kamu yönetiminde saydamlık ve hesap verme yükümlülüğü karşılıklı etkileşim içinde olan
kavramlardır. Hesap verebilirlik, kendilerine yetki, kaynak ve görev verilen kamu çalışanlarının,
kendilerinden beklenildiği gibi hareket edip etmediklerini değerlendirmeyi amaçlamaktad ır
(Eryılmaz & Biricikoğlu, 2011, s. 28). Hesap verme sorumluluğu ile hukuka uygunluk, saydamlık,
tarafsızlık ve kanun önünde eşitlik gibi ilkelere uyum düzeyi saptanmakta ve sorumluluklar ın
başlangıçta belirlenen kısıtlar çerçevesinde yerine getirilip getirilmediği değerlendir mes i
yapılabilmektedir (Polat, 2006, s. 46). Hesap verebilirlik, bütçeleme sürecinde karar alıcılar
tarafından bütçeyle ilgili alınan kararların siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan ortaya çıkan
maliyetlerinin tamamının üstlenilmesidir.
Kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımıyla bütçelerin temel fonksiyonlar ını
(ekonomik, sosyal ve mali) sağlama düzeyi etkinlik ilkesi olarak ifade edilmektedir. Etkinlik
ilkesinin başarısı, bütçeleme sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik uygulamalar ının
yaygınlaşması ve uygulamadaki başarısı ile yakından ilgilidir. Çalışmamızda bu kavramlara ilişk in
yukarıda teorik bilgilere kısaca yer verildikten sonra literatür incelemesi aşağıda sunulmuş tur.
Devamında kamu kesimi bütçeleme sürecinde etkinliği sağlayan faktörleri belirlemek amacıyla,
Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilere anket
uygulanmış, SPSS AMOS 22 programı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmış ve yapısal
eşitlik modeli ile analizler gerçekleştirilmiştir. Son olarak, yapısal eşitlik modeli sonucunda elde
edilen bulgular değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır.
1.Literatür İncelemesi
Schneider ve Goldfrank (2002), belediye düzeyinden devlet düzeyine katılımcı bütçeleme
girişimlerinin başarılı bir şekilde ölçeklendirilmesini belgelemektedir. Katılımcı bütçeleme
sürecinin kamu harcamalarının verimliliğini zedelemediğini ve hatta iyileştirdiğini
göstermektedir. Ayrıca, katılımcı bütçelemenin etkili planlama, katılımın arttırılması ve yeniden
dağıtılmasına katkıda bulunduğu yönünde kanıtlayıcı sonuçlara ulaşmışlardır.
Kaufmann ve Bellver (2005), şeffaflığın daha iyi sosyo-ekonomik ve insani gelişme göstergeler i,
daha yüksek rekabet gücü ve yolsuzlukların azaltılması ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Kaufman
ve Bellver, 194 ülkeyi kapsayan ve 20'den fazla bağımsız kaynağa dayanan bir şeffaflık endeksi
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oluşturmuştur. Şeffaflığı iki ana bileşene ayırırlar: (i) ekonomik ve kurumsal şeffaflık ve (ii) siyasi
şeffaflık. Erişilebilir, ilgili ve doğru bilgiler aracılığıyla şeffaflığın artırılması gereklidir, ancak
hesap verebilirlik için yeterli bir koşul değildir. Şeffaflık yolsuzluğun azaltılmasında önemli
görünmektedir. İdari düzenlemelerle birlikte, kurumdaki şeffaflığın derecesi ve ülkedeki siyasi
şeffaflığın derecesi yolsuzluğun önlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Siyasi şeffaflık
durumunda, ilişki doğrusal olmadığı ve siyasi şeffaflığın, bir dereceye kadar siyasi rekabetin
olduğu yerde güçlü olduğu, yani siyasi şeffaflık, ülkedeki kurumların anlamlı bir rol oynadığı
belirli seviyelere ulaştıktan sonra etkili olduğu, hiçbir rekabet yoksa yolsuzluğun önlenmes inde
siyasi şeffaflığın etkisi çok daha düşük olacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Hameed (2005), IMF'nin Standart ve Kodlarla Mücadele Raporlarına (ROSCs) dayanan mali
şeffaflık endekslerini analiz etmiş ve diğer sosyo-ekonomik değişkenleri kontrol ettikten sonra
daha şeffaf ülkelerin daha iyi kredi derecelendirmeleri, daha iyi mali disiplin ve daha az yolsuzluk
yapma eğilimi gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Bir sonraki çalışmada, Hameed (2011), bütçe
şeffaflığı endeksini (OBI) analiz etmiş ve daha şeffaf ülkelerin daha yüksek kredi notlarına sahip
olma eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmıştır. Glennerster ve Shin (2008), ülkelerin daha şeffaf
olmayı tercih ettiklerinde, ülkelerin borçlanma maliyetlerinde istatistiksel olarak önemli düşüşler
yaşadıkları sonucuna ulaşmışlardır.
Robinson (2006), bütçe şeffaflığını ve hükümet harcama önceliklerindeki yoksulluk odağını
artırmak için tasarlanan bağımsız bütçe analizi ve savunuculuk girişimlerinin etkisini ve önemini
incelemiştir. Brezilya, Hırvatistan, Hindistan, Meksika, Güney Afrika ve Uganda'da sivil toplum
kuruluşları, araştırma kurumları ve toplumsal hareketleri içeren altı bütçe grubu kapsamında
inceleme yapılmıştır. Bulgular, sivil toplum bütçe girişimlerinin bütçe kararlarının ve bütçe
sürecinin şeffaflığındaki gelişmelere, artan bütçe bilinci ve bütçe okuryazarlığına katkıda
bulunduğunu ve yasa koyucuların, medya ve sivil toplum kuruluşlarının bütçe sürecine daha derin
bir katılım sağladığını ortaya koymaktadır. Bütçe sürecinin yapısı harcama önceliklerinde önemli
değişiklikler yapılmasını zorlaştırırken, bütçe grupları doğrudan bütçe tahsisi ve iyileştirilmiş
uygulama üzerindeki olumlu etkilere katkıda bulunmakta ve böylece karar vericilerin hesap
verebilirliklerini artırmaktadır. Yoksul ve dezavantajlı grupların yararlandığı bütçe paylarının
artırılması ve kamu fonlarının daha iyi kullanılmasıyla, bütçe önceliklerinde ve daha fazla sosyal
adalet hedefinde daha fazla eşitlik sağlayabilir. Bütçe gruplarının faaliyetleri hesap verebilir liği
güçlendirerek, şeffaflığı artırarak ve katılımı derinleştirerek demokrasiyi güçlendireceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Arbatli ve Escolano (2012), 21 gelişmiş, 35 gelişmekte olan ülke üzerinde yaptıkları çalışmada ,
mali saydamlık düzeyi gelişmekte olan ülkelerin kredi notları üzerinde olumlu etkide
bulunmaktadır. Ayrıca, gelişmiş ülkelerde mali saydamlığın borçluluk düzeyi üzerinde azalış ve
kredi notları üzerinde artış etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Carlitz (2013), çalışmasında bütçe şeffaflığını, son yıllarda, iyi yönetişimin bir direği olarak
görülmeye başladığını ve bütçeyle ilişkili şeffaflık ve hesap verebilirlik girişimlerini gözden
geçirmiştir. Dünyadaki bütçe süreçleri açısından daha fazla katılım ve incelemeye açılacak birçok
başarılı örnek olduğu, ancak bütçe sürecinde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak ve başarılı
bir girişim oluşturmak için tek bir çalışma ve göstergenin olmadığını vurgulamıştır. Bununla
birlikte, çeşitli şekillerde başarılı olarak tanımlanan şeffaflık ve hesap verebilirlik girişimler i
arasında tutarlı bir dizi faktör ortaya çıktığı sonucuna ulaşmıştır.
CPDI “Centre for Peace and Development Initiatives (Barış ve Kalkınma Girişimleri Merkezi)”
(2013), ülkelerde hükümetlerin siyasi, ekonomik ve hukuki açıdan önemlilik arz eden bütçelerin,
ülkede yaşayan vatandaşlar açısından nasıl algılandığını ölçmek amacıyla Pakistan örnek seçilerek
ampirik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, bütçede şeffaflık, hesap verebilirlik ve açıklık
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ilkelerinin sağlanması ve o yörede yaşayan insanların bütçe algısının olumlu yönde etkilenmes i ,
ancak bütçeleme sürecinde katılımının sağlanmasıyla mümkün olacağı ifade edilmiştir.
Bilge ve Küçükaycan (2013), 16 Büyükşehir Belediyesi ve 16 İl Özel İdaresinde bulunan plan ve
bütçe komisyon üyelerine anket uygulanarak, yerel yönetimlerin bütçelerinin saydamlık düzeyi
incelemiştir. Bu sonuçlara göre, yerel yönetimlerde bütçeleme sürecinde saydamlık düzeyinin
yeterli olduğu ancak kamuoyuyla bütçe ile ilgili bilgilerin paylaşılması konusunda problemler
olduğu ifade edilmiştir.
Kayalıdere ve Özcan (2014); yolsuzluk, ekonomik özgürlük ve bütçe şeffaflığı arasındaki ilişk iyi
inceledikleri çalışmalarında, değişkenler arasında negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişk i
tespit etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, saydamlık ve ekonomik özgürlük düzeyi arttıkça
yolsuzluğun azalacağını ortaya çıkarmıştır.
Yıldız ve Sarısoy (2015), mali saydamlık ve hesap verebilirlik göstergelerinin bütçe performans ı
üzerindeki etkisini 60 ülke için 2006-2012 yılları arası verilerini kullanarak panel veri analizi ile
incelemişlerdir. Araştırma sonuçları; bütçe şeffaflığı, hesap verebilirlik ve yolsuzluk algı
düzeyindeki pozitif gelişmelerin bütçe dengesi ve borç stoku üzerinde azalış etkisi sağladığını
göstermiştir.
Avcı (2016), mali saydamlığın mali performans üzerindeki etkisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
grupları içerisinde panel veri analizi yöntemi ile araştırmıştır. Elde edilen bulgularda mali
saydamlık ve mali performans ilişkisi her iki ülke grubu için de anlamlıdır. Ancak mali
saydamlığın mali performans üzerindeki etkisi gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre
daha yüksek bulunmuştur.
2. Araştırmanın Metodolojisi
2.1. Araştırmanın Amacı ve Kısıtları
Bütçe, kamu kesiminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için temel ilkeleri gerçekleştirebilecek etkin
bir mali araç olarak görülmektedir. Bununla birlikte devlet ekonomide elde ettiği vergi gelirleri ve
yaptığı kamu harcamaları boyutuyla en önemli aktördür. Dolayısıyla bir hükümetin ekonomik ve
sosyal politika aracı olan bütçe, ülkedeki her bir vatandaşında yaşamlarında önemli bir rol
oynamaktadır. Bu nedenle günümüzde ülkelerin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki yapılar ı
açısından önemli olan bütçe ve bütçeleme sürecinin etkinliğini sağlayan faktörlerin belirlenmes i
gerekmektedir.
Araştırmanın en büyük kısıtı sonuçların genellenebilir olması açısından; sadece bir fakültede
öğrenim gören öğrencilere yönelik olmasıdır. Araştırmanın daha fazla yükseköğretim kurumunda
ve daha farklı eğitim alan lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencile re
yönelik daha büyük bir örneklemle çalışılmaması da önemli bir sınırlılığını oluşturmaktad ır.
Araştırmaya katılan öğrencilerin kendilerine yöneltilen soruları doğru ve içten cevapladık lar ı
kabul edilmiştir.
2.2. Model ve Hipotezler
Literatür taraması sonucunda, araştırmada kullanılacak değişkenler tespit edilerek, araştırmanın
modeli oluşturulmuştur. Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan model ve hipotezler
aşağıda gösterilmiştir.
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Şekil 1: Araştırma Modeli

Hipotez 1: Şeffaflık uygulamalarının yaygınlaşması bütçelemede etkinliği pozitif yönde etkiler.
Hipotez 2: Katılımcılık uygulamalarının yaygınlaşması bütçelemede etkinliği pozitif yönde
etkiler.
Hipotez 3: Hesap verebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması bütçelemede etkinliği pozitif yönde
etkiler.
Hipotez 4: Bütçeleme sürecinde şeffaflık ve katılımcılık uygulamaları ile bütçelemede etkinl ik
arasındaki ilişkide hesap verebilirlik uygulamalarının aracılık rolü vardır.
2.3.Örnekleme Süreci
Araştırmanın evrenini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nde
eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 2016 Mart ayı itibariyle DPÜ İİBF’de Maliye, İktisat,
İşletme, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Uluslararas ı
Ticaret ve Finansman bölümlerinde eğitim gören yaklaşık 10.000 öğrenci bulunmaktad ır.
Araştırma konusu alanla ilişkili eğitim alan bölümler İİBF bünyesindeki bölümler olması
dolayısıyla bütçe algısının ölçülmesine yönelik yapılan çalışmada bu evren araştırmaya konu
edilmiştir. Araştırma 2016 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Kütahya DPÜ İİBF öğrenciler inin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamındaki sorularla ilgili ölçek geliştirmek için
öncelikle 45 kişilik örneklem üzerinde anket uygulanmıştır. Uygulama sonucunda güvenilir lik
testleri ve faktör analizi sonucu uygun olmayan sorular çıkarılarak anket sorularına son şekli
verilmiştir. Nihai şekli verilen anket soruları Nisan ve Mayıs 2016 tarihleri arasında Kütahya DPÜ
İİBF’de eğitime devam eden 500 öğrenciden oluşan örnekleme uygulanarak çalışma yapılmıştır.
Dağıtılan 500 anketten 475 anket geriye dönmüş, 7 anket hatalı olması nedeniyle analiz dışı
bırakılmış ve 468 anket üzerinden analiz yapılmıştır. Daha sonra istatistik programı SPSS AMOS
22 kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilmiş ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Elde
edilen veriler üzerinden analiz yapılarak, tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiş ve yapısal eşitlik
modeli kullanılarak, araştırmanın hipotezleri test edilmiştir.
2.4.Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete katılan öğrencilerle ilgili demografik özelliklere ilişk in
sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, bütçeleme sürecine ilişkin katılımcılık, şeffaflık ve
hesap verebilirlik ve bütçelemede etkinlik ölçeklerine ilişkin ifadeler 5’ li Likert tipinde “(1)
Kesinlikle Katılmıyorum”, “(5) Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde düzenlenmiş yirmi beş soru
bulunmaktadır Bu soruların hazırlanmasında, CPDI (2013) tarafından yapılan anket çalışmasında n
uyarlanarak, Selen & Tarhan (2014) ve Bilge & Küçükaycan (2013)’ın çalışmalarında n
yararlanılmıştır.
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2.5.Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada istatistik programı SPSS AMOS 22 kullanılarak elde edilen veriler değerlendirilmiş
ve yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modellerinde teoride var olan kavramsal
model istatistiksel olarak elde edilen veriler yardımıyla test edilmeye çalışılır (Bayram, 2010, s.
48). Araştırmada Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık rolünün oluşup oluşmadığına ilişkin öne
sürdüğü araştırma yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Bu yönteme göre; ilk aşama, bağımlı
değişken bağımsız değişkenden etkilenir. İkinci aşama, aracı değişkeni bağımsız değişken etkiler.
Son aşama ise aracı değişkenin modele dahil edilmesiyle bağımlı değişken üzerinde bağıms ız
değişkenin etkileri azalır ve bağımlı değişken aracı değişkenden de etkilenir (Yıldız, 2015, s.169).
2.6.Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Testi
Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla SPSS AMOS 22 programıyla tüm ölçekler
için tek faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin geçerliliklerinin test etmek için
oluşturulan ölçüm modellerinin uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmadığı için
programın önerdiği modifikasyonlar yapılmıştır. Tablo 1’de modifikasyonlar sonucunda ölçekte
yapılan değişiklikler, Tablo 2’de de ölçüm modellerinin uyum değerleri ile ilgili bilgilere yer
verilmiştir.
Tablo 1: Ölçekte Yapılan Değişiklikler
Ölçekler
Şeffaflık Ölçeği (SFF)
(S8 ve S9; S6 ve S7 ifadelerinin hata terimleri arasında
kovaryans bağıntısı yapıldı.)
Katılımcılık Ölçeği (KTL)
(S18 ve S19; S21 ve S22; S20 ve S25 ifadelerinin hata
terimleri arasında kovaryans bağıntısı yapıldı.)
Hesap Verebilirlik Ölçeği (HVV)
(S4 ve S5 ifadelerinin hata terimleri arasında kovaryans
bağıntısı yapıldı.)
Bütçelemede
Etkinlik
Ölçeği
(B ET)
(S1 ifadesi çıkarıldı, S2 ve S3 ifadelerinin hata terimleri
arasında kovaryans bağıntısı yapıldı)

İfade
Sayısı

Çıkarılan İfade
Sayısı

6

--

Yapılan Doğrulayıcı
Faktör Analiz Türü
Birinci düzey çok
faktörlü

8

--

5

--

Tek faktörlü

5

1

Tek faktörlü

Yukarıda Tablo’1 de görüldüğü gibi toplamda 1 (bir) ifade ölçekten çıkartılmıştır.
Tablo 2: Ölçeklerin Uyum Değerleri
X2

df

X2 /df

GFI

CFI

RMSEA

Şeffaflık (SFF)

14,941

8

1,868

,990

,992

,043

Katılımcılık (KTL)

64,271

17

3,781

,965

,960

,077

Hesap Verebilirlik Ölçeği (HVV)

,839

4

,210

,999

1,000

,000

Bütçelemede Etkinlik Ölçeği (BET)

9,484

4

2,371

,992

,987

,054

≤3

≥0,90

≥0,97

≤0,05

İyi Uyum Değerleri

Kabul Edilebilir Uyum Değerleri
≤4-5
0,89-0,85
≥0,95
0,06-0,08
2
p>.05, X =Chi-Square (Ki-Kare); df=Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI=Goodness Of Fit Index (İyilik
Uyum İndeksi); CFI=Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); RMSEA=Root Mean Square Error of
Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü) (Meydan ve Şeşen, 2011:37).

Tablo 2’deki sonuçlar değerlerin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğunu göstermektedir ve bu
sonuçlara göre ölçeklerin tek faktörlü yapıları doğrulanmıştır.
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3.Bulgular
Çalışmanın bu kısmında araştırmaya konu olan örneklemin demografik özellikleri, yapısal eşitlik
modelinin analiz sonuçları ve aracılık etkisi sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
3.1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
Araştırma kapsamındaki yükseköğrenim öğrencilerine ilişkin demografik özellikler Tablo3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Yaş
25 ve Altı
26-35
36 ve Üstü
Toplam

Sayı
152
316
468
Sayı
454
13
1
468

Yüzde
32,5
67,5
100
Yüzde
97
2,8
0,2
100

Bölüm
Maliye
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Ul.İlş.
Ekonometri
Ulusl. Tic. Ve Finansman
Toplam

Sayı
166
68
84
80
41
18
11
468

Yüzde
35,5
14,5
17,9
17,1
8,8
3,8
2,4
100

Tablo 3’deki sonuçlara göre; araştırmaya katılan öğrencilerin %67,5’i bayan, %32,5’i ise
erkeklerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaşı %97’si 25 ve altı yaş
gurubundan oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin %35,5’i maliye, %14,5’i işletme,
%17,9’u iktisat, %17,1’i kamu yönetimi, %8,8’i siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, %3,8’i
ekonometri ve %2,4’ü ise uluslararası ticaret ve finansman bölümü öğrencilerinden oluşmaktad ır.
3.2.Yapısal Eşitlik Modeli
Araştırmanın hipotezlerini
Şekil 2’de gösterilmiştir.

test

etmek

amacıyla

Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modeli
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Yukarıdaki şekilde görülen modelin uyum değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. Tablodaki değerler,
oluşturulan modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir uyum değerleri sınırları içerisinde
olduğunu ve oluşturulan modelin yapısal olarak uygun olduğunu göstermektedir.
Tablo 4: Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri
Uyum Değerleri

X2

df

X2 /df

GFI

CFI

RMSEA

335,988

144

2,333

,930

,929

,053

İyi Uyum Değerleri
≤3
≥0,90
≥0,97
≤0,05
Kabul Edilebilir
≤4-5
0,89-0,85
≥0,95
0,06-0,08
Uyum Değerleri
2
p>.05, X =Chi-Square (Ki-Kare); df=Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI=Goodness Of Fit Index
(İyilik Uyum İndeksi); CFI=Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); RMSEA=Root Mean Square
Error of Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü)(Meydan ve Şeşen, 2011:37).

Tablo 5’te oluşturulan modele göre, standart hata, R2 , p ve standardize edilmiş β katsayılar ı
değerleri gösterilmiştir.
Tablo 5: Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları
Değişkenler

Standardize β

Standart
Hata

p

Şeffaflık – Bütçelemede Etkinlik

,653

,100

***

Katılımcılık – Bütçelemede Etkinlik

-,131

,092

,011

R2
,425

Elde edilen değerler incelendiğinde şeffaflığın bütçelemede etkinliği (β=0,65; p<0,05), diğer
taraftan katılımcılığın bütçelemede etkinliği (β=-0,13; p<0,05) etkilediği görülmektedir. Bu
sonuçlara göre, araştırmada 1 numaralı hipotez desteklenmiş, ancak 2 numaralı hipotez
desteklenmemiştir.
Modele ait elde edilen Squared Multiple Correlations (R2 ) değeri incelendiğinde de, bütçelemede
etkinliğin %43’ünün şeffaflık ve katılımcılık uygulamalarıyla açıklandığı görülmektedir.
3.4. Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Testi
Şeffaflık ve katılımcılık faktörleri ile bütçelemede etkinlik arasındaki ilişkide hesap verebilirliğin
aracılık rolü, Baron ve Kenny’nin (1986) aracılık rolünün oluşup oluşmadığına ilişkin öne sürdüğü
araştırma yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Bu yönteme göre; ilk aşama olan bağımlı
değişkenin bağımsız değişkenden etkilendiği ortaya çıkartılmıştır (Şekil 2). Aşağıda gösterile n
Şekil 3’de ise Baron ve Kenny’nin (1986) öne sürdüğü ve araştırmanın yöntemi başlığı altında
belirtilmiş ikinci ve üçüncü aşamanın araştırılması için oluşturula n yapısal eşitlik modeli
gösterilmiştir.
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Şekil 3: Aracılık Etkisi İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli

Yukarıdaki şekilde görülen modelin uyum değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. Tablodaki değerler,
oluşturulan modelin uyum değerlerinin kabul edilebilir uyum değerleri sınırları içerisinde
olduğunu ve oluşturulan modelin yapısal olarak uygun olduğunu göstermektedir.
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Tablo 6: Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Uyum Değerleri
Uyum Değerleri

X2

df

X2 /df

GFI

CFI

RMSEA

169,257

49

3,454

0,93

0,97

0,078

Değerleri*

İyi Uyum
≤3
≥0,90
≥0,97
≤0,05
Kabul Edilebilir Uyum
≤4-5
0,89-0,85
≥0,95
0,06-0,08
Değerleri*
2
p>.05, X =Chi-Square (Ki-Kare); df=Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI=Goodness Of Fit Index (İyilik
Uyum İndeksi); CFI=Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); RMSEA=Root Mean Square Error of
Approximation (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü) (Meydan ve Şeşen, 2011:37).

Tablo 7’de, oluşturulan modele göre değişkenler arasındaki standart hata, R2 , p ve standardize
edilmiş β katsayıları değerleri gösterilmiştir.
Tablo 7: Aracılık Etkisini Ölçmek İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli Katsayıları
Standardize β

Standart
Hata

p

Şeffaflık – Hesap verebilirlik

,293

,041

***

Katılımcılık – Hesap verebilirlik

,505

,069

***

Şeffaflık – Bütçelemede Etkinlik

,628

,104

***

Katılımcılık – Bütçelemede Etkinlik

-,177

,121

,008

Hesap verebilirlik– Bütçelemede Etkinlik

,091

,195

,239

Değişkenler

R2
,372

,433

Elde edilen değerler incelendiğinde bütçeleme sürecindeki şeffaflık (β=0,293; p<0,05) ve
katılımcılık (β=0,505; p<0,05) uygulamalarının hesap verebilirlik uygulamalarını etkilediği
görülmektedir. Bu durumda Baron ve Kenny’nin (1986) aracı değişkeni bağımsız değişken etkiler
olarak ifade edilen ikinci aşamada sağlandığından aracılık etkisinin tespiti için üçüncü aşama test
edilebilir.
Modele aracı değişken dahil edildiğinde aracı değişkenle bağımlı değişken arasındaki ilişk ide
p>0,05 (p=0,239) olduğundan hesap verebilirlik uygulamaları ile bütçelemede etkinlik arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. Bu sonuca göre araştırmanın üçüncü hipotezi
desteklenmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre Baron ve Kenny’nin (1986) üçüncü aşaması
sağlanamadığından aracılık etkisinden söz edilemez ve bu durumda araştırmanın dördüncü
hipotezi de desteklenmemiştir.
Modele ait elde edilen Squared Multiple Correlations (R2 ) değeri incelendiğinde, hesap
verebilirliğin %37’sinin şeffaflık ve katılımcılık faktörleriyle, bütçelemede etkinliğin %43’ünün
şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik faktörleriyle açıklandığı görülmektedir.
Tablo 8: Hipotez Sonuçları
Hipotez

Kabul/Red

1 Numaralı Hipotez

Desteklendi

2 Numaralı Hipotez

Desteklenmedi

3 Numaralı Hipotez

Desteklenmedi

4 Numaralı Hipotez

Desteklenmedi

191

Yapisal Eşitlik Modeli ile Bütçeleme Sürecinde Etkinliği Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesi ve Bir Uygulama

4. Sonuç
Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle birlikte devlet-birey ilişkisi değişikliğe uğramış, toplumda
yaşayan bireyler, siyasi alanda seçimlere katılıp oy vermenin ötesinde, kamu hizmetlerinin tür ve
miktarlarının belirlenmesi gibi karar verme süreçlerine katılma eğilimine girmişlerdir. Devlet de,
toplumda yaşayan bireylerin istek ve arzularına göre kamu hizmetlerini, ekonomik, verimli, şeffaf,
hesap verebilir ve etkin bir şekilde yerine getirip sunan bir yapıda karşımıza çıkmaktadır.
Devletler, bütçeleme süreçlerini yönetirken, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeler ine
önem vermeleri gerekmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda, kamu kesimi bütçeleme
sürecinde etkinliği sağlayan faktörleri belirlemek amacıyla, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan 500 öğrenciye anket uygulanmış ve 468 anket üzerinde n
analiz yapılmıştır. Daha sonra istatistik programı SPSS AMOS 22 ile yapısal eşitlik modeli
kullanılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Bütçeleme sürecinde etkinliği sağlayan faktörlerin incelendiği yapısal eşitlik modeli sonuçlar ına
göre; elde edilen sonuçlar incelendiğinde bütçelemede sürecinde, şeffaflığın bütçelemede etkinliği
(β=0,65; p<0,05), diğer taraftan katılımcılığın bütçelemede etkinliği (β=-0,13; p<0,05) etkilediği
görülmüştür. Daha genel bir ifadeyle, bütçelemede etkinlik sürecinde, şeffaflık uygulamalar ının
pozitif, katılımcılık uygulamalarının ise negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguya
göre, araştırmanın 1 numaralı hipotez desteklenmiş, ancak 2 numaralı hipotez ise
desteklenmemiştir. Ayrıca modele ait elde edilen Squared Multiple Correlations (R2 ) değeri
incelendiğinde, bütçelemede etkinliğin %43’ünün şeffaflık ve katılımcılık uygulamaları ile
açıklandığı görülmüştür.
Bütçeleme sürecinde şeffaflık ve katılımcılık uygulamaları ile bütçelemede etkinlik arasındaki
ilişkide hesap verebilirlik uygulamalarının aracılık rolünün incelendiği yapısal eşitlik modeli
sonuçlarına göre; ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde, bütçeleme sürecinde, şeffaflık (β=0,293;
p<0,05) ve katılımcılık (β=0,505; p<0,05) uygulamalarının hesap verebilirlik uygulamalar ını
etkilediği görülmüştür. Daha genel bir ifadeyle, şeffaflık ve katılımcılık uygulamalarının hesap
verebilirlik uygulamaları üzerinde pozitif ve istatiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Modele aracı değişken dahil edildiğinde aracı değişkenle bağımlı değişken arasındaki
ilişkide p>0,05 (p=0,239) olduğundan; hesap verebilirlik uygulamalarının bütçelemede etkinlik
üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre
araştırmanın üçüncü hipotezi desteklenmemiştir. Dolayısıyla bütçeleme sürecinde, şeffaflık ve
katılımcılık uygulamaları ile bütçelemede etkinlik arasındaki ilişkide hesap verebilir lik
uygulamalarının aracılık rolünün olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda araştırmanın dördüncü
hipotezi de desteklenmemiştir. Ayrıca modele ait elde edilen Squared Multiple Correlations (R 2 )
değeri incelendiğinde de, hesap verebilirliğin %37’sinin şeffaflık ve katılımcılık faktörleriyle,
bütçelemede etkinliğin %43’ünün şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik faktörleriyle
açıklandığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre, kamu kaynaklarının kullanımında ekonomik,
verimli ve etkili sonuçlara ulaşmada bütçeleme sürecindeki şeffaflık ilkesi ön plana çıkmaktad ır.
Kamu kesiminde politika yapıcılar (Hükümet) ve uygulayıcılar (Bürokrasi) bütçeleme
süreçlerinde iyi yönetişimi geliştirmek, kamu kaynaklarının belirlenen amaçlar doğrultus unda
ekonomik, etkili ve verimli kullanımını gerçekleştirmek için şeffaflık ilkesine yönelik
uygulamalara önem vermeli ve şeffaflığı arttırıcı politikaların önemini göz ardı etmemelidirler.
Kaynakça
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E., (2012). Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri. (7.Baskı). Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.

192

The Determination of Factors Providing Effectiveness the Process of Budgeting with Structural Equality Model and
an Application

Arbatli, E. & Escolano, J., (2012). Fiscal transparency, fiscal performance and credit ratings, IMF
Working Paper, WP/12/156, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12156.pd f,
Erişim Tarihi: 03.03.2015.
Avcı, M., (2016). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mali saydamlık ve mali performans
ilişkisi, Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Ekim 2016, Bildir ile r
Kitabı, 513-520.
Bayram, N., (2010). Yapısal eşitlik modellemesine giriş AMOS uygulamaları, Bursa: Ezgi
Kitabevi.
Bilge, S. & Küçükaycan, D., (2013). Yerel yönetimlerde bütçe saydamlığı: Büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir il özel idareleri üzerine bir araştırma, Maliye Dergisi, 165, 5479.
Carlitz,R., (2013). Improving transparency and accountability in the budget process: An
assessment of recent initiatives, Cilt 31, Sayı 1, Temmuz 2013, 49-67, Development Policy
Review. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/dpr.12019,
Erişim Tarihi:
20.02.2017.
CPDI Centre For Peace and Development Initiatives, (2013). People’s perception of budget,
http://www.cpdi-pakistan.org/publication/view/peoples-perception-of-budget-a-strugglefor-participatory-budgeting.pdf, Erişim tarihi: 10.02.2016.
Eryılmaz, B. & Biricikoğlu, H., ( 2011). Kamu yönetiminde hesap verebilirlik ve etik, İş Ahlakı
Dergisi, 4(7), 19-45.
Glennerster, R. & Shin, Y., (2008). Does transparency pay?, IMF Staff Papers, 55 (1): 183-209.
Hameed, F., (2005). Fiscal transparency and economic outcomes, IMF Working Paper 05/225,
Washington DC: International Monetary Fund.
Hameed, F., (2011). Budget transparency and financial markets, International Budget Partnership,
Washington DC(1).
Kaufmann, D. & Bellver, A., (2005). Transparenting transparency: Initial empirics and policy
applications, World Bank Institute Working Paper, Washington DC: World Bank.
Kayalıdere, G. & Özcan, P.M., (2014). Bütçe saydamlığı ve ekonomik özgürlüğün yolsuzluk
üzerindeki etkisi, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 18(2), 219-234.
Kopits, M. G. & Craig, M. J., (1998). Transparency in government operations, Internatio na l
monetary fund (No.158).
Meydan, C.H. & Şeşen, H., (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara:
Detay Yayıncılık.
Özen, A., Yaşa, A. A., & Demirhan, H., (2016). Katılımcı bütçeleme anlayışı çerçevesinde İzmir
büyükşehir belediyesinin 2015-2019 stratejik planının değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi, Güz-2016, Cilt:15, Sayı:59, 1296-1310.
Polat, N., (2006). Saydamlık, hesap verme sorumluluğu ve denetim, Kamu mali yönetiminde
stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, (Ed.: C. C. Aktan), Ankara: Seçkin
Yayıncılık.
Robinson, M. (2006), Budget analysis and policy advocacy: The role of non-governmental public
action, IDS Working Paper 279, Brighton: Institute of Development Studies.
Sakınç, S. & Bursalıoğlu S. A., ( 2014). Bütçelemede demokratik bir değişim: Katılımc ı
bütçeleme, Electronic Journal of Vocational Colleges, May 2014, 4(1), 1-10.
193

Yapisal Eşitlik Modeli ile Bütçeleme Sürecinde Etkinliği Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesi ve Bir Uygulama

Schneider, A. & Goldfrank, B., (2002). Budgets and ballots in Brazil: Participatory budgeting from
the city to the state, IDS Working Paper 149, Brighton: Institute Of Development Studies.
Selen, U.& Tarhan, B., (2014). Türkiye’de bütçe hakkı algısı, Uşak.
Yıldız, E., (2015). Ağızdan ağıza iletişimin tüketici temelli marka değeri boyutlarına etkileri:
Marka imajının aracılık rolü, Business and Economics Research Journal, Cilt 6, Sayı 3,
163-181.
Yıldız, F. & Sarısoy, S., (2015). Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin bütçe performansı
üzerindeki etkisi: Ampirik bir analiz, 1st International Congress On Economics And
Business (Iceb'15), Gostivar / Macedonia, Bildiriler Kitabı, 125-138.
Yıldız, F., Sağdıç, E. S. & Tuncer, G., ( 2017). Budgetary transparency, e-government and
corruption: New evidence from panel data approach, Ecoforum, Cilt 6, Sayı 1 (10), 1-7.
EK 1: Anket Formu
Aşağıda yer alan anket tamamen bilimsel amaçlı olup, “Katılımcı Bütçeleme Perspektifinden Yükseköğreti m
Öğrencilerinin Bütçe Algısı Araştırması” isimli DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2016-29)
kapsamındaki bir araştırma amacıyla yapılmaktadır.
Yrd.Doç.Dr. Fazlı YILDIZ (Proje Yürütücüsü)
Araş.Gör.Fatma ALKAN (Araştırmacı)
1-17. sorular için :
1: KESİNLİKLE KATILMIYORUM
2: KATILMIYORUM
3: KARARSIZIM
4: KATILIYORUM
5: KESİNLİKLE KATILIYORUM
1
Bütçe, devletin genel olarak mali görünümünü yansıtan bir Kanundur.
1 2 3 4 5
2
Kamu harcamaları ödenilen vergilerle finanse edilmektedir.
1 2 3 4 5
3
Bütçede kamu harcamaları toplumsal ihtiyaçlara göre planlanmaktadır.
1 2 3 4 5
Bireylerin kamu hizmetleri ile ilgili tercihlerinin bütçeleme sürecine yansıtılabilmes i
4
1 2 3 4 5
önemlidir.
5
Kamu kurumlarının bütçe uygulamaları bireylerin yaşam standartlarını etkiler.
1 2 3 4 5
6
Kamu kurumları tarafından bütçe süreçleri şeffaf yönetilmektedir.
1 2 3 4 5
Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler bütçe uygulamalarında şeffaflığın
7
1 2 3 4 5
gelişmesine katkı sağlamıştır.
Kamu kurumlarının bütçesine ilişkin mevzuat, bilgiler, veriler, anlaşılır ve kolay
8
1 2 3 4 5
erişilebilirdir.
Kamu kurumlarının bütçe uygulama sonuçları hakkında yapılan bilgilendirmeler açık
9
1 2 3 4 5
ve anlaşılırdır.
Kamu kurumlarının yayımladığı faaliyet raporları bütçe kullanımlarını doğru şekilde
10
1 2 3 4 5
aktarır.
Bilgi edinme kapsamındaki uygulamalar kamu kaynaklarının hangi amaçla
11
1 2 3 4 5
kullanıldığının sorgulanmasına imkan sağlamaktadır.
Bütçeleme sürecinde saydamlığın arttırılması kamu otoritelerinin hesap verebilirliğ in i
12
1 2 3 4 5
arttırır.
Bireylerin sivil toplum örgütleri aracılığıyla bütçeleme süreçlerine katılmaları hesap
13
1 2 3 4 5
verebilirliği arttırır.
Kamu gelir ve harcamalarıyla ilgili bilgilere kolayca ulaşılabilmesi bütçe
14
1 2 3 4 5
uygulamalarına ilişkin hesap verebilirliği arttırır.
15. Kamu harcamaları toplumun tercihlerine uygun olarak yapılmaktadır.
1 2 3 4 5
16. Toplumun tercihlerine uygun bir vergileme yapılmaktadır.
1 2 3 4 5
17. Ülkemizde katılımcı bütçeleme etkin olarak kullanılmaktadır.
1 2 3 4 5

194

The Determination of Factors Providing Effectiveness the Process of Budgeting with Structural Equality Model and
an Application

18- 25. sorular için :
1: HİÇ ÖNEMİ YOK
2: ÖNEMSİZ
3: KARARSIZIM
4: ÖNEMLİ
5: ÇOK
Bireylerin bütçeleme sürecine ilişkin bilgi düzeylerini arttırmak için;
18 Bireyler için bilgilendirici nitelikte düzenli toplantılar yapılması gerekir.
1
19 Elektronik ortamlarda (internet vb.) bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekir.
1
Bireylerin bütçeleme sürecine daha fazla katkı sağlamaları için;
20 Bütçeleme süreçlerine bireylerin katılımının arttırılması gerekir.
1
21 Bireylerin gereksiz harcama alanlarını belirleyebilmeleri gerekir.
1
22 Bireylerin siyasal haklarını özgürce kullanabilme olanaklarının arttırılması gerekir.
1
Bütçe süreçlerindeki şeffaflığı arttırmak için;
Kamu kurumlarının web sitelerinde kurumların bütçelerine ayrıntılı olarak yer
23
1
verilmesi gerekir.
24 Bireylerin bütçe belgelerine daha kolay erişimine izin verilmesi gerekir.
1
Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmas ı
25
1
gerekir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANLAYIŞINDA YENİ BİR KAVRAM:
DÖNGÜSEL EKONOMİ
Hüseyin ÖNDER



Öz
Gelişmiş ülkelerin sanayileşerek kalkın ma çabalarının başarıya ulaşması diğer ülkeleri de bu alanda çaba sarf
etmesine neden olmuştur. Sanayileşme ile birlikte artan kitlesel üretim kaynakların tüketimin in ve atıkların
artmasına neden olmaktadır. Artan çevre kirliliğ i insan sağlığını ve gelecek nesillerin refahını olumsuz bir
şekilde etkileyecek büyüklüğe ulaşmaya başlaması uluslararası toplumda çeşitli çareler aranmas ına neden
olmuştur. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının öne çıkması ile birlikte mevcut ekonomik yaklaşım olan doğrusal
ekonomide istenen sonuçlara ulaşılamayacağ ını göstermiştir. Bu nedenle al-yap-at şeklinde işleyen doğrusal
ekonomiye alternatif yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Döngüsel ekonomi bu çabaların bir sonucudur.
Sürdürülebilir kalkın manın hedeflerine ulaşabilmek için geri dönüşüm, yeniden kullanım ve azalt ım
prensiplerinin kabul edildiği döngüsel ekonomi, ürün yaşam ömrünün arttırılmasın a ve ürün yaşam ömrünün her
sürecinde söz konusu süreçlerin işlemesine dayanmaktadır. Döngüsel ekonomi özellikle Avrupa Birliğ i üyesi
ülkelerde yavaş yavaş uygulamaya sokulmaktadır. Böylelikle kaynak verimliliğ inin artması, atıkların azaltıl mas ı
ve kaynakların aşırı tüketiminin engellenmesi amaçlan maktad ır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkın ma, döngüsel ekonomi, doğrusal ekonomi
JEL Kodl arı:Q 01O13

A NEW CONCEPT IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH:
CIRCULAR ECONOMY
Abstract
The success of the development efforts of the developed countries, which they have been aiming at together with
industrialization, has led other countries to make efforts in this field. Increasing mass production, along with
industrialization, causes the consumption of resources and waste to increase. The increasing environmental pollution
has begun to reach a size that will adversely affect human health and the prosperity of future generations, causing the
international community to seek various remedies. With thedistinguishof the concept of sustainable development, the
current economic approach, the linear economy, has shown that the desired outcomes cannot be achieved.For this
reason, it has been attempted to develop alternative approaches to linear economics that operate in the form of takemake-dispose. The circular economy is the result of these efforts. The circular economy in which the principles of
recycling, reuse and reduce are adopted to achieve the goals of sustainable development is based on increasing the
product life span and the process of the processes in question at every stage of product life span. The cyclical economy
is gradually being put into practice especially in the countries of the European Union. Thus, it is aimed to increase
resource efficiency, reduce waste and prevent excessive consumption of resources
Keywords:
Sustainable development, circular economy, linear economy
Jel Codes: Q01, O13
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1.Giriş
Sanayi devrimi sonrasında gelişen makinelere dayalı kitlesel üretim yöntemi, ekonomileri bu
alanda ilerlemeye zorlamıştır. Sanayileşerek kalkınma prensibi özellikle ikinci dünya
savaşından sonra pek çok ülkenin temel aldığı bir yöntem olmuştur. Sanayileşerek kalkınma
yaklaşımı beraberinde pek çok çevre sorununu da beraberinde getirmiştir. Genellikle fosil
yakıtlara bağımlı olarak çalışan sanayi sektörünün üretim süreçleri, ürün ile birlikte atık
maddelerde üretmektedir. Çevre kirliliği yaratan süreç sadece üretim süreçleri ile sınır lı
kalmamaktadır. Tüketim süreçleri de çevre kirliliğini arttırmaktadır. Tüketicilerin moda ve
teknoloji tutkuları ürünlerin ekonomik ömrü bitmeden atık hale gelmesini sağlamaktad ır.
Ortaya çıkan atıkların çevrenin kendi kendini yenileme hızından daha hızlı bir şekilde artmas ı,
çevre kirliliği olgusunu dünyanın gündemine girmesini sağlamıştır.
Roma Kulübü olarak adlandırılan ve İtalyan iş adamı AurelioPeccei önderliğinde kurulan
girişim bu alandaki ilk çabaları ortaya koymuştur (Levallois 2010: 2275). Bu kulübün üyelerinde n
olan Denis ve DonellaMeadows ile JorgenRanders ve William W. Behrens tarafından hazırla na n
Büyümenin Sınırları isimli çalışma, uluslararası alanda büyüme ve çevre ilişkisine dikkat çekmiştir
(Golub ve Townsend 1977: 201). Bu çalışmadan sonra özellikle Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı
ile çeşitli uluslararası konferanslar düzenlenmiştir. Hatta 1972 yılında 5 Haziranda Stockholm’de
toplanan konferansın anısına, her yıl 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktad ır
(Sezer 2011: 764-65). Bu konferansın sonucunda Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Programının kurulması söz konusu konferansı önemli hale getirmektedir(Çemrek ve Bayraç 2013:
133). Bu tarihten sonra özellikle 10 yılda bir BM tarafından çevre konferansları düzenlenmiştir.
BM’nin diğer bir çabasıda 1983 yılında gerçekleşmiştir. BM 38/161 sayılı karar ile Dünya Çevre
ve Kalkınma Komisyonunu kurmuştur (André vd. 2004: 4). Bu komisyon Sürdürülebilir Kalkınma
kavramının en temel ve en çok kullanılan tanımlarından birini yapmıştır. Bu raporda sürdürüleb ilir
kalkınma “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını ellerinden almadan, şimdiki
nesillerin ihtiyaçlarının karşılanması” olarak tanımlanmıştır (Bruyninckx vd. 2012:
1).Sürdürülebilir kalkınma anlayışının mevcut hakim ekonomik yaklaşım içerisinde
gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması, uluslararası alanda yeni ekonomik
yaklaşım arayışlarını hızlandırmıştır. Çünkü doğrusal ekonomik sistem olarak ifade edilen mevcut
ekonomik yaklaşımda, bir ürün üretmek için doğal kaynak yerinden alınır, işlenerek ürün haline
getirilir ve kullanılarak atık haline dönüştürülür. Dolayısı ile söz konusu sürecin kendisi zaten atık
oluşturma üzerine kurulmuştur. Bu nedenle bu yapıya alternatif yaklaşımlar geliştirilme ye
başlanmıştır. Bunlardan en önemlileri Yeşil Ekonomi, Mavi Ekonomi ve en son olarak Döngüsel
Ekonomiolarak sıralamak mümkündür.
Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma anlayışını hakim kılabilmek için ortaya atılan ve döngüsel
ekonomi olarak adlandırılan ekonomik yaklaşım incelenecektir. Öncelikle hakim ekonomik
yaklaşım olarak doğrusal ekonomi ve daha sonra döngüsel ekonomiye gelene kadar ileri sürülen
yeşil ve mavi ekonomi kavramlarına değinilecektir.
2.Doğrusal Ekonomi
Doğrusal ekonomik sistem olarak adlandırılan günümüzdeki ekonomik yaklaşım, İngilizc e
take-make-dispose şeklinde tanımlanmaktadır (MacArthur 2013: 14). Türkçeye söz konusu
yaklaşım, al-yap-at olarak çevirmek mümkündür. Bu yaklaşımda bir ürün üretmek için hammadde
alınır, çeşitli işlemlerden geçirilerek ürün haline dönüştürülür, ürün tüketicinin kullanımına
sunulur ve tüketilerek atık haline gelir. Söz konusu bu süreç, doğrusal ekonomi

197

Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Kavram: Döngüsel Ekonomi

olarak isimlendirilmektedir.
mümkündür.

Doğrusal ekonominin işleyişini Şekil 1’de daha iyi görmek

Şekil 1: Doğrusal Ekonomik Yaklaşım.

Kaynak:(Sauvé vd. 2016: 52)

Şekil 1’de görüldüğü üzere doğal kaynak alınıyor çeşitli süreçler sonucunda hammadde, ara
malı ve ürün haline getiriliyor ve en sonunda tüketici tarafından kullanılıp atık haline
dönüştürülüyor. Söz konusu sürecin işlemesi sırasında oklar ile gösterilen duman işaretleri, her
bir süreçte çevreye atık bırakıldığını ifade etmektedir. Dolayısı ile doğrusal ekonomik
yaklaşımda sadece tüketim süreci değil, üretim süreci de atık oluşumuna neden olmaktadır.
Doğrusal ekonomik yaklaşımda üretim sürecinin planlanmasından itibaren birinci öncelik düşük
maliyet yapısı, yüksek satış ve aşırı kar güdüsü temel unsur olmaktadır. Bu süreç içerisinde birinc i
öncelik çevreden ziyade sanayidir. Bu yaklaşımın çevreye verdiği zararların fark edilmesi ile
birlikte sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ön plana alınmaya başlanmıştır. Özellikle Norveç
Başbakanı Gro H. Brundlandt’ın başkanlık etmesinden dolayı Brundtlandt Komisyonu olarak
anılan, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun “Ortak Geleceğimiz” isimli raporu ile
sürdürülebilir kalkınma anlayışı, uluslararası alanda tartışılmaya ve üzerinde kafa yorulma ya
başlanmıştır.
Sürdürülebilir Kalkınma anlayışının hayata geçirilmesi önündeki temel unsurun mevcut ekonomik
yaklaşım olan doğrusal ekonomi olduğunun anlaşılması ile farklı ekonomik yaklaşımlar
uluslararası alanda tartışılmaya başlanmıştır. Bunlar Yeşil Ekonomi ve yeşil ekonomik yaklaşımın
denizlerdeki yansıması olan Mavi Ekonomidir.
2.Yeşil ve Mavi Ekonomi
Yeşil ekonomi kavramı her ne kadar ilk kez David Pearce, AnilMarkandya, Edward
Barbier’ın1989 yılında hazırlamış olduğu “Blueprintfor a GreenEconomy” isimli çalışmada geçse
de, bu çalışma daha çok sürdürülebilir kalkınma üzerine odaklanmıştır. Bu çalışma nın içeriğinde
yeşil ekonomi ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır (Newton ve Cantarello 2014:
1).Yeşil ekonomi kavramı daha çok 2008 yılında etkisini gösteren küresel finans krizine yönelik
Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) başlattığı Yeşil Ekonomi Girişimi ile gündeme
gelmeye başlamıştır. UNEP’in hazırlamış olduğu “A Global Green New Deal” isimli raporda
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karbon salınımı ve su kaynaklarının korunması ile yoksulluğun azaltılması konuları ele
alınmaktadır (Newton ve Cantarello 2014: 2). UNEP yeşil ekonomi kavramını,bir yandan çevresel
ve ekolojik riskleri azaltırken, diğer yandan sürdürülebilirliği sağlamak ve istihdamı arttırma
hedefini gerçekleştirebilmek amacıylasektörel ve mali alanlardaki ulusal ve uluslararası düzeydeki
düzenlemeleri sağlayan, yeni bir ekonomik yaklaşım olarak tanımlamaktadır(Özen vd. 2015: 86).
Yeşil ekonomi ile sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının toplumun tüm katmanları arasında
uygulanabilir olmasına yönelik yaklaşımlar getirilmeye çalışılmıştır.
Yeşil ekonomi ile ortaya atılan yaklaşımın denizleri kapsayan yönü Mavi Ekonomi kavramı ile
vurgulanmaya çalışılmıştır. Denizler insanoğlunun ulaşım, gıda, hammadde ve enerji gibi pek çok
ihtiyacını karşılamaktadır. Bu nedenle denizlerdeki ekolojik sistemin sağlıklı bir şekilde devam
etmesi, gelecek nesillerin refahı açısından önem arz etmektedir.
Mavi ekonomi kavramının ilk kez 2010 yılında Roma Kulübü üyesi olan GunterPauli’nin “Blue
Economy: 10 years-100 Innovations – 100 MillionJobs” isimli kitabı ile kullanılmaya başlandığı
kabul edilmektedir. Mavi ekonomi kavramı daha sonra 2012 yılında yapılan Rio+20 konferans ında
kullanılmıştır. Bu konferansta mavi ekonomi kavramı ile okyanusların ve denizlerin mevcut
ekonomik potansiyelinin sonuna kadar kullanılması ve korunması gerektiği ifade edilmiştir
(Roberts ve Ali 2016: 11).
Mavi ekonomi kavramı, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında sosyal yönü öne çıkaran, deniz ve
okyanusların ekolojik limitler dahilinde kullanılmasını öneren, yerel hammaddelerin ve mümkün
mertebede düşük enerji seçeneklerinin kullanılması gerektiğini savunan bir kavramdır.
Dolayısıylamavi ekonomi, deniz ekosistemi ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürüleb ilir
kullanımını içeren bütünleşik bir kavramdır (Jafrin vd. 2016: 131).
Mavi ekonomi kavramı ile turizm, biyoteknoloji, deniz taşımacılığı, deniz güvenliği, madencilik,
petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji vb. sektörlerin canlı, deniz kaynakları ve ekolojik denge
üzerindeki toplam etkisini hafifletmek için çeşitli politikalar ve araçlar ortaya çıkarmak
amaçlanmaktadır (Roberts ve Ali 2016: 16).
Yeşil ekonominin denizleri içeren yaklaşımı olarak tarif edilebilecek olan mavi ekonomi
kavramından sonra sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına daha bütüncül bir perspektif ile bakan
döngüsel ekonomi kavramı ortaya atılmıştır.
3.Döngüsel Ekonomi
Döngüsel ekonominin literatürdefarklı tanımları yapılmaktadır. Fakat en basit ve niteleyici olan
döngüsel ekonomi tanımı, Avrupa Birliğinin yapmış olduğu tanımdır. Avrupa Birliği’ nin
tanımında, ürün, malzeme ve kaynakların değerinin ekonomide olabildiği kadar uzun tutulduğu ve
atık miktarının en düşük olduğu bir ekonomik yaklaşım olarak döngüsel ekonomi
tanımlanmaktadır (Commission 2015). Döngüsel ekonomi kavramı onarıcı bir sanayi
ekonomisine, yenilenebilir enerjiye geçişi, toksin kimyasalların kullanımının azaltılmasını, israfın
önlenmesini temel almaktadır. Bu kavram, üretim ve tüketim süreçlerinitekrardan tanımla ma yı
amaçlamaktadır (MacArthur 2013: 22). Döngüsel ekonomi hem sistem hem de kaynak sorunlar ına
odaklanan üç temel unsura dayanmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Antikainen vd. 2018:
119);
•

Doğal sermayeyi korumak ve geliştirmek,

•

Kaynak verimliliğini optimize etmek,

•

Sistem etkinliğini korumak.

Döngüsel ekonomik sistemi tanımlamak için 3R kavramı kullanılmaktadır. 3R, İngilizce Recycle,
Reuse ve Reduce kavramlarının baş harflerini ifade etmektedir (Liu vd., 2017:1315). Sırası ile geri
dönüşüm, yeniden kullanım ve azaltma olarak çevrilecek bu kavramlar şu şekilde
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tanımlanmaktadır (Yang vd., 2014:218);


Geri dönüşüm: Atıkların doğrudan kullanımı için geri dönüştürülmesi veya atık geri
kazanımının işlevsel hale getirilmesi,



Yeniden kullanım: Atıkların tamir, yenileme veya yeniden üretim ile ya tamamen
yada diğer ürünlerin üretiminde kısmen kullanılması,



Azaltma: Üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan atıkların ve kirleticiler in
azaltılmasını ifade etmektedir.

Döngüsel ekonomik yaklaşımda doğrusal ekonomik yaklaşımdan farklı olarak, üretim ve tüketim
süreçlerinin her birinde yukarıda ifade edilen 3R yaklaşımı işlemektedir. Bu durum Şekil 2’de
görülebilmektedir. Şekil 2’de ürünün üretilmesinden tüketiciye ulaşması aşamalarının hepsinde
3R yaklaşımı işlemektedir. Bu 3R yaklaşımı, bazen ekolojik süreçler ile gerçekleştirilirken bazen
de teknik süreçler ile işlemektedir.
Şekil 2: Döngüsel Ekonomik Yaklaşım

Kaynak:(Lacy ve Rutqvist 2016: xvi)

Döngüsel ekonomin Şekil 2’de işlettiği sürecin temel hedefi, ortama bırakılacak atık miktarını
en aza indirmektir. Dolayısı ile döngüsel ekonomik yaklaşımda atık yönetimi oldukça önemli
bir konu haline gelmektedir.
Atık yönetimi, insanların sağlığını korumak ve sosyal hayatın devamını bir düzen içerisinde
devam ettirebilmek amacıyla, atık maddelerin toplanması, işlenmesi (atık arıtımı), geri
dönüştürülmesi veya bertaraf edilmesi sürecini tanımlamaktadır (Nkwachukwuvd. 2010: 411).
Atık yönetimi ile atıkları en aza indirmek amaçlanmaktadır (Riquelme vd. 2016: 15). Eğer bu
amaç gerçekleştirilemiyorsa,
atık malzemeleri yeniden kullanma, geri dönüştürme, geri
kazanma yada bir enerji kaynağı olarak kullanma seçenekleri devreye alınmalıdır. Eğer bu
aşamalarda mümkün değilse, atıkları güvenli bir şekilde bertaraf etmek gerekir (Center 2008:
397). Bu durum Şekil 3’te gösterilen Atık Yönetiminin Amaç Hiyerarşisi ile açıklamak
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mümkündür. Şekil 3’te yer alan atık yönetiminin, amaç hiyerarşisinde en tepede önleme yer
almaktadır. Daha sonra sırası ile azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm enerji ve bertaraf
etme şeklinde sıralanmaktadır.
Şekil 3: Atık Yönetimi Amaç Hiyerarşisi

Kaynak:(Ioana 2010: 170).

Döngüsel ekonominin hayata geçirilmesi amacıyla Avrupa Birliği özel bir çaba sarf etmekte dir.
Avrupa Birliği bu kapsamda 2050 yılına kadar sürdürülebilir ekonomi için gereken yapısal ve
teknolojik değişiklikleri kapsayan bir yol haritası hazırlamıştır (Bianco 2018: 238). Avrupa
Birliğinin bu alanda hazırlamış olduğu en önemli plan,“Döngüsel Ekonomiye Yönelik Bir Eylem
Planı” (COM/2015/0614) isimli plandır. Bu plan ile bir ürünün tasarım aşamasından tüketilmes ine
kadar geçen süreçteki her bir adımında geri dönüşüm, yeniden kullanım ve azaltma prensipler ine
bağlı olması gerektiği vurgulanmaktadır. Plan,ürün hayat seyrinin döngüsel ekonomiye uygun
olmasını öngörmektedir.
Avrupa Birliği’nin döngüsel ekonomi için gerçekleştirdiği diğer bir adım ise atıklar üzerined ir.
Döngüsel Ekonomiye Doğru: Sıfır Atık Programıolarak adlandırılan program ile Avrupa
Birliğiözellikle ambalaj atıklarının azaltımı konusunda önemli hedefler koymaktadır. Bu plan
kamu alımlarında yeşil ürünlere öncelik verilmesini savunmaktadır (Comission 2014).
Avrupa Birliği tarafından döngüsel ekonomi alanında gerçekleştrilen çalışmaların yanında, üye
ülkelerde, bu alanda çaba sarf etmektedirler. Örneğin Fransa, Döngüsel Ekonomi Enstitüs ü
kurmuştur. Bu enstitü Fransa’nın döngüsel ekonomiye geçiş için mevzuat çalışmalar ını
planlamaktadır (Bonciu 2014: 87).Yine Danimarka 2050 yılına kadar fosil yakıtlardan bağıms ız
olma hedefini açıklamıştır. Ayrıca “Sıfır Atık Danimarka” isimli proje ile de, döngüsel ekonomi
alanında önemli adımlar atılmaktadır (Montaigne 2016: 47).Bir diğer çalışmada Avustur ya
tarafından gerçekleştirilmektedir. Avusturya atık önleme projesi olarak bina pasaport projesini
geliştirmiştir. Binaların bakım planları düzenli bir şekilde işleterek, binalarda geri dönüştürüleb ilir
malzeme kullanımını olabildiğince arttırılması amaçlanmaktadır (Reichel vd. 2015: 20).
4. Sonuç Yerine
İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığı ilk günden günümüze kadar geçen süreçte sürekli doğa
ile etkileşim halinde bulunmuştur. Genellikle içinde bulunduğu çevreyi kendi amaçları
doğrultusunda şekillendirmeye çalışmıştır. Bu etkileşim özellikle sanayi devrimi olarak
tanımlanan makineleşme ve kitlesel üretime geçiş ile birlikte, oldukça fazla bir şekilde artmıştır.
Artık daha fazla kaynak tüketilmekte ve çevreye daha fazla bırakılmaktadır. Bu süreç doğal
çevrenin daha fazla bozulmasına ve çevrenin daha fazla kirlenmesine neden olmuştur. Özellik le
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ikinci dünya savaşının ardından az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde kalkınma çabalarında
sanayileşerek kalkınma yaklaşımını benimsemeleri çevrenin kirlenmesini ve kaynak tüketimini
arttırmıştır.
Malthus’dan itibaren kaynakların yeterliliğine ilişkin kötümser tahminler sürekli yapılmaktad ır.
Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz Roma Kulübü tarafından hazırlanan “Büyümenin Sınırlar ı”
isimli çalışmadır. Bu çalışma, ekonometrik teknikler ile yapmış olduğu analizlerinin sonucunda,
21.’yy’da büyük ekonomik çöküşler ve nüfus azalışları olacağını ileri sürmektedir. Bu çalışmanın
yayınlanmasından sonra yaşanan petrol krizleri ilgili çalışmanın sonuçlarının uluslararası alanda
tartışılmasına neden olmuştur. Özellikle BM bu konuda çeşitli konferanslar düzenlemiş ve
komisyonlar kurmuştur. BM öncülüğünde yaşanan süreçlerin sonucunda sürdürülebilir kalkınma
yaklaşımının temel konuları belirlenerek hayata geçirebilmesi için çalışılmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının mevcut ekonomik yaklaşım içerisinde çözülemeyeceğinin
görülmesi bu alanda yeni arayışların olgunlaşmasına neden olmuştur. Döngüsel ekonomi bu
arayışların bir sonucudur. Döngüsel ekonomi ile ekonomide kullanılan kaynak miktarının yeniden
kullanım, geri dönüşüm ve azaltma ile düşürülmesi amaçlanmaktadır. Elbette bu sistemin
işleyebilmesi için sadece üretici davranışlarının değiştirilmesi yeterli değildir. Tüketici
davranışlarında döngüsel ekonomi açısından etkilenmesi gerekmektedir. Bu amaçla bazı ülkeler
geri dönüştürülebilir veya yeşil ürünleri kamu alımlarında tercih etmeye başlamıştır. Ayrıca özel
sektörde benzeri girişimlerini sürdürmektedir. Örneğin uluslararası spor giyim firmalarının pek
çoğu geri dönüştürülmüş malzemeden giysiler üretmektedir. Bazı otomobil üreticileri çevreci ve
geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş araçları piyasaya sürerek yeni lüks algısı olarak bu
davranış kalıbını yerleştirmeye çalışmaktadır.
Üretim ve tüketim kalıplarını döngüsel ekonominin temel işleme prensipleri içerisinde
değiştirilmesi ile birlikte doğal kaynakların gelecek nesillerin refahını azaltmadan kullanmak belli
bir ölçüde mümkün olabilecektir. Fakat kesin olan doğrusal ekonomik yapıda ısrar edilmes inin
yanlış olduğudur. Bu amaçla döngüsel ekonomi ile ortaya konulan çabaların desteklenmes i
gerekmektedir.
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ADANA MÜZESİ'NDEN ATTİKA TİPİ LAHİT PARÇALARI
Figen ÇEVİRİCİ-COŞKUN 
Öz
Bu çalışma ile Adana Müzesi'ne satın alma yoluyla kazandırılmış olan iki lahit parçasının stilistik ve ikonografik
açıdan değerlendirilmesi yapılmış ve bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmıştır. Kabartmalı sahneler içeren bu lahit
parçalarından biri Dionysos (Env. No. 5826), diğeri ise savaş (Env. No. 898) konulu olup, her iki örnek de birer Attika
Tipi lahde aittir. Fakat stilistik özellikleri ve hammaddeleri bunların Attika'da değil, Anadolu'da birer taklit olarak
üretildiklerini düşündürmektedir.
MS. 140-180 yılları arasına tarihlediğimiz Dionysos konulu lahit parçası aracılığı ile Attika lahitlerinin üretilmey e
başlanmasından kısa bir süre sonra Anadolu'ya ihraç edilmeye başlandığı ve burada yerel versiyonlarının üretildiğ i
anlaşılmaktadır.
MS 3. yüzyılın ilk dörtlüğüne tarihlediğimiz Savaş konulu Adana örneği ise pervazındaki bezemesi ile Attika tipi
lahitlerde pervaz süsü olarak tamamen bitkisel bezeme kullanma geleneğini gösteren önemli ö rneklerden bir olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Attika tipi lahit, Adana müzesi, Roma imparatorluk dönemi, Dionysos konulu lahit, savaş konulu
lahit.

FRAGMENTS OF ATTIC SARCOPHAGUS FROM ADANA MUSEUM

Abstract
This study stylistically and iconographically evaluates two sarcophagus fragments at the Adana Museum and
introduces them to the scholars working in the field. These sarcophagus fragments with reliefs depict Dionysus
(Inventory number 5826) and war (Inventory number 898) scenes and both examples belong to Attic type sarcophagi.
However, their stylistic peculiarities and materials suggest that they were not produced in Attica but imitated in
Anatolia.
The Dionysus sarcophagus fragment which we dated to 140-180 CE suggests that Attic sarcophagi were exported to
Anatolia very shortly after their appearance in Attica and local versions were produced there.
The battle-themed Adana sample which we dated to the first quarter of the 3rd century CE which uses completely
vegetal decorated patterns at the fillet comes out as one of the most important examples showing that the completely
vegetal decorations used on Attic type sarcophagi.
Keywords: Attic type sarcophagus, Adana museum, Roman imperial period, Dionysus sarcophagus, war-themed
sarcophagus.
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 Bu çalışma kapsamında incelediğim iki Attika Tipi Lahit parçası için yayın izni veren Adana Müzesi Müdürlüğü'ne
ve çalışmalarım sırasında kolaylık sağlayan müze çalışanlarına çok teşekkür ederim.
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Giriş
MS. 2. yüzyılın ilk yarısı ile 3. yüzyılın ikinci yarısı arasında üretildiği düşünülen Attika lahitleri, Roma
İmparatorluk Dönemi lahit repertuarında önemli bir grubu oluşturmaktadır. 2. yüzyılın ilk yarısında az
sayıda üretilen bu lahitler, özellikle 3. yüzyılın ilk yarısından itibaren yoğun olarak üretilmeye başlanmış
ve bu yüzyılın ortalarından hemen sonra üretimleri sona ermiştir (Koch-Sichterman, 1982, s. 456). Attika
lahitleri üzerine ilk çalışmalar yapıldığında tespit edilen eserlerin başlangıçta oldukça az sayıda olması,
eserleri değerlendirirken birçok soruyu da beraberinde getirmiş ve hak ettiği değerin geç anlaşılmasına
neden olmuştur (Koch-Sichtermann, 1982, ss. 366-369). Bugün artık birçok örnek biliniyor olmakla
birlikte, ikonografik ve kronolojik açıdan henüz cevaplanamayan sorular hala bulunmaktadır. Bunun temel
nedeni, müzelerin sergi alanlarında veya depolarında hala yayınlanmayı bekleyen eserlerin bulunuyor
olmasıdır. Bu nedenle Attika lahitlerini, özellikle ikonografik açıdan daha iyi tasnif edebilmek, kronoloji
problemlerini çözebilmek ve ait oldukları dönemin üretim merkezleri ile sanatçıları arasındaki etkileşimi
daha iyi anlayabilmek için, mevcut örnekleri literatüre kazandırmak gerekmektedir. Küçük bir lahit
parçasının bile probleme yönelik bazı soruları cevaplayacak nitelikte olabileceği göz ardı edilmemelidir.
Bu amaçla çalışma programıma alarak burada incelediğim iki Attika tipi lahit parçasının, aynı zamanda
konu ile ilgilenen meslektaşların çalışmalarına da hizmet edeceğini düşünmekteyim.
1. Dionysos Lahdi Parçası
05.10.1972 tarihinde, Adana Müzesi'ne satın alma yoluyla kazandırılmış olan 5826 envanter numaralı
parçanın, korunan yüksekliği, 52 cm., korunan genişliği ise 75 cm. dir. Üzerinde figürlü bir kabartma
bulunan bu parça, lahit teknesinin uzun yüzlerinden birine ait olmalıdır. Lahit teknesinin üst pervazında
yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla, lesbos kymationu, yumurta-mızrak dizisi ve inci dizisi bulunmaktadır.
Büyük oranda korunamamış olan kabartma üzerinde iki figür görülmektedir (Resim 1).

Resim 1: Dionysos Konulu Lahit Parçası, Adana Müzesi.
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Bunlardan biri sahnenin sol bölümünde yer alan kymbalon çalarak dans eden bir satyros figürüd ür.
Sağa ilerler vaziyetteki satyros figürü, başını geriye doğru eğmiş vaziyettedir ve yüzü cepheye
yönelmektedir. Başın hareketine uyum sağlayacak şekilde, vücudunun üst bölümünü hafifçe kendi
sağına doğru döndürmek suretiyle dans etmektedir. Sol omzu üzerinde bir panter postu
taşımaktadır. Vücudunun belden aşağısı ve sağ kolunun dirsekten itibaren alt bölümü
korunamamıştır. Bununla birlikte, sağ kolunun korunan üst bölümünün pozisyonundan da
anlaşıldığı üzere, hemen sağında yer alan kymbalonu çaldığı anlaşılmaktadır. Satyros figür ünün
sol kolu ise omzundan sarkan postun arkasında kalmış vaziyette tasvir edilmiştir ve
görünmemektedir.
Diğer figür ise sahnenin sağında, lahit teknesinin köşesinde yer almaktadır. Cepheden tasvir
edilmiş olan bu sakallı erkek figürü, ayakta durur vaziyettedir ve sağ elinde bir thyrsos
taşımaktadır. Bu figürün satyros figürüne göre daha yaşlı olarak betimlenmiş olması ve yüzündek i
sert ifade, açık alnı, iri gözleri, uzun-gür bıyık ve sakalı ile yağlı ve kaslı vücut yapısı onun bir
silenos olduğunu göstermektedir. Sol kolu ile bacaklarının alt bölümü korunamamış olan silenos un
vücudunun üst kısmı çıplaktır. Belden aşağısı bir kumaş ile örtülmüş ve kumaşın bir kısmı beline
kuşak gibi sarılmış vaziyettedir.
Satyros figürünün dans eder pozda bir ritim içinde betimlenmesine karşın, cepheden tasvir edilen
silenos figürünün hareketsiz duruşu, onun bu sahnede bir köşe figürü olarak kullanılması ile
ilişkilidir. Nitekim figürlü sahnenin üzerinde yer alan mimari bezeme frizi, silenosun başının üst
bölümünde kesintiye uğramış ve burada farklı bir bezeme uygulanmıştır. Bu durumda sahnenin
korunamamış olan diğer ucunda da benzer şekilde bir silenos figürü beklemek gerekir.
Lahit üzerindeki sahnede, dans ederek kymbalon çalan satyros figürünün yer alması, burada
thiasos konusunun betimlendiğini göstermektedir. Dionysos lahitleri üzerinde popüler olan
thiasos sahnelerinde satyros, menad, silenos ve Pan gibi thiasosun baş aktörlerinin tympanon,
aulos, kithara ve kymbalon eşliğinde, coşkulu bir biçimde dans ettikleri görülmektedir (Matz,
1968a, ss. 18-65; Matz, 1975, ss. 449, 460-462, Taf. 268. Nr. 258, Taf. 286. Nr. 268). Bu sahneler in
bazılarında Dionysos'u görmek mümkünken, thiasos alayı Dionysos olmadan da tasvir
edilebilmiştir (Matz, 1968a, s. 84). Bu durumda lahdin korunamamış olan bölümünde, thiasos
alayının yukarıda anılan diğer üyelerinin betimlendiğini düşünmek mantıklı görülmektedir.
Lahdin genel özellikleri itibariyle bir Attika lahdi olduğunu söyleyebiliriz. Attika lahitleri arasında
Dionysos ile ilişkili konuların MS. 2. yüzyılın ilk yarısından itibaren sevilerek üretilme ye
başlandığını görmekteyiz. Bu tip Dionysos Lahitleri üzerine kapsamlı bir çalışma yapmış olan
Matz, thiasos konulu Attika lahitlerinin erken örneklerini A, geç örneklerini ise B serisi altında
gruplayarak, A serisi için MS. 130-180, B serisi için ise MS. 210-240 yıllarını uygun görmüştür
(Matz, 1968a, ss. 83-86, 97) . Bunun yanı sıra, söz konusu lahitler üzerindeki thiasos sahneler inde
yer alan figürleri tiplerine göre detaylı olarak incelemiştir. Adana örneğindeki satyros figür ü,
geriye doğru eğdiği başı ve vücudunun hareketi ile Matz'in Attika lahitleri A serisi içinde
incelediği ve TH 17 olarak numaralandırdığı satyros figürü ile benzer bir duruş sergilemekted ir
(Matz, 1968a, s. 25, Nr. 17).
Adana örneği üzerindeki figürlerin kas stili, eserin tarihlendirilmesine yardımcı olacak veriler
sunmaktadır. Bu figürlerin kasları ve kaburga kemikleri Erken İmparatorluk Dönemi heykeller inde
olduğu gibi çok belirgin hatlarla ve ayrıntılı olarak verilmemiştir. Aksine, MS. 2. yüzyılda üretile n
ve Hellenistik Dönem'e geri giden Küçük Asya örneklerinde (Kreikenbom, 1990, s. 24) olduğu
gibi kaslar, birbiri içinde eritilerek verilmiştir. Bunun yanı sıra, satyros figürünün baş ve üst gövde
hareketi, doğal olmayan ve yapay duruş sergileyen Geç Hellenistik Dönem eserlerini
hatırlatmaktadır (Zanker, 1974, s. 117; Fuchs, 1959, ss. 150-160). Özellikle başın hareketine bağlı


Wiegartz ise, söz konusu Attika lahitlerini MS. 140-260 yılları arasına yerleştirmektedir, bkz.: Wiegartz, 1977, s.
388.
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olarak, boynun ve üst gövdenin dönüşünde kasılma hissedilmektedir. Bu anlamda Adana örneğinin
MS. 2. yüzyılın 2.ve 3. dörtlüklerine tarihlendirilen Palestrina (Resim 2: Matz, 1968a, ss. 102-103,
Taf. 6, Nr. 6; Wiegartz, 1977, s. 387), Atina (Resim 3: Matz, 1968a, ss. 101-102, Taf 5, Nr. 4) ve
Floransa'daki (Resim 4: Nocentini, 1964, ss. 314-318; Matz, 1968b, ss. 179-180, Taf. 82, Nr. 72)
Dionysos lahitleri üzerindeki kymbalon çalan satyros figürleri ile çok yakın benzerlik gösterdiğini
söylemek mümkündür. Kas stili ve duruş pozunun yanı sıra, saçların biçimi, derine yerleştir ile n
gözlerdeki hülyalı bakışlar, yukarıda bahsi geçen lahitler üzerindeki kymbalon çalan satyro s
figürlerinin tamamında benzer şekilde verilmiştir. Buna ilaveten, Palestrina ve Atina lahitleri ile
aynı grup (A Serisi) içinde değerlendirilen ve Mistra'dan gelen bir başka Dionysos lahdi (Matz,
1968a, ss. 99-100, Taf. 2, Nr. 2) üzerindeki silenos figürünün gövde-kas yapısı da Adana
örneğindeki silenos figüründe olduğu gibidir.
Resim 2: Dionysos Lahdi, Palestrina (Matz 1968a: Taf. 6.6).
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Resim 3: Dionysos Lahdi Parçası, Atina (Matz 1968a: Taf. 5.4).

Resim 4: Dionysos Lahdi, Floransa (Matz 1968b: Taf. 82.72.1).
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Lahde teknik açıdan baktığımızda, satyros figürünün omzunda taşıdığı panter postunun
kıvrımlarını oluşturan derin kanalların matkap kullanılarak oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Benzer
bir uygulama silenos figürünün giysisinde de görülmektedir. Buna karşın özellikle Geç Antoninler
ile Severuslar Dönemleri'ne ait lahitlerin (Durugönül - Kaplan, 2009, s. 152) aksine, buradaki
figürlerin yüzlerinde (burun, göz ve dudak) matkap kullanılmamıştır. Sonuç olarak toparlayacak
olursak; 5826 envanter numaralı lahit parçasının stilini, teknik özelliklerini, benzer örneklerini ve
bu tip Dionysos lahitlerinin Antoninler Dönemi’nden itibaren popüler olarak üretilme ye
başlandığını göz önüne alarak, Erken/Orta Antoninler Dönemi’ne (MS. 140-180) ait olduğunu
önermek mümkündür.
Nitekim lahdin mimari bezemesi de bu tarih önerisini destekler niteliktedir: Yukarıda da
belirtildiği gibi, lahit teknesinin üst pervazında, Lesbos kymationu, yumurta- mızrak dizisi ve inci
dizisi yer almaktadır. Lahdin mimari bezemesinde tarihlemeye yardımcı olan unsurlar yumurtamızrak dizisidir. Dolgun ve sivri formlu yumurtalar, etrafını çevreleyen çanaktan derin bir kanalla
ayrılmaktadırlar. İçe eğik kenarlı ve keskin sırtlı çanakların alt ucu, altındaki silme ile
bütünleşmektedir. Çanakların arasında yer alan keskin sırtlı mızraklar çanaklara bitişik olarak
işlenmiştir. Mızrakların sivrileşen uç bölümleri ise, çanaklardan bağımsız olarak alt silme ye
değmektedir. İnce makaraların arasında yer alan incilerin formu elips şeklindedir. Adana
örneğindeki bezemede, yumurtaların çanaklardan derin bir kanalla ayrılması ile çanaklar arasında
yer alan keskin sırtlı mızrakların çanaklara bitişik olarak verilmesi, Erken İmparatorluk
Dönemi'nden itibaren görülmeye başlayan bir özelliktir (Karaosmanoğlu, 1996, s. 27 vd.) Buna
karşın, yumurta-mızrak dizileri ile hemen alt silme üzerinde yer alan inci dizileri arasındaki
uyumun bozulduğu dikkati çekmektedir. Özellikle Hadrian Dönemi'nin bezeme geleneğinde,
genellikle yumurtaları çevreleyen çanakların alt ucunun alttaki silmede yer alan inci dizileri ile
kaynaşmış gibi işlendiğini ve her çanak alt ucunun altına bir inci veya makara gelecek şekilde bir
düzenlemenin yapıldığını görmekteyiz. Hadrian Dönemi'nden sonra yumurta dizisi ile inci dizis i
arasındaki bu düzenin yavaş yavaş bozulmaya başladığı görülmektedir (Karaosmanoğlu, 1996, s.
47, Lev. 30a, 31a; Vandeput, 1997, Pl. 88.1). Adana örneğindeki bezemeye baktığımızda,
yumurta- mızrak dizisinin inci dizisi ile belli bir düzen içinde verilmediğini görmekteyiz. Lahit
üzerindeki bezemede yumurta dizisi ile inci dizisi arasındaki uyumsuzluk, Hadrian Dönemi
sonrasına işaret etmektedir. Buna ilaveten, tıpkı bu lahit üzerindeki bezemede de görüldüğü gibi,
yumurtaların etrafını çevreleyen çanakların bir yay görünümünü alarak alt silme ile bütünleşme ler i
Antoninler Dönemi'nde karşımıza çıkan bir özelliktir (Karaosmanoğlu, 1996, s. 48, Lev. 33a, 33b;
Durugönül - Kaplan, 2009, s. 153). Lahit bu özellikleriyle MS. 2. yüzyılın 3. dörtlüğüne tarihle ne n
üç Attika lahdinin bezemesi ile yakın benzerlik göstermektedir. Bu lahitler; St. Petersburg'da
bulunan bir Akhilleus Lahdi (Robert, 1968, ss. 23-26; Saverkina, 1979, ss. 15-17, Taf. 1-5), Ianina
Müzesi'nde bulunan bir Dionysos Lahdi (Matz, 1968a, ss. 86, 104-106, Nr. 8, Taf. 10-12) ve
Korinth Müzesi'nde bulunan bir Amazon Lahdi (Koch, 1993, ss. 415-417, Abb. 13) parçasıdır. Bu
durumda lahdin bezeme kuşağının da tıpkı üzerinde yer alan figürlerin stilistik özellikler inde
olduğu gibi, Erken/Orta Antoninler Dönemi'ne (MS.140-180) işaret ettiğini söylemek
mümkündür.
2. Savaş Konulu Lahit Parçası:
04.09.1952 tarihinde satın alma yoluyla Adana Müzesi'ne kazandırılan 898 envanter numaralı
ikinci lahit parçasının korunan yüksekliği, 65cm., korunan genişliği ise, 104cm. dir. Lahit
teknesinin üst pervazındaki üst silmede kıvrım dalları arasında koşan hayvan figürleri yer
almaktadır. Hemen altındaki silmede ise, akanthus yapraklarından oluşan bir bezeme kuşağı
bulunmaktadır (Resim 5).
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Resim 5: Savaş Konulu Lahit Parçası, Adana Müzesi.

Lahit teknesinin uzun kenarlarından birine ait olması muhtemel kabartma üzerindeki sahnede, sağ
tarafa doğru yönelmiş olarak hareket halinde verilen iki atlı figürü bulunmaktadır. Sahnenin sağ
tarafında yer alan atın başı ve bacakları korunamamıştır. Üzerindeki savaşçı figürünün ise başı,
dirsekten itibaren kolları ve sağ ayağı korunamamıştır. Gövdesinin üst bölümü cepheye doğru
yönelmiş olan figür, zırh giyimlidir. Omuz hizasında yukarı kaldırdığı sağ kolunun hareketinde n
de anlaşıldığı üzere, elinde bir savaş aleti (kılıç?) tutuyor olmalıdır. Zırhının eteği üzerinde,
aşınmış olmakla birlikte, arkasından gelen savaşçıya ait atın sağ ayağı görülmektedir. Sahnenin
solundaki atlı ise sağ omzunu açıkta bırakacak biçimde giydiği pelerini haricinde çıplaktır. Sol
omzunu tamamen saran pelerinin ucu, figürün cepheye doğru yönelen gövdesinin arkasından aşağı
doğru sarkmakta ve hafif geriye doğru uçuşmaktadır. Figürün baş kısmı oldukça tahrip olmuş,
yüzü korunamamıştır. Ancak, lahit teknesinin üst profiline taşan başın korunan konturlarında n
hareketle, miğferli olduğu anlaşılmaktadır. Sol eli her ne kadar korunamamış olsa da kolun
pozisyonu, figürün bu eli ile atın dizginlerini tuttuğunu göstermektedir. Sağ kolunu havaya
kaldırmış ve muhtemelen elinde tuttuğu bir savaş aleti (kılıç?) ile düşmanına saldırır
pozisyondadır. Fakat sağ eli başının arkasında kalmaktadır ve bu elinde olması gereken kılıç, baş
ve vücudunun arkasında kaldığı için görülmemektedir. Sol bacağı görülmeyen figürün, sağ bacağı
ise oldukça tahrip olmuş vaziyettedir. Üzerine bindiği atın ise, sol ön bacağı dışındaki bacakları
ve sol tarafa yönelen başı korunamamıştır. Atın sağrısı üzerinde, kılıç tutan ve bileğe yakın bir
yerden kırılmış olan bir el parçası görülmektedir. Bu el, yere düşmekte olan bir başka figüre aittir.
Her iki at şahlanmış pozisyondadır ve atlılar da buna uygun olacak şekilde geriye kaykılarak
betimlenmişlerdir. Kabartmanın sol tarafındaki atlı biraz daha öne çıkarılarak, sağdaki geride
bırakılmış böylece sahnede derinlik sağlanmıştır. Atların ve savaşçıların pozisyonları, içerisinde
bulundukları heyecanlı (hareketli) atmosferi hissettirmektedir.
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Bu tür tasvirler genellikle av ve savaş konularının betimlendiği lahitler üzerinde görülmekted ir.
Ancak avın konu olarak seçildiği lahitler üzerinde, miğferli ve pelerinli figürler nadir olarak
karşımıza çıkmakta olup, zırhlı figürlere pek rastlanmamaktadır (Andreae 1980). Adana
örneğinde, soldaki atın sağrısı üzerinde gördüğümüz kılıç tutan el parçası, yere düşmekte/düş müş
olan bir başka savaşçıya aittir ve burada bir savaş konusunun işlendiğini açıkça göstermektedir.
Lahit teknesi üzerinde betimlenen konu ve üst pervazı bunun bir Attika lahdi olduğunu
göstermektedir (Rodenwaldt, 1933, ss. 189-192; Koch - Sichtermann, 1982, ss. 369-370, 376-378).
Attika lahitleri içinde savaş konusu ağırlıklı olarak Amazon savaşları (Akhilleus, Hippolytos,
Meleagros efsaneleri ile ilişkili olarak) ve Troia savaşları çerçevesinde karşımıza çıkmaktad ır
(Koch - Sichtermann, 1982, s. 376 vd.). Amazon savaşlarının betimlendiği bu tip tasvirle rde
genellikle Amazonların at üstünde betimlendiğini görmekteyiz (Redlich, 1942, Taf. 10; Robert,
1968, ss. 76-144, Taf. 27-49; Grassinger, 1999, Taf. 86-128). Burada incelediğimiz lahdin korunan
genişliğinin 104 cm. olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, sahnenin ortalama yarısının
korunduğunu düşünmemiz gerekir. Bu durumda burada incelediğimiz lahit parçası bir Amazon
lahdine ait olsaydı, korunan bölümü üzerinde en azından bir Amazon figürü beklemek gerekirdi.
Bu nedenle, Adana örneğinin bir Amazon lahdine ait olabileceğini gösteren herhangi bir veri
bulunmadığını söyleyebiliriz.
Bu durumda Adana lahdi üzerindeki kabartmayı, Troia savaşları ile ilişkilendirilen konular
bağlamında düşünmemiz gerekir. Yunanlılar ile Troialılar arasındaki savaşın konu olarak seçildiği
Roma İmparatorluk Dönemi Attika lahitlerinin en erken örnekleri, MS. 2. yüzyılın son dörtlüğünde
karşımıza çıkmaktadır (Koch - Sichtermann, 1982, ss. 407,408, 409, Nr. 6, 26, 36, 37, 52, 54).
MS. 3. yüzyılın ilk yarısında sayıca çoğalan bu örneklerin (Koch - Sichtermann, 1982, s. 408),
yaklaşık olarak MS. 260 civarına kadar üretilmeye devam ettikleri anlaşılmaktadır. Söz konusu
savaş sahnelerinde, daha ziyade mitolojik olmayan konuların yer aldığı görülmektedir (Koch Sichtermann, 1982, s. 406) ve çoğu zaman betimlenen savaşın hangi savaş olduğunu tespit etmek
mümkün olamamaktadır. Bunun temel nedeni, figürlerin benzer giysi ve tavır içinde tasvir edilmiş
olmalarıdır. Savaş konulu lahitlerin genel karakteri bütün örneklerde benzer olmakla birlikte, ortak
bir modele veya prototipe bağlı değildirler (Koch - Sichtermann, 1982, s. 406). Her lahdin yeniliği,
içerdiği savaşçı gruplarının kompozisyon farklılığında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, Adana
örneğinde de olduğu gibi, karşımıza farklı kompozisyonla çıkan her örnek ayrı bir öneme sahiptir.
Adana lahdinin ait olduğu dönemi saptama konusunda öncelikle lahit teknesinin üst pervazında
yer alan bezemeyi incelememiz gerekir. Burada bulunan bezemenin akanthus yaprakları ve kıvrım
dallardan oluşan bitkisel bezemeye dönüşmüş olması, MS. 3 yüzyıla işaret etmektedir (Koch Sichtermann, 1982, s. 370). MS 2. yüzyıla tarihlenen Attika lahitlerinde lahit teknesinin üst
pervazının, Klasik Yunan geleneğinin bir devamı olarak Lesbos kymationu, yumurta- mızrak (veya
ok) dizisi ve inci dizisi ile bezendiği görülmektedir. Bu uygulama MS. 3. yüzyıl içinde de devam
etmekle birlikte, 3. yüzyılın ilk dörtlüğünden itibaren bu alanın tamamen bitkisel bezeme
(akanthus yaprakları, kıvrım dallar, meşe yaprakları, rozetler vb.) ile donatıldığı örnekler ortaya
çıkmaya başlar. Yüzyılın ilk yarısı içerisinde ise, bu örneklerin sayısında artış görülür. Bu
çalışmada incelediğimiz 898 envanter numaralı lahit parçasını da bezeme unsurlarını dikkate
alarak 3. yüzyıl örnekleri arasında değerlendirmek gerekmektedir.
Lahit üzerindeki figürleri inceleyecek olursak, sol taraftaki atlının sağ kolunu yukarı ve geriye
kaldırmasıyla birlikte vücut geriye doğru kaykılmış ve bu harekete bağlı olarak, göğüs kafesi
derinin altından belirgin bir biçimde ortaya çıkarılmıştır. Ancak diğer taraftan bu hareketle tezat
oluşturacak şekilde belinde öne doğru hafif bir eğilme söz konusudur. Bu figürün duruş
pozisyonun benzer örnekleri kabartmalı lahitlerde karşımıza çıkmaktadır.
Lahdin sağ tarafında yer alan diğer figürün ise at üzerindeki pozisyonunun yanlış gösterild iği
hemen göze çarpmaktadır. Figürün belden itibaren üst gövdesi tamamen cepheye yönelmiştir. Sol
bacağı atın gerisinde olmasına rağmen, üst gövdesinin cepheden gösterilmesi anormal bir
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durumdur. Adeta at üzerinde yan pozisyonda oturur gibi durmaktadır. Vücudunun üst bölümü ile
alt bölümü arasındaki bu denli anatomik uyumsuzluğun görüldüğü benzer örnek
bulunmamaktadır.
MS. 2. yüzyılın klasistik anlayışı içinde üretilen eserlerde, Klasik Dönem heykellerinde görülen
canlı ve işlevsel vücut hareketlerinin işlevini kaybettiğini ve sanatçıların tercihine bağlı olarak
yapay bir etki yarattığını görüyoruz (Zanker, 1974, ss. 117-119). Görünürdeki benzerlikler ine
rağmen sanatçıların hüneri, detaylarda birbiriyle kontrast yaratan her bir vücut parçasının
birleştirilmesinde ortaya çıkmaktadır (Zanker, 1974, ss. 117-119). Antoninler Dönemi ve
sonrasında ise vücut oranlarında bozulma ve simetri hataları görülmeye başlar (Kreikenbom, 1990,
ss. 75, 78). Burada incelediğimiz lahitte yer alan figürler de bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Ptolemaios Müzesi'nde bulunan savaş konulu bir lahit, MS. 2. yüzyılın son dörtlüğünü temsil eden
iyi bir örnektir (Redlich, 1942, ss. 112-113; Koch-Sichtermann, 1982, ss. 407, 409, Abb. 440).
Lahit teknesinin üstünde sırasıyla, asma filizi, Lesbos kymationu, yumurta- mızrak dizisi ve inci
dizisi bezemesi bulunmaktadır. Bu lahit stilistik açıdan, Adana örneğinden bir önceki aşamayı
temsil ediyor olmalıdır. Özellikle her iki lahit üzerindeki at figürlerini karşılaştıracak olursak, 898
envanter numaralı Adana parçası üzerindeki at figürlerinin yele tasvirinde daha yapay bir işçiliğin
söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bu lahit üzerinde Ptolemaios lahdinde n
farklı olarak bitkisel bezemenin uygulanmış olması ve Ptolemaios örneğinde figürler arasında daha
fazla boşluk bulunması, iki lahit arasında ilk bakışta dikkati çeken farklılıklar olarak
değerlendirilebilir. Ptolemaios lahdi üzerindeki figürlerin vücut hatlarında ve giysi kıvrımlar ında
klasistik akımının etkileri görülürken, Adana örneğindeki figürlerin gerek giysi kıvrımlar ında
gerekse vücut hareketlerinde ve detaylarında barok özellikler baskındır. Bu durumda Adana
lahdinin MS. 200 civarında ortaya çıkan stil değişiminden (Stilwandel) hemen sonra üretilmiş
olması gerekir.
Adana örneğindeki figürlerin giysi işçiliğine benzer bir işçilik, Tarsus'tan ele geçen ve İstanbul
Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bir başka savaş konulu lahit üzerindeki figürlerin giysiler inde
karşımıza çıkmaktadır (Koch, 1982, s. 180). Her iki örnekte de giysi kıvrımları matkap
kullanılarak derin kanallar oluşturmak suretiyle oluşturulmuştur ve kıvrımların yüzeyi nispeten
yassılaştırılmış bir forma sahiptir. Figürlerin arasında boşluklar bulunması, at yelesinin yapay
matkap işçiliği, lahit üst pervazının tamamen bitkisel bezeme (kıvrım dallar ve akanthus yaprakları
gibi) ile bezenmiş olması gibi unsurlar, her iki lahitte de MS. 3. yüzyılın ilk dörtlüğüne işaret eden
ortak özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır.
MS. 3. yüzyılın ortalarına doğru, lahitler üzerindeki savaş sahnelerinde figürlerin sayıca çoğaldığı
görülmektedir. Bu artış, yüksek kabartma olarak işlenen figürlerin arasındaki boşluklara, yüksek
veya alçak kabartma olarak işlenen diğer figürlerin yerleştirilmesiyle sağlanmıştır. Daha özgür
hareket etme olanağı bulan yüksek kabartma figürler arasındaki boş alanlar, ezilen figürlerle ve
bunların üst üste gelen hareketli uzuvlarıyla doldurulmuş, böylece sanatçılar heyecanlı atmosfer in
tansiyonunu daha da arttırmayı başarmışlardır. Ancak, doğal ifadeden uzaklaşma ve hareketlerdek i
zorlama devam etmektedir. MS. 3. yüzyılın ikinci dörtlüğüne tarihlenen ve Antalya Arkeoloji
Müzesi'nde bulunan savaş konulu lahit (Koch-Sichtermann, 1982, ss. 407, 408, Nr. 2), bu
özellikleri taşıyan iyi bir örnektir. Yüzyılın ortalarına tarihlenen ve Tyros nekropolisinden açığa
çıkarılan üç lahit, savaş konulu geç dönem lahitlerin özelliklerini en iyi şekilde yansıtmaktadır lar
(Resim 6: Chéhab, 1968, ss. 41-44, 81, Taf. 22-26; Koch-Sichtermann, 1982, ss. 405, 407, 408,
410, Nr. 20, 66, 67; Chéhab, 1985, s. 501, Taf. 89; s. 687, Taf. 136c, 137-139; s. 600, Taf. 122125) Bu lahitler üzerindeki figürler Adana örneğine kıyasla daha yüksek kabartma olarak
işlenmişlerdir. Ayrıca sayıları artan figürler fon üzerine, boş alan bırakılmayacak şekilde
yerleştirilmişlerdir. Bu özelliklerden yoksun olan Adana lahdi, MS. 3. yüzyılın ilk dörtlüğüne ait
olmalıdır.
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Resim 6: Savaş Konulu Lahit, Tyros Nekropolisi (Chéhab 1968: Pls. 24).

3. Sonuç
Burada değerlendirdiğimiz eserlerden ilki olan 5826 envanter numaralı Dionysos lahdine ait
parçayı, benzer konulu Attika lahitleriyle kıyasladığımızda, bazı farklı unsurlar taşıdığını
görmekteyiz. Öncelikle, Attika lahitlerinin Pentelikon mermerinden üretildiklerini (Koch, 2010, s.
9) göz önünde bulundurarak, ince grenli beyaz mermerden üretilen Adana örneğinin Attika'dan
ithal edilmediğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten, lahdin Lesbos kymationu, yumurta- mızrak dizis i
ve inci dizisinden oluşan mimari bezemesinin, silenos figürünün başının üst bölümüne yakın bir
yerde kesintiye uğraması ve bu bölümün son derece basit ve gelişigüzel bir bezeme ile
doldurulmuş olması, Attika lahitlerinde karşılaşmadığımız bir durumdur ve Adana örneğinin
Anadolulu ustalar tarafından üretilmiş olabileceğini düşündürür.
Lahit üzerinde betimlenen satyrosun dans pozunun öncülleri, benzer konulu Attika üretimi
lahitlerde görülmektedir. Dolayısıyla, burada bilinen bir şemanın uygulandığı anlaşılmaktad ır.
Attika lahitlerinin MS. 2. yüzyılın ikinci dörtlüğünden itibaren üretilmeye başlandığını ve bu ilk
örnekler üzerinde Dionysos ile ilişkili konuların betimlendiğini belirtmiştik. Anadolu üretimi
olduğunu düşündüğüm ve MS. 140-180 yılları arasına tarihlediğim 5826 envanter numaralı lahit
parçası, Attika lahitleri üretilmeye başladıktan bir süre sonra, Anadolulu sanatçılar tarafından yerel
bir versiyon (taklit) olarak üretilmiş olmalıdır.
898 envanter numaralı savaş konulu lahit parçasına baktığımızda, öncelikle bu eserin de ince grenli
beyaz mermeri göz önüne alınarak Attika'dan ithal edilmediğini belirtmek gerekir. Lahit
üzerindeki sahnede, sağ taraftaki figürün at üzerindeki duruşu oldukça hatalı gösterilmiştir ve bu
anlamda bir benzeri bulunmamaktadır.
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Bunun yanı sıra lahit teknesinin üst pervazında tamamen bitkisel bezeme uygulaması, bu lahde
ayrı bir önem kazandırmaktadır. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi, Attika lahit bezeme
geleneğinde lahit teknesinin üst pervazı, Klasik Yunan geleneğinin bir devamı olarak, Lesbos,
yumurta ve inci dizisi ile bezenmektedir. Bu alanda tamamen bitkisel bezeme görülmesi, Attika
üretimi lahitler için alışılmadık bir durumdur. Buna karşın Anadolu'da, pervazı tamamen bitkisel
bezemeli on lahit parçası bilinmektedir. Bu örneklerin dördü MS. 3.yüzyılın ilk dörtlüğüne bir
başka değişle lahit üst pervazında tamamen bitkisel bezeme uygulamasının ortaya çıktığı döneme
tarihlenmektedir (Adana Ark. Müz. Env. No. 898; Istanbul Ark. Müz, Env. No. 4015-4016; Rogge,
1995, ss. 132-133, 145-146, Nr. 18, 45, Taf. 59.1, 66.2). Diğer altı parça ise MS. 3. yüzyılın ikinc i
dörtlüğüne aittir (Side Ark. Müz. Env. No. 822; Istanbul Ark. Müz. Env. No. 73.3; Antalya Ark.
Müz. Env. No. 265; Koch-Sichtermann, 1982: s. 424, Nr. 459; Rogge, 1995, ss. 128-129, Nr. 11.
Taf. 57.1, 72.3; Oakley, 2011, s. 77, Nr. 24, Taf. 21. 1).
898 envanter numaralı Adana lahdi, Tarsus'tan ele geçen ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde buluna n
savaş konulu bir başka lahit parçasıyla birlikte, lahit üst pervazında Klasik Yunan geleneğinin
dışına çıkılarak yerel ustaların zevkini gösteren örnekler arasında değerlendirilmelidir. Bu lahitler
Attika üretimi lahitlerin etkisiyle Anadolu'da üretilmiş olmalıdırlar. Tıpkı, ithal Attika lahitler inin
kopyası olarak üretilen ve Korykos ile Eleusa Sebaste'de ele geçen Eroslu ve girlandlı lahitler gibi
(Koch, 2001, s. 265).
Sonuç olarak, Attika lahitlerinin daha ziyade ihracata yönelik olarak üretilmiş olmaları (Koch,
2001, s. 140), İmparatorluk sınırları içinde tanınan bir lahit grubu olarak yer edinmeler ini
sağlamıştır. Buna bağlı olarak, eyaletlerdeki yerel ustaların bilinen Attik şemaları kendi
yorumlarıyla taklit ederek ürettikleri görülmektedir. Adana Müzesi örneklerinin her ikisi de bu
şekilde üretilen eserler grubuna girmektedir. Dionysos lahitleri Roma İmparatorluk lahitleri içinde
en popüler lahit grubunu oluşturmakla birlikte, Anadolu'da çok az örnekle temsil edilmektedir ler
(Koch-Sichtermann, 1982, s. 551). Keza savaş konulu lahitler üretim yoğunluğu açısında n
Dionysos lahitlerinin çok gerisinde kalan bir grup olarak karşımıza çıkmakta olup, Anadolu
Müzeleri'nde az sayıda örnekle temsil edilmektedirler. Bu çalışma ile birlikte, söz konusu lahit
gruplarına yeni birer örnek daha kazandırılmış olmaktadır.
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ŞEYH ÇAKIR (IŞIK ÇAKIR) OCAĞI İKRAR CEMİ RİTÜELİ
Erdal ADAY
Öz
Kütahya Anadolu’nun Türkleşmesi- İslamlaşması sürücinde rol almış önemli bir kültür merkezimizdir. Horasan
merkezli iskan faliyetlerininin başrolünde hiç kuşkusuz Hacı Bektaş Veli ve öğretisi yer almaktadır. Bu çalışmada
Hünkarın talebelerinden kabul edilen Şeyh Çakır(Işık Çakır) Ocağı ikrar cemi ritüellerinin içerik, işlevi ve
uygulamaları tespit edilmeye çalışılacaktır. Saha çalışmasının düzenlendiği bölg e Işık Çakır’ın da türbesinin
bulunduğu Hisarcık ilçesi Işıkçakır köyü ve eskiden belde olan şimdi ise köye dönüşen Şeyhler köyleridir. Şeyh Çakır
(Işık Çakır) ocağı talipleri Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler kasabası ve Şeyhçakır köyü, Emet İlçesine
bağlı Bahatlar ve Samrık köyü ile Gediz ilçesine bağlı Akçaalan kasabasına dağılmışlardır. Şeyhçakır Ocağı Hacı
Bektaş Çelebilerine bağlı bir ocaktır. Dedelik makamını yaklaşık 25 yıldır sürdüren Murat Akbulut yaşlanması
nedeniyle yol hizmeti görememektedir. Şu anda Işık Çakır Ocağının Dedelik hizmetini gören Nazmi Aydedeoğlu
Dedeler sülalesinden gelmektedir.Işık Çakır talipleri genellikle 40 yaş sonrasında ikrar vermektedirler.İkrar, Alevilik
inanç ve pratiklerini yapmak için düzenlenen yola giriş törenidir. Talibin, Aleviliğin bütün kurallarını kabul edip,
bunlara yaşamı boyunca uyacağına dair söz vermesidir. Işık Çakır Ocağı talipleri Alevi-Bektaşi yolunu cem ritüelleri
vasıtasıyla sürdürmeye çalışmaktadırlar. Yörede müsahiplik uygulaması olmadığı için ikrar vermek isteyen kişieşiyle
dedenin huzuruna çıkar. İkrar veren talib ikrarının gereği olarak kurban keser ve kesilen hayvanın yününden yapılan
kemerbest ahdinin simgesi olarak görgü cemlerinde yanında bulundurulur.
Anahtar Kelimeler: Işık Çakır Sultan Ocağı, Hisarcık Şeyhler köyü, cem, ikrar cemi

THE INITIATION (İKRAR) CEM RİTUALS OF THE IŞIK ÇAKIR SULTANOCAK
Abstract
Kütahya is one of the cultural place which plays a role in Islamization and Turkization of Anatolian. Haci Bektaşı
Veli and his precept take part in the lead in Horasan centred location activities. In this work, content and function of
promise tot’s rituals of centre of Sheik Çakır(Işık Çakır)who are admitted as a student of hacı bektaşı veli are going
to be determined .Region of fieldwork is Işıkçakır village,Hisarcık district which has a shrine of Işık Çakır and Şeyhler
villages which were towns in the past.Pretenders of Sheik çakır (ışık çakır)’s centre scattered to ışıkcakır villages and
şeyhler town in hisarcik district,bahatlar and samrık villages in emet district and akçaalan town in Gediz district. Sheik
çakır centre is connected with educated persons of Hacı Bektaş. Murat Akbulut who has lasted position of progenitor
for 25 years can/t provide service for tot because of his old ages. Now nazmi aydedeoğlu who comes from progenitors
provide service for tot in the centre of ışık çakır.Pretenders over the ages of 40 of ışık çakır usually promise for
centre.Promise is an admission ceremony for making practice and beliefs of Alawism.Pretender promise that he-she
will obey the rules of alawism in their whole lives.pretenders of ışık çakır centre are trying to maintain alawi bektashi
order by tot rituals.because of the absence of companionship,person who wants to promise go to progenitor with his
wife.Pretender who promises sacrifices an animal for God and carry belt which made from the wool of animal that
sacrificed as a conventional sign.”
Key Words: Işık Çakır Sultan Ocak, Hisarcık Şeyhler Village, cem ritual, ikrar cem ritual



Dr. Öğr. Üyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
erdal.aday@dpu.edu.tr

217

Şeyh Çakır (Işık Çakır) Ocağı İkrar Cemi Ritüeli

Giriş
Şeyhler köyü, Hisarcık ilçesine bağlı merkeze 125 km uzaklıkta, doğusunda Karbasan köyü,
kuzeyinde Kırgıl köyü, batısında Dereköy yer almaktadır.Belde, Alevi-Bektaşi geleneğini canlı bir
şekilde yaşatan nadir yerleşim yerlerindendir. Şeyhçakır köyü ise Şeyhler’e yaklaşık20 km
uzaklıktadır. Yörede köylüler kendilerini Işıkçakırlı olarak tarif etmektedirler.Tarihi kaynaklarda
da “Şeyhlu” ve “Işıklı” isimleri geçmektedir
ki bu durum sözlü kaynaklar ı
desteklemektedir.(Uzunçarşılı, 1932, s.80).Sözlü kaynağa göre “Osman Gazi zamanında bir zat
Hacı Bektaş’tan icazet alarak buraya yerleşmiştir. Bu kişi Şeyh Çakır Sultan’dır. Bu zat yörenin
bağlı olduğu ocağın piri ve Hacı Bektaş Veli’nin de öğrencisidir.Şeyh Çakır ve kardeşi Işık Ali,
Hacı Bektaşi Veli’nin attığı okun peşinden gelmeleri sonucu buraya yerleşmişlerdir.”Bu okun
günümüzde Şeyh Çakır Köyü’nde yaşayan Murat Dede tarafından korumaya alındığı ifade edilir.
(Çanlı, 2007, s.12)
Şeyh Çakır türbesi, Şeyhçakır köyünde meskundur.Işık Çakır Sultan Türbesi yakın zamanda
onarım görmüştür.Kerpiç yapı aslına uygun olarak betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir
(Aday, 2013:550) Türbenin yanında kurbanların kesilip pişirilebilmesi için de bir aşevi yapılmıştır.
Türbe duvarında Hz. Ali resmi, tespihler, geyik boynuzları ve teber dikkati çeker.Sandukalar ın
üzerinde
puşideler
ve ziyaretçiler
tarafından
bırakılmış
tülbent
ve havlular
bulunmaktadır.Dikdörtgen planlı, ahşap çatılı, kiremit örtülü, beton sıvalı türbe içinde dört adet
sanduka bulunmaktadır.(Resim 1)
Sözlü geleneğin en önemli aktarımının gerçekleştiği cemler, zamanla tahrifata uğramakta, hatta
kent ortamında yaşayan taliplerce tamamen unutulmaktadır.Bu yüzden bu çalışmada Işık Çakır
Ocakların sistematiği, Ocakzade dede-talip ilişkisi, hizmetlerin zamanı, mekânı bu hizmetler in
işlevleri üzerinde durulmuştur.Çalışma Şeyhler köyü ve Şeyhçakır köyü merkezinde
şekillenmiştir.Her iki köyde de Işıkçakır talipleri yaşamaktadır.Çalışmada Karşılıklı görüşme
yöntemi” ve “gözlem yöntemi” ile ocak dedelerinden malzeme elde edilmiştir.
1. Şeyh(Işık) Çakır Ocağı Cem Sürekleri
Şeyh Çakır (Işık Çakır) ocağı talipleri Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler Kasabası ve
Şeyhçakır köyü, Emet İlçesine bağlı Bahatlar köyü ile Gediz ilçesine bağlı Akçaalan Kasabasına
dağılmışlardır. Yörede Görgü(Görülme) Cemleri yola giren canların yılda bir kez Dedenin
huzurunda toplumun önünde sorgudan geçmesi, “pence çalınması”ritüeli şeklinde gerçekleştirilir.
Yörede görgü cemi bahar ayında yapılmaktadır. Bu ayinde “on iki hizmet” yerine getirilir ve köyde
bulunan herkes görgüden geçirilir, görülür. Böylece, canlar, ikrarlarını tazelemiş olurlar.
Birbirlerinden şikayeti olanlar yahut küs olanlar barıştırılır.
Vefat eden bir canın yakınlarının talepleri ve Dede’nin müsaadesiyle düzenlenen ceme ise “Dardan
İndirme Cemi” denilir. Meydan açılınca ölen canın yerine, onun vasîleri dâr-ı mansur’a dikilir ler.
Eğer ölenin ödenmemiş borçları kalmışsa ve alacaklı çıkan olursa, varisleri ödemeyi kabul ederler.
Yörede düzenlenen diğer bir cem töreni de Muharrem ayı “matem ayı” olarak tasvir edilen
Kerbela’da şehit edilen İmam Hüseyin ve arkadaşlarının susuz kalışı adına bu ay içerisinde on iki
gün boyunca “Muharrem orucu” sonucunda kurban kesilerek düzenlenen Muharrem cemidir.
Abdal MusaCemi(Birlik Cemi)ise Dede veya başka bir konuk geldiğinde köy halkını bir araya
toplamak, köyde herhangi bir dargınlık olduğunda veya sorun ortaya çıktığında onu çözmek için
açılış cemi olarak düzenlenir. Birlik cemini rıza geceleri adı altında düzenlenen cemler takip eder.
Rıza gecelerine, yaz döneminde halkın işleri olduğu için ara verilir, yaklaşık üç ay kadar
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yapılmaz. Eylül ayının girmesiyle birlikte rıza geceleri tekrar düzenlenmeye başlar.Yörede
türbeler için yapılacak hayırların başlanacağını ifade edenceme Büyük Hayır Cemi denilir.Büyük
Hayır Cemleri de birlik beraberliğin, ata ruhlarına olan saygının bir yansıması olarak tertip
edilmektedir.Bu cemde ağırlıklı olarak, türbelerde yatan zatlar için sırayla kurban kesilir, Kuran
okunur, nefesler söylenir, semah dönülür, dua edilir. Bu zatların yüzü suyu hürmetine edilen
duaların kabul olunması istenir.
Yörede düzenlenen diğer bir cem çeşidi de Doksan(Nevruz) Cemi’dir.Işıkçakır köyünde 20 mart
gecesi nevruz cemi düzenlenir.Ertesi gün de Şeyhler köyünde nevruz cemi tertip edilir.Doksa n
Ceminde adaklık kurbanların yanı sıra diğer masraflarda köy halkı tarafında n
karşılanmaktadır.Yöredeki diğer cemlerde olduğu gibi akşam ezanından sonra talipler cemevinde
toplanmaya başlar, Dede tarafından Nevruzun önemini belirten konuşma yapılır, nevruziye ler
okunur, diğer cemlerde olduğu gibi tövbe istiğfar edilir ve sırayla on iki hizmet yerine getirilir.
2. Şeyhler Köyü İkrar(Yola Girme) Cemi Ritüeli
Bir kişinin Alevi- Bektaşi yoluna alınması amacıyla yapılan ayindir.Musahipliğin yaşatıld ığı
dönemlerde ikrar cemi musahip canların eşleriyle birlikte gerçekleştirilirken günümüzde sadece
evlenecek çift ikrar vermektedir. Ocak evladı olmanın ilk şartı, söz verip ikrar almaktır.Yo la
girmek isteyen talip, önce bir rehber bulur ve yolun adabını ondan öğrenir.İkrar hizmeti
başlamadan önce, ikrar verecek kişiler rehber eşliğinde abdest alır ve daha sonra meydana bir
seccade serilir.Işık Çakır Ocağında ikrar kurbanı olarak koç, dar kurbanı için ise keçi kesilmes i
daha uygundur.
2.1.İkrar Cemine Davet ve Cemin Başlaması
Yörede cemin hizmetçileri veya cemde ikrar verecek kişinin akrabası ev ev dolaşarak “Falanca
kişinin ikrarı, hayrı var” diye talipleri ceme davet eder. Yörede hangi cemin olacağı ayin-i ceme
duyurulduktan sonra cem töreni için hazırlıklar başlar. Kurbancı, gözcü ve aşığa, öncelik le
kemerbest bağlama ritüeli gerçekleştirilir. İlk kemeri, dede gözcüye bağlar. Daha sonra da bunu
âşık izler.
Dede Gözcüye kemerbest bağlarken talip dedenin oturduğu koltuğa bir dizini dayayıp ellerini niyet
eder gibi kulaklarına tutar (Fotoğraf 2)
Dede: “Gerçeğe Hü” der. Fetih Suresinin bir ve ikinci ayetini okur.
Dede: “İnna fethane leke fethan mübiyn liyağflre lekellahu ma tekaddeme min zenbike ve ma
teahhare ve yütimme nimete hu aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekıyma, la fetta illa Ali la seyfa
illa Zülfıkar, Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Hasan, Hüseyin, Ya Zülfikar" Bu uygula ma
cemin diğer hizmetçileri için de aynı şekilde yapılır.
2.2. Kapı Niyazları
Talip kapı girişinde; başını sağ tarafa çevirir ve kapıya “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” dedikten
sonra eşiğe niyaz eder ve “Ya Hasan ya Hüseyin ya Hazreti Pir” diyerek niyazda bulunur.
2.3.Dedenin Posta Oturması
Akşam ezanı okunduktan hemen sonra canlar/erenler toplanmaya başlarlar.Dede ve rehber
önceden yerlerini alırlar, dede posta, postun sol tarafına rehber, sağ tarafında ise aşıklar otururlar.
Bazen bu oturma düzeni değişebilmektedir.
2.3.1. Posta Niyaz
Işık Çakır Ocağında, kadınlar sağ elini sol elinin üzerinde göğsüne koyar, erkekler ise aynı şekilde
ellerini göbeklerinin üzerine gelecek şekilde tutarlar. Bu şekilde başlarını hafifçe öne eğerek dede
selamlanır.“Esselamünaleyküm ve Rahmetullah Ya Rabbi Ya Resulallah, rahmet kapısını açtık
rahmetinden mahrum eyleme” denir.Ayaklar mühürlü “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” diyerek
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niyazda bulunulur ve dedenin huzuruna gelirler.Dede de sağ elini kalbinin üzerinde tutar ve
muhabbetini bildirir.
Talip: “Geldim Allah’ın evine, durdum Hakk’ın divanına, niyazım Hakk’a, Hak Muhammed Ali
yardımcımız ola”. Dedikten sonra dedenin önünde “Allahu ekber” şeklinde tekbir getirilir ve posta
niyaz edelir. Bu esnada erenler, elleri yumruk haline getirerek sağlamlığını gösterirler.
Dede: “Niyazın Hakk’a Hakk Muhammed Ali yardımcın olsun Muhammed şefaatçin olsun” der.
Dededen sonra rehbere de aynı şekilde niyaz edilir. Derviş, geri geri gider diz üstü oturur.
2.4. Taliplerin Oturma Düzenleri
Dede ve rehber: “Vakitleriniz aşk olsun, aşkınız camal olsun” der. Talipler, “eyvallah” der ve bir
anlamda rahat oturma izni almış olur. Bu şekilde erkekler ve kadınlar ceme iştirak etmeye
başlarlar. Gelen bütün canlar dede ve rehbere aynı şekilde kıyama durur, niyaz ederler. Kadın
canlar da ceme aynı şekilde girerler fakat sadece Dedenin postuna kadar bazen gelmezler, olduklar ı
yerlere niyaz edebilirler. Bu sefalaşma töreni tamamlandıktan sonra aslında cemin toplanma işi
tamamlanmış olur ve hizmet görenlerden bir eren çayların hazır olduğunu söyler.
2.5. Çay Hizmeti
Derviş elinde çaylarla gelir, dede çayların duasını okuyup dağıtılması için destur verir, Dede:
“Bismi Şah Allah Allah, Allah Allah, hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız hasıl ola, evleriniz
ocaklarınız şen mahmur ola, getirdiğiniz çaylar kırkların ezdiği engürün yerine kayıt ola, içenlere
nur ola, sır ola, şifa ola, içirenler de şefaatin bula, cenabı Hak on iki imam efendilerimiz
cümlemizin şefaat kârı ola, yürüyenin işi yürüye, gerçeğe Hü, ya Allah ya Muhammed ya Ali” der.
Rehber: Ceme niçin toplanıldığını, amaçların Allah’ın rızasını kazanmak için topluca ibadet etmek
olduğunu belirtir ve birlikte tövbe istiğfar etmeye başlarlar ve rehber akşam gülbengini okur:
“Bismi Şah Allah Allah Allah erenler akşamlar hayrola, hayırlar fet ola, şerler def ola, münkirler
münafık yuh ve mat ola, üçler, beşler, yediler, on ikiler, kırklar yardımcınız ola, nuru Nebi keremi
Ali Pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli, Ceddimiz Şeyh Çakır Sultan güde gözede, sancağının
altında cem olmayı nasip eyleye, yuh münkire, lanet Yezide, rahmet mümine, erenler demine,
gerçekler keremine, gerçeğe Hü” der ve hep beraber ellerini önce kalbine sonra dudaklarına
götürerek niyaz ederler.
2.6. Akşam Sofrası Hizmeti
Cemevindeki herkes sofra başında, yerini aldıktan sonra, gözcü sofraların hazır olduğunu rehbere
bildirir,dede şu sofra duasını okur: “Bismişah Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah diyelim kadim
Allah diyelim geldi Ali sofrası destur, Şah diyelim, Şah versin biz yiyelim, yiyenlere nur ola, sır
ola, şifa ola, yedirenler de şefaatin bula, kazanıp getirenleri, düşünüp kotaranların elleri dert
gönülleri de gam keder görmesin, Cenabı Hak hanenize, keselerinize, Halil İbrahim bereketi ihsan
eyleye, geçmişlerinize rahmet, sağda kalanlara da sağlık ve rahmetler vere, Nur Nebi, Kerem Ali,
Pirim üstadım Hacı Bektaş Veli, lokma hakkım evliya ve embiya keremine cömertler cemine,
erenler demine gerçeğe Hü,”der, destur verildikten sonra bütün canlar yemeklerini yemeye
başlarlar. (Fotoğraf 3)
Yemekler bittikten sonra Dede tekrar hizmet duasını verir: “Bism-i Şah Allah Allah, Allah Allah,
Allah Allah İllallah,bu gitti ganisi gele, Hak Muhammed Ali bereketini vere, yiyenlere nur ola,
yedirenlere hidayet bula, kazanıp getirenleri, pişirip kotaranların elleri dert görmeye, Allah
hanelerimize ve ceplerimize Halil İbrahim bereketi vere, Elhamdülillah Eşşükrullah nimeti Celil,
bereketi Halil, Habibi Huda, Resulu Kibriya, serveri Embiya Muhammedün el Mustafa mecmuyi
embiya ve evliya Allah, sofra dolu, nuru Nebi, Kerem Ali, Pirimiz Hünkârımız Hacı Bektaş Veli,
Şeyh Çakır erenleri, erenler demine, gerçekler keremine gerçeğe Hü,”
Gülbenkler bitince sofralar toplanır. Kuran-ı Kerim okunur, vatandaşın istediği bir konu ya da
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rehberin belirlediği herhangi bir konuda rehber sohbet konusunu belirler. Daha sonra tekrar cemin
toplanması beklenilir. Cem törenlerinde cem başlamadan önce ayin-i cemin helalleştirilmes i
gerekir. Cemlerin asıl amaçlarından birisi de taliplerin Dede huzurunda cem kardeşlerinin birbirine
rızalık göstermesi, helalleşmesidir.
2.7. Canların Helalleştirilmesi
“Ey Ahali Cem Kardeşler! İçerinizde birbirine kırgın olan birbirine dargın olan, birbirinde
alacağı olan, birbirine vereceği olan, birbirinizden bir şikâyetleriniz var mı? Varsa meydana
gelsin” der ve sonra üç defa: “Birbirinizden memnun musunuz?” sorusunu taliplere yöneltir.
Cemde bulunan canlar hep birlikte “Eyvallah” der, helalleştirme töreni bu şekilde devam eder. Bu
soru ve cevaplar üç kez tekrarlandıktan sonra dede Araf suresinin 23. ayetini okur, tövbe istiğfar lar
yapılır, şahadetler getirilir ve nikâh duası edilir.
2.8. Erkan Açma Hizmeti ve Kermerbest Bağlama
On iki hizmet sahipleri dedenin karşısına çıkıp sırayla kemerlerini bağlarlar. Meydancının
kemerini mürşit bağladıktan sonra diğerlerinin kemerlerini kendileri bağlayabilirler.Ke mer
bağlama töreni şu şekilde yapılır: Hizmet sahibi dedenin huzuruna gelerek ellerini tekbir getirir
şekilde kulaklarına götürür, dede elindeki kemeri talibin beline birinci dolayışta “Ya Allah, ikinci
dolayışta Ya Muhammed, üçüncü dolayışta Ya Aliyel Murtaza, İmam Hasan, Şah İmam Hüseyin”,
der ve dede Fetih suresi bir ve ikinci ayetini okur: “La feta illa Ali, La seyfa illa Zülfikar. Ya Allah,
Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Hasan, Hüseyin, Ya Zülfikar, der ve beline birinci düğümde “Ya Allah”,
ikincisinde “Ya Muhammed”, üçüncü seferde“Ya Aliyel Murtaza, ya Hazreti Pir,” der.
Dede: “Allah hizmetini kabul eylesin”, der ve aşık dedenin elini öper, dede elini kalbinden sonra
dudaklarına götürür niyaz eder, süpürgeci dedenin huzuruna gelir.
2.9. Car Hizmeti
Carcı: “Eyvallah” der, Dede: “İllallah”,der. Carcı: “Bismi Şah, Allah Allah Allah, güruhu naciyiz,
hakka duacıyız kırlar içinde süpürgeciyiz, vel cemali Muhammed Kemali Hasan, Hüseyin ve ehli
beytine Ali Rahmana selevat,” der.Ardından dede salavat getirir ve süpürgeci süpürgeyle yeri üç
kere süpürür, birinci de “Ya Allah”, ikincide “Ya Muhammed”, üçüncüde “Ya Ali, Ya Murtaza”
der.
Carcı: “Bismişah Allah Allah, Kerbela çöllerinde yatan İmam Hasan İmamı Hüseyin aşkına
gözlerimiz kanlı yaştır. Lanet olsun yezidin(Bu kısmı dede de söyler )bağrı taştır. Kırklar içinde
pirimiz, üstadımız Seydi Faraştır. Hepimizi birleştiren Pir Hacı Bektaş’tır. Vel cemali Muhammed
ber kemali Hasan, Hüseyin, Ali rahmana verelim salavat, Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” der.
Dede: “Bismişah Allah Allah seyidi servan kör olsun yezidi mervan(bu bölümde süpürgeci de kör
olsun yezidi mervan der) mülkü Süleyman pak oldu meydan hizmetleriniz kabul ola, muratlarınız
hasıl ola, evleriniz ocaklarınız şen mahmur ola, Selman Farisi efendimizin himmetleri üzerinize
hazır ve nazır ola, Ehlibeyt efendilerimizin ve Şeyhçakır sultan, Beyce sultanların himmetleri
üzerimize, sevgisi kalbimize ola, dil bizden, nefes hazreti pirden, dua bizden, kabul Allah’ tan ola,
erenler demine, gerçekler keremine, gerçeğe Hü” der. Süpürgeci süpürgeyi asar.
2.10. Delil Uyandırma(Çırağı Yakma)
Car hizmetinden sonra Delil Uyandırma Hizmeti yapılmaktadır. Çerağıcı elindeki tepsiyle beraber
dedenin huzuruna gelir, dede: “Bismillahirrahmannirrahim ” deyip mumun bir tanesini dede,
gerisini âşık yakar, yörede genellikle tek sayılardan ibaret olan üç, beş, yedi adet mum ya da
günümüz şartlarına göre lambalar yakılır ve mumlar yakıldıktan sonra dede, Nur suresi 35. ayeti
okur. Aşık bir eli göbeğinde bir eli de göğsünde Dede karşısında durur, Dede “Eyvallah” der.
Çırakçı:
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“Bismi Şah Allah Allah
Çün çerağı fahri uyardık, ol Hüda’nın aşkına,
Seyyidül kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına,
Sâkî-i Kevser hem Aliyyül-Murteza’nın aşkına,
Hem Hatice, hem Fâtımâ Hayrun Nisa’nın aşkına,
Şah Hasan, Hulki Rıza, hem Şah Hüseyin aşkına
Ser imam paru pak hem Ali Mustafa Rıza aşkına
Şah Hüseyin şehid-i Kerbela’da ol
İmam-ı edkiya Zeynel Abidi’nin aşkına.
Hem Muhammed Bâkır nesli pâk-ı Murtaza,
Cafer-i Sadık imam-ı Rehnümâ’nın aşkına
İmam Musa-yı Kazım serfıraz-ı ehl-i Hak,
Hem Ali Musa Rıza’yı ol etkiayanın aşkına
Şah Tagî bâ Nagı, hem Hasanül-Askeri
Ol Muhammed Mehdi sahibul-livanın aşkına,
Haşredilerek yanan yakılan aşıkanın aşkına
On dört masum-ı pâk, Al-i Abâ’nın aşkına,
On yedi kemerbest, yetmiş iki şehid-i şühedanın aşkına
Pirimiz tarikat pîrî Hünkâr Hacı Bektaş Velimin aşkına,
Ber Cemali Muhammed, İmam Hasan İmam Hüseyin, Ali rahmana selevat”, der ve elindeki
çerağı ocağın sağ köşesine yerleştirir. Çerağ, yerine konduktan sonra herkes ayağa kalkar ve ona
hürmet gösterir. Rehber ya da Dede hizmet duasını verir: “Bismi Şah Allah Allah Allah Allah,
delillerimiz ruşen ve aydın ola, münkir ve münafıklar perişan ola, kendimiz sırda delilimiz nurda
ola, on iki imam, on dört masum u pak, Şeyh Çakır Sultan erenlerinin himmetleri üzerimizde
hasıl ola, erenler demine, gerçekler keremine, gerçeğe hü Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” der
hizmet duasını alan çerağcının görevi burada noktalanır.
Alevi kültüründe çerağın önemi büyüktür. Cem töreni bitse bile çırak söndürülmez, uyandır ıla n
çıraklar cemevinin bir köşesine yerleştirilir. (Fotoğraf 4)
2.11. Saka Suyu Hizmeti
Saka Suyu hizmeti olarak bilinen bu ritüel cemlerin tamamında icra edilir.Hizmeti yapan kişiye
Sakacı denilir.Hizmetin piri İmam Hüseyin’dir.Saka hizmetinde Kerbela’da susuz kalan canların
çektikleri sıkıntılar.Sakacı dedenin huzuruna gelir ve Kerbela ile ilgili şu mersiyeyi okur:
Haber ver Kerbela’dan Hz.Hüseyin’den
Uymuş Yezit şeytana çıkmış dinden imandan
Ehl i Beyte kastedenler şefaat bekler kimden
Alıyordu kanlı çöl rengini doğan günden
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Zalim Yezit nasıl kıydın evliyalar Şahına
Karışıyor, feryatlar masumların ahına

Çölü renksiz kumlar al renge giriyordu
Ok ve kılıç darbından şehitler inliyordu
Ağlıyordu yavrular gözyaşı dinmiyordu
Asiydi gaddardı Yezit, insafa gelmiyordu

Zalim Yezit nasıl kıydın evliyalar Şahına
Karışıyor feryatlar masumların ahına

Her taraf bağlanmıştı,yoktu dönmek çaresi
Kanıyor dinmiyordu, Şah Hüseyin’in yarası
Ah çekip ağlıyordu, o sultanın dedesi
Kadir der ki sinemi Hüseyin’in yarası

Zalim Yezit nasıl kıydın evliyalar Şahına
Karışıyor feryatlar masumların figanına
Daha sonra birlikte tekbir getirmeye başlanır, rehber de saki gülbangını okur:
“Bismillâhirrahmanirrahim… Vec’alnâ mine’l mai, külle şey’in hayy. (Enbiya Suresi/30 bir
bölümü) Allahümme ec’elhu şifaün min külli dai. Selamullah alâ İmam Hüseyin ve âl‐i İmam
Hüseyin, evlad‐ı İmam Hüseyin, lanetullah katil-i imam Hüseyin bercemali Muhammed kemali
Hasan Hüseyin Ali rahman selevat, Allahümme salli ala seyidine Muhammed,”
Önce dedenin sağ tarafına biraz su döker ve dede sürahiyi avucuna alarak şu duayı
okur:“Bismillâhirrahmanirrahim, Sakahun rabbühüm şaraban tahur ola şaraban tahur ola.
Dertlere derman ola, hastalara şifa, gönüllere iman ola. Kırklar ceminde ezilmiş olan engürün
yerine kayıt ola, içenlere nur ola, sır ola, şifa ola. İçirenlere de şefaatın buldura. Oniki imam
efendilerimiz cümlemizin şefaatkârı ola, yürüyenin işi yürüye gerçeğe Hü” der. Sakacı sürahinin
önce solunu “ya Allah, sağına ya Muhammed, solunu ya Hasan,ya Ali,ya Hüseyin” deyerek öper,
sakacı bir tası dedenin önüne koyar, elindeki kaptan mürşid ile rehberin avucuna biraz su dökülür,
dedenin elinden süzülen su sakacının dedenin önüne yerleştirdiği tasın içine dökülür. Dede “Ya
Allah, ya Muhammed, ya Ali” diyerek besmele ile sakanın sunduğu sürahi içindeki sudan içer.
Sakacı saka suyunu ikinci olarak rehbere bir bardak içinde uzatır. Saka suyunun kalan kısmı
canlara dağıtılırve genellikle yörede Esrari Dede’nin su mersiyesi okunur:
Mah-ı muharremde derd-i hicranda
Sah Hüseyin der de yanar ağlarım
Zemin ü asuman bütün matemde
Şah Hüseyin der de yanar ağlarım
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Bu fani dünyada olmadım abad
Göz yaşı çeşmimi eyledi berbat
Ah imamlar der de eylerim feryad
Şah Hüseyin der de yanar ağlarım
Mühr-ü ehli beyttir aşıka nişan
Bu derde düşeli aklım perişan
Ciğerim hun döker ateşi efşan
Şah Hüseyin der de yanar ağlarım
Senin aşkın beni hayran eyledi
Soyup bu cismimi üryan eyledi
Dü çeşimim hüzünle giryan eyledi
Şah Hüseyin der de yanar ağlarım
Esrari Hüdadır erenler remzi
Bozulur mu levhde yazılan yazı
Ilhami dervisin naz ü niyazı
Şah Hüseyin der de ağlarım
Canlar birer ikişer yudum içer, saka suyu dağılırken canların hepsi darda ayaktadır, rehber oturur
durumdadır, dede “Eyvallah” der. Cemde bulunanlar serpilen suya doğru ellerini uzatıp ellerine
değen su tanelerini yüzlerine sürerler. Herkes bu sudan içtikten sonra mürşidin ve rehberin eline
cem erenlerine bu sudan biraz serpilir. Sakacı biraz da gözcüye suyu içirdikten sonra kendisi de
içer ve niyaz ederek yerine oturur.Mersiyeler okurken herkes darda durur.
Rehber : “Hüseyin aşkına, Bismi Şah Allah Allah canu baştan geçmişiz biz Rum erenler aşkına
can gözüyle dem be dem hakkı görenler aşkına, Kerbela’da deşti gamda can verenler aşkına, şol
Yezidin elinden susuz kalanlar aşkına(lanet olsun yezide derler.) göz yaşımı sebil ederim canlar
şah Hüseyin ber cemali Muhammed Kemal Hasan Hüseyin Ali rahmana selevat, Allahümmesalli
ala seyidine Muhammed ve Ala Ali Muhammed” der.
Bu gülbanktan sonra darda olan canlar için bir gülbank daha okunur: “Bismi Şah Allah Allah Allah
dar çeken didâr göre, didâr gören de cehennem narında uzak  ola, secdeye inen başlar ağrı acı
görmeye, dil bizden nefes Hazreti Pirden, dua bizden kabul Allah tan ola, erenler demine,
gerçekler keremine gerçeğe Hü” der. Sırayla “Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali” der. Bu duadan
sonra canlar rahat otururlar. Dede erenler sefasına dedikten sonra bütün canlar serbest oturur.
Herkes suyu içtikten sonra dede cemevinde bulunanlardan önce erkekler sonra da kadınlar
içerisinde mersiye okumak isteyenler dedeye isteklerini arz edip mersiye okurlar:
Oturmuş erenler yasını çeker
İmam Hüseyin’in yasıdır diye
Durmayıp akıyor şehitler kanı
İmam Hüseyin’in kanıdır diye
Lanet olsun o Yezidin canına
Kıydı İmamların pirin soyuna



Rehber aynı gülbengi okurken burada uzak yerine “azad” kelimesini kullanmıştır.
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Kesti başını getirdiler mervana
İmam Hüseyin’in başıdır diye
O gece pirimden olmadı ferman
Ali’nin duası dertlere derman
Keşiş de oğlunu doğradı kurban
İmam Hüseyin’in başıdır diye
Hak onarsın o keşişin işini
Dün gece görmüştü pirin düşünü
Yedi bin altın verdi aldı başını
İmam Hüseyin’in başıdır diye
Pir Sultan Abdal’ım ettiler cefa
Umarım yezitler sürmesin sefa
Tıraş olmadı Muhammed Mustafa
İmam Hüseyin’in yasıdır diye .
Dede mersiye okuyanlara “Aşk olsun, söyleyen diller solmasın. Allah razı olsun.” diyerek dua eder.
Yörede ikrar, yol ve dar cemlerinde cemin işleyiş sırası benzerdir.
2.12. Seccade Hizmeti(Erkan Kilimi)
Dede postunun önüne, erkan kilimi serdikten sonra hizmetçi seccadenin üç ucunu katlar. Sadece
bir ucu açık kalır, orası giriş kapısıdır, o kapı açık bırakılır, seccade serildikten sonra ikrarı alınacak
canlar, cemevinin kapısında bekletilir. Rehber bir mendil ya da bir tülbentle ikrar almak isteyen
kişinin boynuna üç tane düğümü şu şekilde atar: “Allah Allah dedik bağladık bendimizi, Hakka
teslim ettik kendimizi, Hak yardım etsin cümle canlarımıza Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali”
diyerek üç kez bağlar, ondan sonra kapı niyazına başlar, Rehber kapının üstüne elini koyar ve öper.
Kapının üst tarafına “Ya Allah” der, kapının sağına elini koyar ve öper “Ya Muhammed” der,
kapının soluna elini koyar öper ve “Ya Ali” der, kapının eşiğine elini koyar “Şah Hasan”, eşiğin
altına koyup “Şah Hüseyin”, aynı hareketleri canlar da rehber gibi yaparlar.
Rehber: “Ya Rabbel alemin, bize rahmet kapısını açtığın için sonsuz şükürler olsun, bize bu rahmet
kapısını kapatma ya Rabbi” deyip, besmele çekip taliple beraber, onun boynundaki tülbenti
tutarak kapıdan içeri bir adım atar ve ayaklar mühürlü beklerler, burada Araf suresinin 23. Ayetini
okur.
Rehber: “Essalemü aleyküm şeriat erenleri” Dede: “Ve aleyna ve aleyküme selam” der,
Rehber: “Ali’nin sürüsünden koç kuzu kurban getirdim kabul ettiniz mi?”
Dede: “Şeriatını aldı kabul eti mi?”
Rehber: “Eyvalah”,
Dede: “İllallah”
Dede ve reber arasında soru cevap dört kapının sayılmasıyla devam eder. Bu bir anlamda ikrar
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verecek talip işin yolun başlangıç aşamasıdır. Dört kapı 40 makamın gereklerini yerine
getireceğini taahhüt etmesidir.
Rehber: “Bismi Şah Allah Allah Allah Allah erenler bu canlar Hak huzurunda Hak divanında ikrar
vermeye geldik diyorlar, bu canlardan ağrınmış incinmiş, küs olan, dargın olan varsa ele gelsin
bilelim, hakkını talip etsin verelim, (İkrar vermek isteyen kişi elleri yanda, başı önde ayakları
mühürlü vaziyette durur.)
Dede: “Olan meydana gelsin” der. Canlar: “Eyvalah” derler.
Bu helalleştirme işi üç kez tekrar edilir.
Dede: “Bu cana haklarınızı helal eder misiniz?”
Cemevindeki bütün canlar haklarını helal ettikten sonra, canlarlar birlikte tekbir getirirler.
Dede: “Bismi Şah Allah Allah, Allah Allah ikrarlarınız kabul ola muratlar hasıl ola, evleri ocakları
da şen mamur ola, vermiş olduğun ikrardan Cenaba Hak döndürmeye, dil bizim nefes Hünkar
Hacı Bektaş Veli’nin ola gerçeğe Hü” der.
Önce rehber olduğu yere niyaz eder, ikrar veren can önce olduğu yere, dedenin sağ tarafına daha
sonra seccadenin açık bırakılan tarafına “Azımatıleyke ya Ali” diyerek, diğer tarafa gelerek
“Ekremtıleyke ya Ali” diyerek niyaz eder, dedenin sol tarafına niyaz eder bu kez de “İslamtıleyk e
Ya Ali” der, niyaz edilecek yerler gözcü tarafından seccadenin hangi ucuna niyaz edileceği
gösterilmektedir. Dördüncü ucuna da enam tıleyke ya Ali diyerek niyaz eder, niyaz ederken
seccadenin kapalı tarafları açılarak niyaz edilmektedir. Dede önüne niyaz eder ve yerde secdede
kalır.
Dede: “Leilahe illallah Hak için Muhammedün Resulullah,Aliyyül Veliyullah,Veliyul Aliyullah
mürşidi Kamil Kamiller katarından ayırma Allah,(buraya kadar dedeyle beraber rehber de
okurlar) on iki İmamların katarına dahil eyle Allah, Muhammed Mustafa’nın şefaatine nail eyle
Allah, Ali yel Murtaza’nın sancağı altında cem eyle gerçeğe Hü” der,
Canlar secdeden kalkar. Tekbirler ve tövbe hizmetinden sonra dede Kuranı Kerimden bir ayet okur
ve ardından;
Dede: “Sevgili kardeşim bu tarikat ateşten gömlektir giyebilir misin?”
İkrar verecek talipler: “Eyvallah”
Dede: “Demirden leblebidir yiyebilir misin?”
İkrar verecek talipler: “Eyvallah”.
Dede: “Kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür kandilli vurup da geçebilir misin?”
İkrar verecek talipler: “Eyvallah.”
Dede: “Gök kıble altında yeşil seccade üzerinde sırat köprüsü başındasın, mürşid huzuruna
ömründe bir sefer ikrar vermek için buraya geldin, Cenabı Hak kalbine can verdi, gönlüne iman
verdi, ağız talip dil mürşid, erenler meydanında kapısında döktün varsa doldur, yıktığın varsa
kaldır, ağlattığın varsa güldür, doğru gel dost gönlünü incitme, kendi koymadığın komşularının
hiçbir şeyine rızasız el sürüp alma, ellerinle hayvanları olsun insanları olsun vurup dövüp
canlarını acıtma, ellerinle hiç bir kötülük yapma, ellerinle haram lokma alıp ağzına koyma,
ağzınla yemin etme,ağzınla küfür al etme, ağzınla yalan söyleme, ağzınla nehil, kov, gıybet, iftira,
dedikodu lafları konuşma, Allah’ın emirlerini konuş kötülüklerden kaçın, ellerinle kağıt
alışkanlığı gibi oyun alışkanlığı gibi, domino taşı gibi, bu bizim tarikatımızın men ettiği bir iştir,
böyle bir oyun alışkanlığın varsa bu oyun alışkanlığım terk et, bırak, bu bizim tarikatımızda çok
günahtır, tarikatımız kabul etmez sevgili kardeşim, bak rehberimiz kapıda, şeriata selam verdi,
tarikata selam verdi mağrifete selam verdi, hakikate selam verdi, şeriat, tarikat mağrifet, hakikat
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dördü bir kardeştir. Şeriat demek Kuran ı Kerimin emirleri, Allah’ın emirleri demektir, Allah’ın
yap dediklerim yapmak, yapına dediklerini yapmamak, Allah’ın helal kıldıklarını yemek içmek,
haram kıldıklarına yaklaşmamak, haramları yememek içmemek, namazımızı kılmak, beş vakit
namazı kılmak, ramazan orucunu tutmak, muharrem orucunu tutmak, hacca gitmek üzerine farzdır
varsa malın zekatım vermek, paran varsa zekatını fitresini vermek, bunlar bizim üzerimize farzdır,
bundan sonra şahadet kelimesini dilimize tesbih etmek gerekir, sevgili kardeşim bu zamana kadar
her ne kötülük işlediysen bu günden itibariyle Allah’a karşı tövbe istiğfarını yapıp, tövbe edip her
yaptığın suçlarını bırakıp, bu tarikata Ali’nin çadırı altına girdin bu çeşmeden sulandın bu alemde
otlayacaksın, bu komşulardan kimsenin kalbini kırmayacaksın kimseye kötü laf söylemeyeceksin,
komşuların hepsi kardeşimiz, hepsiyle tas tamam geçinip ömrünüzü bu çatı altında bitirmemiz
gerekir, sevgili kardeşim bu zamana kadar, her ne kötülük ettiysen, her kötülükten kaçınıp Allah’a
sığınıp nehillerinden kaçınman gerekir.
Bundan sonra tekrar tövbe istiğfar ettirilir. İkrar veren canlar eğer evli ise ikrarı birlikte vermeler i
gerekir. Erkek cana uygulanan aynı uygulamalar bacıya da uygulanır.
2.13. Kemer, Bend(Uçkur) Bağlama
Taliplerin bellerine bağlanmak için önceden kurbanın yününden hazırlanan kemerbestler dedeye
teslim edilir.İkrar hizmetinde talibin boynuna takılan bend, teslim olmuş kuzunun sürüye
katılmasını simgeler. (Ersal, 2013:453) Cem ritüelinin başlangıcında on iki hizmet sahibine
bağlanan bendler ikrar verecek talibe de bağlanır. Talip dedenin önünde diz çöker ve elini
kulaklarına götürür.
Besmeleyleüç kez beline ipi dolar. Birinci de ya Allah, ikincide ya Muhammed, üçüncü de ya
Aliyel Murtazader ve Fetih Suresi bir ve ikinci ayetlerini okur: “Bismilahirrahmannirrahim İnnâ
fetahnâ leke fethan mubînâ Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve
yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ la fetah illa Ali la seyfe illa Zülfikar,
ya Allah,ya Muhammed,ya Ali,ya Hüseyin” der ve birinci düğümü atarken Ya Allah, ikincis inde
Ya Muhammed üçüncüsünde “Ya Aliyel Murtaza, Şah İmam Hüseyin, Seyidi Hünkar Hacı Bektaşi
Veli” denir. Bend bağlama işini rehber yapmıştır, çözme işini ise dede yapacaktır.
Dede: ‘Bismillahirrahmannirrahim Allah Allah Allah dedim çözdüm bendinizi, Hak ka teslim ettim
kendizi hak yardım eyle ya rab cümle mümin kullarımızı, Allahuekber,’ dedenin avcuna niyaz
edilir. Talip oturur.
2.14. Sır Suyu
Dede bir bardak su alır, suyu okuyup, talibin eşine içirir. Dede bardağı iki eliyle tutar ve şöyle der:
“Sevgili kardeşim bu bizim dolu dediğimiz tarikatımızın hükmü olan sır suyu bunu okuyoruz ve
burada bulunan cana içiriyoruz. Suyu içtikten sonra ona telkinde bulunuyoruz, sevgili kardaşım
bu vermiş olduğumuz doluyu, Allah korusun ikrarını bozarsan abdestini bozarsan, bir kötülük
yaparsan düşkün olursun. Allah kimseyi düşkün etmesin, şimdi eğer abdestinle Allah’ın huzuruna
çıkarsan Kevser şarabı olarak yarın karşına çıkacak, Allah korusun ikrarını bozarsan cehennem
suyu olarak karşına çıkacak, ateş olarak karşına çıkıp senin içini yakacaktır” der. Talibe uzatır
her ikisi de birlikte bardağı tutarlar. Dede: “Bismillahirrahmanirahim, Sakahun rabbühüm
şaraban tahur ola şaraban tahur ola. Dertlere derman ola, hastalara şifa, gönüllere iman ola.
Kırklar ceminde ezilmiş olan engürün yerine kayıt ola İçerenlere nur ola, sır ola, şifa ola.
İçirenlere de şefaatın buldura. On iki imam, on dört masum u pak, on yedi kemerbest evladları
efendimizin katarından didârından, zincirinden cümlemizi ayırma, ey Nuru Hüda, ya Allah, ya
Muhammed, ya Ali, ya Hasan, ya Hüseyin,” der. Talip bardağın dudak konacak kısımlarını öpmeye
başlar. Bardaktan talip biraz su içer.
Dede: “Şimdi bu suyun yarısını içirdik, yarısını da ailesine de içirelim” der.
227

Şeyh Çakır (Işık Çakır) Ocağı İkrar Cemi Ritüeli

2.15 Naz Niyaz Hizmeti
Rehber :“Ey yol talibi, bu yol kıldan ince kılıçtan keskin, ateşten gömlek demirden ok, İslam
dininde Hak Muhammed Allah yolunda zorlama yok, bu yolda sabır var, intikam yok, hoşgörülü
ol gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, riya ile ibadet şirk ile ta’at olmaz,
dilindeki bizim kalbinde sakladığın senin, bu yol Hak Muhammed Ali, Şah Hasan, Hüseyin
yoludur, Hak Muhammed Ali aşkına, Kerbela şehitleri, Şah Hasan Hüseyin aşkına,(talip niyazdan
kalkar) bütün varlığından, dünya süsü ve zevkinden, sefasından geçip ağlaya ağlaya fedaya hazır
mısın?”
Talip: “Eyvallah”, der. Dede de talibe karşı “Eyvallah” der. Bu tebliğ yapıldıktan sonra Dede:
“Erenler meydanında, pir huzurunda, mürşidinize teslim-i rıza oldunuz mu?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Allah Muhammed Ali, on iki imam ve ehlibeyt soyuna, iman ikrar ettiniz mi?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Kazaya razı olup, kadere bağlandınız mı?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: Naciler pişviası İmamı Caferi Sadık iştihatı üzere, Hak dediğimizi Hak bil, batıl dediğimizi
batıl bildiniz mi?”
Talip: “ Eyvallah” der.
Dede: Muhammed Ali’nin(rehber elini kalbine ve dudaklarına götürüp öper) ve ehlibeytin
sevdiğini sevip tevalla, sevmediğini sevmeyip tebarra ettiniz mi?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Dört kapı kırk makam hak mı?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Sureti Hak’tan görülen dünya menfaatleriyle gözlerinizi kamaştıracak, münafıkların
sözlerine aldanıp da yoldan çıkarsanız Allah’ın huzurunda yüzünüz kara olsun mu?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Sevgili kardeşim vermiş olduğun ikrardan almış olduğun abdesti bozarsan, vermiş olduğun
sözden cayarsan, ikrar vermek yoktur, düşkünlük vardır, düşkünlük görevi görürsün, Cenabı Allah
cümlemize ikrarını bozdurmasın, eğer ikrarım bozarsan, abdestini bozarsan, mahşer gününde
Allah’ın huzurunda yüzün kara osun mu?”
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Eğer abdestini bozarsan, mahşer gününde Allah’ın huzurunda yüzün kara osun mu?” (Bu
soru ve cevap aynı şekilde üç kez tekrarlanır.)
Talip: “Eyvallah” der.
Dede: “Allah, Muhammed, Ali, On iki İmam ikrarında kadim ve sabit eyleye, Allahümme salli ala
seyyidine ve nebiyyine Muhammedin ve ala Ali seyidine Muhammed, vela havle vela kuvvete illa
billlahil Aliyyül azim” der.
2.16. Pençe-i Aba/Al-i Aba Pençesi/ Pençe Çalmak
Talip, elini dedenin postuna koyar ve başını dedenin önüne eğer (baş dedenin ayakları arasında
kalır.) Dede aynı zamanda talibin niyaz halindeyken bap parmağını tutarak talipleri önüne niyaza
yatırır. Talibin eşi de kemerinden tutarak ikisi birlikte niyaza yatarlar. Gözcü tarafından talipler in
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üzerine beyaz bir örtü serilir. (bu beyaz örtü kefeni temsil etmektedir.) Dede Yedullah(Fetih Suresi
10. Ayet) ayetini okur: “Ya Allah, ya Muhammed, ya Aliyel Murtaza, ya İmam Hasan, Şah İmam
Hüseyin, Seyidi Hünkar Hacı Bektaş Veli, ceddimiz Çakır Sultan ve Hakkı Mustafa, dergah
hizmetinde görgülerimiz, kabul ve makbul eyle ulu Allah”der ve talibin sırtını sıvazlar, Dede,
önünde niyaz halinde bulunan talibin sırtına sol elinin tersini koyar ve diğer eliyle birinc i
sıvazlamasında “Ya Allah”, ikinci sıvazlamasında “Ya Muhammed”, üçüncü sıvazlamasında “Ya
Aliyel Murtaza” dördüncü sıvazlamasında “Ya Hasan” beşinci sıvazlamasında “Ya Hüseyin” der
ve elini beline iki defa vurur ve “Ya Hazret-i Pir” der, eşine de aynı şekilde pençe çalınır, eşine
birkez pençe vurulur kendisine ise iki kez vurulur. Rehber de aynı şekilde pençe çalar. Rehberin
pençe çalması dededen faklı olarak taliplerin sırtına herhangi bir temas olmadan
gerçekleştirilmesidir
Dede: “Bismi Şah, Allah Allah eli elde yüzü yerde, erenler meydanında, pir buzunda duran
canların tuttuklarını hak eyle Allah kalplerini pak eyle Allah, yüzlerini ak eyle, günahlarım affeyle,
ikrarları kabul eyle, tuttukları elden, gittikleri yoldan, çağırdıkarı Pirden cümlemizi menul mahsun
komaya, dil bizim nefes Hacı Bektaş Velinin ola, gerçeğe Hü” der.
Talip seccadenin ortasında ayağa kalkar ve ayaklar birbirine bağlı, başı önde durur, Dede:
“Eyvallah” der.
Rehber: “Bismişah Allah Allah Allah Allah, hayırlarınız hizmetleriniz kabul ola,Allah verdiğiniz
ikrarlarda kadim eyleye, Allah kimsenin ikrarını bozdurmaya, Ya Rabbi ya Resullulah, bizim
ikrarımızı ve bu kardeşimizin ikrarını ömür boyu zabdetmesini sahip olmasını nasip eyle, erenler
demine gerçekler keremine gerçeğe Hü.”
Talip önce dedenin altındaki postu öper ve oturur. Rehber, canlara bu bölümde fetih suresinin 10.
ayetini açıkladıklarını söyler: Dede bunun tarikatın ahkamı olduğunu söyler, ikrar verilmiştir artık
gözcü ve talip birlikte seccadeye niyaz ederler. Seccade toplanırke n dede her katlayışta
azametileyke “Ya Ali” ikinci katlayışta “İslamtıleyke Ya Ali” üçüncü de ise “Enamtıleyke Ya Ali”
ve “Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali” der,
Talibe seccadeyi verir, Dede: “Bismişah Allah Allah, Allah Allah, seccadeleri ak ola, kalpleri hak
ola, yüzleri pak ola, tuttukları seccade Hünkar Hacı Bektaşi Veli Efendimizin darı seccade
üzerinde kıldığı seccadenin yerine kabul ola, tuttukları seccadeye binip sıratı geçmek, ebu
Kevser’den kana kana içmek, Cenab-ı Hakkın huzuruna ak yüzle çıkmak nasip eyleye, dil bizden
nefes Hazreti Pirden, dua bizden, kabul Allah’tan ola, erenler demine, gerçekler keremine,
gerçeğe Hü. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali”
Talipler seccadeyi öperler bu şekilde ikrar verme töreni noktalanmış olur.
3.Sonuç
Kütahya yöresi Alevi-Bektaşi inancı adına son derece önemli tarihsel ve inançsal değerleri
bünyesinde toplayan bir coğrafyadır. Alevi kültürün devamını sağlayan ritüel ise cemlerdir. Bu
çalışmada Hisarcık İlçesi, Şeyhçakır ve Şeyhler köylerinde düzenlenen ikrar cemleri kayıt altına
alınmıştır.Şeyhçakır Ocağında İkrar alma inanç pratiği genellikle 40 yaş sonrası
gerçekleşmektedir. Hizmet sahibi ya da ocakzade olan kişilerin yakınları ise 18 yaşını
doldurduktan sonra ikrar almaktadırlar. Yörede musahipliğin azalmasına bağlı olarak ikrar
cemlerinin de eskisi kadar düzenlenmediği söylenebilir.Eskiden 18 yaşına gelen her erkek birey
ikrarını alınırken günümüzde ise ya evlenmesi beklenmekte ya da ikrar almayı öteledikler i
saptanmıştır.Ikrar cemi içerisinde dini, sembolik bir takım metaforlar barındırır. Talibe tığıbe nd
bağlanarak meydana getirilmesi, ayini ceme “Ali’nin sürüsünden koç kuzu kurban getirdim, kabul
ettiniz mi?” sorusunu yöneltmesi sosyal grubun şahitliğini göstermesi açısından önemlidir.Talib in
bu yola kurban etmesi gerektiğini belirtmesi “Gelme gelme, dönme dönme, bu yol ateşten gömlek
demirden leblebidir”, sözleriyle izah edilmektedir.Şeyhçakır ve Işıkçakır köylerinde Işıkçakır
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taliplerininin dışında ocaklar bulunmamaktadır.Ocağın hizmetini uzun süre Işıkçakır köyünde
oturan Murat Akbulut yürütmüştür.Günümüzde ise yine aynı köyden Nazmi Aydedeoğlu Işıkçakır
Ocağı dedelik hizmetini yürütmektedir.Kütahya merkez cemevininin de dedelik hizmetini yerine
getiren Nazmi Dede Uşak merkezde ikamet etmekte, rehber ve talipler tarafından cem
düzenleneceği zaman köylere gelerek hizmetlerini yerine getirmektedir.İkrarını veren talip
bireyselikten toplumsal hayata geçiş yapmış olur ve bundan sonra bir takım karşılıklı hak ve
sorumluluklar başlar. Örneğin, yılda bir kez, yıllık görgüsünü yaptırması dede tarafında n
sorgulanması gerekir.Cem ritüelinin bir parçası olarak yıllık görgüsünü yaptırmazsa toplum
tarafından dışlanabilir.
İkrar vermek, mecazi anlamda farklı anne-babadan yeni bir hayata doğuşun başlangıcı kabul edilir.
Kaynakça
Uzunçarşılı, İ.H. (1932).Bizans ve Selçukiyelerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında
Kütahya Şehri. İstanbul Devlet Matbaası.İstanbul
Çanlı, Z. (2007). Kütahya-Şeyhler Beldesi Folklor Örnekleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı.Kütahya.
Aday, E. (2013).Kütahya İli Türbe ve Yatıralrı Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamalar, Balıkes ir
Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi.Balıkesir.
Ersal, M. (2013).Alevilik Bektaşilik İnanç Sisteminde Hiyerarşik Yapı: Çubuk Havzası Aleviliği
Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk
Halk Bilimi Bilim Dalı. İzmir.
Kaynak Kişiler
Abdullah Demir (1926) Şeyhler Beldesi, Okur- yazar değil, Şeyh Çakır Ocağı, Aşık
Murat Akbulut (1936) Şeyhçakır Köyü, İlkokul, Şeyhçakır Ocağı Dedesi
Nazmi Aydedeoğlu (1960) Şeyhçakır Köyü, İlkokul, Şeyh Çakır Ocağı Dedesi,
Ramazan Türk (1954) Şeyhler Beldesi, Ortaokul, Şeyh Çakır Ocağı Rehberi

230

The Initiation (İkrar) Cem Rituals of the Işık Çakır Sultanocak

Fotoğraflar
Fofoğraf 1 Şeyhçakır(Işıkçakır) Türbesi

Fotoğraf 3 Sofralar Hazırlanırken

Fotoğraf 2 Gözcüye kemerbest bağlanırken

Fotoğraf 4 Çerağ Uyandırılırken

231

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
57. Sayı / Temmuz 2018

KÜRESELLEŞME-YERELLEŞME EKSENİNDE YEREL SİYASETİN DÖNÜŞÜMÜ
Murat YAMAN 
Özgür ÖNDER 

Öz
Küreselleşme siyasal düzlemde bir yönü ile tek dünya devleti öngörülerini gündeme getirirken diğer yönüyle de
yerelleşme odağında ironik olarak merkezi ulus devlet sistemini küçük birimlere ayırma ve daha kolay yönetebilme
iddiasını içermektedir. Küreselleşme ve yerelleşme birbirini tamamlarcasına yerel birimlere odaklanıp yerel siyaseti
gündeme getirirken aynı zamanda küreselleşme siyasi, iktisadi, hukuki ve yönetsel boyutları ile devletin egemenlik
alanını daraltmaktadır. Küreselleşmenin harekete geçirdiği yerelleşme yerelde yönetim ve siyaset üzerinde
düşünmemiz gereğine bizi götürmektedir. Bu çalışmada, küreselleşme yerelleşme ekseninde yerel siyaset teorik ve
kavramsal olarak ele alınarak ortaya çıkan dönüşüm üzerine tartışmalar yapılacaktır.
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, yerelleşme, yerel siyaset
JEL Kodları: H75

THE TRANSFORMATION OF LOCAL POLITICS
ON THE AXIS OF GLOBALIZATION–LOCALIZATION
Abstract
Globalization, on the one hand, paves the way for assumptions about single world state and creates opportunities for
local politics by dividing central nation-state into small administrative units that are easier to govern, on the other. It
is possible to say that the sovereignty of the state is narrowed in terms of political, economic, leg al and administrative
matters. In the source of these developments, localization which is triggered by globalization makes local politics
more and more arguable. In this study, the transformation of local politics is examined theoretically on the axis of
globalization–localization.
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Giriş
Küreselleşme sürecinin başlangıç noktası tam olarak bilinmemektedir. Ancak, modern öncesi
dönem itibariyle düşünecek olursak; toplumların birbirleriyle ticaret (özellikle deniz ticareti)
yapmaya başlamaları, bu yolla dışa açılmaları, başka toplumlarla tanışmaları ve bilgi-kültür
alışverişi yapmaları küreselleşmeye ilk adım sayılabilir. Modern çağla birlikte, toplumlar ın
birbirlerine ekonomi, siyaset, kültür, teknoloji ve bilgi alanlarında bağımlılıkları ve interaktif
etkileşimleri artmıştır.
Küreselleşmenin oluşturduğu hız, karmaşa ve kaosu da içinde barındıran karşılıklı etkileşim ve
bağımlılık, siyasal bağlamda devletin ve onun egemenlik ilişkilerinin yerel düzlemde tartışılmas ı
gibi ilk etapta hiç de beklenmeyen gelişmelere kapı aralamıştır. Dolayısıyla siyasal düzleme yeni
tartışmaları, gerilimleri ve kavramları taşımıştır. Yönetişimden yerel yönetişime kadar bir
merkezden yayılan bu kavramların ideolojik altyapısının neoliberalizm olduğunu söylemeye gerek
bile yoktur. İmparatorlukların çözülerek onun yerine ulus-devletlerin alması gibi ulus-devle t
sistemi yerine de daha küçük yerel birimlere müstakil egemenlik sahaları açılmaya çalışılmış,
bölgesel egemenlik düşüncesi de peşi sıra gelmiştir. Küreselleşmenin ulusal sınır lar ı
silikleştirirken yerelleşme kavramını önemli hale getirdiği; yerelleşmenin yerel halkın yönetime
katılmasını sağlayarak yerel demokrasinin gelişimine katkıda bulunduğu vb birçok varsayımın her
siyasal toplumda aynı sonuçlar yaratacağı gerçeği tam olarak doğrulanmasa da yerel yönetim ve
siyasetin tüm bu gelişmelerin ve süreçlerin çıktıları olduğunu da unutmamak gerekir. Yerelleş me
bir bakıma ekonomik alanla sosyopolitik alan arasında ortaya çıkan ayrımı-gerilimi mesafeyle
ilişkilendirerek, bu alanın ekonomik alana olan direncini ifade eden bir süreç, diğer açıdan da
küreselden yerele devlet, siyaset ve yönetim üçgenine farklı anlamlar yükleme çabasındaki bir
sonuç olabilme imkânlarını sunmaktadır.
Bu çalışmada, küreselleşme olgusunun niteliği, anlamı, altyapısı tanımlanarak, kentte oluşan yerel
siyaset içerisinde yaşanan değişim analiz edilmektedir. Küreselleşmenin tekleştiren anlayış ı
çerçevesinde küreselden yerele geçişin aşamaları, küreselleşmenin içeriği ve kapsamı, yerel
süreçler üzerine etkisi tartışılmaktadır. Küreselleşmenin uzantısı olarak yerelleşmenin söz konusu
dönüşümde devletin işleyişine katkısı olumlu olumsuz bakış açıları özelinde ele alınmaktadır.
1.Kavramsal Ve Tarihsel Olarak Küreselleşme
Küreselleşme kavramı iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ortak değerlerin, yerel ve ulusal
sınırları aşması ve dünyada benimsenmesidir (Aktan, 1999: ss. 119). Fuat Keyman'a göre
"içerisiyle dışarısı, ulusal ile uluslararası, Batı ile Doğu, Birinci Dünya ile Üçüncü Dünya, modern
ile geleneksel, kimlik ile fark, ve benlik ile öteki arasında çizilmiş zamansal ve mekansal
ayırımların ortadan kalkmasını ve böylece dünyanın global bir topluma ve global bir kültüre sahip
olma durumuna geldiğini nitelemektedir (Keyman, 1999)."
Küreselleşme fikrinin altyapısı Batının siyasi ve iktisadi gelişimine hareket kazandıran bilimse l
süreçlerden beslenir. Kilise skolastik düşüncesinin kırılmaya başlaması ile birlikte Aydınla nma
çağı, Batı siyasal, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişiminin motoru olmuştur. Aydınla nma
çağının başlaması ile kilisenin bilgiyi tekelinde tutan gücü zayıflamıştır. Yaşanan değişimin en
önemli boyutu aklın ön plana çıkması olmuştur. "Rönesans ve Reform ile başlayıp Aydınlanma ile
devam eden süreç, insanın düşünce dünyasında devrimci yenilik ve değişmeleri beraberinde
getirmiştir; bu değişimi en kısa ve özlü olarak aklın egemenliği olarak tanımlamak olanaklıd ır
(Şaylan, 1995: ss. 19-20)." Batıda bilimsel faaliyetleri hızlandıkça meydana gelen bilgi birikimi
teknolojiye dönüşmüş, sonuçta Sanayi Devrimleri yaşanmıştır.
Sanayileşme, makineleşme ve seri üretim sonucu ulusal üretim iç pazarlarda stok oluşturd ukça
üretilen malların dış pazarlara ulaştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Kapitalizm denilen bu süreç,
ulusal sınırların aşılmasını, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını savunmaya başladı. Yani
küreselleşme ilk doğum sancılarını ekonomik anlamda hissettirdi. Çok boyutlu değerlendirilmes i
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gereken ve modernleşme sürecinin bir uzantısı olan küreselleşme; siyasal anlamda demokrasiyi,
iktisadi anlamda kapitalizmi ve serbest piyasa ekonomisini, kültürel anlamda batılılaşmayı ve
hukuki anlamda ise pozitif hukuku önümüze model olarak koymuştur. Bu formülasyon liberal
değerlerin tüm dünyada hakim kılınmaya çalışılmasından başka bir şey olmadığı "ilerlemeci" bir
anlayışla bu evreler geçilmediği müddetçe modern dünyaya entegrasyon sağlanamamış olacaktır.
Küreselleşmenin ulusal devlet sistemlerinde ortaya çıkardığı asıl sonuç bu değerlerin oluşturd uğu
süreçlerin devleti reforma tabi tutması, siyaset ve yönetim alanlarının yeniden tanımlanmas ı
gereğidir. Dolayısıyla küresel gelişmeler göstermiştir ki geleneksel idari yapı ve süreçlerinin yerel
siyaset ve yönetim reformları üzerinden okunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
2.Küreselden Yerele Siyasal Dönüşüm
Küreselleşme, tek bir süreçten ziyade karmaşık bir olgular kümesidir. Hatta çelişkili, birbiriyle
çelişen unsurların devreye girdiği bir süreçtir. Ulus-devlet bu süreçte başta ekonomik güçler i
olmak üzere bir takım güçlerini kaybetmiş ve egemenliği de erozyona uğramıştır. Ancak bunun
aksi yöndeki gelişmesini de göz ardı etmemek gerekir. Antony Giddens, "Küreselleşme yalnızca
yukarıya doğru bir süreç değil, aynı zamanda yerel özerklik doğrultusunda yeni baskılar yaratarak
aşağıya inen bir olgudur" derken sosyolog Daniel Bell, ulusların büyük problemleri çözemeyecek
kadar küçük, küçük problemleri çözemeyecek kadar da büyük hale geldiğini ifade ederek
küreselleşme-yerelleşme dikotomisinin altını çizmiştir (Giddens, 2000: s. 25).
Küreselleşme ulus-devletleri zayıflatırken mikro-milliyetçiliği körüklemekte (Kadıoğlu, 1996: s.
125), bir yandan ulusal sınırları ortadan kaldırırken diğer yandan da ulusal kimlikleri, alt kimlik ler
ve alt kültürler diye parçalama sürecine sokmaktadır. Bu süreci de ulus üstü kurumlar la
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Siyasal ve yönetsel anlamda küreselleşme, toplumla ilgili karar odaklarının ulusal sınırlar dışına
taşmasını ifade eder. Ulus-devlet üstü kuruluşlar (BM, NATO, IMF ve Dünya Bankası vb.) uluslar ı
bağlayan kararlar alabilmektedir. Küreselleşme sonucu, ulusal sınırlar dışındaki kararların ulusdevletler üzerindeki etkinliği de artmıştır (Şaylan, 1999: s. 258).
Küreselleşme sadece ulusları ve insanları birbirlerine bağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel
bir toplum oluşturma idealini de taşımaktadır. Yani hem evrenselleştirici hem de homojenleştir ic i
bir yapıya sahiptir. Küresel toplum ulusal-yerel politikaları küreselleşmeye endeksledikçe ulusdevletleri ontolojik bir tercihe de zorluyor: ya liberal demokrasi ve serbest piyasa ekonomisin i
kabul edip küresel toplumun nimetlerinden faydalanacaklar ya da sistem dışında kalınacaktır.
Küreselleşme, tektipleştiriciliğe karşı farklılığı tanımlayan söylemler çerçevesinde evrensellik yerellik dikotomisi olarak da sunulmaktadır. "Küreselleşmeyi Batı modernitesinin evrenselleş mes i
olarak gören bu teze (Francis Fukuyama) karşı, aynı süreci Batı modernitesinin krizi olarak gören
tezler de (Gianni Vattimo) vardır. Bu ikinci teze göre, küreselleşme aynılığı simgeleyen nesnel
tarihe karşı farklılığa dayalı alternatiflerin gelişmesine olanak tanır, tarih anlayışında çoğulculuğa
imkan verir. Buna göre, Batı modernitesi bir yandan özgün bir gelişme modelini dünyaya yayan
hegemonik bir proje diğer yandan, farklılıkları ön plan çıkaran küreselleşme de bu projenin bir
ürünü (Kartal, 2000: ss. 640-641)."
Ulus-devletlerin etkinliğinin azalması ile de; bürokrasi ve bunların yetki alanları, egemenlik
hakları değişime uğramaya başlamaktadır. Egemenlik ya hep ya hiç mantığının dışına
çıkarılmaktadır. Ulusal egemenlik kavramı sınırlandırılmakta ve uluslar üstü kuruluşlar la
paylaşılmaktadır. Hatta ulusal parlamentoların yetkileri daraltılmış, hükümetlerin bazı yürütme
görevlerinin denetimi uluslararası mahkemelerce (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Savaş
Suçları Mahkemesi vb.) sağlanmaya başlanmıştır (Eryılmaz, 2002: ss. 83-84).
İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler dünyanın her yerine ulaşılabilir liği
kolaylaştırmıştır. "Zaman ve mekansal kısıtlamalar ortadan kalkmıştır. Böylelikle, küresel ölçekte,
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bütünleşmiş bir piyasaya doğru hareket tekrar güçlenmiştir. Ülkeler liberal ekonomi politika lar ı
uygulayarak uluslararası yatırımlardan en büyük payı alma yolunda tebdirler almaktadırlar. "
Gümrük birlikleri, vergi düzenlemeleri, çok taraflı uluslararası anlaşmalar sonucu, çokuluslu
şirketlerin gücü ve hegemonyası artmıştır (Alp ve Kahraman, 2002).
Uygulamada krize giren refah devleti, bu süreçte; "devletin küçülmesi", "devletlerin sosyoekonomik politikalarının dönüşümü", "özelleştirme", "deregülasyon", ve "idari ve siyasi
reformlar" gibi kavramları ülkelerin gündemine getirmiştir. "Bu kavramların ortaya çıkmasını ve
sosyoekonomik dönüşümün boyutlarını dört alanda gruplandırmak mümkündür: sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş, kitlesel (mass, Fordist) üretim sürecinden esnek (flexib le,
Post-Fordist) üretim sürecine geçiş, moderniteden post-moderniteye geçiş ve küreselleşme süreci
ile mekansal organizasyonların dönüşümü (Tekeli, 1996)." Egemenlik kavramının içeriğinin
değişmesi bir yana, devletin ekonomideki görevi müdahalecilikten hakemliğe doğru yaklaştıkça
Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) özelleştirme sürecine girmiş ve ekonominin önündeki yasal
engeller kaldırılmaya başlanmıştır (Eryılmaz, 2002: s. 84).
Küreselleşme-yerelleşme süreci, gücün ve yetkinin yerel toplumlardan alınıp küresel arenaya
aktarılması şeklinde değerlendirildiği kadar ağır basan görüş olarak ulus-devletin fonksiyonlar ını
daraltan ve işlevlerini yerel yönetimlere devreden gelişmeler bütünü olarak da okunmaktadır. Yani
devletin küçültülmesi; gücün ve yetkinin tek elde toplanmasının önüne geçilmesi gereği öne
çıkmaktadır. İşte yönetim yerine “yönetişim” kavramına doğru bir yöneliş küreselleşme nin
getirdiği değişimin yansıması olarak sunulmaktadır. "Devlet aygıtının politik egemenlik, sosyal
projeler ve devlet destekli ekonominin korunması merkezli rolünden, devletin çoğu kez sadece
eşitler arasında birinci olduğu yönetsel, para-yönetsel ve hükümet dışı gönüllü organizasyo nlar
arasındaki işbirliğine doğru bir hareket göze çarpmaktadır (Jessop, 2001: s. 72)." Küreselleş me
süreciyle ulus-devlet düzeninden uluslar-üstü (ya da altı) bir yönetişim sistemine geçildiğine dair
bu tür güçlü emareler arttıkça küresel egemenin kim olduğu sorgulanmadan sadece yerelde dar ve
mikro tartışmalara odaklanılmaktadır.
3.Yerelleşme: Devletin Güçlendirilmesi Mi Yoksa Çözülmesi Mi?
Küreselleşme ve yerelleşme arasında gelişen ilişkiler süreci, karşılıklı olarak hem olumsuz hem
de olumlu açılımlar gündeme getirmektedir. "Teknoloji bir yönüyle yerel kültürleri tehdit ederken,
aynı zamanda onlara kendilerini ifade için iletişim ve bilgi ağlarını kurma imkanı da veriyor. Bu
yolla, yerel kültürler canlanıp dinamizmlerini artırarak, dinsel ve geleneksel değerlere
dönüşebiliyor. Böylece bütünleşme sürecindeki yeni dünya toplumunun ayrışma tohumları aynı
süreç içinde filizlenebiliyor (Erbay, 1998: ss. 170-171)." Küreselleşme kavramı ulusal sınır lar ı
silerken yerelleşme gibi öngörülmeyen bir gelişmeyi de gündeme getiriyor. Yerel halkın yönetime
katılmasını sağlayarak yerel demokrasiye katkıda bulunulduğu savunulurken yönetişim ve
katılımcı demokrasi yönetilen ile yönetilen arasındaki etkin iletişimi de gerçekleştirdiği savı
(Aktan, 1999: ss. 120-121) güçlü bir şekilde tekrarlanmaya çalışılmaktadır.
Daha net bir ifadeyle merkezi yönetimin sorumluluklarını daha alt düzeyde paylaştırmas ı,
yerelleşme sürecinin somutlaşmış kurumları olan mahalli idarelerin ise bu sorumluluk lar
çerçevesinde hizmet sunumunu ve kaynak kullanımını etkin hale getirmesi olarak takdim
edilmektedir. "Gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere, üniter ve federal ülkelerde yerelleş me
eğilimlerinin güçlenmesi, halkın demokratik ve katılımcı isteklerinin ve politik liderleri halka karşı
sorumlu davranmaya zorlayan politika evriminin bir yansıması olarak değerlendirileb il ir
(Siverekli, 2001: s. 124)."
Vatandaşlarını haklarla donatan ulus-devletler; her ne kadar zayıflamaya devam etse de, Paul
Kennedy’nin (Kennedy, 1999: s. 160) de ifade ettiği gibi küresel dünyada ulusları bir arada
toplayan, onlara vatandaşlık yoluyla haklar veren ve yükümlülükler yükleyen bir başka
organizasyon düşünülememektedir. Aslında küreselleşme-yerelleşme noktasında tartışılmas ı
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gereken devletin varlığı ya da yokluğu değildir. Temelde üzerinde düşünülmesi gereken,
küreselleşmenin getirdiği avantajların yerelleşme adına nasıl kullanılacağıdır.
Tartışmalar yerel yönetim ve siyaset alanının nasıl tanımlanıp oluşturulacağı ve işleyişinin nasıl
olacağı noktasına odaklanmaktadır. İster istemez merkezi idareden farklı bir yapıda kurgulanacak
yerelliğin bu iki alandaki tezahürü tartışmalarında özerklik gündemin merkezine oturmaktad ır.
İdari, mali, hukuki vb birçok çeşidi ve uygulaması olan özerklik merkezi olarak kurgulanmış ülke
bürokrasilerinin alışkın olduğu bir kavram değildi. Dolayısıyla özerklik yerelleşme tartışmalar ında
siyasi olmamak kaydıyla üniter sistemlerin kabul ettiği bir yönetsel ve siyasal süreç olarak da kabul
gördü. Mesela Görmez, özerklik ilkesini demokratik hükümet etmenin sağlanmasında, insan hak
ve özgürlüklerinin korunmasında, temel bir unsur olarak sayılması (Görmez, 1997: s. 71)
gerektiğini ifade ederken; Tortop, merkeziyetçiliğin ve bürokrasinin sakıncalarını gidermek ya da
azaltmak için düşünülen bir yönetim biçimi olarak görmüştür. Yetkilerin merkeze çekilmes i,
kararların üst düzeylerde, merkez organları tarafından alınması, yürütmenin gecikmesine neden
olmakta ve hizmetleri aksatmaktadır. Sonuçta hizmetler yavaşlamakta, uzmanların görüş ve
düşüncelerinin yönetime yansıması ve isabetli kararların alınması güçleşmektedir (Tortop, 1991:
s. 3). Özerkliğe olumlu bakan yaklaşımlarda iki ana görüş olarak demokratik ve bürokratik
yönleriyle kavram değerlendirmeye alınmıştır.
Devletin toplum düzeni ve barışı sağlanmada kendine özgü temel işlevleri olduğu gibi, yerel
yönetimlerin de kendilerine özgü planlama, kültür, konut ve eğitim gibi hizmetleri bulunmaktad ır.
Gerçekte devletin varlık nedeni güvenli bir ortamda ve sağlıklı çevre koşullarında vatandaşları için
insanca yaşanabilecek ortamı hazırlamaktır (Karaman, 1996: s. 11). Özerklik, kurumların ülke
çıkarları doğrultusunda kendi hizmetlerini düzenleme hakları anayasalar tarafından güvence altına
alınmaktadır.
Özerkliğin demokratik yaklaşımında ise yerel yönetimlerin demokratik ve katılımcı hale
getirilmesi gayretleri öne çıkmaktadır. Yerel demokrasinin işletildiği yerel yönetimler, demokratik
alt yapı kuruluşlarının, en geniş anlamıyla sivil toplum kuruluşlarının (dernek, sendika, meslek
odası, basın vb.) en büyük destekçisi olarak görülmektedir. Hatta demokratik yerel yönetimler mi
yoksa yerel demokrasi mi tartışmaları da tam burada devreye girmektedir. Ancak yerelleş me
tartışmalarında yerel siyaset ve yönetim kavramları tam küreselleşmecilerin de yaklaşımına uygun
olarak yerele olduğunun çok üstünde ve dışında anlamlar yükleyerek onu tartışmasız tek ve geçerli
bir hakikat bir kurtuluş reçetesi ya da olarak görmeyi teklif etmektedir. "Özerklik, yerel
yönetimlerin iyi hizmet üretmelerinin önemli şartlarından birisidir. Ancak yerel özerklik sınırs ız
değildir ve kendi içinde bazı denetim mekanizmaları barındırmalıdır. Söz konusu denetim, yerel
yönetimler üzerinde halk denetimini daha etkin hale getirme, hukuksal denetimi idari vesayetin
yerine ikame etme vb. biçiminde olabilir (Coşkun, 1996: s. 47)."
4.Sonuç ve Değerlendirme
Sonuçları itibariyle düşünecek olursak küreselleşme; ulus-devletin merkezi ve bürokratik yapısını
zayıflatarak onu yerelleşme sürecine sokmaktadır. Düz bir okuma ile yerelleşme yerel demokrasiyi
güçlendirme, küreselleşme ise ulus-devleti zayıflatmaktadır. Ancak devletin tamamen ortadan
kalktığı bir durum dünya düzeninde mümkün gözükmemektedir. Devlet tarihten günümüze
siyasal, toplumsal ve iktisadi olarak farklı biçimler alsa da varlığını sürdürdüğü gerçeği bir
gerçektir. Yerelleşmeye yerel demokrasiyi güçlendirmek için önem atfedilmekte, yerel yönetimler
merkezi yönetimin vesayetinden uzaklaşma eğilimi göstermektedir. Yerelleşmenin, tamamen
bağımsız olarak ve kendi başına yeterli olarak düşünülmesi doğru değildir. Merkezi yönetim ve
yerel yönetim arasında hizmetlerde birbirini tamamlayıcı ve eşgüdüm içinde bir ilişki ağına ve
yapısına ihtiyaç vardır. Zira kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilebilmesi açısından yerel değerlere
ve yerel halkın kararlarına saygı duyacak yerel bir siyaset ve yönetim anlayışı önem arz ederken
bunun küresel bir siyaset ve yönetim odağına yerleştirilmeye çalışılması yerel değerlerle uyumlu
236

The Transformation of Local Politics on the Axis of Globalization–Localizat ion

değildir. Neo-liberal değerlerin kurguladığı küresel siyasetin gerek ve öncelikleriyle yerel siyaset
arasındaki ilişki çok da anlamlı olmayabilir.
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SUNULAN SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ
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Öz
Günümüz rekabetçi pazar koşullarında, işletmeler müşterilerini elde tutmak için birçok farklı stratejiler
uygulamaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe yaşanan ezici rekabet; bu sektörde faaliyette bulunan işletmeleri
marka bağlılığı konusuna daha fazla önem vermek zorunda kılmıştır. Çalışmanın amacı, işletmelerin sunduğu satış
sonrası müşteri hizmetlerinin, tüketicilerin marka bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla; otomotiv
firmalarının müşterilerine sundukları satış sonrası hizmetlerin otomobil kullanıcılarının markaya olan bağlılıkları
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Anakütle üzerinde tam sayım gerçekleştirilemed iğinden kararsal örnekleme yöntemi
kullanılarak, Kütahya ilinde yaşayan ve 10 yaş altı otomobil sahibi olan müşteriler örneklem olarak seçilmiştir.
Örneklem kitleden yüz yüze görüşme tekniği ile 550 anket toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde SPSS paket
programı kullanılarak keşfedici faktör analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda, satış sonrası müşteri hizmetlerinden garanti, bakım onarım ve yedek parça, müşteri şikayetlerinin telafisi,
yetkili servis ağlarının müşterilerin markaya olan bağlılığı üzerinde doğrudan ve olumlu bir etkisi olduğu, montaj ve
teknik eğitimin otomobil kullanıcılarının markaya olan bağlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv sektörü, satış sonrası müşteri hizmetleri, marka bağlılığı

THE EFFECT OF AFTER-SALES CUSTOMER SERVICE PROVIDED IN
AUTOMOTIVE SECTOR ON COSTOMER BRAND LOYALTY: AN APPLICATION IN
KUTAHYA PROVINCE
Abstract
In today's competitive market conditions, businesses are implementing many different strategies to retain their
customers. The overwhelming competition, especially in the automotive sector, Businesses operating in this sector
have had to give more importance to brand loyalty. Purpose of this study is to examine the effect of after-sales
customer service provided by businesses on the brand loyalty of consumers. For this purpose; The impact of
automotive firms on brand loyalty of aftermarket services to customers has been examined. Since complete cou nting
on the population can not be performed, using the sampling method, customers who live in the province of Kütahya
and own cars under 10 years old were selected as the sample. A total of 550 questionnaires were collected. Explorato ry
factor analysis and multiple linear regression analysis were performed on the collected data using SPSS packet
program. As a result of the analyzes made, it can be said that warranty, maintenance and spare parts, spare parts,
compensation of customer complaints from the after-sales customer service are a direct and positive effect of the
customer's service on the brand and that the installation and technical training have no effect on the brand's
commitment to the car users has been reached.
KeyWords: Automotive sector, after-salescustomer service, brandloyalty
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Giriş
Pazarlama üretimden önce başlayan ve satıştan sonra da devam eden bir faaliyettir. Bu pazarlama
anlayışı, ürünün satışından sonra da müşteri ile olan ilişkinin devam ettirilmesini gerekli
kılmaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan ezici rekabet koşulları işletmelerin müşterilerini elde
tutabilmek için satış sonrası müşteri hizmetlerine daha fazla önem vermek zorunda bırakmıştır.
Çünkü müşteri ile kurulan ilişkinin uzun vadede devam edebilmesi hem modern müşteri ilişkiler in
anlayışının temelini oluşturmakta hem de rakiplere karşı avantaj sahibi olabilmenin anahtarıd ır.
Satış sonrası hizmetler işletmelerin markaya sadık müşterilerden oluşan müşteri tabanlarını
koruyabilmesinde önemli bir sorumluluğa sahiptir. İşletmeden ayrılan müşteri oranında %5 lik bir
azalış işletmenin karında %85’e kadar bir artış sağlayabilmektedir (Bakırtaş, Yılmaz, Özmen ve
Barış, 2013, s. 8). Bu durum garanti, yetkili servis, bakım onarım ve yedek parça temini, montaj
ve teknik eğitim ve müşteri şikayetlerinin alınması ve telafisi gibi satış sonrası müşteri
hizmetlerinin önemini ve işletme faaliyetleri üzerindeki etkisini arttırmıştır.
Satış sonrası hizmetler bir ülkedeki otomotiv sektörünün uluslararası rekabet gücünü belirle ye n
niteliksel faktörler arasında yer almaktadır. (Otomotiv Sektör Raporu, Ocak 2017). Satış sonrası
hizmetlerde kaliteyi yakalayan bir işletmenin, rakipleri karşısında rekabet gücünün yükseleceği
söylenebilir (Doğan, Marangoz ve Topayan, 2003, s. 121). Dünyada tüm sektörlerde yaşanan
değişim ve gelişim ikame ürünlerin sayısını ve müşterinin seçebileceği ürün alternatifler ini
arttırmıştır. Özellikle globalleşen dünyada, bir firmanın uluslararası piyasalarda rekabet gücüne
sahip olabilmesi için ürün fiyatı ve/veya ürün kalitesinin yanında, teslimde dakiklik ve satış sonrası
hizmet gibi fiyat-dışı unsurlar açısından da onlardan daha üstün olması gerekmektedir (Arslan,
Sönmez ve Gürleyen, 2009, s.47) Bu durum müşteri sadakatinin ve marka bağlılığının azalmas ına
neden olmuştur. Özellikle otomobil gibi satış sonrasında ürüne yönelik desteğin yoğun olarak
sunulması gereken sektörlerde, müşteriler markaya olan bağlılıklarını sadece ürüne rekabetçi
özellikler kazandırarak sağlamak artık neredeyse imkansız hale gelmiştir. Otomobil dayanıklı bir
mamul olması ve tüketicilerin bu üründen elde etmek istedikleri faydanın uzun süreli olması,
müşterilerin otomobil firmalarına olan bağlılıklarını değerlendirirken ürünü satın aldıktan sonraki
süreçte firmanın sunduğu hizmetlerle ilgili deneyimlerine daha fazla önem vermelerine neden
olmaktadır. Özellikle günümüzde rakip ürünler arasındaki farklılıkların azalması müşteriler in
markaları değerlendirirken dikkat ettikleri konularında değişmesine neden olmuştur. Bu nedenle,
günümüzde saf fayda sunan kaliteli ürünlerin uygun fiyatla pazara sürülmesi müşteriyi kazanma
ve elde tutmada yeterli olmamakta, aynı zamanda müşterinin algıladığı ürün değerini arttıracak ve
onun güvenini kazanacak satış sonrası hizmetlerin de sunulması gerekmektedir (Murthy,Solem ve
Roren, 2004, s. 110).
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, Türkiye’de otomotiv sektöründe sunulan satış sonrası
hizmetlere ve bu hizmetlerin müşterilerin markaya olan bağlılıkları üzerindeki etkisine yönelik
yapılan araştırmayaulaşılabilindiği kadarıylarastlanmamıştır. Satış sonrası müşteri hizmetler ine
yönelik araştırmalar beyaz eşya (Bengül, 2007; Çelik ve Bengül, 2008; Kalkan ve Yarımoğlu,
2016); mobilya (Arslan vd., 2009, İnal ve Toksarı, 2006; Türedi, 2010), endüstriyel ürünler (Utku,
1993), perakende mağazalar (Selvi, Özkoç ve Emeç, 2007) sektörlerinde sınırlı sayıda çalışma ile
incelenmiştir. Yavaş, Ersöz, Kabak ve Ersöz (2014) ise otomotiv sektöründe satış sonrası müşteri
hizmetlerinin otomobil seçimine etkisini inceleyen bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma ile
Türkiye’de otomotiv sektöründe sunulan satış sonrası müşteri hizmetlerinin marka bağlılığı
üzerindeki etkisinin incelenerek hem literatürde bu alandaki eksiklik doldurulmaya çalışılacak
hem de yapılan analizler ile ortaya çıkarılan bulgular sayesinde sektöre yönelik büyük bir katkı
sağlanmış olunacaktır.
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1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Kavramı
Satış sonrası müşteri hizmetleri, ürüne bağlı olarak verilen hizmetler kapsamında ele alınır ve bu
kapsamda, ürün tamamlayıcıları olarak değerlendirilirler (Çelik ve Bengül, 2008, s. 107). Ergün
(1993, s. 77) satış sonrası müşteri hizmetleri, firmaların mal ve hizmet kalitesi ilkelerine bağlı
kalarak, ürünlerin müşteriler tarafından doğru ve amacına uygun biçimde kullanılması, arıza veya
şikayet durumunda servis ve yedek parça hizmetlerini doğru, hızlı ve uygun fiyatla müşteriye
sunarak müşteri memnuniyetini sağlama çabalardır şeklinde tanımlamaktadır. Özellik le
teknolojik anlamda yaşanan hızlı değişim ve gelişim işletmelerin ürettikleri ürünleri nitelik ve
nicelik açısından geliştirmiştir. Bu durum müşterinin satın alabileceği ürün alternatifler inin
sayısını arttırmış ve tüketicilerin ürünleri satın alırken değerlendirdikleri kriterlerin gelişmes ine
neden olmuştur. Bir zamanların ''lüks'' tüketim malları arasında sayılan beyaz eşya, otomobil gibi
tüketim malları, yaşam standartlarının artmasıyla birlikte artık ailelerin vazgeçilmez ürünler i
arasına girmiştir. (Güven ve Davudov, 2012, s. 2), Özellikle otomobil gibi dayanıklı ürünlerde
tüketicilerin ürünü satın alırken, ürünün özellikleri, markası, fiyatı gibi kriterlerin yanında satış
sonrasında firmaların sunduğu hizmetlerinde satın alma kararları üzerinde büyük bir etkisi olduğu
görülmektedir. Günümüzde satış sonrası hizmetler, ürünlerin algılanmasında ve seçiminde önemli
bir faktör haline gelmiştir (Ay, 1997, s. 111). Artan bu rekabet firmaları satış sonrası hizmetler
kapsamında da rekabet etmeye zorlamakta ve firmaların kalite kriterleri arasına satış sonrası
hizmetlerinde yer almasını zorunlu kılmaktadır. Çoban’ın (2004) çalışmasında kalite üretim öncesi
ve üretim sonrası yapılan pazarlama faaliyeti sonucunda oluşan bir süreç olarak değerlendirilmek te
ve kalite; kalite kontrolü gerçekleştirmek, en ekonomik, en ergonomik ve müşteriyi sürekli tatmin
eden kaliteli ürünü geliştirmek, üretmek ve satış sonrası hizmetleri vermek olarak tanımlamaktad ır
(Çoban, 2004, s. 86). Aynı zamanda satış sonrası hizmetler; fiyat, kalite, esneklik, üretkenlik, hızlı
ve güvenilir teslim, müşteri hizmetlerinin yanında işletmelerin performans kriteri olarak da
değerlendirilmiştir (Kabadayı, 2002, s. 62). Satış sonrası müşteri hizmetlerinin hem kalite hem de
performans kriteri olarak değerlendirilmesi müşteri odaklı pazarlama anlayışıyla stratejiler
geliştirmek isteyen işletmeler için anahtar rol üstlenmektedir. Çünkü müşteriler bir ürün satın
alırken, ürünün fiziksel özellikler yanında üretici işletmenin yardım ve önerilerine, bakım ve
onarıma, yedek parça teminine, işletme prestiji ve marka imajına, ödeme kolaylığına ve garantiye
sahip olmak isterler (Korkmaz, 2001, s. 2). Özellikle otomobil sektöründe, satış sonrası hizmetler
tüketici davranışlarını açıklamada girdi değişkeni olarak değerlendirilmiştir(Arslan, 2003, s. 87)
Bu bağlamda bu çalışmada; işletmelerin satış sonrasında müşterilerine sundukları hizmetler i;
garanti, montaj ve teknik eğitim, bakım onarım hizmetleri ve yedek parça temini, yetkili servis
ağları ve müşteri şikayetleri başlıkları altında incelenmiştir.
Garanti hizmetleri; alıcıların satın aldıkları ürün ve hizmetten iyi performans elde edebilecekler i
konusunda ikna olmalarını sağlamak amacıyla sunulan bir faaliyettir. Garanti bu anlamıyla satıcı
tarafından üstlenilen bir sorumluluk ve güvencedir. İşletmeler garanti hizmetleri ile, ürün veya
hizmetin temsil edildiği veya söz verildiği gibi olacağına dair alıcıya güvence verirler. Garanti
hizmetleri alıcıyı olduğu kadar satıcıyı da korur. (Bengül, 2007, s. 22). Garanti hizmetleri belirli
bir dönemi kapsar ve bu dönem içinde müşterinin ürünle ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü bakım
onarım ve teknik destek hizmetlerini içerir. Ürünlerin garanti süreleri yasa maddeleri ile
düzenlenmiş ve 2014 yılında resmi gazetede yayınlanan garanti belgesi yönetmeliğine göre, binek
otomobil üreticilerinin tüketicilerine yasal olarak sunmak zorunda olduğu garanti süresi 2 yıl veya
60.000 km’dir (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140613-2.htm)
Montaj ve teknik eğitim hizmetleri, bayiler ve/veya yetkili servisler tarafından tüketiciye ürünün
taşınma sistemi ve ürün ambalajı hakkında bilgi verilmesi, ürünün müşteriye ulaştırılması, ürün
kurulumunun gerçekleştirilmesi ve müşterinin ürün kullanımı ve kullanım güvenliği hakkında
eğitilmesini kapsamaktadır. (Çelik ve Bengül, 2008, s. 107). Montaj hizmeti olarak
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nitelendirdiğimiz kavram, mamulün çalıştırılacağı yere yerleştirilmesi ve kullanıma hazır duruma
getirilmesidir. Ürünün montajı sırasında ürünün nasıl çalıştırılacağı, ürünü kullanırken nelere
dikkat edileceği, ürünün temizlenmesi gibi teknik konularla ilgili bilgilerin tüketiciye sunulmas ı
teknik eğitim kapsamında yer almaktadır (Korkmaz, 2001, s. 3)
Bakım/onarım hizmetleri ve yedek parça temini, firmanın yetkili servis ağı tarafından verile n
periyodik bakım, kusurlu ürünün onarımı ve ürün yedek parçasının sağlanması olarak
tanımlanabilir (Çelik ve Bengül, 2008, s. 107). Bakım onarım hizmetleri ve yedek parça temini
ürün garantileri kapsamında verilir ve müşterinin ürünü daha uzun süre sorunsuz kullanmas ını
amaçlar. Bu yönüyle bakım onarım hizmetleri, müşteri ile uzun süreli ilişkiyi sürdürmek için
stratejik bir bileşendir. Müşteriye bakım onarım hizmetleri sunulurken, gerekli yedek parçaların
en kısa zamanda sağlanması oldukça önemli bir konudur. Çünkü müşterinin ihtiyaç duyduğu
yedek parçanın temin süresi uzadıkça ürünün bakım onarım süresi artacak, buda müşteriye
sunulan satış sonrası hizmet süresini arttıracak ve uzun süre beklemiş olan müşterinin
memnuniyeti azalacaktır. Bu nedenle, iyi bir satış sonrası hizmet vermek, talep miktarına uygun
yedek parça envanterini de gerekli kılmaktadır (Korkmaz, 2001, s. 5).
Yetkili servis ağları; üretici firmanın ürünlerini, üretici firma adına saptanan koşullara göre,
garanti süresi içinde ücretsiz, bu süre ve koşullar dışında ise, belirlenmiş esaslara göre bakım ve
onarım yapan, üretici firma servis örgütünün denetim, gözetim ve kontrolünde olan ve servis
işlemlerini, üretici firma ile imzalamış oldukları sözleşme koşullarına göre, tahsisli olduklar ı
yörelerde yerine getiren, bağımsız taşeron (ikinci yüklenici) firmalardır (Tek, 1999, s. 578).Yetkili
servisin teknik yönden güçlü olması, hizmet verdiği mamulü tüm özellikleri ile tanıması, arızalar ı
en kısa ve etkin bir şekilde gidermesi gerekmektedir (Korkmaz, 2001, s. 4). Müşterinin bir firmayı
tekrarlanan alış verişlerinde tercih etme kararında; yetkili servisin yeri, çalışma saatleri ve
müşterinin hizmete ulaşmak için harcadığı zaman gibi faktörler etkili olmaktadır (Keaveney, 1995,
s. 74).
Müşteri şikayetleri; işletmenin sunduğu ürün ve hizmetler ile müşteri beklentilerinin örtüşmediği
durumlarda oluşan tatminsizliğin ifade edilmesine şikayet denir (Barış, 2006, s. 22).Bu noktada,
satış sonrası hizmetin önemli alanlarından biri de şikâyetleri almak ve telafi etmek olmalıd ır.
Çünkü; eğer müşteriler satın almış olduğu mal ve hizmetten beklediği faydayı elde edemezse firma
hakkındaki olumsuz açıklamalarda bulunacak ve bu durum, firma satışlarında %10-15’lere varan
düşüşlere neden olabilecektir (Kim, Kim, Im ve Shin, 2003, s. 352).Ürünün zayıf yönlerini
belirlemek, müşteri ve pazar eğilimlerini bulmak, kaliteyi iyileştirmek, erken uyarı sinyaller ini
fark etmek müşteri şikayet yönetiminin amaçları arasında yer almaktadır (Demirel, 2006, s. 150).
Tüm bu amaçlar doğrultusunda ele alınan müşteri şikâyetlerinin çözümü ve telafisi müşteriler in
elde tutulması için satış sonrasında müşteriye sunulması gereken en önemli hizmetlerden biridir.
1.2. Marka Bağlılığı Kavramı
İşletmelerin müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler kurmak istemeleri, müşterileri elde tutabilmek
için daha fazla çaba sarf etmelerini gerekli kılmaktadır. Özellikle günümüz pazarlarında yaşanan
yoğun rekabet müşterileri elde tutmayı zorlaştırmış, müşterilerin satın alabileceği alternatif
ürünlerin sayısı arttıkça markaya olan sadakatleri azalmıştır. Özellikle yeni müşteri elde etmenin
var olan müşteriyi elde tutmaktan daha fazla maliyetli olması müşterilerin markaya olan
bağlılıklarını sağlama ve arttırma konusunu çok daha önemli hale getirmiştir. Oliver marka
bağlılığını, tercih edilen bir ürün ya da hizmeti gelecekte tutarlı (sürekli) bir şekilde satın alma
hususunda tüketicinin vermiş olduğu taahhüt olarak tanımla mış ve bu taahhüttün marka değişimini
körükleyen tüm durumsal faktörler ve pazarlama çabalarına karsı tekrarlı satın alma davranışını
koruyacağını belirtmiştir (Chaudhuri ve Holbrook, 2001, s. 85). Jacoby ve Chestnut kavramsal bir
marka bağlılığını, bir dizi ürün markası arasından bir ya da daha çok marka seçeneği ile ilgili,
zamana dayalı olarak, bir karar alma birimi tarafından (gösterilen), rastlantısal olmayan,
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davranışsal tepki, psikolojik (yeni karar alıcı, değerlendirici) süreçlerin bir fonksiyonu olarak
tanımlamıştır (Jacoby ve Chestnut, 1978, s. 80).
Oliver (1999), marka bağlılığı çeşitlerini, marka bağlılığı evreleri olarak açıklamış ve bu evreleri
dört baslık altında toplamıştır. Oliver’e göre marka bağlılığı, “bilişsel bağlılık”, “duygusa l
bağlılık”, “arzusal bağlılık” ve “davranışsal bağlılık” evrelerinden oluşur Bilişsel bağlılık ;
tüketiciye uygun marka nitelik bilgisi, bir markanın, onun alternatiflerine tercih edilir olduğunu
gösterir. Bu tür aşamada bağlılık, markanın nitelikleri hakkındaki bilgiden dolayı doğrudan
markaya yöneliktir. Duygusal bağlılık; bağlılık gelişiminin ikinci evresidir ve markaya doğru bir
beğeni veya görüş, kullanım fırsatlarından toplam tatmini sağlama temeline dayanıla rak
geliştirilmiştir. Bu, tatmin tanımının zevk boyutunu yansıtır. Bu evredeki bağlılık duygusu
duygusal sadakat olarak nitelendirilir. Arzusal bağlılık; bağlılık gelişimin üçüncü aşamasıdır ve
tekrarlanan bölümlerden ve markaya karsı geliştirilen olumlu tutumdan etkilenen, arzuyla ilgilid ir.
Arzusal bağlılıkta müşteri ürünü satın almak ister ama bu istek sadece niyette kalır. Davranışsa l
bağlılık düzeyinde, daha önceki bağlılık aşaması olan arzusal bağlılıkta mevcut olan motive
edilmiş isteğin, harekete geçmeye hazır olduğu bağlılık türüdür. Harekete hazır olma durumu bir
ürün ya da hizmetin gelecekte sürekli müşterisi olma vaadi ile paraleldir (Oliver, 1999, ss. 35-36).
Davranışsal bağlılığa sahip olan bir müşteri rakiplerin cazip teklif ve önerilerini reddederek,
tekrarlanan alışverişlerinde aynı işletmenin ürünlerini satın almaya devam eder.
Satış sonrası hizmetler, müşterilerde tercih nedeni yaratmak, satış sonrasında da müşteri ile
etkileşimde olarak müşteri ile ilişkiyi uzun dönemli kılmak, müşterinin markaya olan güvenini
sağlamak/arttırmak, ürünle ilgili memnuniyet düzeylerini arttırmak ve bu sayede müşteriler in
işletmeye olan bağlılıklarını sağlamak/arttırmak amacıyla sunulmaktadır. Günümüz rekabetçi
pazar koşullarında, işletmeler müşterilerini elde tutmak için birçok farklıstratejiler
uygulamaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe yaşanan ezici rekabet; bu sektörde faaliyette
bulunan işletmeleri marka bağlılığı konusuna daha fazla önem vermek zorunda kılmıştır.
Müşterilerin markaya olan bağlılığını arttırmak için satış sonrası müşteri hizmetleri önemli bir rol
oynamaktadır.Çünkü satış sonrasında sunulan hizmetler müşteriler açısından hem satın alma
kararının verilmesinde hem de ürünün kullanımı sürecinde memnuniyet ölçütü olarak önemli bir
etkiye sahiptir. İşletmelerin müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetler rakiplerinden ne kadar
etkin ve kapsamlı ise müşterilerin o markaya olan bağlılığı o nispette artacaktır.
2. Tasarım ve Yöntem
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin sunduğu satış sonrası müşteri hizmetlerinin, tüketiciler in
marka bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemektir. Aynı zamanda, hangi satış sonrası müşteri
hizmeti yöntemlerinin marka bağlılığını daha fazla etkilediğini belirlemek de araştırmanın bir
diğer amacıdır. Bu amaçla; otomotiv firmalarının müşterilerine sundukları satış sonrası
hizmetlerin otomobil kullanıcılarının markaya olan bağlılıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir.
2.2. AraştırmanınEvreni ve Örneklem
Araştırmanın evreni Türkiye’de yaşayan ve 10 yaş altı araç sahibi olan tüketiciler olarak
belirlenmiştir. Ancak ana kütlenin çok geniş olması ve çok geniş coğrafi bölgelerde bulunmas ı
nedeniyle, ana kütle üzerinde tam sayım gerçekleştirilememiş ve örnekleme yöntemine
başvurulmuştur. Araştırma örnekleminin belirlenmesinde tesadüfî olmayan örnekleme
yöntemlerinden kararsal örnekleme yöntemi kullanılmış ve Kütahya ilinde yaşayan ve 10 yaş altı
otomobil sahibi olan müşteriler örneklem olarak seçilmiştir. 10 yaş altı otomobil sahiplerinin satış
sonrası hizmetleri 10 yaş üstü otomobil sahiplerinden daha fazla kullanacağı düşüncesi bu grubun
örneklem olarak seçilmesinin temel nedenidir.

242

The Effect of After-Sales Customer Service Provided in Automotive Sector on Costomer Brand Loyalty: an
Application in Kutahya Province

2.3. Araştırmanın Yöntemi Ve Kapsamı
Araştırma sürecinde kuramsal ve ampirik olmak üzere iki ayrı araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmadaki kuramsal alt yapı, yerli ve yabancı literatürün taranması ile oluşturulmuş, bu teorik
temel üzerine oturan araştırma modelinin test edilmesi için gereksinim duyulan birincil veriler,
ampirik bir araştırma yöntemi olan anket uygulamasıyla toplanmıştır. Örneklem kitleden, OcakŞubat 2017 tarihleri arasında yüzyüze görüşme yöntemiyle 550 anket toplanmıştır. Toplanan
veriler üzerinde SPSS paket programı kullanılarak ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikler ini
saptamak amacıyla geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Aynı zamanda satış sonrası
müşteri hizmetleri ve marka bağlılığı ile ilgili ölçeklerin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla
keşfedici faktör analizi uygulaması yapılmıştır. Son olarak modeldeki değişkenler arasındaki
ilişkileri ortaya çıkarabilmek amacıyla hipotez testleri kullanılmış, hipotezler çoklu regresyon
analizi kullanılarak test edilmiştir.
2.4. Anket Formunun Düzenlenmesi
Anket formunda üç bölümden ve 44 adet sorudan oluşmaktadır. Formun birinci bölümünde
araştırma katılımcılarının demografik özellikleri, en son otomobili ne zaman aldıkları ve otomobil
satın alırken firmaların sunduğu hangi satış sonrası müşteri hizmetlerinin satın alma kararında rol
oynadığına dair 10 soru bulunmaktadır. Formun ikinci bölümünde bulunan 22 adet sorunun
tamamı satış sonrası müşteri hizmetleri hakkındadır. Bu bölümdeki sorular, satış sonrası müşteri
hizmetlerinde uygulanan yöntemlere dayalı olarak hazırlanmıştır. 22 adet ölçek maddesinin 5
tanesi garanti hizmetlerini, 3 tanesi montaj ve teknik eğitim hizmetlerini, 6 tanesi bakım onarım
ve yedek parça temini hizmetlerini, 4 tanesi yetkili servis ağlarını, 4 tanesi de müşteri
şikayetlerinin alınması ve telafisi hizmetleri için sorulmuştur. Satış sonrası müşteri hizmetler inde
uygulanan yöntemlere dayalı olarak kullanılan ölçek Bengül’ün (2007) çalışmasında n
uyarlanmıştır.
Formun son bölümündeki sorular ise tüketicilerin marka bağlılıklarını ölçmeye yönelik olarak
hazırlanmıştır. Bu bölümdeki marka bağlılığına dair sorular 12 adettir. Marka bağlılığı ölçekleri
ise, R. McMullan ve A.Gilmore (2002) ve A. Parasuraman, V.A. Zeithaml ve L.L. Berry (1994)
çalışmalarından uyarlanmıştır.Araştırmada, katılımc ıların verilen ifadeleri destekleme dereceleri,
5’li Likert Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Ölçekte yer alan ‘1’ sayısı, ‘Kesinlikle Katılmıyor um’,
‘3’ sayısı ‘Kararsızım’ ve ‘5’ sayısı ‘Kesinlikle Katılıyorum’ seçeneklerini ifade etmektedir.
2.5. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada test edilmesi düşünülen model Şekil 1’de gösterilen modeldir. Modelde bağımlı
değişkenler olarak satış sonrası hizmet bileşenleri olan garanti, bakım onarım ve yedek parça
temini, montaj ve teknik eğitim, yetkili servis ağları ve müşteri şikayetleri, bağımsız değişken
olarak da marka bağlılığı değişkeni ele alınmıştır. Modelde belirtilen değişkenler arasındaki
araştırma hipotezlerinin belirlediği ilişkiler neden sonuç ilişkileridir. Dolayısıyla araştırma modeli,
söz konusu ilişkilerin test edilmesine yönelik olarak hazırlandığından bir nedensellik modeli
(CasualResearch Model) ve genel olarak araştırma bir nedensellik araştırmasıdır.
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Şekil 1: Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri ve Marka bağlılığı Modeli

Araştırma modeline uygun olarak araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
H1: Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden garanti ile müşterinin markaya olan bağlılığı
arasında doğrudan ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
H2: Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden bakım onarım ve yedek parça temini ile
müşterinin markaya olan bağlılığı arasında doğrudan ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
H3: Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden montaj ve teknik eğitim ile müşterinin
markaya olan bağlılığı arasında doğrudan ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
H4: Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden yetkili servis ağları ile müşterinin markaya
olan bağlılığı arasında doğrudan ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
H5: Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden müşteri şikayetleri ile müşterinin markaya
olan bağlılığı arasında doğrudan ve pozitif yönlü bir ilişki vardır.
3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Güvenilirlik ve Keşfedici Faktör Analizi
Satış sonrası müşteri hizmetlerini ölçmeye yönelik sorulan 22 ölçek maddesi üzerinde, her bir satış
sonrası hizmet bileşeni için ayrı ayrı geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Yapılan
güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
Bu çalışmada örneklemden elde edilen veriler üzerinden, araştırmada kullanılan ölçeği boyutlara
indirgemek ve bu boyutları adlandırmak üzere faktör analizi uygulanmıştır. Bu bağlamda ölçekteki
sorularda yer alan ve her biri bir değişkeni temsil eden çok sayıdaki soru maddesi; keşfedici faktör
analizi yönteminden yararlanılarak az sayıda, daha açık ve anlaşılır bir şekilde analiz yapabilmek
için yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca ölçeğin, ayırma (discriminant) ve birleşme (convergent)
geçerliliklerinin sınanması amaçlarıyla keşfedici faktör analizi yapılmıştır.Bu amaçlarla
Maximum Likelihood ve Direct Oblimin faktör rotasyon yöntemleri kullanılarak keşfedici faktör
analizine başvurulmuş ve bu analizde kullanılan korelasyon matrisi, ayırma geçerliliği için
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incelenmiştir. Yapı için faktör analizinin uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin örneklem
yeterlilik testi ve Bartlett'in Küresellik Testi (Bartlett's test of sphericity testi) sonuçlarıyla
belirlenmektedir.
Satış sonrası müşteri hizmetleri ve marka bağlılığı ölçeklerinin alt boyutlarının belirlenmes ine
ilişkin yapılan keşfedici faktör analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1:Ölçeklere İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Faktör Yükleri
SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
GARANTİ HİZMETLERİ
Firmanın vermiş olduğu garanti süresi, diğer
firmaların garanti sürelerine göre daha fazladır.
Garanti kapsamında, hatalı (kusurlu) ürün firma
tarafından hemen değiştirilmektedir.
Garanti kapsamında, arızalanan ürün için gerekli
onarımların,
firma
tarafından
sorunsuzca
gerçekleştirileceğine inanıyorum.
Garanti kapsamında yapılacak tamirat
ve
onarımlardan, ekstra bir ücret talep edilmeyeceğine
inanıyorum.
Ürün garanti süresini tamamlamış olsa bile firmanın
bana bir şekilde kolaylık sağlayacağına inanıyorum.
Açıklanan Varyans
KMO: ,843, Ki-Kare: 1,394, df: 10, sig: ,000
MONTAJ VE TEKNİK EĞİTİM
Ürünü satın aldıktan kısa bir süre sonra ürünü hemen
teslim aldım.
Teknik personel tarafından, ürün kullanımıyla ilgili
tüm açıklamalar tarafıma yapıldı.
Ürünle birlikte verilen kullanım kitapçığı, ihtiyacım
olan tüm bilgileri taşımaktadır.
Açıklanan Varyans
KMO: ,673, Ki-Kare: 315,642, df: 3, sig: ,000
BAKIM-ONARIM HİZMETLERİ VE YED EK
PARÇA TEMİNİ
Ürün tesliminden hemen sonra ürünün ilk teknik
kontrolü, uzman personel tarafından yapılmıştır.
Bana göre yetkili servislerdeki teknisyenler, yeterli
teknik bilgiye sahiptir.
Ürünü yetkili servise getirdiğimde arızanın
belirlenmesi ve düzeltici çalışmanın yapılması, çok
uzun zaman almaz.
Ürün yetkili serviste iken, arıza ve onarım hakkında
tüm bilgi, teknik elemanlar tarafından verilir.
Ürünün onarımı için gerekli yedek parçanın, temin
edilmesinde bir sorun olmayacağına inanıyorum.
Yetkili servisten onarılmış ürünü almadan önce son
kontrol, müşterinin önünde yapılmaktadır.
Açıklanan Varyans

Cronbach
alfa
0,720
0,866
0,885
0,87
0,780

0,815
66,526

0,821
0,773
0,800
63,728

0,748
0,727
0,688

0,784
0,771
0,793
56,634

KMO: ,830, Ki-Kare: 1,276, df: 15, sig: ,000
MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ
Ürün hakkında bir sorunumu iletmek için (ücretsiz
danışma hatlarını kullanarak veya yetkili servislere
başvurarak)
firma
yetkililerine
kolayca
ulaşabileceğimi düşünüyorum.

0,71

0,824
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Başvurumu yaptığım firma personeli oldukça
kibardır.
Başvurumu yaptığım firma personeli, benim
sorunlarımla, sanki kendi sorunuymuş gibi
ilgilenmektedir
Başvurumu yaptıktan kısa bir süre sonra firmadan
cevap alabileceğimi biliyorum.
Açıklanan Varyans
KMO: ,830, Ki-Kare: 1,276, df: 15, sig: ,000
YETKİLİ SERVİS AĞLARI
Ürün arızalandığında, başvurmak istediğim yetkili
servise kolayca ulaşabilirim.
Çevremdeki yetkili servislerin adresleri ve tel.
no’ları firma tarafından sağlanmıştır.
Gördüğüm kadarıyla firmanın yetkili servisleri, son
derece modern ekipmanlara sahiptir.
Firma yetkili servis mekanlarının dış ve iç görüşleri
bana göre oldukça çekicidir.
Açıklanan Varyans
KMO: ,606, Ki-Kare: 1,057, df: 6, sig: ,000
MARKA BAĞLILIĞI

0,800

Bu markayı satın alırken gerçekten mutlu olduğumu
hissettim.
Bir başka otomobil markası, büyük oranda fiyat
indirimi yapsa bile onu denemeyi düşünmem.
Bir başka otomobil markası, daha gelişmiş
özelliklere sahip olsa bile onu denemeyi düşünmem.
Kendimi bu markaya gerçekten bağlı hissediyorum.
Bu markayla ilgili her türlü haber, reklam ve
tanıtımlar (vs.) ilgimi çekmektedir.
Bu marka otomobil, bir otomobilden beklediğim her
şeyi bana sağlamaktadır.
Marka hakkında uzun süre konuşabilirim.
Bu markayı satın almak, aslında benim kim
olduğum hakkında oldukça fazla şey söylemektedir.
Eğer yeniden otomobil alacak olursam, alternatif
markalar yerine bu markayı tercih ederim.
Eğer bir başkası benden tavsiye isterse, ona bu
markayı tavsiye ederim.
Açıklanan Varyans

0,502

0,81

0,803

0,765
56,634

0,732
0,573

0,80

0,871
0,865
59,307

0,813
0,837
0,849
0,759

0,91

0,773
0,754
0,804
0,721
0,698
57,328

KMO: ,909, Ki-Kare: 3,325, df: 45, sig: ,000

3.2. Ölçüm Modelinin Test Edilmesi: Regresyon Analizi
Araştırma modelindeki hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Regresyon analizi için SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Satış sonrası müşteri
hizmet yöntemleri olan garanti, bakım onarım ve yedek parça temini, montaj ve teknik eğitim,
müşteri şikayetlerinin telafisi ve yetkili servis ağları hizmetlerinin marka bağlılığı üzerindek i
etkilerini değerlendirmek amacıyla kurulan regresyon modelinin analizi sonucunda, modelin
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmek tedir ( F= 105,332; p < 0,01). Analiz sonuçlarına göre
Garanti ( B = 0,152; p < 0,01), Bakım Onarım ve Yedek Parça Temini ( B = 0,179; p < 0,01)
Müşteri Şikayetlerinin Telafisi ( B = 0,307; p < 0,01) ve Yetkili Servis Ağları ( B = 0,279; p <
0,01 ), marka bağlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduklar ı
görülmektedir. Ancak satış sonrası hizmet yöntemlerinden bir diğeri olan montaj ve teknik eğitim
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hizmetinin ( B = 0,55; p < 0,01) marka bağlılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye
sahip olmadığı saptanmıştır. Regresyon modelie ilişkin sonuçlar tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 2: Regresyon Modeli R değerleri
Model

0,70a

1

R2

R

0,492

Düzeltilmiş
R2

0,487

Std.
Tahmini
Hata
0,58551

Regresyon analizi sonucunda bulunan Düzeltilmiş R2 modelin genellenebilirliğini gösteriyor. Yani
model örneklem yerine evrenden üretilmiş olsaydı toplam varyansın %49,2’sini açıklıyor olacaktı.
Bununla birlikte düzenlenmiş R2 değeri 0,487 olarak hesaplanmıştır. Buna göre modelde yer alan
bağımsız değişkenler, bağımlı değişken olan marka bağlılığı üzerinde %48,7’lik bir değişimi
açıklamaktadır. Bu regresyon modeline ilişkin veriler Tablo 3’de gösterilmektedir. Bu durumda
kurulan hipotezlerden H1, H2, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilirken H3 hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 3: Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken:

B

Beta

t

p

Tolerance

VIF

0,152

0,152

3,371

,001

,459

2,177

Bakım onarım ve yedek 0,179
parça temini

0,141

2,871

,004

,386

2,594

Montaj ve teknik eğitim

0,055

0,048

1,230

,219

,613

1,630

Yetkili servis ağları

0,279

0,325

9,226

,000

,751

1,331

şikayetlerinin 0,307

0,239

5,470

,000

,491

2,035

Marka Bağlılığı
Garanti

Müşteri
telafisi

R2= 0.487, F = 105,332, sig: 0.000
Marka bağlılığı ile satış sonrası müşteri hizmet yöntemleri arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon
modeli aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir.
Marka Bağlılığı = -0,74 + 0,152 * Garanti + 0,179 * Bakım Onarım ve Yedek Parça Temini +
0,307 * Müşteri Şikayetlerinin Telafisi + 0,279 * Yetkili Servis Ağları
Bu regresyon modeline göre marka bağlılığı, satış sonrası müşteri hizmet yöntemlerinden en çok
müşteri şikayetlerinin telafisi tarafından etkilenmektedir. Marka bağlılığını etkileyen ikinci satış
sonrası hizmet ise Yetkili Servis Ağlardır. Garanti ve bakım onarım ve yedek parça hizmetler inin
ise marka bağlılığı üzerinde göreceli olarak daha düşük bir etkisi bulunduğu görülmektedir.
Tablo 3’den de görüldüğü gibi; satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden Garanti ile
müşterilerin markaya olan bağlılıkları arasında pozitif yönlü (β = 0,152) ve anlamlı bir ilişki vardır
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(t = 3,371, p = 0,001). Yani firma tarafından verilen garanti hizmetlerindeki 1 birimlik artış
müşterilerin marka bağlılıklarında %15,2’lik bir artış meydana getirecektir.
Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden bakım onarım hizmetleri ve yedek parça ile marka
bağlılığı arasında pozitif yönlü (β = 0,179) ve anlamlı bir ilişki vardır (t = 2,831, p = 0,004). Yani
firma tarafından verilen bakım onarım hizmetleri ve yedek parça hizmet lerindeki 1 birimlik artış
müşterilerin marka bağlılıklarında %17,9’luk bir artış meydana getirecektir.
Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden müşteri şikayetlerinin telafisi ile marka bağlılığı
arasında pozitif yönlü (β = 0,307) ve anlamlı bir ilişki vardır (t = 5,470, p = 0,000). Yani firma
tarafından verilen müşteri şikayetlerinin telafisi hizmetlerindeki 1 birimlik artış müşterilerin marka
bağlılıklarında %30,7’lik bir artış meydana getirecektir.
Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden yetkili servis ağları ile marka bağlılığı arasında
pozitif yönlü (β = 0,279) ve anlamlı bir ilişki vardır (t = 9,226, p = 0,000). Yani firma tarafında n
verilen yetkili servis ağları hizmetlerindeki 1 birimlik artış müşterilerin marka bağlılıklar ında
%27,9’luk bir artış meydana getirecektir.
Satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden montaj ve teknik eğitim ile marka bağlılığı
arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (t = 1,230, p = 0,219). Yani firma tarafından verile n
montaj ve teknik eğitim hizmetlerinin müşterilerin marka bağlılıklarında arttırmada hiçbir etkisi
yoktur.
Aynı zamanda regresyon modelinden görülen diğer bir sonuç ise, satış sonrası müşteri hizmetler i
sunulmadığı takdirde marka bağlılığının eksi değer (-0,74) aldığıdır. Yani firmalar satış sonrası
müşteri hizmetleri etkin bir şekilde sunmazlar ise müşterilerde marka bağlılığı yaratılamamaktad ır.
Modelin Durbin Watson değerine bakıldığında bu değerin 1,850 olduğu görülmektedir. Durbin
Watson Değerinin 1,5 – 2,5 arasında olması, bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde bir
ilişkinin yani otokorelasyonun olmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda modeldeki bağıms ız
değişkenler arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.
Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) 10’un altında, tolerans istatistikleri de 0,2’nin üstünde olması
gerekmektedir. Yine modeldeki tolerans istatistikleri ve VIF değerleri incelendiğinde, tolerans
değerlerinin 0,2 değerinden büyük, VIF değerlerinin ise 10 değerinden düşük olduklar ı
görülmektedir. Bu sonuç, modeldeki tüm değişkenler arasında yüksek düzeyde bir bağlantının
olmadığını yani tahmin değişkenleri arasında mükemmel doğrusal ilişkiden söz edileme z
olduğunu göstermektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Otomotiv sektöründe yer alan firmaların müşterilerine sundukları satış sonrası müşteri hizmetler i
ile müşterilerinin markaya olan bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ölçmek üzere; Kütahya ilinde
yaşayan ve 10 yaş altı otomobil sahibi olan tüketicilere yönelik yüzyüze görüşme tekniği ile anket
çalışması yapılmıştır. Örneklem kitleden toplanan veriler üzerinde güvenilirlik analizi, keşfedici
faktör analizi ve regresyon analizi yapılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda; satış sonrası müşteri hizmetleri yöntemlerinden; Garanti, Bakım
onarım hizmetleri ve yedek parça temini, Müşteri şikayetlerinin alınması ve telafisi, Yetkili servis
ağları hizmetlerinin müşterilerin markaya olan bağlılıkları üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir
etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, müşterilerin marka bağlılıkları üzerinde müşteri şikayetler inin
telafisi hizmetlerinin %30,7’lik etki oranıyla en fazla etkili olan satış sonrası müşteri hizmetler i
yöntemi olduğu, bunu ikinci sırada %27,9 ile yetkili servis ağları hizmetlerinin takip ettiği, üçüncü
sırada %17,9 ile bakım onarım ve yedek parça temini hizmetleri ve %15,2’lik etki oranıyla garanti
hizmetlerinin müşterilerin marka bağlılıkları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu
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durum müşterilerin otomobil ürününe yönelik markaya olan bağlılıkları üzerinde en etkili olan
satış sonrası müşteri hizmetleri yönteminin müşteri şikayetlerinin telafisi olduğunu
göstermektedir. Yani Otomotiv sektöründe yer alan firmalar ne kadar iyi işleyen bir şikayet
yönetim sistemine sahiplerse ve müşteri şikayetlerinin telafis i konusunda ne kadar etkin ve verimli
ise müşterilerin markaya olan bağlılıkları o kadar artmaktadır.
Bu araştırma beklenenin aksine ilginç bir sonucu da ortaya çıkarmıştır. Otomobil tarzı ürünlerde
müşterilerin markaya olan bağlılıkları üzerinde firmaların sunduğu garanti hizmeti ve bakım
onarım ve yedek parça temini hizmetlerinin daha etkili olması beklenmekteydi. Ancak yapılan
analizler bu iki hizmetin müşterilerin markaya olan bağlılıkları üzerindeki etkisinin daha az olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, otomobil firmalarının uyguladığı ve zannettiği gibi,
müşterilerinin marka bağlılıklarını bakım onarım ve yedek parça ve garanti hizmetlerin ile çokta
fazla arttıramayacaklarını göstermektedir. Müşterin satış sonrasında ilişkiye dayalı hizmetle re
daha fazla önem verdikleri, ürünle ilgili bir problem yaşadıklarında bu problemin en kısa zamanda
çözümü ve telafisinin yapılmasına ve bulundukları bölgede firmanın yetkili servisinin
bulunmasına daha fazla dikkat ettikleri ve önem verdiklerini göstermektedir.
Bu hizmetleri rakiplerinden daha iyi sunan otomobil firmalarının müşterileri bağlılığı sağlamakta
ve sağlanan bağlılıkları sürdürmekte daha başarılı olacağı kesindir.
Ancak; satış sonrası müşteri hizmetlerinden biri olan montaj ve teknik eğitim hizmetleri ile
müşterilerin markaya olan bağlılıkları arasında herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bu
durumun; araştırmanın yapıldığı sektörün niteliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü
otomotiv sektöründe satılan ürünün niteliğinden dolayı montaj ve teknik eğitim hizmeti diğer
sektörlere nazaran (teknoloji, mobilya vb. gibi) daha az sunulmaktadır. Aynı zamanda müşteriler in
otomobillerine yönelik bu tarz bir hizmet bekleyişi diğer sektörlerdeki ürünlere oranla daha azdır.
Bu nedenle bu sektörde müşterilerin montaj ve teknik eğitim hizmetlerini marka bağlılıklar ını
etkileyecek bir faktör olarak değerlendirmemeleri beklenen bir sonuçtur. Bu nedenle bu sektörde
müşterilerin montaj ve teknik eğitim hizmetlerini marka bağlılıklarını etkileyecek bir faktör olarak
değerlendirmemeleri beklenen bir sonuçtur.
Otomotiv sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin, müşterilerin marka bağlılıklarını sağlamak
için etkin bir şikayet yönetimi sistemi oluşturmaları gerekmektedir. Şikâyeti olan müşteriler in
şikayetlerinin tespiti ve en kısa zamanda bu şikayetlerin telafisi günümüz müşterisi için oldukça
önemlidir. Çünkü otomotiv sektöründeki tüm firmalar benzer teknik özelliklere sahip ürünler
sunmaktadır. Müşterilerin firmalardan istediği ise bir sorun yaşadıklarında bu sorunun en kısa
zamanda çözülmesidir. Bu nedenle firmaların rakiplerden kendilerini farklı kılabilmeleri ve
müşterilerden farkındalık yaratabilmeleri için etkin ve verimli bir müşteri şikayet yönetim
sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu konuya gereken önemi veren ve bu sistemi işletebile n
firmalar müşteriler tarafında daha değerli olarak algılanacak, beklentileri daha fazla karşıland ığı
için daha memnun olacak ve tekrarlanan alış verişlerinde aynı firmanın ürünlerini satın alma
ihtimalleri de artacaktır.
Otomotiv sektöründe sunulan satış sonrası müşteri hizmetlerinin marka bağlılığı üzerindek i
etkisine yönelik yapılmış olan bu araştırma sonucunda elde edilen bulguları, bu sektörde daha önce
yapılmış benzer bir çalışma olmadığı için herhangi bir çalışma ile karşılaştırma yapma olanağı
bulunmamaktadır. Bu durum, çalışmanın hem özgünlüğünün, hem literatüre olan katkısını hem de
bu sektörde faaliyet gösteren firmaların marka bağlılığı yaratabilmesi için satış sonrası hizmetler in
ne denli etkili olduğunu kanıtlaması açısında oldukça önemli sonuçlar içermektedir.
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulguların diğer sektörlerde (beyaz eşya, mobilya, endüstriye l
ürünler) yapılan araştırma bulguları ile karşılaştırıldığında benzer sonuçlara ulaşıld ığı
görülmektedir. Örneğin; Çelik ve Bengül’ün 2008 yılında yapmış beyaz eşya sektörü üzerinde
yapmış oldukları araştırmada; satış sonrası hizmetler ve garantilerin, marka sadakati ve marka
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sadakatini belirleyen temel faktörler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğunu
belirtmişlerdir. Yavaş vd. 2014 yılında yapmış oldukları çalışmada, otomobil firmalarının sunduğu
satış sonrası müşteri hizmetlerinin; müşterilerin otomobil satın alma kriterleri arasında önemli bir
yere sahip olduğunu göstermiştir. İnal ve Toksarı’nın 2006 yılında Kayseri’de bulunan mobilya
sektöründeki firmaların pazarlama sorunlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirmiş olduklar ı
çalışmada“İşletmemizin satış sonrası hizmetleri yeterli düzeydedir” değişkeniyle bağımlı değişken
olan pazarlama problemleri arasında doğru yönlü ve güçlü bir ilişki tespit etmişlerdir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular perakende mağazacılık sektöründe yapılan çalışmanın
bulgularından farklılık göstermektedir. Selvi vd.’nin 2007 yılında Düzce ilinde perakende
mağazalar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada ise satış sonrası hizmetlerin hem mağazaya karşı
tutumu hem de mağazayı tekrar ziyaret etmeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlard ır.
Çalışmada bu durumun; söz konusu perakende mağazalarının satış sonrası hizmetlerinin yetersiz
olmasından kaynaklandığı belirtilmekte ve mağazaların müşteri sadakatini sağlayabilmeleri için
satış sonrası hizmetlerini etkinleştirip müşteri memnuniyetini sağlamaları gerektiği ifade
edilmektedir. Ortaya çıkan bu farklı sonuçlar satış sonrası müşteri hizmetlerinin sektörelbazda
müşteri tarafından farklı düzeylerde değerlendirildiği kanısını desteklemektedir.
Kalkan ve Yarımoğlu’nun 2016 yılında Vestel firmasının sunduğu satış sonrası müşteri
hizmetlerine yönelik müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL
yöntemini kullanarak yaptığı çalışmada ise, SERVQUAL skorları negatif çıktığı gözlemlenmiştir.
Bu sonuç; Vestel müşterilerinin Vestel Yetkili Servisinin sunmuş olduğu satış sonrası müşteri
hizmetleri ile ilgili hizmet kalitesi algılarının düşük olduğunu göstermiştir.Kalkan ve
Yarımoğlu’nun çalışmaları müşterilerin algıladığı hizmet kalitesinde satış sonrası müşteri
hizmetlerinin önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyması açısından önemlidir.
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Öz
Toplam faktör verimliliği, üretim sürecinde kullanılan tüm girdilerin etkinliğinin ve yoğunluğunun bir ölçüsü olarak
tarif edilebilir. Üretimin bilgi, inovasyon ve teknoloji düzeyini işaret eden toplam faktör verimliliğ i, ülkelerin
ekonomik büyüme hızlarını, refah düzeylerini ve küresel rekabet güçlerini belirleyen en önemli unsurlardan
birisidir.1991-2016 yılları arasını kapsayan bu çalışmada, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılarak, Türkiye’de
GSYH’deki büyümenin belirleyici girdilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Yapılan ekonometrik analiz sonucu elde
edilen bulgular, Türkiye’de büyüme hızının en önemli belirleyicisinin sermaye miktarındaki artış olduğunu ortaya
koymaktadır. Bununla birlikte, toplam faktör verimliliğ inin ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisi söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Toplam Faktör Verimliliğ i, Beşeri Sermaye
Jel Kodları: J2, O41, O47, O49

TOTAL FACTOR EFFICIENCY AS A DETERMINANT OF ECONOMIC GROWTH IN
TURKEY
Abstract
Total factor productivity can be described as a measure of the intensity and efficiency of all inputs used in the
production process. Total factor productivity which indicates the level of knowledge, innovation and technology of
production, is one of the most important factors determining the econ omic growth rates, prosperity levels and the
global competitiveness. In this study covering the years 1991-2016, it was aimed to measure of the decisive inputs to
growth in GDP in Turkey by using Cobb-Douglass production function. The findings obtained by the least squares
method analysis reveal that the most important determinant of the growth rate in Turkey is the increase in the amount
of capital in Turkey. At the same time, total factor productivity has a positive impact on economic growth.
KeyWords: EconomicGrowth, Total Factor Productivity, Human Capital
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Giriş
24 Ocak 1980 kararları ile birlikte Türkiye’de ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek dışa
açık büyüme stratejisi uygulamaya konulmuş ve ekonomik büyüme stratejisinde önemli değişiklik
yaşanmıştır. Bu yapısal dönüşüm ile birlikte verimlilik artışı sağlanarak ekonomik büyüme ve
rekabet gücünün artırılması ve böylelikle piyasa ekonomisinin kurumsallaşması amaçlanmıştır.
Bu amaca yönelik olarak özellikle kamunun altyapı yatırımlarına yönelmesi ve mali piyasalar ın
serbestleştirilmesi sağlanarak ekonominin dış rekabete açılması ile verimlilik ve sermaye
birikiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir (Saygılı, Cihan ve Yurtoğlu, 2002).
Türkiye ekonomisinin büyüme performansı incelendiğinde, özellikle 2000’li yıllara kadar büyüme
hızlarındaki oynaklığın yüksekliği dikkat çekmektedir. Söz konusu döneme kadar Türkiye’ nin
büyüme hızı “testere ağzı büyüme hızı” şeklinde nitelendirilebilir. Bununla beraber, 2001 yerel
ekonomi krizi sonrasında tek istisna dışında (2009 küresel krizi) Türkiye ekonomisinin büyüme
hızının oynaklığı nispeten azalmış, büyüme hızının pozitif yönlü seyri kalıcılık sağlamıştır.
Küresel düzeyde yorumlandığında ve kıyaslandığında, Türkiye’nin ciddi bir ekonomik büyüme
problemi bulunmamasına rağmen, büyümenin sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmaya kanalize
olması problemi söz konusudur. Bu sorun özellikle ekonomik büyümenin temel belirleyicis inin
teknolojik gelişme ve yapısal gelişmeler olmamasından ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
Türkiye ekonomisinin büyümesinde Toplam Faktör Verimliliği (TFV) artışı sınırlı ve yetersiz
düzeydedir.
Bu perspektifle yapılan bu çalışmada, öncelikle Türkiye ekonomisinin hasıla, büyüme ve
verimlilik göstergeleri ele alınmış ve yıllar itibariyle yorumlanmıştır. Daha sonraki bölümde,
verimlilik ve Toplam Faktör Verimliliği kavramsal çerçevede ele alınmıştır. Çalışmanın son
bölümünde ise ekonometrik çalışmayla, Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanıla rak,
Türkiye’de GSYH’deki büyümenin belirleyicilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
1. Türkiye Ekonomisine İlişkin Hâsıla, Büyüme ve Verimlilik Göstergeleri
Ekonomi politikası amaçları arasında olan yüksek ekonomik büyüme hızının yakalanması ve
bunun sürdürülebilir kılınması, potansiyel büyüme oranı %5,5-6 civarında olan Türkiye tarafında n
uzun yıllardır temel politika amacı olarak benimsenmektedir. Zira Türkiye ekonomisinde yüksek
büyüme hızı, günümüzde dahi cari açığın artması pahasına popülerliğini devam ettirmektedir.
Şekil 1’de Türkiye’nin 1961-2016 yılları arasındaki GSYH ve kişi başına GSYH büyüme hızlar ı
gösterilmiştir. Buna göre, özellikle 2010 yılına kadar Türkiye ekonomisinin büyüme hızının
oldukça oynak olduğu görülmektedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere, söz konusu dönemde Türkiye,
özellikle küresel ve/veya yerel ekonomik ve/veya siyasi krizlerin olduğu yıllarda ekonomik
küçülme yaşamıştır. Bununla birlikte, 2009 yılı sonrasında oynak da olsa Türkiye ekonomis i
büyüme amacını gerçekleştirmektedir. Buna ilaveten, 2017 yılı büyüme hızının %7,4 olması
(TÜİK, 2018), Türkiye ekonomisinin küresel bağlamda pozitif yönde ayrışmasına neden olan
önemli bir faktör olmuştur.
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Şekil 1: Ekonomik Büyüme Hızı (Türkiye, 1961-2015)
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Kaynak:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-developmen t-indicato rs verileri
kullanılarak yazarlar tarafından çizilmiştir.

Türkiye ekonomisi büyürken yıllar itibariyle kişi başına GSYH de yükselmiştir. Şekil 2’de
görüldüğü üzere, son yıllarda KBGSYH ($) 10 bin dolar civarında gerçekleşmiştir. Satın alma
gücü paritesiyle hesaplandığında, kişi başına gelir rakamı 25 bin dolar civarındadır (World Bank,
2018). Bununla birlikte, temel refah göstergesi olarak kabul edilen kişi başına gelir rakamının son
10 yıl 10 bin dolar civarında yatay bir seyir izlemesi, Türkiye ekonomisi için orta gelir tuzağı
sorununu gündeme getirmektedir.
Şekil 2: Kişi Başına GSYH (Türkiye, USD)
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Kaynak: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?sou rce=world-d evelopment-indica tors verileri
kullanılarak yazarlar tarafından çizilmiştir.

Gerek az gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kalifiye iş gücü oranının yükseltilmesi ve
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması konusu, orta gelir tuzağının aşılmasının ön koşulu olarak
kabul edilmektedir (Saygılıoğlu, 2018). Gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge harcamalarının GSYH
içerisindeki payının yüksekliği, ileri teknoloji ürünlerinin üretimindeki artış, yine bu ürünler in
ihracatındaki devamlı yükseliş anlamına gelmektedir. Bunun sonucunda da söz konusu ülkeler
kalifiye iş gücüne dayalı bilgi faktörü, Ar-Ge ve yenilik yapılmasındaki katkısı nedeniyle daha
yüksek bir katma değer yaratmakta ve küresel rekabet avantajı elde etmektedir.
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Türkiye’nin ileri teknoloji ürün ihracatının ve bilgi iletişim ürünleri ihracatının toplam ihracat
içindeki oranı incelendiğinde (Şekil 3), her ikisinin de payının %2-3 civarında olduğu
görülmektedir (World Bank, 2018). Oranın nispi düşüklüğü, Türkiye ekonomisinin büyüme
hızının sürdürülebilirliği ve küresel rekabet avantajına dönüştürülmesi bağlamında önemli bir
handikap olarak ortaya çıkmaktadır.
Şekil 3: Katma Değeri Yüksek Ürün İhracat Payı
(Türkiye, %)
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Kaynak:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world -development-indicators
kullanılarak yazarlar tarafından çizilmiştir.

verileri

Hem eğitim hem de sağlık, ekonomi, teknoloji vb. birçok alanda ülkelerin kalkınmışlığını gösteren
en önemli küresel göstergelerden birisi “Küresel Rekabet Gücü Endeksi” dir. Söz konusu endekse
göre (Şekil 4), Türkiye’nin küresel rekabet gücü sırası 43 ile 55 arasında değişmektedir (WEF,
2017). Bununla birlikte, “emek piyasalarının etkinliği” alt başlığında Türkiye’nin küresel
bağlamda 127. sırada yer alması, emeğin verimliliğinin nispi olarak düşük olduğunu
göstermektedir. Bu bağlamda, konu “toplam faktör verimliliği” bazında ele alınacak olursa,
Türkiye’deki emeğin verimliliğinin nispi olarak yetersiz olması ekonomik büyüme açısında n
olumsuz bir gösterge olarak kabul edilebilir.
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Kaynak: The Global Competitiveness Report 2017–2018, p.292. verileri kullanılarak yazarlar tarafından çizilmiştir.

Türkiye’de emek piyasaların etkinliğinin nispi düşüklüğü emek verimliliği büyüme hızında da
kendisini göstermektedir. Zira Şekil 5 incelendiğinde, gerek çalışan kişi başına gerekse çalışıla n
saat başına emek verimliliğinin büyüme hızının düşük olduğu görülmektedir. 1971-2017 yıllar ının
ortalaması dikkate alındında, Türkiye’de çalışan kişi başına emek verimliliği büyüme hızı %2,92,
çalışılan saat başına emek verimliliği büyüme hızı %3,21’dir. Bununla birlikte, bazı yıllarda söz
konusu veriler negatif eğilim göstermektedir (TED, 2018).
Şekil 5: Emek Verimliliği Büyüme Hızı (Türkiye, 1971-2017, %)
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Kaynak: https://www.conference-board.o rgverileri kullanılarak yazarlar tarafından çizilmiştir.

Türkiye’de çıktı düzeyi kişi ve saat başına ele alındığında (satın alma gücü paritesine göre), her
iki verinin de 1970-2017 yılları itibariyle artış eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 6). Çalışan
kişi başına çıktı düzeyi yıllar itibariyle 20.000 $’dan 60.000 $’a, çalışılan saat başına çıktı düzeyi
de 9 $’dan 41 $’a kadar yükselmiştir (TED, 2018).
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Şekil 6: Kişi ve Saat Başına Çıktı Düzeyi
(Türkiye, 1970-2017, Satın Alma Gücü Paritesine Göre, $)
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Şekil 7 Türkiye’nin 1951-2016 yılları arasında toplam faktör verimliliği (TFV) büyüme hızı ile
istihdam büyüme hızını göstermektedir. Her iki değişkenin de bazı yıllardaki büyüme hızlar ı
negatif olmakla birlikte yıllara göre oynak bir seyir izlediği görülmektedir. Özellikle TFV büyüme
hızının seyrinin istikrarsızlığı, Türkiye’nin ekonomik büyüme hızının da istikrarsızlığı ile
örtüşmektedir. Bununla birlikte, ortalama değer dikkate alındığında, TFV büyüme hızı %1,9,
istihdam büyüme hızı %1,5’dir (TED, 2018).
Şekil 7: Toplam Faktör Verimliliği ve İstihdam Büyüme Hızı (Türkiye, 1951-2016, %)
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Kaynak: https://www.conference-board.org verileri kullanılarak yazarlar tarafından çizilmiştir.
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2. Ekonomik Büyümenin Temel Belirleyicileri
Genel kabul görmüş bir tanım olmasa da, teorisyenlerin çoğu ekonomik kalkınmayı ekonomik ve
sosyal alandaki niceliksel ve özellikle niteliksel değişimler yaratan bir süreç olarak düşünmekted ir.
Bu da ulusal ekonominin kümülatif olarak ve kalıcı bir şekilde üretim ve refah artışı
gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Buna karşın, ekonomik büyüme, sınırlı bir anlamda, kişi
başına düşen milli gelirin artmasıdır ve özellikle niceliksel bir gelişme olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ekonomik büyüme, makroekonomik göstergelerle birlikte ulusal ekonominin
ölçeğinin genişlemesi, özellikle de ülkede kişi başına GSYH’nin artması anlamına gelmekted ir.
Reel anlamda ekonomik büyüme rakamı pozitif, sıfır veya negatif olabilir. Ekonomik büyümenin
pozitif olması, yıllık GSYH artış oranının nüfus artış hızının üzerinde olduğunu ifade etmektedir.
Yıllık GSYH artış oranının nüfus artış hızına eşit olması durumunda reel anlamda sıfır ekonomik
büyüme söz konusudur. Bununla birlikte, söz konusu yıl nüfus artış hızının GSYH artış hızında n
büyük olması durumunda negatif ekonomik büyüme mevcuttur (Haller, 2012, s. 66).
Gerek Solow modeli gerekse içsel büyüme modelleri kişi başına çıktının (işçi başına hasıla)
sermaye birikimi ve teknoloji düzeyi gibi iki temel belirleyicisi olduğunu vurgulamaktadır. Buna
göre, bir ülkede fiziksel ve beşeri sermaye birikim hızı ve teknolojik ilerleme hızı ne kadar yüksek
ise kişi başına çıktı düzeyi de o kadar yüksek olmaktadır (Ünsal, 2007, s. 286). Bu bağlamda,
ülkelerin yoksulluğunun temel nedenleri de vurgulanmış olmaktadır. Zira, sermaye birikim hızı ve
teknolojik gelişme hızı yetersiz olan ülkelerin kişi başına çıktı düzeylerinin de yetersiz olması
kaçınılmazdır. Haliyle, söz konusu ülkelerin ekonomik büyüme hızlarının da düşük olacağı
aşikârdır.
Bununla birlikte, iktisadi analizlerde ülkelerin ekonomik büyümesine etki eden kaynaklar
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır (Yeldan, 2011, s. 135-136; Karakayalı, 2013, s. 48):





Toplam sermaye stokundaki büyüme
Emek arzındaki büyüme
Teknolojik ilerleme
Doğal kaynaklar

Literatürde büyümenin temel belirleyicileri olan emek, sermaye ve teknoloji dışında, ekonomik
büyümeyi belirleyen diğer faktörler olarak;







Coğrafya
Ticaret-entegrasyon
Kurumlar
Sosyo-Kültürel faktörler
Politik faktörler
Ahlaki faktörler

gösterilmektedir (Karakayalı, 2013, s. 54-57; Ünsal, 2007, s. 287).
Ülkeler arasında gelir ve büyüme farklılığının en önemli sebeplerinden biri ülkelerin sahip
oldukları coğrafyada sahip olunan doğal kaynaklardır. İşgücü başına sermaye faktörü de ülkeler
arasında gelir farklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak ifade edilmektedir.
Ülkelerde ekonomik büyümenin gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği için uygun bir teşvik
sisteminin bulunması gerekmektedir. Bu bağlamda, teşviklerin yaratılması için aşağıdaki üç
kurumun ortaya çıkması gerekmektedir (Parasız, 1997, s. 4-5):




Piyasalar
Mülkiyet hakları
Parasal değişim
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Piyasalar, alıcıların ve satıcıların bilgilenmesini ve birbiriyle iş yapmalarını sağlar. Piyasa fiyatlar ı
alıcı ve satıcılara arz ve talep ettikleri miktarları ayarlamaları için sinyal gönderir. Piyasalar
insanların uzmanlaşmalarını, ticaret yapmalarını, tasarruf ve yatırım davranışlarını belirler.
Bununla beraber, piyasaların etkin bir biçimde işlemesi için mülkiyet haklarına ve parasal
değişime gerek duyulmaktadır. Mülkiyet hakları, mülkiyetin sahipliğini, kullanımını, üretim
faktörlerinin istihdam edilmesini sağlayan sosyal düzenlemelerdir.
3. Toplam Faktör Verimliliği: Kavramsal Analiz
Verimlilik, genellikle çıktının girdiye oranı olarak tanımlanmakta (Nadiri, 1970, s. 1138) ve bu
bağlamda emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin belli bir seviyede üretim yapmak için bir
ekonomide ne kadar etkili bir şekilde kullanıldığını ölçmektedir. Verimlilik, ekonomik büyüme ve
rekabetin ana kaynağı olarak düşünülmekte ve bu nedenle birçok uluslararası karşılaştırma ve ülke
ekonomik performans değerlendirmesi için temel istatistiksel bilgi olarak kabul edilmekted ir.
Verimlilik artışı toplam üretimdeki büyüme ile toplam girdideki büyüme arasındaki fark olan
“artık” olarak ifade edilmektedir (Krugman, 1994).
Büyüme muhasebesine göre, büyümedeki değişimin kaynağı sermaye birikimi ve emek
girdisindeki değişimlerdir. Ancak çıktıdaki değişmenin bu faktörler tarafından açıklanma ya n
kısmı artık olarak adlandırılmakta ve bu da verimlilik düzeyini ya da teknolojik gelişme düzeyini
göstermektedir. Bununla birlikte, çıktı artışındaki açıklanamayan unsur (belirsizlik) aslında
Toplam Faktör Verimliliğidir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki, TFV’deki büyüme oranı (artık)
sadece teknolojideki değişimi temsil etmez (Baier, 2006, s. 27) ve salt teknolojik değişikliğin bir
göstergesi olarak kullanılmamalıdır (Ateş, 2012, s. 1). Bu artık siyasi karışıklığın, dış şokların,
hükümet politikalarında değişikliklerin, siyasi rejimin, mülkiyet haklarının, kurumsa l
değişikliklerin, eğitim-sağlık düzenlemelerinin ve ölçüm hatasının etkilerini de içermekted ir
(Bosworth, 2003).
Toplam Faktör Verimliliği (TFV) ülkelerin geçmiş ve potansiyel ekonomik performans ının
değerlendirilmesi bağlamında önem arz etmektedir. Bununla birlikte, iki sebepten dolayı TFV’nin
ölçülebilmesi ve yorumlanabilmesi sıkıntılıdır. Öncelikle varsayımlardaki önemsenme ye n
farklılıklar TFV büyümesinin yanlış bir şekilde tahmin edilmesine yol açabilmektedir. Bununla
beraber, daha önce belirtildiği üzere, TFV büyümesinin tamamen teknik değişimden başka
faktörleri yansıttığı durumlarda; ekonomik performansın sağlıklı bir şekilde değerlendirilmes i
güçleşir (Ghosh and Kraay, 2000, s. 1).
TFV, ülkelerin ekonomik büyüme performanslarının değerlendirilmesinde önemli tartışma
konularından biridir ve ülkeler arasında gelir farklılığını belirleyen en önemli etkenlerdend ir
(Prescott, 1997). Solow (1957) büyüme modelinden itibaren, üretim faktörlerinin ve teknolojinin
üretime katkısını ölçmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Özellikle Klenow and Rodrigue zClare (1997)’den itibaren bu metodoloji çok sayıda analizde kullanılmıştır. Neoklasik büyüme
teorileri 1980’li yıllara kadar geçerli iken, 1980’li yıllardan itibaren Neoklasik yaklaşım yerini
içsel büyüme teorilerine bırakmıştır. Neoklasik büyüme teorileri azalan getiri ve teknolojinin
dışsal olduğunu varsaymaktadır. Bu yaklaşım yakınsama analizine bağlı olarak uzun dönemde
sermeye faktörünün marjinal verimliliğinin farklılığına bağlı olarak tüm ülkelerin kişi başına
düşen gelirlerinin birbirlerine yaklaşacağını öngörmektedir. İçsel büyüme teorilerinde özellik le
Neoklasik teoride teknolojinin dışsal olduğu varsayımı eleştirilmekte ve teknolojik değişme içsel
bir değişken olarak varsayılmaktadır. İçsel büyüme teorilerinde büyümede sürekliliği sağlayacak
asıl itici gücün AR-GE faaliyetleri olduğu ifade edilmektedir. Nitelikli emeğin istihda m
edilmesiyle ortaya çıkacak bilgi büyümenin asıl kaynağını oluşturmaktadır. Bu bağlamda büyüme
teorilerinde nitelikli büyüme beşeri sermaye olarak kabul edilmektedir (Özcan, 2011).
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Emek ve sermayenin üretim (hâsıla) üzerindeki etkisini göstermek amacıyla çeşitli verimlilik
endeksleri ortaya atılmıştır. Bu bağlamda, sözü edilen endeksler kısmi endeksler ve toplam
verimlilik endeksi şeklinde iki biçimde gösterilebilir (Nadiri, 1970, s. 1138):


Kısmi endeksler basit bir biçimde gösterilecek olursa, emek ve sermayenin ortalama ürünü
şeklinde ifade edilebilir. Yani:
APL = Y/L ; APK = Y/K



(1)

Toplam Faktör Verimliliği ise teknik gelişme endeksi şeklinde ifade edilebilir. Diğer bir
ifadeyle TFV, her birim emek ve sermayenin birleşmesiyle elde edilen çıktıdır.
A = Y / (aL + bK)

(2)

Y: Toplam çıktı düzeyi
L: Emek miktarı
K: Sermaye miktarı
a: Çıktının emek esnekliği
b: Çıktının sermaye esnekliği
Geleneksel olarak, büyüme muhasebesi Neoklasik toplam üretim fonksiyonu ile başlamıştır. Bu
fonksiyon tüm üretim faktörlerinin artan ve azalan marjinal verimliliklerine göre toplam üretime
katkılarını da ölçmekte ve ölçeğe göre sabit verim koşullarını varsaymaktadır. Neoklasik üretim
fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir:
Yt= F (Kt, htLt, Zt)

(3)

burada Y toplam çıktıyı, K fiziksel sermayeyi, L niteliksiz emeği, h insan sermayesini,
ve Z bir Toplam Faktör Verimliliği endeksini göstermektedir. Bu fonksiyonda Z, Neoklasik
yaklaşımda karşılığı ödenmeyen bir başka üretim faktörü olarak yorumlanabilir. Geleneksel
ayrışma şu şekilde yazılabilir:
lnYt= αtΔlnKt+ (1 – αt)ΔlnhtLt+ lnZt

(4)

Bu denklemde α parametresi tam rekabet ve kâr maksimizasyonu varsayımı altında sermaye
faktörünün sermaye faktörü maliyetinin toplam gelir içindeki maliyetini vermektedir. Eşitlik te
eğer işgücü faktörü beşeri sermaye faktörü için düzeltilmemişse, bu durumda Z değişkeni beşeri
sermayedeki değişimi de içerecektir (Fuentes and Morales, 2011). Fuentes ve Morales (2011)’e
göre Toplam Faktör Verimliliği teknolojik gelişme ile birlikte, maliyet düşürme veya verimlilik
artışı gibi etkenleri, dışsallıkları ve artan verimleri de içermektedir.
4. Literatür Taraması
Baier, Dwyer ve Tamura (2006) tarafından yapılan çalışmada 145 ülkede (23’ünün verisi yüz yılı
aşkın) TFV büyümesinin işçi başına çıktı büyümesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlar, söz konusu ülkelerde işçi başına çıktı büyümesinin yalnızca %14’ünün TFV artışı ile
açıklandığını göstermektedir (Baier vd., 2006, s. 23-49).
Miller ve Upadhyay (2002) tarafından yapılan çalışmada, 1960-1989 yıllarına ilişkin 83 adet
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede işçi başına reel GSYH ve TFV arasındaki yakınsama analiz
edilmiştir. Beta ve sigma yakınsama analizleriyle elde edilen sonuçlar az gelişmiş ve gelişmek te
olan ülkelerde söz konusu yakınsamanın gelişmiş ülkelere göre daha yüksek derecede olduğunu
göstermiştir (Miller and Upadhyay, 2002, s. 267-286).
Maudosa, Pastora ve Serranoa (1999) tarafından yapılan çalışmada, OECD ülkelerinde TFV
üzerinde beşeri sermayenin önemi üzerinde durulmuştur. Malmquist verimlilik endeksi
kullanılarak OECD ülkelerinin verimlilik artışları analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, OECD
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ülkelerinde TFV'nin büyümesinin ölçülmesinde insan sermayesinin önemi özellikle vurgulamıştır.
Ayrıca, teknik ilerlemeyle birlikte verimliliğin de önemi açık bir şekilde ortaya çıkmıştır (Maudosa
vd., 1999, s. 39-44).
Miller ve Upadhyay (2000) tarafından yapılan çalışmada gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde dış
açıklık, ticaret yönelimi ve beşeri sermayenin TFV üzerine etkisi analiz edilmiştir. Dışa yönelik
ülkelerde, dış açıklığı yüksek ülkelerde ve beşeri sermayeye önem veren ülkelerde TFV pozitif
oranda etkilenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu pozitif etki gelir düzeyi nispi olarak düşük
olan ülkeler için daha yüksek orandadır (Miller and Upadhyay, 2000, s. 399-423).
Isik ve Hassan (2003) tarafından yapılan çalışmada 1981-1990 döneminde Türkiye'deki finans
piyasalarının deregülasyonu sırasında Türk ticari bankalarının verimlilik artışı, verimlilik değişimi
ve teknik ilerleme Malmquist TFV verimlilik değişim endeksi kullanılarak incelenmiştir. Elde
edilen sonuçlar, söz konusu dönemde Türk bankalarının (kamu ve özel) deregülasyon sürecinde
TFV’lerini artırdıklarını ve performans açıklarını kapattıklarını ortaya koymaktadır (Isik and
Hassan, 2003, s. 66-71).
Klenow ve Rodriguez-Clare (1997) tarafından yapılan çalışmada, verim endeksi ile (toplam faktör
verimliliği) beşeri sermayenin toplam çıktı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar,
beşeri sermayenin toplam çıktıyı pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç ülkelerarası gelir
farklılığının açıklanmasında okullaşma düzeyinin önemini göstermektedir. Bu nedenle,
ekonomide okullaşma düzeyindeki yüksek büyümenin, teknolojinin benimsenmesi üzerindek i
etkisi sayesinde büyümeyi güçlü bir şekilde artırabileceği düşünülmektedir (Klenow and
Rodriguez-Clare, 1997). Bununla birlikte, De la Escosura ve Rosés (2009), İspanya’nın 1850-2000
dönemine ilişkin uzun vadeli büyümenin kaynakları, Jorgenson tipi büyüme muhasebesi analizini
kullanarak araştırmıştır. Çalışmada ekonomik büyüme hızlarındaki artışın, TFV'deki artışlar la
yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları İspanya’nın ekonomik büyümesinin üç
aşamadan geçtiğini ortaya koymaktadır. 1950'den önceki yüzyıl, faktör birikiminin yol açtığı
yavaş büyüme ile karakterize edilmektedir. TFV’deki iyileştirmeler altın çağ olarak ifade edilen
dönemde ekonomik büyümeyi hızlandırmış ve demokrasi yıllarına geçiş dönemindek i
yavaşlamayı hafifletmiştir (1975-86). Üçüncü aşama olarak ifade edilen Avrupa Birliği
üyeliğinden bu yana ise İspanya'da dramatik bir üretkenlik yavaşlaması yaşandığı gözlemlenmiştir
(De la Escosura and Rosés, 2009). Vergil ve Abasız (2008) 1968 -2006 dönemine ilişk in
Türkiye’de TFV’nin büyüme üzerindeki etkisini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar, ekonomik
büyümenin %30’luk bir kısmının TFV’deki artışlardan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bunun
yanı sıra büyüme üzerinde sermaye faktörü diğer üretim faktörlerine kıyasla daha fazla etki
yapmaktadır (Vergil ve Abasız, 2008). Ismihan ve Metin-Ozcan, (2009) çalışmalarında 1960-2004
dönemine ilişkin Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynaklarını büyüme muhasebesi yöntemi ve
kointegrasyon yöntemi kullanarak araştırmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuca göre TFV
ve sermaye stoku büyüme üzerinde daha fazla etki yapmaktadır. Bununla birlikte, TFV değişkeni
yapısal kırılmalara, makroekonomik dengesizliklere ve politik faktörlere bağlı olarak önemli
ölçüde değişiklik göstermiştir. Araştırma 1960’lı yıllarda TFV’nin büyümeye katkısının 1960’lı
yıllarda %31,5; 1970’li yıllarda -%61; 1980’li yıllarda %48,2; 1990’lı yıllarda ise -%1.4 olduğunu
ortaya koymaktadır (Ismihan ve Metin-Ozcan, 2009).
Deliktaş (2002) tarafından yapılan çalışmada Veri Zarflama Yöntemi kullanılarak 1990-2000
dönemi için Türkiye’de özel sektör imalat sanayinin performans analizi; illerin sektörel bazda
teknik etkinlik ve toplam faktör verimliliği ve bileşenlerindeki değişmelerin ölçümü esas alınarak
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda teknik etkinlikte en fazla ilerleme kaydeden illerin %28’inin
Marmara, %28’inin Ege ve %28’inin Akdeniz Bölgesinde yer aldığı belirlenirken, en yüksek
teknolojik ilerleme sağlayan illerin %38’i Marmara Bölgesi ve %25’i Akdeniz Bölgesinde olduğu
ortaya konmuştur. TFV’de en yüksek büyüme oranı sağlayan illerin %38’i Marmara Bölgesi, %
25’i Ege Bölgesi ve geri kalanı da Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi illeri olduğu bulunmuş tur
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(Deliktaş, 2002). Lorcu (2010)’da, 2003-2007 dönemini kapsayan analizinde İstanbul Sanayi
Odasının (İSO) her yıl açıkladığı 500 büyük firma içinde yer alan otomotiv ve yan sanayi
firmalarının toplam faktör verimliliklerini Malmquist TFV endeksi ile hesaplamıştır. Araştırma
bulgularına göre 2003–2004 TFV’deki artışın en yüksek olduğu (%10,5) dönem iken, TFV’de en
büyük kaybın (%2) yaşandığı dönem 2005–2006’dır. Tüm dönem ortalamaları göz önüne
alındığında, TFV’de %1,7’lık bir gelişme yaşandığı ortaya konmuş ve bu gelişmenin teknik
etkinlikteki artıştan kaynaklandığı ifade edilmiştir (Lorcu, 2010). Korkmaz (2010) tarafında n
yapılan araştırmada ise,1990‐2008 dönemleri arasında Türkiye için AR‐GE harcamaları ve
ekonomik büyüme arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ile yıllık veriler kullanıla rak
araştırılmıştır. Çalışmada AR‐GE ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ilişkinin olduğu ve
iki değişkenin uzun dönemde birbirlerini etkiledikleri sonucuna varılmıştır (Korkmaz, 2010).
Açıkgöz ve Çatalbaş (2010) da Türkiye ekonomisinde 1968-2006 döneminde büyümenin
kaynaklarını geleneksel büyüme muhasebesi çerçevesinde parametrik olmayan regresyon analizi
ile tahmin etmiş ve 1968-2006 döneminde Türkiye ekonomisinde ölçeğe göre azalan getirinin söz
konusu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sonuçlar 1980 öncesi dönemde büyümenin kaynağının
sermaye birikimi, 1980 sonrası dönemde 1991-1995 yılları dışında TFV büyümesi olduğunu
ortaya koymaktadır. 1991-95 döneminde ise büyümeye en önemli katkının işgücü büyümes inin
yaptığı gözlenmiştir (Açıkgöz ve Çatalbaş, 2010). Altıok ve Tuncer (2013), 1980-2008 dönemi
için Türkiye imalat sanayinde yapısal değişimin emek üretkenlik artışlarına katkılarını
incelemiştir. Klasik pay kayması analizi yapılan araştırmanın bulgularına göre, yapısal değişimin
1981-1990 ve 1991-2000 dönemlerindeki üretkenlik artışlarını açıklamadığı görülmekted ir.
Bunun yanı sıra 2003-2008 dönemi için yapısal değişimin etkisinin pozitif olduğu ortaya
koyulmuştur (Altıok ve Tuncer, 2013). Altug, Filiztekin ve Pamuk (2008) 1880-2005 dönemi için
Türkiye’de ekonomik büyümenin kaynaklarını analiz ettikleri araştırmasında, Türkiye’nin bu
dönem için kurumsal çevresini değiştirmeyi, nüfusta eğitim seviyesini yükseltmeyi ve önemli
miktarda fiziksel sermaye toplamayı başardığını ortaya koymuştur. Tüm bu faktörlerin hepsi
ekonomik büyümeye katkıda bulunmakta; bununla beraber, söz konusu performans çeşitli
noktalarda yüksek performans gösteren ülkelerden ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra, nispeten düşük
düzeyde olan beşeri sermaye ve kısa vadede etkili makroekonomik politika oluştur ma
eksikliğinden kaynaklanan sorunların Türkiye’nin ekonomik performansı üzerinde etkili olduğu
ortaya konulmuştur (Altug vd., 2008).
Çalışma, ekonomik büyümenin kaynaklarının belirlenmesi ve toplam faktör verimliliği ile
ilişkilendirilmesi açısından, yapılan analiz ve elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, özgün bir
nitelik taşımaktadır.
5. Model ve Veri Seti
Modelde Cobb-Douglas üretim fonksiyonu kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler in
birim kök testi analizleri Genişletilmiş Dickey ve Fuller (1981) testi ve Phillips Perron (PP) testi
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Durağanlık analizi sonuçlarına istinaden regresyon analizi ve
eşbütünleşme analizi yapılmıştır.
Cobb-Douglas üretim fonksiyonu eşitlik (5) teki gibi ifade edilmektedir (Cobb and Douglas,
1928):
Y= A K αLβ

A>0, α>0 ve β>0;

(5)

A, α ve β fonksiyonun parametrelerdir. A teknoloji/toplam faktör verimliliği/etkinlik katsayısıd ır.
α ve β katsayıları ise sermaye ve emeğin üretimdeki paylarını ve emeğin ve sermayenin çıktı
esnekliklerini vermektedir. α + β =1 ölçeğe göre sabit getiri, α + β >1 ölçeğe göre artan getiri, α +
β <1 ise ölçeğe göre azalan getiri durumunu ifade etmektedir (Işık ve Acar, 2006).
eşitlik (5) te verilen fonksiyonu doğrusal hale getirmek için logaritması alınmaktadır:
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lnY= A+ αlnK+ βlnL

(6)

A= lnY- αlnK- βlnL

(7)

(6) numaralı üretim denklemi büyüme cinsinden yazılmak istenirse;
𝛥𝑌
𝑌

=

𝛥𝐴
𝐴

+𝛼

𝛥𝐾
𝐾

+𝛽

𝛥𝐿

(8)

𝐿

(8) numaralı denklem ekonomik büyüme denklemini vermektedir. Bu denklemde toplam faktör
verimliliğindeki değişme şöyle ifade edilir:
𝛥𝐴
𝐴

=

𝛥𝑌
𝑌

−𝛼

𝛥𝐾
𝐾

−𝛽

𝛥𝐿

(9)

𝐿

(9) numaralı denklem Solow artığını vermekte olup, işgücü ve sermaye artışı dışında büyümenin
ne kadarının teknolojik değişme tarafından belirlendiğini ifade etmektedir (Kim and Lim, 2004).
Çalışmada (8) numaralı denklem tahmin edilerek büyüme modeli elde edilmektedir. Bu çalışma da,
Türkiye'nin 1991-2016 dönemini kapsayan yıllık veriler kullanılarak model tahmini yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankası’nın World Development Indicators elektronik veri
dağıtım sisteminden elde edilmiştir.
Bir zaman serisinin durağan olup olmadığını incelemede yaygın olarak kullanılan yöntemle rde n
biri Dickey-Fuller (1979-1981) tarafından geliştirilen Dickey-Fuller birim kök testidir (Dickey and
Fuller, 1979). Dickey‐Fuller testi modelin otokorelasyon durumunu içermemesi nedeniyle
eleştirilmiştir. Bu sebeple modele değişkenin gecikmeli değerlerinin eklenmesiyle Dickey‐Fuller
testi geliştirilerek Genişletilmiş Dickey ve Fuller (1981) testi olarak sunulmuştur (Tuna ve Öztürk,
2016); (Ozcan, 2015):
ΔYt = αYt-1 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 ∆ 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑖

(10)

ΔYt = α0 + αYt-1 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 ∆ 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑖

(11)

ΔYt = α0 + α2 trend + αYt-1 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 ∆ 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑖

(12)

Phillips Perron (PP) testi ise DF ve ADF testlerine göre ortaya koyduğu varsayımlar açısında n
daha esnek bir yapı ortaya koymaktadır (Phillips and Perron, 1988). PP (1998) testinde hata
terimlerinin zayıf bağımlılığı ve heterojen dağılımı kabul edilerek, DF testinin bağımsızlık ve
homojenite varsayımları terk edilmiştir (Altun, 2017):
Yt =a0 + a1 yt-1 + ut

(13)

Yt =a0 + a1 yt-1 + a2 (t-T/2) + ut

(14)

Bu regresyonda T gözlem sayısını, ut hata terimlerinin dağılımını göstermektedir. Bu hata
teriminin beklenen ortalaması 0’a eşit olmaktadır.
Analizde yer alan değişkenler aşağıda gösterilmektedir:
LNGDP: Türkiye’nin Dolar bazında GSYH’sinin doğal logaritması,
A: Toplam faktör verimliliği,
LNCAP: Sermaye faktörü stokunun doğal logaritması,
LNLAB: İşgücü sayısının doğal logaritması,
LNGDPDEG: Türkiye’nin Dolar bazında GSYH’sinin doğal logaritmasının değişimi,
ADEG: Toplam faktör verimliliğindeki değişim,
LNCAPDEG: Sermaye faktörü stokunun doğal logaritmasının değişimi,
LNLABDEG: İşgücü sayısının doğal logaritmasının değişimi.
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Tablo 1’de değişkenlerin ADF ve PP birim kök testlerine göre durağanlık analizi sonuçlar ı
gösterilmiştir.
Tablo 1: Değişkenlerin Durağanlık Analizi
Değişkenler
Düzey-Sabit

LNGDP
A
LNCAP
LNLAB
LNGDPDEG
ADEG
LNCAPDEG
LNLABDEG
DüzeyLNGDP
Sabit+Trend
A
LNCAP
LNLAB
LNGDPDEG
ADEG
LNCAPDEG
LNLABDEG
Birinci Fark- D(LNGDP)
Sabit
D(A)
D(LNCAP)
D(LNLAB)
Birinci Fark- D(LNGDP)
Sabit+Trend
D(A)
D(LNCAP)
D(LNLAB)

ADF

PP

0.54
-1.23
-0.33
1.71
-5.11*
-5.05*
-5.59*
-5.01*
-2.16
-2.28
-2.55
-0.42
-5.07*
-4.98*
-5.49*
-6.01*
-5.07*
-5.06*
-5.55*
-2.17
4.38**
-4.99*
-5.46*
-5.99*

0.58
-1.25
-0.25
2.25
-5.11*
-5.05*
-5.59*
-5.01*
-2.23
-2.34
-2.58
-0.17
-5.07*
-4.98*
-5.49*
-6.01*
-5.07*
-5.06*
-5.55*
-4.96*
-5.06*
-4.99*
-5.46*
-5.99*

Not: * değerleri %1 anlam seviyesinde serilerin durağanlıklarını göstermektedir. Optimal gecikme uzunluğu ADF
için Schwarz bilgi kriterine göre, PP için Bartlett Kernel Newey-West Bandwidth kriterine göre belirlenmiştir.

6. Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın bulguları aşağıda verilmektedir. Durağanlık testi sonuçlarından göründüğü gibi, (8)
numaralı büyüme denkleminde ifade edilen değişkenlerin tümü düzey halinde durağandır. Böyle
bir durumda eşbütünleşme analizine ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü I (0) değişkenlerinin lineer
bir kombinasyonunun eşbütünleşme ilişkisi olarak adlandırılabileceği kabul edilmekted ir
(Lutkepohl, 2004). En Küçük Kareler Yöntemiyle tahmin edilen sonuçlar Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2: Regresyon Analizi Sonuçları (Bağımlı Değişken: Ekonomik Büyüme)
Türkiye
Uzun Dönem

Sabit
0.000**

Adeg
0.039**

lncap_deg
0.427*

lnlab_deg
0.194**

R-squared
0.938

Prob(F Stat.)
0.000

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Türkiye’de ekonomik büyümeyi beklendiği gibi en fazla sermaye
faktöründe meydana gelen değişmeler etkilemektedir (katsayının büyüklüğü 0.427). Azalan
verimler yasası dolayısıyla Türkiye’de sermaye faktörünün emek faktörü ile kıyaslandığında nispi
olarak daha az olması sermaye faktörünün marjinal verimini artırmaktadır. Emek faktöründek i
meydana gelen %1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi % 0.194 birim artırdığı görülmekted ir.
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Toplam Faktör Verimliliğinin (TFV) ekonomik büyümeye katkısı ise % 0.039’dur. Geleneksel
olarak TFV’nin büyüme üzerinde etki yapan teknolojik gelişmeyi yansıttığı kabul edilmekted ir.
Fakat genel olarak TFV büyüme üzerinde etki yapan üretim faktörleri dışında kalan her türlü etkiyi
(ölçek ekonomisi, dışsallıklar, politik istikrarsızlık, savaş, makroekonomik politika ve yapısal
değişimler, ekonomide etkinliği etkileyen diğer faktörler ve ölçüm hataları) yansıtmaktad ır
(Serdaroğlu, 2013).
(6) numaralı denklemde ise doğrusal Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yer almaktadır. Durağanlık
testi sonuçlarından göründüğü gibi, (6) numaralı üretim denkleminde ifade edilen değişkenler in
tümü 1. farkta durağandır, yani tüm değişkenler I(1) özelliği göstermektedirler. Bu sebeple Engle Granger (1987) eşbütünleşme analizi çerçevesinde uzun dönem ve kısa dönem analizler i
yapılmaktadır. (6) numaralı denklemin analiz sonuçları Tablo 3 ve 4’de yer almaktadır.
Tablo 3: Türkiye’nin Cobb Douglas Üretim Fonksiyonu (Uzun Dönem)
Bağımlı Değişken: Sabit
LnBüyüme

A

lncap

lnlab

Uzun Dönem

0.324***

0.696***

0.431***

-0.667

R-squared

Prob(F Stat.)

0.999

0.000

Tablo 4: Türkiye’nin Cobb Douglas Üretim Fonksiyonu (Kısa Dönem)
Türkiye
Kısa Dönem

Sabit

A

lncap

lnlab

Resid(-1)

0.008**

0.209***

0.401***

0.119***

-0.564***

R-squared

Prob(F
Stat.)

0.964

0.000

Tablo 3 ve 4’den elde edilen sonuçlar modelde eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğunu ortaya
koymaktadır. Çünkü kısa dönem analiz sonuçlarından görüldüğü gibi uzun dönem modelden elde
edilen hata düzeltme teriminin işareti hem negatif ve katsayı 1’in altında hem de istatistiksel olarak
anlamlıdır. Tablo 3’e göre, Türkiye’de GSYH oluşumuna en fazla etki eden faktör sermayedir.
Emek ve sermaye faktörünü kıyaslarsak, GSYH oluşumunda sermaye faktörünün etkisinin emek
faktörüne göre daha fazla olması azalan verimler yasasına göre açıklanabilir. Azalan verimler
yasasına göre üretim sürecinde bir faktörden diğerine göre daha fazla kullanılması o faktörün
verimini azaltacaktır. Bunun yanı sıra TFV’nin etkisinin de pozitif olmasına karşın, etkinin üretim
faktörleri ile kıyaslandığında daha düşük olması görülmektedir. Bu da Türkiye’de üretimin
artırılması ve büyüme performansı açısından olumsuz bir etki olarak ifade edilmektedir.
7.Sonuç
Günümüz dünyasında ülkelerin sosyo-ekonomik verileri genellikle kantitatif bazda
yorumlanmakta, bu da makro bazda değerlendirmelerin ve kıyaslamaların doğru bir zeminde
yapılmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Zira uluslararası karşılaştırmala rda
ülkelerin ekonomik büyüklüğü hususu GSYH, söz konusu büyüklüğün değişimi de GSYH artış
hızı ile ölçülüp değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, sözü edilen büyümenin sürdürülebilirliği,
sosyo-kültürel, demografik ve siyasal zemine yansıması gibi kalkınmaya dair kısımlar genellik le
göz ardı edilmekte veya ikinci planda kalmaktadır. Bu bağlamda, ortaya çıkan ekonomik
büyümenin kaynaklarının ve temel belirleyicilerinin neler olduğu en önemli problem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmaya tezahürü bağlamında en önemli
husus şüphesiz söz konusu büyümenin temel belirleyicilerinin teknolojik gelişme ve ekonomik
yapıdaki değişim olup olmamasıdır. Bu perspektifte, ekonomik büyümenin emek ve/veya sermaye
tarafından açıklanamayan kısmı olan Toplam Faktör Verimliliği (TFV) kavramı önem
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taşımaktadır. TFV, üretimde kullanılan üretim faktörlerinin miktarıyla açıklanmayan çıktı kısmı
olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde, TFV girdilerin üretimde ne kadar verimli ve yoğun
kullanıldığını ifade etmektedir. TFV, teknoloji, kurumlar ve diğer üretkenlik şoklarındak i
değişikliklerin etkilerini yakalar. TFV’deki artışlar girdilerin daha verimli kullanılmasını yansıtır
ve bu sebeple TFV, teknik yenilik gibi faktörlerin getirdiği uzun vadeli teknolojik değişim veya
dinamizmin bir ölçüsü olarak alınır.
Bu çalışmada Cobb-Douglas üretim fonksiyonu yardımı ve sabit verimler varsayımı ile Türkiye’de
1991-2016 dönemine ilişkin TFV katsayıları hem üretim hem de büyüme modelleri yardımıyla
elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de ekonomik büyüme üzerinde TFV’nin etkisi
pozitiftir. Bununla birlikte, TFV’nin ekonomik büyümeye katkısı ise % 0.039’dur. Bu da
Türkiye’de ekonomik büyümenin sadece yaklaşık % 0.04’lük kısmının TFV’den kaynaklandığını ;
diğer bir ifadeyle, ekonomik büyümenin % 0.04’lük kısmının girdi miktarıyla açıklanamayaca ğını
göstermektedir.
Çalışmada ayrıca, Cobb Douglas üretim fonksiyonu yardımıyla Türkiye’nin 1991-2016 dönemine
ilişkin üretim fonksiyonu eşbütünleşme analiziyle tahmin edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu görülmektedir. Üretim fonksiyo nu
analizi sonuçlarına göre, Türkiye’de toplam hasılaya en fazla katkı yapan üretim faktörünün
sermaye olduğu, emek faktörünün katkısının nispi anlamda düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuç
azalan verimler yasası ile açıklanabilir. Buna ilaveten, yapılan analizlerde, Türkiye’de TFV’nin de
üretime katkısının pozitif olduğu görülmektedir. Bununla beraber, kısa dönemde TFV’nin
etkisinin emek faktörünün etkisinden büyük olmasına rağmen, uzun dönemde emek faktörünün
etkisinin yaklaşık dört kat arttığı görülmektedir. Bu da önemli bir bulgu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fakat %1’lik bir emek faktöründeki artışın sermaye faktörü ile karşılaştırıldığında
büyüme üzerindeki etkisinin daha az olduğu görülmektedir.
Çalışmanın, ekonomik büyümenin kaynaklarının belirlenmesi ve toplam faktör verimliliği ile
ilişkilendirilmesi bağlamında, yapılan analiz ve elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, özgün
bir niteliği olduğu ve bundan sonra yapılacak başka çalışmalara kaynak teşkil ederek
desteklenebileceği düşünülmektedir.
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1945 ÇİFTÇİYİ TOPRAKLANDIRMA KANUNU TARTIŞMALARININ
SİYASETTEKİ MUHALİF OLUŞUMA ETKİSİ ve DEMOKRAT PARTİ’NİN
KURULUŞU
Meral BALCI
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Öz
Tek parti yönetiminde tasarlanan ve mecliste konuşulmaya başlanan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, büyük
tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Kanun görüşmeleri sonrasındaki tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi
içinden muhalif bir kanat doğurmuş, bu durum Türk siyasal hayatında üçüncü kez çok partili siyasetin tecrübe
edilmesine olanak sağlamıştır. Topraksız köylüyü topraklandırma vaadi ile ortaya atılan bu kanun, özellikle büyük
toprak sahibi milletvekilleri tarafından eleştirilmiş, kanuna karşı olan milletvekilleri Meclis’te Bütçe Kanunu’na ret
oyu vererek muhalefetlerini açıkça ortaya koymuşlardır. Demokrasinin işlerliğinin kazanılmasının çok partili siyasal
hayat ile mümkün olacağı düşüncesiyle “Dörtlü Takrir”, Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat
Köprülü tarafından iktidara sunulmuştur. Bu siyasi ortamda partiden ihraç edilen muhalifler, 1946 yılında Demokrat
Parti’nin kurulmasıyla parlamento tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Türk siyasal hayatında önemli bir yeri olan
Demokrat Parti’nin oluşumu, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu sürecindeki muhalif tavırlarına dayanmaktadır. Bu
açıdan dönemin meclis konuşmaları dönem siyasetinin ortamı göz ardı edilmeden analiz edilmiştir. Bu analiz
sürecinde döneme ait arşiv belgeleri ve tutanak dergileri, konuyla ilgili yazılan makale, tez ve kitap lar çalışmanın
araçlarını oluşturmuştur.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Çok Partili Siyaset,
İç Politika

THE EFFECT OF THE 1945 LAND DISTRIBUTION LAW DISCUSSIONS ON THE
OPPOSITION PARTY AND FOUNDATION OF THE DEMOCRAT PARTY
Abstract
Land Distribution Law, which was designed in one-party man agement and started to be discussed in the parliament ,
caused great discussions. Discussions after the law negotiations gave birth to an opposition wing in the Republican
People's Party, which enabled for the third time the experience of multi-party politics in Turkish political life. This
law, which was laid down by the promise of giving land to the land less peasantry, was particularly criticized by large
land owned members of parliament and the oppositi on law makers, who opposed the legislation, cast their opposition
openly in the Assembly by rejecting the Budget Law. “Memorandum of the Four” was presented by Adnan Menderes,
Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü, believing that the acquisition of the function of democracy would be
possible with multi-party political life. Opponents who were expelled from the party in this political environment
opened a new page in parliamentary history with the establishment of the Democratic Party in 1946. The formatio n
of the Democrat Party, which has an important place in Turkish political life, is based on the process of the Land
Distribution Law. In this respect, the parliamentary speeches of the period were analyzed with out ignoring the
environment of the period politics. In this analysis process, archival documents and journal records belonging to the
term, articles, thesis and books written about the subject created the instruments of the study.
KeyWords: Republican People’s Party, Democrat Party, Land Distribution Law, Multi-party Politics, Domestic
Policy
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Giriş
II. Dünya Savaşı’nın olumsuz yansımalarından özellikle ekonomi alanında hissettirdikleri farklı
alternatif yolların aranmasına neden olmuştur. Fiili olarak savaşa katılmayan ancak sonradan resmi
olarak Almanya’ya savaş açan Türkiye’de seferberliğin ilan edilmesi ve erkeklerin silâhaltına
alınmasıyla tarımdaki ihtiyaçların karşılanamaması büyük toprak sahibi kimselerin ziraatta fiyat
kontrolü yapmasına kolaylık sağlamıştır. Tüm bunların yanında karaborsa, enflasyon ve hayat
pahalılığının artması halk arasında hoşnutsuzluk ortamı yaratmıştır. İlk olarak II. Dünya
Savaşı’nın getirdiği olumsuz dönem şartlarına ve ekonomik sorunlara çözüm getirebilmek adına
1940 Milli Korunma Kanunu kabul edilmiştir. Ekonomik sorunlara çözüm olabilmesi amacıyla
çıkarılan kanun ile devletin elde ettiği geniş yetkiler özellikle özel sektörün devlet kontrolü altında
olmasına neden olmuştur. Refik Saydam Hükümeti’ne denk gelen kanun, dönemin olumsuz
şartlarına çözüm getirememiş üstelik karaborsacılık her geçen gün yükselerek devam etmiştir.
Savaş yıllarındaki gelir dağılımında adaletsizliğe yönelik düzenlenmenin yapılarak sosyal adaletin
sağlanması ve yüksek kazanç sahibi kimselerden vergi alınabilmesi için yeni planlar yaratılma ya
çalışılmıştır. Bu plana göre, kentlerde yaşayan zenginlerden Varlık Vergisi, kırsal kesimdeki
zenginlerden ise Toprak Mahsulleri Vergisi alınacaktır (Koçak, 2008: 127-224). Ancak, savaş
döneminde uygulamaya konulan Varlık Vergisi ve savaş sonrasında siyasetin gündemini oluştura n
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hem ülke hem de Cumhuriyet Halk Partisi içindeki büyük toprak
sahipleri ve zengin iş adamlarını rahatsız etmiştir (Demirel, 2016: 46-47). 1945 yılında hazırla na n
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile meclis görüşmesinde yaşanan fikir ayrılıkları ve çatışmalar,
Demokrat Parti’nin kurulmasının ortamını yaratmıştır. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi içinde
muhalif olarak ön plana çıkan Adnan Menderes ve arkadaşları Türk siyasal hayatında çok partili
dönemin başlamasını sağlayacaklardır.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, topraksız köylüyü topraklandırma düşüncesiyle kabul edilen
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun dönem siyasetine etkisini ortaya koymaktır. Tek parti
siyasetinin önemli bir reform hareketi olan kanun, aynı zamanda muhalif seslerin yükselerek çok
partili siyasete geçilmesinde etkili olmuştur. Bu yüzdendir ki çalışmada Çiftçiyi Topraklandır ma
Kanunu’nun beraberinde getirdiği avantaj ve dezavantajları yansıtmanın yanında ülke içi siyaset
tartışmalarının çok partili sürece yansıması sonrasında 1950 seçimlerinde iktidara gelecek olan
Demokrat Parti’nin kuruluş evresi anlatılmıştır.
1.Siyasete Yansıması Açısından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte büyük çapta başlayan modernleşme sürecinde toprağa yönelik
düzenlemeler ilk etapta reform olarak ele alınmamıştır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na kadar
olan sürede her ne kadar topraksız köylünün topraklandırılması düşünülmüş olsa da bundan tam
anlamıyla bir sonuç elde edilememiş, Atatürk’ün ölümü ve sonrasında II. Dünya Savaşı’nın
etkisiyle toprak düzenlemeleri ertelenmiştir. 1941 ve 1944 yılları arasında İsmet İnönü’nün yaptığı
meclis konuşmalarında toprak reformu üzerinde büyük bir önemle durduğunu gözlemle mek
mümkün olmuştur. İsmet İnönü, TBMM’nin VII. Devresinin 2. Yılı Açılış Konuşması’ nda
konuyla alakalı şunları dile getirmiştir:
“…eğer kuvvetle ümit ettiğim gibi bu sene Toprak Kanunu’nu çıkarırsak, ziraat
bakımından büyük neticeler verecek ve içtimai bünyemizin esas bir meselesi olan davayı
temel bir tedbire bağlamış olacağız (TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: VII, İçtima: 2, C. 14,
I. VI. 1944: 2-6).”
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Böylece İnönü, zirai açıdan gelişimin ve ilerlemenin Toprak Kanunu’yla mümkün olacağını ifade
etmiştir. İlerleyen süreçlerde de Tarım Bakanlığı tarafından konu gündeme taşınmış ve çağdaş
metotlarla “Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı”
adıyla yeni bir tasarı hazırlanmış ve dönemin Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu tarafında n
meclise sunulmuştur (Özkök, 1966: 21-50). Tasarının incelenmesi için geçici bir komisyon
kurulmuş, başkanlığına İzmir milletvekili Rahmi Köken, sözcülüğüne ise Aydın milletvek i li
Adnan Menderes getirilmiştir. Komisyon tasarıyı üç ay süre ile derinlemesine incelemiş ve
maddelerinde küçük değişiklikler yapılmış olsa dahi genelinin kabulü ile meclise sunulmuş tur
(Toker, 1990: 39-40).
14 Mayıs 1945 tarihli TBMM birleşimde dönemin Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu toprak
reformunun amaçlarını “…Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Cumhuriyet rejimiyle köylüye
yönelik büyük hareketin asıl davalarından biridir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu köylünün
kalkınmasını sağlayacaktır (TBMM, TD., D. VII, C. 17, 14. V. 1945:59-84)” ifadeleri ile
açıklamıştır.
14 Mayıs 1945 günü tasarının görüşülmesine başlanmış, 11 Haziran 1945 günü de tasarı
kanunlaşmıştır (Resmî Gazete, S. 6032, 15 Haziran 1945). Ayrıca Çiftçiyi Topraklandır ma
Kanunu’nun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden Pazar gününün her yıl Toprak Bayramı
olarak kutlanmasına karar verilmiştir (Resmî Gazete, 16 Haziran 1945). 4753 numaralı Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu madde 1 ile reformun amaçları şu şekilde açıklanmıştır:
“Arazisi olmayan ya da yetersiz olan çiftçilere, aileleri ile geçimlerini sağlayacak
miktarda arazi vermek (a), ihtiyacı olan çiftçilere kuruluş onarma ve çevirme sermayesi,
canlı-cansız demirbaş vermek (b), yurt topraklarının sürekli işlenmesini sağlamak (c)
(Resmî Gazete, S. 6032, 15 Haziran 1945).”
Bu kanun ile amaç, Türkiye’de sosyal demokrasiyi geliştirip halkçılık ilkesi doğrultusunda hareket
etmek olmuştur. Kanuna göre, dağıtımına tabi arazi; hazine, vakıf ve belediyelere ait topraklardan
ve 5.000 dönümden büyük çiftliklerden kamulaştırılacaktır. Bu topraklar gerekli ihtiyac ı
karşılamazsa 2.000 dönümlük, yani orta büyüklükteki çiftlikler de kamulaştırılabilecektir (madde
14, 15, 16). Kanunun 17. Maddesi de nüfus yoğunluğu fazla bölgelere yönelik geniş hüküml er
içermiştir. Bu gibi bölgelerde devlete, vakıflara ve belediyelere ait topraklar ihtiyacı karşılama z
durumda olursa, kiracılar, yarıcılar ve tarım işçileri tarafından işlenmekte olan 2.000 veya daha az
dönümlük mülkler de kamulaştırılacaktır. Mal sahibi ise, topraklarının içinden istediği alanda 50
dönümü kendine ayırabilmiştir (Karpat, 2017: 208).
Kanun böylece, Türkiye tarımının temelini aile işletmelerine ayırmak, toprak mülkiyetindek i
eşitsizlikleri azaltmak, toprağı olmayan ya da az olan kimseleri topraklandırarak sosyal düzende
adaleti sağlamak, göçün önüne geçerek arazi üzerinde yerleşim sağlamak gibi amaçlara sahip
olmuştur (Aktan, 1971: 37-83). Kanunla gerçekleştirilmesi düşünülen topraksız köylüyü
topraklandırmaktır ancak bu uygulama ile toprak ağalarının toplumsal ve siyasal etkinlikler i,
bölgelerinde yerel iktidar merkezi olmaları özelliğini ortadan kaldırmak, yerel iktidar gücüne sahip
bu kişilerin bu şekilde merkezi iktidar üzerindeki etkilerini yok etmek hedeflenmiştir. Kısacası
feodal ya da yarı feodal yapıları yıkmak ana hedeflerden biri olmuştur (Yetkin, 2017: 208). Toprak
reformu, topraksız köylüye sadece toprak sunmak değildir. Bu reformda yeniden toprak dağıtımı,
yapılması gereken geniş çaplı bir düzenlemenin sadece bir aşamasıdır. Toprak dağıtımının
yanında, tarımsal verimliliğin arttırılması, bakımı, köylü nüfusun gelirinin arttırılması kısacası
tarımsal sektörün milli ekonomi içinde sosyal ve ekonomik açıdan bütünleşmesini sağlamaktır
(Hamitoğulları, 1966: 21-46).
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren kanundur ve bu
yüzdendir ki iktidara karşı büyük eleştirilerin yöneltilmesine yol açmıştır. Meclis içinde
273

1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Tartışmalarının Siyasetteki Muhalif Oluşuma Etkisi ve Demokrat Parti’nin
Kuruluşu

görüşmeler başladığında özellikle madde 17 eleştiriye maruz kalmış ve Adnan Menderes başta
olmak üzere birçok toprak ağası bu madde üzerinden eleştirilerini yöneltmiştir. Çünkü bu madde
ile büyük toprak sahibi kimseler ortadan kalkmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki; 500 dönümden
büyük özel mülklerin kamulaştırılarak az topraklı veya topraksız köylüye dağıtılabilece ğini
öngören madde 17 hükümete göre kanunun temelini oluşturmakta, ancak muhalif vekiller bu
maddenin değiştirilmesini istemektedir. Muhalif vekillere göre, madde 17 ile toprak düzeni
bozulacaktır. Adnan Menderes’in de yer aldığı geçici komisyonun hazırladığı tasarıda yer almayan
madde 17, Şükrü Saraçoğlu’nun isteği doğrultusunda sonradan eklenmiş ve Menderes
komisyondaki görevinden istifa etmiştir (Yavan, 2011: 103). Adnan Menderes hazırlanan Toprak
Kanunu’na hangi aşamada muhalif olduğunu şu şekilde açıklamıştır:
“Kamulaştırmayı 50 dönüme kadar indiren çok aşırı tedbirlere karşıyım. Bir yandan
çiftçiyi toprak sahibi yapmak, öte yandan zorunluluk olmadıkça üretim düzenini bozmamak
mümkündür ve Komisyonca hazırlanan metin, maksadı sağlamaya yeterlidir… Toprak
reformu için atacağımız adımların duygu coşkunluğuna kapılarak değil, yurdumuzun
gerçeklerinin iyice ölçülüp tartılmasıyla varılacak sonuçlara göre hesaplanması, kanunun
ileriye dönük ve tarımla ekonominin ileriye doğru gelişmelerini hesaba katan bir görüşe
sahip olması gerektiği kanısındayım (TBMM, TD., D.VII, C. 18, 4. VI. 1945: 36).”
II. Hasan Saka Hükümetinde Tarım Bakanı olarak ilerleyen tarihlerde görev alacak olan Cavit
Oral, “Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Kurulmas ı Hakkında Kanun Tasarısı ve
Geçici Komisyon Raporu” görüşmelerinde meclis kürsüsünden dönem iktidarına madde 17 ile
ilgili şu eleştirileri dile getirmiştir:
“…17. maddenin hükümleri yalnız toprakla uğraşanları değil, bütün iş hayatını felce
uğratacak bir durum yaratmaktadır ve hatta bu huzursuzluk ve endişe şimdiden başlamış
bulunmaktadır. Sebebi şudur:
Toprağa hiç bir hudut tanımayan bu maddeye göre, memleketin bir ucunda kamulaştırma
başladığı zaman diğer ucuna gelinceye kadar, yıllarca oradaki toprak sahibi ne olacağını
bilmeyerek ve daimî bir emniyetsizlik içinde kıvranıp kalacaktır. Bu yüzden tarlasını imar
etmeyecektir. Bu yüzden işine kredi bulamayacaktır. Bu yüzden kıymetsiz bir hale gelen
tarlasını satamayacaktır (TBMM, TD., D. VII, C. 17, 14. V. 1945: 59-84).”
Bir başka muhalif ve çok partili siyasetin DP ile başlamasında etkili olacak olan Adnan Menderes
ise özellikle dönemin Tarım Bakanı’nı eleştirmiş, tasarının hatalı ve sorunlu olduğunu dile
getirerek Meclis’te şunları ifade etmiştir;
“…Hükümetin tasarısının 5 senedir olgunlaştığı Tarım Bakanınca ifade olunmasına
rağmen iyi bir hazırlık mahsulü değildir. Böyle bir kanunun tatbikini sağlayacak
müesseselerin temelleri atılmamış, vasıtalar yaratılmamış, elamanlar yetiştirilememiş ve
gereken teşkilâtın kurulması dahi derpiş edilmemiştir. Hükümet tasarısının dayandığı
mucip sebepler yerinde, değildir. Geçici Komisyonun hazırladığı metinle, Hükümet
tasarısının birçok hatalı ve zararlı hükümleri tadil edilmiş ve yurttaşa teminat verecek ve
tatbikatı kolaylaştıracak birçok-yeni hükümler ilâve olunmuştur. İkinci müzakereden sonra
bazı maddelerin üçüncü defa müzakeresi usule ve İç tüzüğe aykırı olduğu gibi yapılan
tadilât da zararlı olmuştur. Tarım Bakanlığının Toprak Kanunu muvacehesinde on sene
evvelki düşünceleri ile bugün Hükümetçe huzurunuza getirilen kanun tasarı arasında külli
fark vardır. Vaktiyle Tarım Bakanlığı namına o raporu yazan Sayın Hatipoğlu, elimizdeki
tasarıyı hazırlayan Tarım Bakanı Hâtipoğlu ile tezat halindedir. Onun için arkadaşlar,
tasarının üçüncü müzakeresinde yapılan son değişiklerin tashih edilmesi için tasarının
tekrar Geçici Komisyona iadesini arz ve bu teklifimin kabulünü istirham ediyorum (TBMM,
TD., Dönem VII, C. 17, Toplantı 2, Birleşim 55, 16. V. 1945:98-122).”
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Adnan Menderes’in sert eleştirilerinden biri de hazırlanan yasa tasarısının Almanya’da Hitler’ in
Nasyonal rejiminin iskân kanunu olan “Erbhof ”un birebir benzeri olduğu şeklindedir. Bu yasa
ile gerçek amacın kırsal hareketliliği kesintiye uğratarak, köylü kesiminin şehirlere gelmesini
engellemektir. Bu düşünceyi ortaya atmış olan dönemin İktisat Profesörlerinden Celal Sarç’tır.
Sarç’a göre,
“…yasanın hazırlayıcısı Tarım Bakanı Sayın Hatipoğlu’nun asıl amacı Türkiye’nin tarım
ekonomisini tamamen “Köylü Ocağı” denilen tarım ekonomisi yapmaktır. Köylü Ocağı ile
Hitler dönemindeki “Erbhof” aynı şeyleri ifade etmektedir. Hitler, kendisine ve ülkesine
bağlı işçi sınıfının yanında bir de köylü sınıfı oluşturmak istemiştir. Aynı şey İnönü için de
geçerlidir (Pala, 2010: 118-119).”
Adnan Menderes başta olmak üzere, Cavit Oral, Refik Koraltan ve Emin Sazak gibi isimler in
Toprak Reformu’na yönelik muhalif tavrı aslında İsmet İnönü’nün tek partili siyasetini eleştir mek
için uygun bir ortam da oluşturmuştur. Öyle ki, tartışılan mesele Toprak Kanunu olmasına rağmen
muhalif milletvekillerinin tüm konuşmaları Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel politikalarının ve
Tek Parti Rejimi’nin eleştirilmesine yönelik olmuştur. Bu durumun en net örneğini, Adnan
Menderes’in 1 Haziran 1945 günü mecliste yaptığı konuşmadan anlamak mümkündür. Menderes,
anayasal anlamda gerçek toprak reformunun gerçekleştirilmesi ve topraksız köylü sorununu
anlattıktan sonra tek parti rejimiyle ilgili şunları söylemiştir (İnce, 2006: 59-78); “… Hele tek parti
olarak kaldığımız müddetçe bu hal daha mahzurlu vaziyet gösterebilir. Gerçi teşrii hayatımızda
üzerinde müzakere lüzumsuz görülecek açıklıktaki meselelerde, çok nadir dahi olsa takrirler
hazırlandığı vakidir (TBMM, TD., Dönem VII, C. 18, 01. VI. 1945: 36-37).”
Bu yüzdendir ki Toprak Reformu Kanunu dışında da yüksek muhalif ses duyulmaya devam
etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yükselen muhaliflerin öncüsü konumuna gelecek olan
Menderes, parti içinden kendisine destek ortamının oluştuğunu hissetmiş ve yapılan konuşmala rda
nazik üslubuyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kendisi de geniş topraklara sahip olmasına rağmen
bu kanuna kadar diğer meclis üyelerince geniş arazilerinin olduğu konusunda dikkat çekmemiştir
(Berkes, 2005: 247-250). Böyle bir süreç sonrasında Aydın’lı ve toprak sahibi olan Adnan
Menderes, Toprak Kanunu ile kamulaştırmayı 50 dönüme kadar indiren aşırı önlemlere karşı,
Halkçılar içinde muhalif bir ses olarak ön plana çıkmıştır.
2.Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na Yönelik Muhalif Oluşum ve Demokrat Parti’nin
Kuruluşu
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmeleri devam ederken, 1945 yılında Bütçe Kanunu da
meclise taşınmıştır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu görüşmelerinde yükselen muhalif sesler
Bütçe Kanunu görüşmelerinde de devam etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Adnan
Menderes, Refik Koraltan ve Emin Sazak hükümetin işlevini ve ekonomik düzenlemeler ini
eleştirmişlerdir (Demirel, 2014: 309). Bu muhalif gruba oylama sırasında Celal Bayar ve Fuat
Köprülü de eklenmiştir. Oylamaya 373 milletvekili katılmış, 368 vekil kabul oyu vermiştir. 5 vekil
ise ret oyu kullanmıştır (Goloğlu, 2013: 27). Her geçen gün artan muhalif ses içindeki 4 isim,
Bayar, Menderes, Koraltan ve Köprülü, iç siyasette yaşanan olaylara karşılık 7 Haziran 1945
tarihinde Meclis Grubu’na “Dörtlü Takrir” vermişlerdir. Bu önergeyle iktidarın çok partili siyasete
geçiş sağlaması istenmiştir. Ancak “Dörtlü Takrir” kabul edilmemiş üstelik sonraki süreçte
Menderes ve Köprülü’nün Vatan gazetesinde muhalif söylemlere devam etmesinden dolayı
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilmişlerdir. Koraltan’ın da aynı durumu yaşamasının
ardından Bayar, ilk olarak milletvekilliğinden sonra da parti üyeliğinden istifa etmiştir. Dörtlü

 Nazi

Almanya’sında uygulanan Erbhof modeli, Nasyonal Sosyalizm politikasında kökleşmiş bir çiftçi sınıfı meydana
getirmek ve milliyetçilik, muhafazakârlık gibi görüşleri kuvvetlendirmek için oluşturulmuştur (Berkes, 1997: 247).
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Takrir’de imzası olan vekiller 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti’yi kurmuşlardır. Ancak
üçüncü çok partili rejim denemesinin ilk kurulan muhalif partisi Milli Kalkınma Partisi’dir.
Milli Kalkınma Partisinin kurulması ile tek partili sistem sona ermiştir. Ancak gerek kamuoyunun
beklentilerinden gerekse parti kurucularının basına yansıyan demeçlerinden bu partinin beklenen
siyasal muhalefeti temsil edecek oluşum olmadığı anlaşılmaktadır. Kurucularından Nuri Demirağ
partinin kuruluş amacını basına “…ben bu zamanda milli birliği bozarak memleketi bir tefrikaya
tabii tutmak istemiyorum. Ben devlete yardımcı rolünü oynamak istiyorum. Hükümeti devirmek
iktidar mevkiine geçmek hırsıyla kurulan bir teşekkül değiliz” ifadeleri ile bildirmiştir (İnce, 2006:
59-78).
5 Eylül 1945 tarihinde faaliyetlerine resmen başlayan Milli Kalkınma Partisi, devletçiliğe karşı ve
liberal bir program öngörmüş, tek dereceli seçimleri savunmuş, nispi temsil sistemine geçilmes ini
istemiş, iki meclisli bir düzenlemeye gidilmesini ve cumhurbaşkanının halk tarafından bir dönem
için seçilmesini önermiştir (Demirel, 2014: 311). Milli Kalkınma Partisi, 1946 seçimlerinde n
itibaren belediye ve milletvekili seçimlerine katılmıştır. Ancak katıldığı seçimlerde başarılı
olamamıştır. Nuri Demirağ’ın ekonomik gücü ile ilk etapta dikkat çeken parti, Demokrat Parti’nin
kurulmasından sonra arka planda kalmıştır. Demirağ, 1954’te Demokrat Parti’den bağımsız aday
olarak TBMM’ye girebilmiş, 1957’de ölümünden sonra 1958 yılında parti kapanmıştır (Uyar,
2012: 182).
Çok partili siyasetin öne çıkan partisi, Demokrat Parti’nin simgesi DP ve halk dilindeki adı “Demir
Kırat” olmuştur. Demokrat Parti’nin hükümete verdiği ve yayımlanan tüzüğüne göre Parti
Başkanı, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Haysiyet Divanı olmak üzere merkezde üç organ
vardır. Bu organların hepsini Büyük Kongre seçecektir (Goloğlu, 2013: 37). 1946 yılı Demokrat
Parti programı madde 1, 2, 3 ve 4’e göre, demokrasinin geniş ve ileri bir anlayışla devam edeceği,
Türkiye’de en uygun devlet şeklinin “cumhuriyet” olduğu, milli irade ve halkın çıkarlarının ve
hukuk eşitliğinin önemli olduğu vurgulanmıştır (TBMM Kütüphanesi, 2008-563/1946). Kısacası
genel çerçevede Demokrat Parti programına göre temel amaç “demokrasi”, ekonomide “karma
ekonomi”, devletle özel teşebbüsün birbirini tamamlaması için de “liberal devletçilik ”
benimsenecektir (Eroğul, 1998: 13). Demokrat Parti kurulduğu ilk dönemde gücünü, ünivers ite
akademisyenlerinden köylülere kadar tüm toplumsal gruplara yer veren halk kitlelerinden almıştır.
Demokrat Parti’ye yönelik bu olumlu tavrın nedeni ise, geniş halk kitlelerinin Cumhuriyet Halk
Partisi’ne muhalif olmalarının yanında Demokrat Parti’nin de tüm toplumsal grupları mutlu
edecek yeni bir siyasal örgütlenme ortamı yaratacağı düşüncesi olmuştur (Karpat, 2017: 488).
Demokrat Parti’nin kuruluşu, tek partili siyasetten yorulmuş olan halk için bir kurtuluş olarak
görülmesi, 1946 yılında Demokrat Parti’ye katılarak siyasete adım atmış ve bu yıllarda çeşitli
bakanlıklarda görev almış, Samet Ağaoğlu tarafından anılarında şöyle anlatmıştır:
“Demokrat Parti, şehirlerin büyük iş adamlar ve nüfuzlu aydınlarından ilçelerin eşrafına,
büyük toprak sahiplerine kadar halkı maddi manevi baskı altında tutanların teşkilatı haline
gelmiş ve devleti totaliter bir sistemle idareye alışmış Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı
köylü, işçi, esnaf, yeni fikir ve görüşlerin etkisi altında genç aydınlar ve bunların
aralarında Halk Partisi’nden çeşitli nedenlerle ayrılanların el ele bir ayaklanması olarak
doğmuştur (Ağaoğlu, 2016: 55).”
Demokrat Parti’nin kurulmasının ardından iktidarda başlayan hareketlilik seçimlerin öne alınmas ı
sonucunu doğurmuş ve 1946 yılı seçimleri yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimler i
erkene almasıyla Demokrat Parti’nin ülke çapında örgütlenmesinin önüne geçme düşüncesi etkili
olmuştur. Demokrat Parti ise yerel seçimlere katılmama kararı almış ve iktidarın seçimleri öne
çekmesini protesto etmiştir. Seçim Kanunu’nda yapılan 5 Haziran değişiklikleri ile seçimlerin tek
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dereceli yapılmasına karar verilmiştir. Böylece halkın, milletvekillerini doğrudan kendi iradesi ile
seçmesi sağlanmıştır. I. Meşrutiyet döneminden kalma ve 1946 yılı seçimlerine kadar uygula na n,
halkın seçimlerde aktif seçmen rolü oynamasını engelleyen iki dereceli seçim sistemi kaldırılmıştır
(Burgaç, 2013:163-184).
Yerel seçimlere katılmayan Demokrat Parti, aynı tavrı genel seçimler için göstermemiş ve 1946
yılı genel seçimlerine katılma kararı almıştır. Yeni Milletvekili Seçim Kanunu ile ilk kez tek
dereceli seçim sistemi uygulanmış ve vatandaş oylarıyla doğrudan doğruya milletvekiller ini
seçebilmiştir (Armağan, 1967: 45-100). Böylece1946 yılı genel seçimleri Türk siyasal hayatının
ilk tek dereceli ve çok partili seçimi olmuştur. Seçimin sonuçlarına baktığımızda ise,1946
sonuçları demokratik değişim açısından iyimser bir tablo oluşturmamıştır. Gizli oy güvences inin
sağlanmadığı ve tarafsız gözlemcilerin bulunmadığı seçimlerde oy pusulalarının sonuçlarının
açıklanmasının hemen ardından imha edilmesi bu seçimin “şaibeli seçim” olarak anılmas ı
durumunu doğurmuştur. Buna rağmen Demokrat Parti mecliste 62 sandalye kazanmıştır (Cop,
2018: 72).
1946 yılı seçimlerinden sonra İnönü, Başbakan olarak Recep Peker’i atamış, kendisinde n
kabinesini kurarak göreve başlamasını istemiştir. Kabinesini kuran Peker, göreve başladıktan
sonra iktidar ile muhalefet arasında gerginlik yaşanmıştır. Çok partili siyasal söylemde farklı
partilerin ve görüşlerin iktidar tarafından tam anlamıyla kabul görmemesi bu gerginliği had
safhaya taşımıştır. İktidar ve muhalefet arasındaki bu durum 12 Temmuz Beyannamesi ile
aşılmaya çalışılmıştır. 12 Temmuz Beyannamesi, 1947 tarihinde İnönü tarafından yayınlanmıştır.
Böylece Cumhurbaşkanı, irade ve gücüyle siyasetteki gerilimi ortadan kaldırmayı başarmıştır.
Ancak beyanname sonrasında Demokrat Parti içinde tasfiye başlamış ve 31 vekil yeni bir parti
kurmak için yeni bir adım atmıştır. Böylece 1948 tarihinde Fevzi Çakmak önderliğinde Millet
Partisi kurulmuştur. Ayrıca yine aynı yıllarda aralarında Emin Sazak ve Yusuf Kemal Tengirşek’ in
de bulunduğu 12 isim Demokrat Parti’den ihraç edilmiştir. Beyanname’den etkilenen sadece
Demokrat Parti değildir, Cumhuriyet Halk Partisi de bünyesinde barındırdığı sert dille sivri
demeçler veren kişileri tasfiye etmiştir.
1950 yılı seçimlerine giden süreçte demokrasinin işlerliği adına adımlar atılmıştır. Bunlardan biri
de seçim kanununa yönelik yapılan yeni çalışmalar ve düzenlemeler olmuştur. Türk siyasetinde
her ne kadar tek dereceli seçim sistemine geçilmiş olsa da seçim yasası ile ilgili tartışmalar ın
bitmemesi ve değiştirilmesine yönelik taleplerin artması, yasanın yeniden gözden geçirilmes ine
neden olmuştur. Temel ilkeleri bakımından demokratik olan yeni seçim kanunu tasarısı 7 Şubat
1950 tarihinde mecliste görüşülmeye başlamıştır. Gizli oy, açık sayım ve yargı kontrolü ilkeler i
kabul edilmiş, seçim kurulları başkanlığına yargıçlar getirilmiş ve ayrıca Yargıtay ve Danıştay
üyelerinden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu öngörülmüştür. Böylece DP’nin sürekli dile
getirdikleri esas güvence yani yargı güvencesi sağlanmıştır (Eroğul, 1998: 81). Seçim kanun
tasarısı TBMM’de görüşülerek 16 Şubat 1950 tarihinde 12 Millet Partili muhalif milletvekiline
karşı 342 olumlu oy ile kabul edilmiştir (Aslan, 2014: 35).
1950 genel seçimleri öncesinde tartışılan meselelerden biri de nispi temsil sisteminin uygulanmas ı
olmuştur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti’nin bu önerisini reddetmiş ve liste usulü
basit çoğunluğun devam etmesine karar verilmiştir. Seçim öncesi nispi temsil teklifi reddedilen
Demokrat Parti, liste usulü basit çoğunluk sistemi sayesinde 14 Mayıs 1950 günü yapılan
seçimlerde 4.391.694 oy ve %55,2 oy oranıyla 416 Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi
3.148.626 oy ve %39,6 oy oranıyla 69 Milletvekili, Millet Partisi 368.537 oy ve %4,6 oy oranıyla
1 Milletvekili ile meclise girmeye hak kazanmıştır (YSK, E.T: 15.01.2018). Cumhuriyet Halk
Partisi, nispi temsil sistemini reddederek yapılan bu seçimden en zararlı çıkan taraf olmuştur.
Çünkü aldığı oy oranı sonrasında 416 milletvekili ile mecliste %84 oranında temsil hakkı eld e
eden Demokrat Parti’nin karşısında, muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi %39,6 oy ile 69
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milletvekili çıkarabilmiş, %14 oranında mecliste söz sahibi olmuştur. Bu seçimde nispi sistem
uygulanmış olsaydı, mecliste %84 oranında temsil hakkı elde eden Demokrat Parti, %58,5 oranıyla
275 milletvekili çıkarabilecekti. Cumhuriyet Halk Partisi ise, %41 oranıyla 200 milletvek ili
çıkarabilecekti. Çünkü nispi temsil sistemi, çoğulculuğu esas alarak her temsilci ya da siyasi
partinin oy esasına göre temsilci bulundurmasına imkân sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki
çoğunlukçu sistemin uygulandığı 1950 seçimi sonrasında çoğunluğa sahip olan Demokratlar ,
hükümeti kurmuş ve iktidarı Halkçılardan devir alarak “Beyaz Devrim’i” gerçekleştirmiştir.
Sonuç olarak, tek partili yönetimde uygulanan toprak politikaları, savaş koşulları göz önünde
bulundurularak değerlendirildiğinde, dönem hükümetinin toprak politikaları başarılı sonuçlar
doğurmamıştır. Dolayısıyla savaş sonrasında kurulmak istenen yeni siyasal politikalara karşı halk
tarafından hoşnutsuzluk başlamış ve mevcut yönetim bu aşamada eleştirilmiştir. 1946 yılında
kurulan Demokrat Parti’nin bu çerçevede muhalif kesim için yeni bir dönemin başlangıcı olarak
kabul edilmesi 1950 seçimleri sonrasında halk tarafından desteklenerek iktidara gelmesine imkân
sağlamıştır.
3.Sonuç
Toprağa yönelik yenileşme hareketi Türkiye’de planlanan önemli bir reform olmuştur. Ancak hem
dönem siyasetinin atmosferi hem de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar bu yenileş me
hareketinin tam anlamıyla gerçekleşmesine imkân sağlayamamış ve faaliyetler sınırlı kalmıştır.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanun’u tam anlamıyla uygulanmamış olsa dahi hem Adnan
Menderes’in kendini göstermesi açısından hem de mevcut tek partili yönetime ait uygulamalar ın
sorgulanması açısından son derece büyük önem teşkil etmektedir. Çiftçiyi Topraklandır ma
Kanunu ile başlayan muhalif hareket Bütçe Kanunu ile netleşmiş, Dörtlü Takrir ile yolunu
çizmiştir. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na yönelik yürütülen muhalif hareket hükümetin kırsal
kesimden oy beklentisini boşa çıkarmıştır. Özellikle savaş yıllarının olumsuz yansımaları kırsal
kesim halkının tek parti yönetimine karşı bir hoşnutsuzluk yaratmıştır. Toprak için net olarak
reform gerçekleşmemiş olsa da tek parti yönetimden bunalan halk adına yeni bir sürecin
belirginleşmesi son derece önemlidir. Çünkü halk demokrasiyi ana söylemlerinden biri haline
getiren ve “Söz Milletindir!” sloganını kullanan Demokrat Parti’yi kurtuluş olarak görmüştür. İşte
bu kurtuluş duygusu 1950 yılı seçimlerinde Adnan Menderes başkanlığında Demokrat Parti’yi
iktidara taşımış ve parlamento tarihinde 1960 yılına kadar sürecek yeni bir siyasal iklim
yaşatmıştır. Bu açıdan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu süreci sadece reform çalışması olarak
değerlendirilmemelidir. Eleştiri söyleminin daha net ve yüksek çıkması dönemin siyasal
konjonktüründe doğurduğu sonuçlar açısından göz ardı edilmeden ele alınmalıdır. Dış siyasette
savaş sonrası totaliter rejimlerin güç kaybetmesiyle ortaya çıkan demokratikleşme fikri iç siyasetin
tek parti yönetimine yönelik eleştirel tavrın oluşumuna neden olmuştur. Bu yüzdendir ki dönemin
öne çıkan muhalif partisi Demokrat Parti olsa da 1945-1950 arası dönemde “Milli Kalkınma
Partisi, Sosyal Adalet Partisi, Liberal Demokrat Partisi, Çiftçi ve Köylü Partisi, Türk Sosyal
Demokrat Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi
Partisi, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Yalnız Vatan İçin Partisi, Ergenekon Köylü ve
İşçi Partisi, Arıtma Koruma Partisi, İslam Koruma Partisi, Yurt Görev Partisi, İdealist Parti, Türk
Muhafazakâr Parti, Türkiye Yükselme Partisi, Millet Partisi, Öz Demokratlar Partisi, Serbest
Demokrasi Partisi, Müstakil Türk Sosyalist Parti, Toprak Emlak ve Serbest Teşebbüs Partisi,
Müstakiller Birliği, Çalışma Partisi, Liberal Köylü Partisi, Demokrat İşçi Partisi” isimler i
kullanılarak birçok siyasal parti kurulmuştur. Ülke içi siyasette yaşanan tüm bu dinamik ler
Türkiye’de muhalif sesin ortaya çıkmasına ve siyasal partilerin kurularak çok partili siyasal
söylemin işlerlik kazanmasına neden olmuştur.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Aslı ERGENEKON ARSLAN 
Ömer Zafer GÜVEN 
Öz
Elektronik ağızdan ağıza iletişim (E-WOM), üretici ve satıcıdan bağımsız olarak ürün ya da hizmeti kullanan kişilerin
sanal ortamda yapmış olduğu yorum ve görüşlere dayanan bir iletişim uygulamasıdır. Günümüzde tüketiciler ürün ya
da hizmeti satın alma kararı verirken, bu ürün veya hizmeti daha önce kullanan diğer tüketicilerin görüş ve önerilerin e
önem vermekte ve elektronik ağızdan ağıza iletişimi önemli bir bilgi kaynağı olarak görmektedirler. Elektron ik
ağızdan ağıza iletişim, turizm sektöründe bağımsız ve objektif yorum ve değerlendirmeler içermesi nedeniyle
tüketiciler tarafından daha güvenilir kabul edilmekte ve bundan dolayı turistik tüketicilerin satın alma karar sürecinde
özellikle elektronik ağızdan ağıza iletişimden daha fazla etkilendikleri görü lmektedir. Bu noktadan hareketle bu
çalışmada elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörlerin (kaynak güvenilirliği, kullanıcı deneyimi, kullan ım
yararı ve E-WOM etkisi) akademisyenlerin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının turizm sektörü
bağlamında araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesinde görev yapan 329 akademisyenden anket yolu ile toplanmış ve istatistiksel yöntemler
kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda E-WOM’u etkileyen faktörler ile akademisyenlerin
cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları ve çalışma süreleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bununla
birlikte, E-WOM faktörleri ile akademisyenlerin daha önce çevrimiçi tatil ürünü satın alma durumları arasında anlamlı
farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik ağızdan ağıza iletişim, Kaynak güvenilirliği, Kullanım yararı, Kullanıcı deneyimi, EWOM etkisi, Turizm.
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DEMOGRAPHIC INVESTIGATION ON THE FACTORS AFFECTING ELECTRONIC
WORD OF MOUTH FOR THE TOURISM SECTOR: A CASE STUDY FOR THE
ACADEMICIANS
Abstract
Electronic word of mouth (E-WOM) is the application of communication based on the comments made by the product
or service users without dependence on sellers and producers. The consumers do care the remarks of the product or
service users before making a decision on purchasing it. So, they accept E-WOM as an important information source.
Since E-WOM includes objective and independent comments in the tourism sector, the consumers treat E-WOM as
more trustable source. In this study, it is aimed to investigate whether the factors (source credibility, usage usefulness,
usage experience, E-WOM effect) affecting E-WOM changes with the demographic characteristics of academicians
or not. Data of the investigation were collected from the academicians working in Kutahya Dumlupinar and Bilecik
Seyh Edebali Universities. For this aim, the technique of questionnaire was used on a number of 329 academicians.
These collected data the were analyzed by the statistical methods. As conclusion, it was not determined any
meaningful differences between the factors affecting E-WOM and gender, marital status, ages and working life of the
academicians. Beside this, it was determined that there are meaningful differences between E-WOM factors and the
case of previously purchased and non-purchased online holiday by the academicians.
Keywords: Electronic Word of Mouth, Source credibility, Usage usefulness, Usage experience, E-WOM effect,
Tourism
Jel Codes: M10, M31, L83
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Giriş
Müşteriler ürün veya hizmeti satın almadan önce bunlar hakkında çeşitli yollarla bilgi edinme
ihtiyacı duyarlar (Cengiz ve Aslan, 2014:77). Bunlardan bir kısmı reklam, kişisel satış, satış
geliştirme gibi işletmenin satış ve pazarlama çabalarına bağlı bilgi edinme kaynakları iken, bir
bölümü de o ürün veya hizmeti daha önce kullananların yorum ve değerlendirmeleridir. Bu bilgi
kaynaklarının göreceli üstünlük ve zayıflıkları bulunmaktadır. Tüketiciler satın alma kararı
verirlerken bu kaynaklardan elde ettikleri bilgileri birleştirilerek kendilerini memnun edecek en
rasyonel karar vermeye çalışırlar.
Bununla birlikte tutundurma faaliyetleri artık günümüzde, satış ve reklam merkezli olmaktan
çıkarak, ağızdan ağıza iletişim odaklı olarak yönetilmeye başlanmış (Silverman, 2006:22). bilgi
teknolojisindeki gelişmeler ve çevrimiçi sosyal ağ sitelerinin ortaya çıkışı, günümüzde bilginin
iletilme şeklini de değiştirmiş ve elektronik ağızdan ağıza iletişim kavramı
(E-WOM),
bilgi aktarımının en etkili kaynaklarından birisi konumuna gelmiştir. Özelikle beğenmeli ve
özelliği olan ürünler gibi yüksek bedel ödenmesi gereken ürünlerin satın alınmasında fikirler ine
güvenilen kişilerin görüşleri tüketiciler açısından oldukça önemlidir (Baysal, 2006). Buna ek
olarak, hizmetlerin somut olmayan yapısından dolayı, tüketiciler satın alma kararı verirken
karşılaştıkları belirsizlik ve karmaşıklığı azaltmak için ek bilgilere gereksinim duymaya
başlamışlardır. İnternetteki sosyal ağlar, tüketicilerin fikirlerini ve yorumlarını paylaşacaklar ı
ortak bir alan yaratmak suretiyle onların gereksinim duydukları bilgileri sağlama ve ürün veya
hizmetlerle ilgili deneyimlerini ve fikirlerini başkalarına aktarma konusunda en etkili iletişim aracı
ve çok önemli bir platform olmuştur. Tüketiciler tükettikleri ürün ve hizmetler hakkındaki
görüşlerini paylaşmak için sosyal medya, bloglar gibi çevrimiçi araçları daha fazla kullanma ya
başlamışlardır. Bunun sonucu olarak bu çevrimiçi araçlar hem günlük yaşamı hem de müşteriler
ve işletmeler arasındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyen bir konuma gelmişlerdir.
Elektronik ağızdan ağıza iletişim (E-WOM) turizm sektörü açısından da oldukça önemli bir
iletişim alanıdır. Çünkü turizmde tüketilen unsur daha çok deneyimdir ve bununla ilgili en objektif
bilgi ve yorumlar, bu deneyimi elde eden önceki tüketicilerden sağlanabilir. Ayrıca hizmet ağırlık lı
bu endüstrinin soyut olma özelliği nedeniyle olumlu veya olumsuz görüşler bu tüketimi
gerçekleştirenlerden alınabilir (Sarıışık ve Özbay, 2012:3).
Bu araştırmada akademisyenlerin tatil satın alma kararında elektronik ağızdan ağıza iletiş imin
rolünün demografik özellikler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarının
turizm pazarlamacılarının turizm tüketicilerinin davranışlarındaki eğilimleri fark etmelerine ve
aynı zamanda ürün veya hizmetlerini tanıtmak için yeni bir platformun farkına varmalar ına
yardımcı olması öngörülmektedir. Bununla birlikte literatürde elektronik ağızdan ağıza iletişim ile
demografik özellikler arasındaki ilişkiyi sınayan araştırmalar son derece sınırlıdır. Araştırma nın
bu yönüyle literatürede katkı sağlaması beklenmektedir.
1. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Kavramı (E-WOM)
Ağızdan ağıza iletişimin en eski tanımlarından birisi “belirli malların veya hizmetlerin ya da
onların satıcılarının özellikleri, sahipliği ya da kullanımları hakkında diğer tüketicilere aktarılan
tüm informel iletişim” şeklindedir (Westbrook, 1987:261).
Swarbrooke ve Horner (2007:416) ise, ağızdan ağıza iletişimi “bir ürün veya hizmet deneyimi
yaşayan tüketicilerin, ürün veya hizmet hakkında olumlu veya olumsuz görüşlerini diğer insanla ra
ilettikleri süreç” şeklinde tanımlamıştır.
Ağızdan ağıza iletişimde bilgi kaynağı ve alıcı olmak üzere iki taraf vardır ve tüm iletişim bu iki
taraf arasında yürütülür. Kaynak ve alıcı genellikle arkadaş, akraba veya tanıdıktır.
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WOM'un temel özelliği bilgi kaynağının bilgi sağlamada ticari bir kaygısının olmaması yani
kaynağın bağımsız olmasıdır. Bu nedenle mesaj alıcı tarafından daha güvenilir bulunur (Lopez ve
Sicilia, 2014:29).
Günümüzde internetin ve sosyal paylaşım ağlarının yaygınlaşmasıyla kişilerarasında yüz yüze
gelişen bu iletişim biçimi sosyal ağlar aracılığıyla sanal ortama taşınmış ve internet üzerinde n
gerçekleşir olmuştur (Kalpaklıoğlu, 2015:70). Bu durum elektronik ağızdan ağıza iletiş im
kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Elektronik ağızdan ağıza iletişim, çok sayıda kurum ve kişiye internet yoluyla sağlanan, bir ürün
ya da şirket hakkında potansiyel, mevcut ya da eski müşteriler tarafından yapılan olumlu veya
olumsuz açıklamalardır (Hennig-Thurau ve diğerleri, 2004: 39).
Sadece sözlü bilgiye dayanan geleneksel ağızdan ağıza iletişimin aksine, elektronik ağızdan ağıza
iletişimin hem sözel hem de görsel bilgiyi eş zamanlı olarak sunma avantajı vardır ve bu avantaj,
elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketicilerin karar verme süreci üzerinde son derece güçlü bir
etki yaratmaktadır (Lee ve Tussyadiah, 2010: 351). Bununla birlikte paylaşılan mesajların kasıtlı
olarak yanıltıcı olması konusunda bir tehlike söz konusu olabilmektedir (Çetin ve Dinçer,
2014:37).
Geleneksel ağızdan ağıza iletişim (WOM) ve elektronik ağızdan ağıza iletişimin (E-WOM) en
önemli ortak yönü tüketicinin bir ürün, hizmet, marka veya işletme hakkındaki görüşlerini
başkalarına ifade etmeleri amacıyla kullanılmasıdır. Bununla birlikte geleneksel ağızdan ağıza
iletişim ile elektronik ağızdan ağıza iletişim arasında çeşitli boyutlarda farklılıklar görülmekted ir.
Bu farklılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür (Cheung ve Thadani, 2012: 462-463).
Birincisi, geleneksel ağızdan ağıza iletişimden farklı olarak, elektronik ağızdan ağıza iletiş im
benzersiz bir ölçeklenebilirlik ve yayılma hızına sahiptir. Geleneksel ağızdan ağıza iletişimde bilgi
paylaşımı eş zamanlı olarak ve küçük gruplar arasında gerçekleşirken, elektronik ağızdan ağıza
iletişim çok yönlü bir bilgi alışverişini içerir ve eş zamanlılık koşul değildir. Çevrimiçi tartışma
forumları, elektronik bültenler, haber grupları, bloglar, değerlendirme siteleri ve sosyal paylaşım
siteleri gibi çeşitli elektronik teknolojilerin kullanımı iletişimciler arasındaki bilgi alışveriş ini
kolaylaştırmaktadır.
İkincisi, geleneksel ağızdan ağıza iletişime göre elektronik ağızdan ağıza iletişim daha kalıcı ve
erişilebilirdir. İnternette sunulan metin tabanlı bilgilerin çoğu arşivlenmekte ve istenilen zamanda
erişilmesi mümkün olabilmektedir.
Üçüncü olarak, elektronik ağızdan ağıza iletişim, geleneksel ağızdan ağıza iletişime göre daha
ölçülebilirdir. Elektronik ağızdan ağıza iletişiminin sunum formatı, miktarı ve devamlılığı onları
daha gözlemlenebilir hale getirmektedir. Çevrimdışı ortamdaki geleneksel bağlantılardan elde
edilen bilgilerle karşılaştırıldığında, çevrimiçi (online) kaynaklardan elde edilen bilgiler sayı
olarak çok daha fazladır.
Son olarak, geleneksel ağızdan ağıza iletişimde mesaj, alıcı tarafından bilinen bir gönderic ide n
çıkmakta, mesajın ve göndericinin güvenilirliği alıcı tarafından bilinmektedir. Oysa elektronik
ağızdan ağıza iletişimin elektronik yapısı alıcının, gönderici ve mesajın güvenilirliğini
değerlendirme yeteneğini ortadan kaldırır.
Sosyal medya platformları tüketicilere ürün, hizmet veya işletmelerle deneyimleri hakkında
özgürce konuşma fırsatı vermekte ve aynı zamanda tüketicilerin satın alma kararı için önemli bir
bilgi kaynağı olmaktadır. Sanal ortamdaki ürün geri bildirimleri, ürün yorumları ve tartışmalar ı,
tüketiciler tarafından algılanan riski azaltarak karar vermesini kolaylaştırabilmektedir.
İnternet ve sosyal medyanın ortaya çıkışıyla birlikte geleneksel ağızdan ağıza iletişim bloglar,
değerlendirme siteleri, tartışma forumları, bülten panoları, kullanıcı grupları ve sosyal ağ siteler i
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gibi yeni elektronik kanallara doğru genişlemiş, bu yeni kanallar hem işletmelerin pazarlama
çabalarında kritik bir faktör olmaya ve hem de tüketici satın alma karar sürecinin farklı
aşamalarında etkili olmaya başlamıştır (Mishra ve Satish, 2016:226).
Tüketici satın alma karar sürecinin beş temel aşamasında E-WOM'un rolü Tablo 1'de
gösterilmektedir (Mishra ve Satish, 2016:226).
Tablo 1: E-WOM ve Satın Alma Karar Süreci Aşamaları
Satın Alma Karar Süreci Aşamaları

E-WOM Örnekleri

İhtiyacın ortaya çıkması

Dış Uyarıcılar (Web sitelerindeki reklamlar, kişiselleştirme ve
tavsiyeler)

Bilgi arama

Arama motorları, sosyal medya, ürün web siteleri, eperakendeciler

Alternatiflerin Değerlendirilmesi

Karşılaştırma seçenekli web siteleri, geri bildirim için sosyal
medya, çevrimiçi değerlendirme ve derecelendirme siteleri

Satın Alma Kararı

Kanallar (e-ticaret web siteleri), sosyal medyada tartışma ve geri
bildirim

Satın Alma Sonrası Davranış

Değerlendirme siteleri, sosyal medya, çevrimiçi derecelendirme
ve incelemeler, sosyal medya veya ürün sitelerindeki geri
bildirimler

1.1. Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimi Etkileyen Faktörler
Sosyal psikoloji alanında kişilerarası iletişim konusuna büyük önem verilmiş ve bu alanda yapılan
çalışmalar, kişisel etkinin insanların tercihlerini ne şekilde etkilediğini açıklamaya odaklanmıştır
(Bataineh, 2015:127). Tüketiciler için, alışveriş yapmadan önce veya alışveriş sırasında
diğerlerinin fikirlerini, tavsiyelerini dinlemek önemlidir. Bunu, geleneksel WOM'da tanıdıklar ı,
aile üyeleri ve arkadaşları ile yaparken, çevrimiçi WOM'da, tanımadıkları ancak benzer ilgi
alanlarını paylaştıkları tüketicilerle etkileşime girerek istedikleri bilgiyi elde etme yoluyla
yapmaktadırlar. Günümüzde online satış yapan hemen hemen tüm web siteleri, müşteriler ine
çevrimiçi değerlendirmeleri okuma ve çevrimiçi yorum yazma imkanı ve aynı zamanda bilgi ve
tavsiye alma/verme imkanı sağlamaktadır. Birçok tüketici satın alma kararını verirken bu
yorumlardan ve derecelendirmelerden etkilenmekte ve ürüne karşı pozitif veya negatif bir tutum
geliştirmektedir (Akyüz, 2013:159).
Literatürde E-WOM’u etkileyen faktörlerin neler olduğu konusunda çeşitli çalışma lar
bulunmaktadır. Park vd. (2011), Çin'de E-WOM etkisi üzerine bir çalışma yapmışlar ve E-WOM
etkisini etkileyen faktörleri içeren (kişilerarası etkilere müşteri duyarlılığı, E-WOM deneyimi,
algılanan E-WOM güvenilirliği) yapısal bir model geliştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre EWOM etkisini her üç faktörde doğrudan etkilemektedir
Teng vd. (2014) sosyal medyada ikna edici E-WOM mesajlarının öncellerini incelemiş ler,
kullanıcıların çevrimiçi yorumları kabul etme ve kullanma niyetleriyle ilgili güvenilir E-WOM
mesajlarının ana özelliklerinin kaynak güvenilirliği (güvenilirlik), kaynak algısı (yararlılık, sosyal
bağlar) ve kaynak tarzı (görsel ipuçları, sayı) olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Zhao vd. (2015), çevrimiçi yorumların ve bilgi kaynağının niteliklerinin tüketicilerin çevrimiç i
otel rezervasyonu niyetleri üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmada, çevrimiçi tüketici
yorumlarının niteliklerini; kullanışlılık, değerlendirme uzmanlığı, güncellik, sayı, değerlilik
(negatif ve pozitif) olmak üzere 6 boyutta ele almışlardır.
Erkan ve Chris (2016) E-WOM'un sosyal medyada tüketicinin satın alma niyetleri üzerindek i
etkisini araştırdıkları çalışmada; bilginin kalitesi, güvenilirliği, kullanışlılığı ve benimsenmes i,
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bilgi gereksinimi ve bilgiye yönelik tutumun sosyal medyada tüketicilerin satın alma niyetler ini
etkileyen E-WOM'un temel faktörleri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Bu araştırmada E-WOM’u etkileyen faktörler olarak kaynak güvenilirliği, kullanım yararı,
kullanıcı deneyimi ve E-WOM etkisi ele alınmıştır.
1.1.1. Kaynak Güvenilirliği
E-WOM güvenilirliği, tüketicinin bir öneriyi veya değerlendirmeyi inanılabilir, doğru veya
olgusal olarak ne ölçüde algıladığı şeklinde tanımlanmaktadır (Cheung vd., 2012:12).
Tüketicilerin elektronik ağızdan ağıza iletişim bilgilerini değerlendirmelerinde kaynak
güvenilirliği dikkate alınması gereken önemli bir faktördür.
Walther’in (1992) Sosyal Bilgi Süreç Teorisi, bilgisayar destekli iletişim ortamının mesajı
okuyanların eWOM’un güvenilirliği konusundaki algılarına etkisini açıklar. Walther’e (1992)
göre, yüz yüze iletişimde mesaj alıcı, mesaj kaynağının dürüstlüğünün ve güvenilirliğinin önde
gelen göstergeleri olarak, göz teması, yüz mimikleri, beden dili, tonlama gibi sözel olmayan
iletişimin görsel ve vokal gösterimlerini dikkate alırlar. Çevrimiçi yazılı iletişimde ise bilgi
değişimi sırasında farklı taraflar arasındaki fiziksel etkileşim söz konusu değildir. Dolayısıyla,
çevrimiçi yazılı iletişimde sözel olmayan işaretlerin sınırlı olması veya yokluğu, alıcılar ın
çevrimiçi bilgi kaynaklarının güvenilirliğini ve dürüstlüğünü değerlendirmesini zorlaştırır.
Wathen ve Burkell’e (2002) göre, bilgi ikna süreci alıcının, bilgi kaynağının ne kadar güvenilir
olduğu konusundaki yargısıyla başlar. Alıcı, değerlendirme veya yorumun güvenilir olduğunu
düşündüğünde, E-WOM yorumlarını benimsemeye ve satın alma kararları almak için bunları
kullanmaya daha fazla güven duyacaktır.
Diğer yandan, yorum veya öneri daha az güvenilir olarak algılanırsa etkisi daha düşük olacak ve
potansiyel risklerden kaçınmaya çalışan mesaj alıcının yorum veya öneriyi dikkate alması olası
olmayacaktır (Cheung vd.; 2012:12).
1.1.2. Kullanım Yararı
Algılanan kullanım faydasının temelinde kullanıcının bilgi teknolojilerini algılamaları ile
kabullenmeleri arasındaki ilişkiyi açıklayan Teknoloji Kabul Modeli vardır. Teknoloji Kabul
Modeli’nin bileşenlerinden birisi olarak algılanan kullanım faydası, “Tüketicilerin Çevrimiç i
Yorum ve Değerlendirmelerin Satın Alma Karar Verme” sürecini kolaylaştıracağına inanma
derecesini ifade etmekte olup (Park ve Lee, 2009:334), bir bilgi teknolojisi kullanmanın potansiye l
yararları hakkında kullanıcıların beklentilerini temsil eder (Liu ve Zhang, 2010:122) ve satın alma
karar verme sürecinde algılanan değerin bir ölçüsü olarak kabul edilir ( Mudambi ve Schuff,
2010:186). Bir çevrimiçi yorumun veya değerlendirmenin algılanan faydası, kullanıcıların bir
yorum veya değerlendirmeyi nasıl değerlendirdiğini ölçmede birincil geçerliliğe sahiptir
(Willemsen vd., 2011:20).
1.1.3. Kullanıcı Deneyimi
Tüketicilerin internet kullanma deneyimi müşteri davranışını belirlemede önemli bir unsurdur
(Bart vd., 2005:137). Çevrimiçi kanallardan bilgi toplamanın maliyeti, çevrimdışı kanallara göre
daha düşük olduğundan, internet deneyimi daha fazla olan tüketicilerin ürün ile ilgili bilgiler i
toplamak için çevrimiçi kanalları kullanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, internet deneyimi
daha fazla olan tüketiciler, internet deneyimi daha az olan tüketicilere göre internet kanallar ının
özellikleri konusunda daha farklı bir algıya sahip olmakta ve internete daha fazla
güvenmektedirler. İnternet deneyimi düşük olan tüketiciler için ise çevrimiçi bilgiler in
kullanılması belirsizlik ve karmaşıklık algıları yaratabilir (Zhu ve Zhang, 2010:137).
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Bu nedenle internet deneyimi düşük olan tüketiciler, daha fazla olanlara kıyasla daha düşük
verimle internette bilgi ararlar (Lopez ve Sicilia, 2014:34). İnternet deneyimi daha fazla olan
tüketiciler, internette bilgi arama yetenekleri daha fazla olduğundan çevrimiçi bilgilere daha düşük
bir zaman maliyeti ile daha hızlı bir şekilde ulaşabilmekte ve böylece çevrimiçi kaynakları daha
büyük ölçüde kullanabilmektedirler (Cheema ve Papatla, 2010: 981).
1.1.4. E-WOM Etkisi
E-WOM etkisi, elektronik ağızdan ağıza iletişimin tüketicinin satın alma kararı üzerindeki etkisi
olarak tanımlanmaktadır (Park vd., 2011:75). Çevrimiçi iletişim platformlarında, bilgi alıcılar ı
alınan mesajdan doğrudan etkilenir (Chang ve Wu, 2014:206). E-WOM etkisi veya değeri olumlu,
tarafsız ya da olumsuz olabilir. Tarafsız bir yorum veya değerlendirme, okuyucuya herhangi bir
değerlendirme yapılmadan hedef nesne hakkında açıklayıcı bilgiler sağlar. Olumlu değerlend ir me
ise olumsuz değerlendirmenin tam tersine hedef nesne hakkında okuyucuya olumlu bilgiler sunar
(Jeong ve Koo, 2015:7).
E-WOM’da paylaşılan iletiler hep aynı yöndeyse (olumlu veya olumsuz), müşterilerin E-WOM
iletilerine güvenme olasılığı daha yüksektir ve bu nedenle daha yüksek fikir birliğine sahip EWOM iletileri, daha düşük bir mutabakata sahip olan iletilerden daha ikna edici ve güçlü olabilir
(Doh veHwang, 2009:193). Tüketiciler olumsuz bilgiyi, olumlu veya tarafsız bilgiden daha
bilgilendirici olarak algılama eğilimindedirler (Herr vd., 1991:460).
2. Turizm Sektöründe Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim
Turizm sistemi; tanıtım faaliyetleri, satışlar ve müşterilerle ilişkiler geliştirilmesinde ağırlık lı
olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanmaktadır (Zivkovic vd., 2014:759). İnternet turizmde
tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirmiş ve potansiyel turistler; turizm kuruluşları, özel
şirketler ve diğer tüketiciler tarafından sağlanan bilgi kaynaklarına doğrudan erişim imkanına
kavuşmuşlardır (Buhalis ve Law, 2008:611).
Bloglar, çevrimiçi değerlendirmeler ve sosyal ağ siteleri müşterilerin her türlü mal, hizmet ve
marka hakkında bilgi, görüş ve bilgi paylaşımında ve sanal olarak etkileşimde bulunmalar ına
olanak sağlamış (Filieri ve McLeay, 2014: 44), turistlerin hem seyahat planlama sürecinde hem
de tatil sonrası deneyimlerinin paylaşımında gittikçe artan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
Aynı zamanda sosyal medya sitelerinde paylaşılan bilgiler, potansiyel turistlerin seyahat
kararlarını etkileyebilecek önemli bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmekte ve potansiyel turistler
turizm ürünlerinin deneyimsel doğası nedeniyle karar alma süreçlerinde diğerlerinin deneyimler ini
dikkate almaktadırlar (Zeng ve Gerritsen, 2014:29-30).
Turizm sektöründe hem yerli literatürde hem de yabancı literatürde elektronik ağızdan ağıza
iletişim ve demografik faktörlerüzerine yapılan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır.
Çakır vd. (2017), tüketicilerin tatil satın alma kararlarında çevrimiçi görüşlerin etkisini
araştırmışlar, çevrimiçi tatil satın alma davranışında E-WOM’un etkisini demografik faktörlere
göre incelemişlerdir. Çalışma sonucunda kullanıcıların yaşları ile E-WOM’un alt faktörü olan
tüketici görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Gürce ve Benli (2017) tarafından yapılan araştırmada tüketici davranışları, E-WOM iletiş imi,
sosyal medya ve sanal topluluklar kavramları ele alınmış, satın alma davranışlarında E-WOM
etkisi; cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve internette geçirdikleri süre faktörlerine göre
incelenmiştir. İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi öğrencilerinden toplanan veriler ile yap ılan
analizler sonrasında cinsiyet ve E-WOM arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bununla
birlikte öğrencilerin ürün veya hizmet satın almada tüketici yorumlarından etkilenme düzeyi ile
internette harcanan zaman ve okudukları bölüm arasında anlamlı farklılıklar olduğu
görülmektedir.
285

Turizm Sektöründe Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimi Etkileyen Faktörlerin Demografik Özellikler Açısından
İncelenmesi: Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama

Çetin ve Dinçer (2014), otel ziyaretçileri kapsamında elektronik ağızdan ağıza iletiş imi
demografik ve tripografik açıdan incelemişlerdir. Çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum,
gelir ve uyruk gibi demografik faktörler ile E-WOM arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
Fan ve Miao (2012) ,elektronik ağızdan ağıza iletişim yoluyla satın alma davranışına cinsiye t
farklılıkları perspektifi açısından yaklaşmışlar ve çalışmada cinsiyet ve E-WOM arasında anlamlı
bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Hamouda ve Tabbane (2013), toplumsal cinsiyetin tüketici davranışını büyük ölçüde etkilediğini
düşünmüş ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramında cinsiyetin rolünü araştırmışlard ır.
Bu amaçla cinsiyet ve E-WOM arasındaki ilişki; E-WOM’un kullanımı,
E-WOM’un
özellikleri, E-WOM değerlendirilmesi ve tüketici yanıtları olmak üzere dört düzeyde
incelenebileceğini önermişlerdir.
3. Araştırmanın Metodolojisi
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmada, akademisyenlerin çevrimiçi ürün ya da tatil satın alma kararlarında elektronik
ağızdan ağıza iletişimin rolünün demografik özellikler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.
İlgili literatürde E-WOM ile demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi sınayan sınırlı sayıda
araştırma bulunmaktadır. Bununla birlikte akademisyenlerin çevrimiçi ürün veya tatil satın
almalarının demografik değişkenlere incelendiği çalışmalara gerek yerli literatürde ve gerekse
yabancı literatürde rastlanamamıştır. Araştırmanın bu açıdan literatüre önemli bir katkı sağlamas ı
ön görülmektedir.
3.2. Araştırmanın Hipotezleri
Bu araştırmada, kavramsal çerçeve ve literatürdeki benzer çalışmalardan yola çıkılarak, araştırma
amacına yönelik 5 adet hipotezileri sürülmüştür. Araştırmada test edilecek hipotezler şu şekildedir.
H1 : Akademisyenlerin cinsiyetleri ile elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörler i
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H2 : Akademisyenlerin medeni durumları ile elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörler i
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H3 : Akademisyenlerin daha önce çevrimiçi tatil satın alma durumları ile elektronik ağızdan ağıza
iletişimi etkileyen faktörleri değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H4 : Akademisyenlerin yaşları ile elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörler i
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H5 : Akademisyenlerin kurumda çalışma süreleri ile elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkileye n
faktörleri değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır.
3.3. Evren ve Örneklem
Araştırmanın ana kütlesi, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde görev akademik
personeldir. Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınan verirlere göre Türkiye’de 112 adet Devlet
Üniversitesi ve 67 adet Vakıf Üniversite ayrıca 5 adet Vakıf Meslek Yüksek Okulu bulunmaktad ır.
2017 verilerine göre 184 üniversitede toplam 150.886 akademik personel görev yapmaktadır. Ana
kütlenin çok büyük olması ve farklı coğrafi bölgelere ulaşmanın zorlukları nedeniyle kararsal
örnekleme yöntemine başvurulmuş ve araştırma Kütahya ve Bilecik illerinde bulunan iki devlet
üniversitesinde çalışan akademik personel ile sınırlandırılmıştır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 1208 akademik personel, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi’nde 498 akademik personel görev yapmaktadır. Her iki üniversitede toplam 1706
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akademik personel bulunmaktadır. Araştırma örneklemini ise bu üniversitelerde görev yapan 346
akademik personel oluşturmaktadır.
3.4. Verilerin Toplanması ve Analizler
Araştırma 2017 yılında yapılmış olup, araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan anket formu 7 adet demografik soru ve 14 adet önerme şeklinde ifadeden
oluşmaktadır. İlk 7 soru cevaplayıcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir.
Sonraki 14 ifade ise e- WOM’u etkileyen faktörleri (kullanıcı deneyimi, kaynak güvenilirliği,
kullanım yararı ve E-WOM etkisi) ölçmeye yöneliktir. Bu ifadelerin ölçülmesinde 5’li Likert
ölçeği kullanılmıştır. Anket formundaki ifadeler ve bu ifadelerin alındığı kaynaklar Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo:2: E-WOM Faktörleri Ölçeği
E-WOM Etkileyen
Faktörler
Kullanıcı Deneyimi

İfade

Kaynak

Satın alma kararı verirken başkaları tarafından yazılmış
çevrimiçi yorumları daima okurum.
Kullanmış olduğum ürün ve hizmetlerle ilgili daima çevrimiçi
yorumlar yazarım.

Park vd.(2011)

Kullanmış olduğum ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi ve
düşüncelerimi çevrimiçi ortamda başkalarıyla paylaşırım.
Kaynak Güvenilirliği

Çevrimiçi yorumların önemli ve güvenilir bir bilgi kaynağı
olduğuna inanıyorum.
Çevrimiçi tüketici yorumlarının
yazıldığına inanıyorum.

sorumluluk

duygusuyla
Park vd.(2011)

Çok fazla okunan çevrimiçi yorumları daha fazla inanılır
buluyorum.
Kullanım Yararı

Çevrimiçi yorumlar tatil satın almamda bana fayda sağlar
Çevrimiçi yorumların gerçek olduğunu düşünüyorum.
Çevrimiçi yorumların tarafsız olduğunu düşünüyorum.

Zhao vd. (2015)

Çevrimiçi tüketici yorumları satın alacağım ürün veya hizmetle
ilgilidir.
E-WOM etkisi

Çevrimiçi yorumlar olumlu ise ürün veya hizmeti satın alırım
Çevrimiçi yorumlar satın alma kararımı önemli ölçüde etkiler.

Park vd.(2011)

Satın alma kararı verirken çevrimiçi yorumları dikkate alırım.
Bir otelle ilgili herhangi bir olumsuz değerlendirmenin olması
durumunda otelden rezervasyon yapmam.

Zhao vd. (2015)

3.5. Ölçeğin Güvenilirliği ve Geçerliliği
Ölçeğin güvenilirlik analizleri için ölçekteki her bir boyutun Cronbach α, ortalama açıklanan
varyans (AVE) ve bileşik güvenilirlik (CR) değerlerine bakılmıştır. Bileşik güvenilirlik değerinin
0.70, ortalama açıklanan varyans değerinin ise 0.50’den yüksek olması gerekmektedir (Hair vd.,
2009:124). Tablo 3’te ölçeğin güvenilirliğine ilişkin hesaplanan değerler görülmektedir.
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Tablo 3: E-WOM Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri
E-WOM etkileyen faktörler
Kullanıcı Deneyimi

Kaynak Güvenilirliği

Kullanım Yararı

E-WOM Etkisi

Faktör Yükleri
KD1
KD2
KD3
KG1
KG2
KG3
KY1
KY2
KY3
KY4
EWOM1
EWOM2
EWOM3
EWOM4

0,837
0,730
0,730
0,644
0,722
0,862
0,605
0,809
0,589
0,796
0,735
0,760
0,657
0,723

Cronbach α

AVE

CR

0,808

0,588

0,810

0,811

0,560

0,789

0,787

0,50

0,796

0,810

0,518

0,810

Tablo 3 incelendiğinde, iç tutarlılık katsayısını gösteren Cronbach α değerinin de 0,70 değerinden
büyük olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak yapı güvenilirliğini ifade eden bileşik güvenilir lik
(CR) değerlerinin 0,70 değerinden, ortalama açıklanan varyans (AVE) değerlerinin ise 0,50
değerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu değerler ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu
doğrulamaktadır.
Ölçeğin geçerliliği ise uyuşma ve ayrışma geçerliliğine bakılarak sınanmıştır. Uyuşma geçerliliği
için CR ve AVE değerlerine bakılmıştır. Her bir faktör için AVE değerinin 0,50’den, CR değerinin
ise AVE değerinden büyük olması (CR>AVE; AVE>0,50) uyuşma geçerliliğinin sağlandığını
göstermektedir (Hair vd.,2009).
Tablo incelendiğinde bu kriterlerin yerine getirilmiş olduğu dolayısıyla ölçeğin uyuşma
geçerliliğine sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin ayrışma geçerliliği için faktörler arası
korelasyon değerleri incelenmiştir. Bu korelasyon değerlerinin 0,85 değerinden düşük olması
durumunda ölçeğin ayrışma geçerliliğine sahip olduğu kabul edilmektedir (Çakır ve Çakır;
2008:51). Bu kapsamda faktörler arası korelasyon değerlerinin 0,564 ile 0,719 değerleri arasında
olduğu, 0,85 değerini aşan hiçbir korelasyon değerinin olmadığı ve dolayısıyla ölçeğin ayrışma
geçerliliği kriterlerine sahip olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmada kullanılan ölçeğin
güvenilirlik ve geçerlilik yönünden gerekli koşullara sahip bir ölçek olduğu söylenebilir.
4. Bulgular
Bu bölümde verilerin analizi sonucu ulaşılan bulgular ve değerlendirmeler yapılacaktır.
4.1. Demografik Bulgular
Tablo 4’te katılımcıların demografik özelliklerine göre bulgulara yer verilmiştir. Buna göre,
çalışmaya katılanların 236 tanesi erkek (% 71,7), 93 tanesi ise kadındır (% 28,3).Benzer şekilde
katılımcıların medeni durumları incelendiğinde 236 kişinin (% 71,7) evli, 93 kişinin (% 28,3) ise
bekâr olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni itibariyle araştırmaya katılan içerisinde çoğunluğu 2635 yaş grubu oluşturmaktayken (181 kişi), 25 yaş altında olanlar en düşük sayı ve orandadır. (%
kişi ve % 1,5).
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Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Çevrimiçi Satın Alma
Çevrimiçi Tatil Satın Alma
Medeni Durum
Gelir Düzeyi

Çalışma Süresi

Alt Değişken
Erkek
Kadın
25 yaş ve altı
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56-65 yaş
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evli
Bekar
3000 - 5000 TL
5001 – 7000 TL
7001 – 9000 TL
9000 TL üzeri
0 – 4 yıl
5-9 yıl
10-15 yıl
15 -20 yıl
20 yıl ve üzeri

Frekans
236
93
5
142
116
60
6
290
39
213
116
236
93
181
109
19
20
83
93
51
63
39

Yüzde (% )
71,7
28,3
1,5
43,2
35,3
18,2
1,8
88,1
11,9
64,7
35,3
71,7
28,3
55
33,1
5,8
6,1
25,2
28,3
15,5
19,1
11,9

Aylık gelir durumu değişkeni itibari ile katılımcıların aylık ortalama geliri 3000-5000 TL
olduğunu belirtenlerin oranı % 55 ile 181 kişidir. 109 katılımcı (%33,1) aylık gelirinin 50017000TL olduğunu belirtmiştir. Aylık geliri 7000-8999 TL üzerinde olan katılımcıların sayısı 19
oranı ise % 5,8’dir. Çalışmaya katılan 20 katılımcının aylık geliri 9000 TL ve üzerinde olup temsil
edilen oran % 6,1’dir. Kurumda çalışma süresi açısından ilk sırada 93 kişi ile 5-9 yıl kurumda
çalışan katılımcılar yer almaktadır. Bunların toplam içerisindeki oranı
% 28,3’tür.
Katılımcıların % 88,1’i (290 kişi) daha önce internet üzerinden herhangi bir ürün veya hizmet satın
aldıklarını beyan ederken, % 11,9’luk bir oran (39 kişi) ise daha önce hiç çevrimiçi alışver iş
yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğunun daha önce internet üzerinden tatil satın
aldıkları görülmektedir. İnternet üzerinden tatil satın aldığını ifade edenlerin toplam içerisindek i
oranı % 64.7 ve sayısı ise 213 kişidir. 116 kişi ise daha önce internet üzerinden hiç tatil satın
almadığını beyan etmişlerdir.
4.2. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi
Araştırma hipotezlerinin test edilmesine geçmeden önce ilk olarak verinin normal dağılıp
dağılmadığını belirlemek için gözlenen değişkenlerin çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır.
Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ve -1,5 değerleri arasında olduğu durumlarda dağılımın
normal dağılım olarak kabul edilmektedir (Tabachnick ve Fidell; 2013).
Ölçekte yer alan gözlenen değişkenlerin çarpıklık değerlerinin -0,529 ile -1,116 arasında, basıklık
değerlerinin ise -0,502 ile 1,312 değerleri arasında olduğu, dolayısıyla dağılımın normallik
varsayımını karşıladığı görülmektedir.
Bu bağlamda, elektronik ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörlerin (bağımlı değişkenler in)
demografik özellikler (bağımsız değişkenler) açısından anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini değerlendirebilmek için, bağımsız değişkenlerin nominal (kategorik), bağımlı
değişkenlerin ise ordinal (sıralanmış) veri olma özelliğini taşımasından dolayı, iki bağıms ız
değişken için t testi ve ikiden fazla seçenekli bağımsız değişken için ANOVA testi uygulanmas ına
karar verilmiştir.
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Satın alma kararı üzerinde E-WOM’un boyutlarının katılımcıların cinsiyetlerine, medeni
durumlarına, daha önce çevrimiçi tatil satın alma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine
yönelik olarak ileri sürülen araştırma hipotezlerini test etmek için, veri normal dağılım
gösterdiğinden parametrik testlerden iki bağımsız değişken için t testi uygulanmıştır. Test
sonuçları aşağıdaki Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5: İki Bağımsız Değişken İçin t Testi Sonuçları
Değişken

E-WOM Boyutları

Cinsiyet

Kullanıcı Deneyimi
Kaynak Güvenilirliği
Kullanım Yararı
E-WOM Etkisi

Medeni Durum

Kullanıcı Deneyimi
Kaynak Güvenilirliği
Kullanım Yararı
E-WOM Etkisi

Çevrimiçi Tatil
Satın Alma

Kullanıcı Deneyimi
Kaynak Güvenilirliği
Kullanım Yararı
E-WOM Etkisi

Alt
değişken
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N

Ortalama

236
93
236
93
236
93
236
93
93
236
93
236
93
236
93
236
213
115
213
115
213
115
213
115

3,86
3,89
3,76
3,83
3,78
3,81
3,75
3,92
3,85
3,94
3,67
3,82
3,71
3,82
3,70
3,84
4,03
3,56
3,89
3,57
3,98
3,49
3,97
3,49

Standart
Sapma
,816
,825
,899
,987
,764
,796
,778
,716
,875
,785
,936
,918
,757
,777
,791
,750
,726
,891
,867
,996
,639
,902
,670
,833

t

p

-,316

,752

-,620

,536

-,414

,679

-1,772

,077

-2,396

,077

-1,324

,187

-1,172

,242

-1,522

,129

5,162

,000

3,021

,000

5,363

,000

5,655

,000

Tablo 5’de görüldüğü üzere katılımcıların E-WOM boyutlarını değerlendirmeleri ile cinsiyetler i
arasında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir (tüm boyutlar için p>0,05). Buna göre H1 hipotezi
desteklenmemiştir.
Katılımcıların yaşlarına ve kurumda çalışma sürelerine göre E-WOM’un boyutlarının farklılık
gösterip göstermediğine yönelik olarak ileri sürülen araştırma hipotezlerini test etmek için ise
parametrik testlerden ikiden fazla bağımsız değişken için ANOVA testi uygulanmıştır. Test
sonuçları aşağıdaki Tablo 6 ve 7’de verilmiştir.
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Tablo 6: Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları
E-WOM Boyutları
Kullanıcı Deneyimi
Kaynak Güvenilirliği

Kullanım Yararı

E-WOM Etkisi

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
2,321
216,958
219,279
2,006
278,237
280,243
,757
194,856
195,613
1,152
190,308
191,460

df
4
324
328
4
324
328
4
324
328
4
324
328

Kareler
Ortalaması
,580
,670

F

p

,866

,484

,501
,859

,584

,675

,189
,601

,315

,868

,288
,587

,490

,743

Tablo 6 ve 7 incelendiğinde, hem yaş değişkenine hem de çalışma süresi değişkenine göre
katılımcıların E-WOM boyutlarını değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir (tüm boyutlar için p>0,05). Bu sonuçlara göre H4 veH5 hipotezleri desteklenmemiştir.
Tablo 7: Çalışma Süresi Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları
E-WOM Boyutları
Kullanıcı Deneyimi

Kaynak Güvenilirliği
Kullanım Yararı

E-WOM Etkisi

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
Toplamı
2,012
217,267
219,279
1,849
278,395
280,243
1,138
194,475
195,613
1,452
190,008
191,460

df
4
324
328
4
324
328
4
324
328
4
324
328

Kareler
Ortalaması
,503
,671

F

p

,750

,559

,462
,859

,538

,708

,285
,600

,474

,755

,363
,586

,619

,649

5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, E-WOM’u etkileyen faktörlerin (kullanıcı deneyimi, kaynak güvenilirliği, kullanım
yararı ve E-WOM etkisi) demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermedik ler i
araştırılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durum ve çalışma süreleri ile EWOM alt boyutlarını değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Çetin ve
Dinçer (2014), İstanbul’da beş yıldızlı otellerde konaklayan yabancı turistler üzerinde yaptıklar ı
çalışmada, cinsiyet ile çevrimiçi tavsiye etme niyeti arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
sonucunu bulmuşlardır. Çalışmada ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, gelir, milliyet gibi
demografik faktörlerin hiçbirinin E-WOM'un anlamlı bir yordayıcısı olmadığı sonucu
bulunmuştur. Karabulut ve Bulut (2016), X ve Y kuşaklarının E-WOM davranışlarını cinsiye t
farklılıkları ile birlikte karşılaştırdıkları araştırmada, erkek ve kadınların E-WOM davranışlar ının
birbirine çok benzer olduğu, ancak X ve Y kuşağı tüketiciler arasında E-WOM davranış lar ı
açısından önemli farklılıklar olduğu sonucuna ulaşmışlardır. AbdElaziz ve Mayouf (2016), otel
müşterileri üzerinde yaptıkları çalışmada E-WOM’un beş boyutunu (kaynak uzmanlığı, sosyal bağ
gücü, E-WOM hacmi, web site tipi ve ürünün yapısı) ele almışlardır. Çalışmada cinsiye t
değişkenine göre sadece iki boyutta (sosyal bağ gücü ve ürün yapısı), yaş değişkenine göre sadece
iki boyutta (kaynak uzmanlığı ve E-WOM hacmi), eğitim seviyesi değişkenine göre sadece bir
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boyutta (web site tipi) anlamlı farklıklar olduğu diğer boyutlarda ise farklılıklar olmadığı sonucunu
ortaya koymuşlardır. Bu sonuçlar araştırma sonuçları ile kısmen benzerlik göstermektedir. Bu
bulgulara zıt olarak Chauhan vd. (2015), sosyo-demografik değişkenlerin hem WOM hem de EWOM'un eğilimi üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada E-WOM için evli, bekar ve çocuklu
çiftler arasında anlamlı farklılıklar bulmuşlardır.
Araştırmanın bir diğer sonucu, daha önce çevrimiçi tatil satın alanlarla almayanların E-WOM
boyutlarını değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık olduğudur. Daha önce çevrimiçi tatil
satın alanların tüm E-WOM boyutlarını değerlendirmeleri almayanlara göre daha yüksektir. Diğer
bir ifade ile, daha önce internet üzerinden tatil satın almış olanlar elektronik ağızdan ağıza iletiş imi,
daha önce çevrimiçi tatil satın almayan katılımcılara göre daha fazla kullanmaktadırlar. Bu sonuca
benzer şekilde Card vd. (2003), Tüketici Satın Alma Karar Süreci modeline göre online seyahat
ürünü satın alan kişilerle daha önce online seyahat ürünü satın almayan kişiler arasındaki
farklılıkları araştırmış ve iki grup arasındaki kişisel özelliklerin birbirinden farklı olduğu sonucunu
bulmuşlardır.
Günümüzde E-WOM tüketiciler için güvenilir ve etkili bilgi kaynağı olarak görülmekte, tüketiciler
ürün veya hizmetleri satın almadan önce, daha önce bu ürün veya hizmetler hakkında tecrübe
sahibi olan insanlardan bilgi almak veya öneri duymak istemektedirler İnternet, tüketicilerin az
tanıdığı ya da hiç tanımadığı kişilerin yorum, değerlendirme ve düşüncelerine kolayca
ulaşabileceği bir mecra olmuştur. Bunun sonucu olarak bloglar, forumlar, sosyal ağ sitelerindek i
konuşmalar, değerlendirme ve yorumlar gibi içeriklerin hepsi tüketici için birer referans kaynağı
olabilmektedir. Bu durum tüketicilerin bir kargaşa yaşamasına sebep olmakta, bu referans
kaynaklarından hangisine güveneceği konusunda tüketiciler çelişkiye düşebilmektedir. Online
içeriğin fazlalığı da göz önüne alındığında tüketicinin internette güvenilir, alakalı ve temiz içeriğe
ulaşmak konusunda sorunlar yaşayabileceği görülmektedir. Bu noktada işletmeler sahte içerikler le
algı yönlendirme çalışmalarından ziyade internet kullanıcılarına ürün ve marka hakkında sahici
içerikler üretme fırsatı vermeliler, kendilerinden tümüyle bağımsız olarak üretilmiş içerikleri takip
etmeli ve bunları kullanarak E-WOM’u yönetme yoluna gitmelidirler. Öncelikle iyi bir web
sitesinin E-WOM üzerinde önemli bir etkisi olduğu noktasından hareketle, web sitelerinin iyi bir
şekilde hazırlanmış olması, iyi bir içeriğe sahip olması, görselliği gibi unsurlar tüketicinin
çevrimiçi satın alma kararında oldukça etkili olabilmektedir. Bu nedenle işletmeler web siteler ine
gereken önemi vermek zorundadırlar.
Çevrimiçi ortamlarda yapılan olumsuz yorum, değerlendirme ve paylaşımlar çok daha hızlı
yayılmakta ve bu yorum ve değerlendirmeler çevrimiçi alış veriş yapan tüketicilerin karar
vermelerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Birçok işletme E-WOM platformlarında yapılan
olumsuz yorumlar yüzünden ciddi zarar görebilmekteler. Bu nedenle işletmeler öncelikle kendi
platformlarında paylaşılan her olumlu veya olumsuz yorum ve değerlendirmelere cevap verip,
müşterilerinin uyarılarını ciddiye aldıklarını göstermelidirler. Bunların yanı sıra tüketicilere 7/24
online bilgi vermek üzere bir platform oluşturulması müşterinin hem işletmeye olan güvenini hem
de çevrimiçi satın alma kararını etkileyebilir. Ayrıca tüketiciler şikâyetlerini herhangi olumsuz bir
paylaşımda bulunmadan önce bu platforma iletebilirler ve böylece işletmeler müşteriler inin
şikâyetçi olduğu konuların farkında olarak olumsuz
E-WOM’un önüne geçebilirler.
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AVRUPA BİRLİĞİNİN GÖÇ/MÜLTECİ POLİTİKASI VE SIĞINMACILARIN
EKONOMİK, SOSYAL VE KAMUSAL İLETİŞİM SORUNLARI: KASTAMONU
ÖRNEĞİ
Mehmet Yunus ÇELİK
Alper Tunga ŞEN 
Hasan USTA
Sakine Eylem USTA
Öz
20. yüzyılın başından itibaren uluslararası göç olaylarında bir artış yaşanmaya başlamıştır. Savaşlar, siyasi
istikrarsızlıklar, baskıcı rejimler, insan hakları ihlalleri, ekonomik ve sosyal sıkıntılar, iç savaşlar, etnik savaşlar gibi
nedenlerle insanlar ülkelerini terk edip, daha iyi yaşam koşullarının olduğu ülkelere doğru göç etmektedirler. Özellikle
Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı ülkelerini terk eden Suriyeliler, Türkiye üzerinden legal veya illegal yollarla
Avrupa ülkelerine göç etmekte ya da Türkiye’de yaşamlarını sürdürmektedirler.
Çalışmamızda, Kastamonu şehrinde geçici veya daimi olarak yerleşmiş olan sığınmacıların Kastamonu’daki gündelik
hayatlarında karşılaştıkları (iş bulma, geçim sıkıntısı, çalışma izni alma) ekonomik sorunların yanında yine gündelik
yaşamda karşılaştıkları (toplumsal uyum, sosyal alanda dışlanma, şehrin sosyal yaşamına uyum süreçlerinde
karşılaştıkları) sorunlar ve son olarak devlet kurumlarıyla ve kamusal alanda ve kamu hizmetlerinde karşılaştıkları
iletişim sorunlarının tespiti ve kendilerine sağlanan haklardan ne derece yararlanabildiklerinin belirlenmesi ve bu
sorunlara çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu çalışma ile Kastamonu’da yaşayan sığınmacıların istatistiki
bilgisi sağlanmış olacaktır.Aynı zamanda, Türkiye’de uygulanan yasal mevzuatın, uluslararası hukuk mevzuatı ve göç
mevzuatı ile uyumu araştırılacak ve uygulamada yaşanan problemlere çözüm önerisi geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göçmenler, Göç, Kastamonu, İletişim Sorunları, Ekonomik Sorunlar

EUROPEAN UNİON'S MİGRATİON / REFUGEE POLİCY AND ECONOMİC, SOCİAL
AND PUBLİC COMMUNİCATİON ISSUES: KASTAMONU EXAMPLE
Abstract
Since the beginning of the 20th century, there has been an increase in international migration. Because of wars,
political instability, oppressive regimes, human rights violations , economic and social distress, civil wars, ethnic wars,
people are leaving their countries and migrating to countries where there are beter living conditions. In particular, the
Syrians who left their country due to the civi lwar in Syria, by legal or illegal way to emigrate to European countries
via Turkey or continue their life in Turkey.
In this work, the economic problems encountered in our everyday life in Kastamonu (temporary employment or
livelihood), temporary or permanently settled asylum seekers in Kastamonu city (social adjustment, social exclusion,)
and finally to determine the communication problems they encounter in public institutions and public services, and to
determine the extent to which they can benefit from the rights provided to them, and to propose solutions to these
problems. This study will provide statistical information on asylum seekers living in Kastamonu. At the same time,
the legislation applicable in Turkey, to investigate compliance with the legislation and international law solutions to
the problems experienced in practice will be developed.
Keywords:Immigrants, Migration, Kastamonu, CommunicationProblems, EconomicProblems
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Giriş
İnsanlar geçmişten günümüze ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal, kişisel ve güvenlik gibi
gerekçelerle yaşadıkları yerleri terk ederek başka ülkelere göç etmektedir. Bu hareketlilik özellik le
çatışma bölgelerinden, siyasi istikrarsızlık yaşanan bölgelerden ve iç savaşın yaşandığı
bölgelerden daha güvenli yerlere doğru artış göstermektedir. Günümüzde de göçlerin en önemli
sebepleri arasında güvenlik ile ilgili sebepler ve ekonomik sebepler öncelikli olarak yer
almaktadır. Özellikle Arap Baharı ve Suriye’de yaşanan iç savaş gibi olaylar sonrası güvenlik
nedenleriyle ülkelerini terk eden insanlar legal ve ya illegal yollarla AB ülkelerine veya yaşadıklar ı
ülkelere göre daha gelişmiş olarak adlandırdıkları ülkelere göç etmeye başlamışlardır.
AB bölgesel krizler sonrasında artan göç olayları karşısında ortak bir strateji belirleyememiştir.
AB üyesi devletler arasındaki görüş farklılıkları, İtalya, Yunanistan ve Macaristan gibi ülkeler in
yoğun göç alması; Almanya ve Fransa gibi üye ülkelerin ise bu durum karşısında kendi ülkeler ine
gelecek olan göçmen sayısını sınırlamak istemesi; üye ülkeler arasında ortak bir stratejinin
oluşturulmasına engel teşkil etmiştir. Aynı zamanda bu durum gelişmekte olan ülkelere de örnek
teşkil etmiştir. Bu durumda AB, göçmenleri Avrupa sınırlarının dışında tutmak istemiş ve bu
nedenle de aday ülke Türkiye ile işbirliğine gitme yollarını arayarak göçmenlerin AB ülkeler ine
sızma politikalarını, Türkiye üzerinden önleme politikası uygulamıştır. Fakat çalışmada bölgesel
parametreler biraz daha küçültülerek Kastamonu’da yaşayan sığınmacıların bölgesel sorunlarının
incelenmesine özen gösterilmiştir.
1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Göç, Göçmen, Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma, Sığınmacı, Geçici Koruma
Geçmişten günümüze insanların göç hareketlerinin en önemli sebepleri güvenlik ve ekonomik
nedenlerdir. Günümüzde yaşanan savaşlar, etnik çatışmalar, iç savaşlar insanların zorunlu bir
şekilde yer değiştirmelerine neden olmaktadır. Bu sebeplerin yanı sıra ekonomik nedenler de göç
hareketlerine hız kazandırmıştır. Göç, ekonomik, siyasal, toplumsal, güvenlik gibi sebeplerle
insanların bireysel ya da kitlesel olarak yer değiştirmesi eylemi olarak tanımlanabilir (Güllüpınar,
2012: 56).
Göç Terimleri Sözlüğünde ise göç şu şekilde tanımlanmıştır, ‘‘Uluslararası bir sınırı geçerek veya
bir Devlet içinde yer değiştirmek. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği
nüfus hareketleridir. Buna mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve
ekonomik göçmenler de dâhildir.’’(Perruchoud, 2009: 22).
Göç olgusu, göç edilen coğrafya, göçü etkileyen etmenler açısından, göçün amaçları bakımında n,
süresi bakımından, yasallık açısından, son yerleşilen yer açısından ve göç edenin özelliği açısında n
değerlendirilerek sınıflamalara tabi tutulabilir. Göç, edilen coğrafyaya göre, iç-dış göç; göçü
etkileyen etmenler açısından zorunlu-gönüllü göç; göçün amaçları bakımından ekonomikekonomik olmayan göç; süresi bakımından, transit-yerleşik göç; yasallık açısından legal-ille ga l
göç; göç eden bireyin özellikleri açısından, vasıflı- vasıfsız göç şeklinde sınıflandırma lar
yapılabilir (Güllüpınar, 2012: 57).
Göç eden bir kişi ya da kitle bu sınıflandırmalardan aynı anda birden fazla tanımlama içerisinde
yer alabilmektedir. Örneğin kişi kaldığı yeri iç savaş nedeniyle terk etmişse ve bu eylemini yasa
dışı yollarla gerçekleştirmişse, bu kişinin gerçekleştirdiği göç, hem zorunlu hem de illegal göç
olarak değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde göç eden kişi ya da kitle eğitimli ise ve ekonomik
nedenlerle göç ediyorsa gerçekleştirilen göç eylemi vasıflı ve ekonomik göç sınıflandırmasına tabi
tutulabilir.
Mülteci ve sığınmacı kavramları birbirlerinin yerine kullanılmaktaysa da yürürlükteki mevzuatta
bu kavramlar arasında farklar bulunmaktadır. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma
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Kanunu (YUKK), 1951 Sözleşmesi’ne coğrafi sınırlama ile taraf olduğumuzu göz önünde tutarak,
uluslararası koruma statülerini anılan husus çerçevesinde mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma
şeklinde düzenlemiştir (Ergüven ve Özturhanlı, 2013:1033).
Mülteci, Avrupa ülkelerinden gelerek 1951 Cenevre sözleşmesinin birinci maddesindeki koşullar ı
karşıladığı için, kendisine İçişleri Bakanlığınca mülteci statüsü verilen yabancı uyruklu veya
vatansız kişi olarak tanımlanmıştır. Avrupa dışından gelerek 1951 Sözleşmesinin birinc i
fıkrasındaki koşulları yerine getirdiği için, kendisine İçişleri Bakanlığınca sığınmacı statüsü
verilen yabancı uyruklu veya vatansız kişiye sığınmacı denir (Reçber, 2014). Bu durumda iç
mevzuatımıza göre mülteci ve sığınmacı arasındaki en büyük fark coğrafi kriterler olarak göze
çarpmaktadır. Türkiye’de yer alan yasal düzenlemeye göre ise, Avrupa’dan gelenleri mültec i
statüsünde değerlendirirken, Avrupa dışından gelenleri sığınmacı statüsünde değerlendirmekted ir.
Göçmen ise sığınmacı ve mülteci kavramından tamamen farklıdır. Göçmen, yaşadığı ülkeyi, daha
iyi yaşam koşullarına ulaşmak için, kendi isteği ile terk eden kişidir. Mülteci ve sığınmac ıda n
ayrılan en temel farkı da ülkesini daha iyi yaşam koşulları için kendi isteği ile terk etmiş olmasıd ır.
Mülteci ve sığınmacılar ise ülkelerini; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıdıkları için terk
etmektedirler (Ünal, 2014: 71).
YUKK (2013), 62. maddeye göre, şartlı mülteci, Avrupa Ülkeleri dışında meydana gelen olaylar
sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinde n
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için, vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız
kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye
yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir. Yine aynı kanunun 63.
Maddesinde ise ikincil koruma kavramından bahsedilmiştir. Buna göre ikincil koruma, mültec i
veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkelerine geri
gönderildiği takdirde(İçişleri Bakanlığı, 2013: 27);




Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayırım
gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak
olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından
yararlanmayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen

yabancı veya vatansız kişilere verilen bir statüdür.
YUKK 91. maddeye göre, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil
ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen ve sınırlarımızı geçen
yabancılara geçici koruma izni verilebilir. Geçici korumanın ana amacı, mülteci ve sığınmacılar ın
ivedilikle güvenli bir ortama erişimlerini sağlamak ve temel insan haklarını güvence altına
almaktır (Çiçekli, 2009; aktaran Ergüven, Özturanlı, 2013). AB kitlesel akın durumunda geçici
koruma statüsünün tanınmasına ilişkin konsey direktifine göre, geçici koruma kitlesel akın
durumlarında uygulanan istisnai bir usul olarak, geniş çapta sığınma olayları ile baş
edilemediğinde gelecek ve olağan sığınma usulüne helal getirmeyecek bir mekanizmadır. Geçici
koruma statüsü sığınmacıların yararlanabileceği mevcut ve etkili mekanizmaları ortadan
kaldırmayacaktır Geçici koruma prosedürünün iç hukuka kazandırılması, kitlesel akın durumund a,
geri göndermeme ilkesinin bir gereği olarak, yer değiştiren kişilerin insan haklarının güvence
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altına alınmasını ve acilen güvenli bir ortama kavuşmasını sağlayacaktır (Ergüven, Özturanlı,
2013).
Türkiye 2011 yılında kitlesel bir akın ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye bu kitlesel hareket
karşısında 22 Ekim 2014 tarihinde Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarmış ve ülkesine gelen
yabancıları bu kanunla koruma altına almıştır (Şen ve Özkorul, 2016: 96).
Göçmenler ve mülteciler arasındaki en önemli fark, mültecilerin ülkelerine döndükler inde
yaşamsal, siyasal ya da hak ihlaline uğrayacaklarına dair korkuları vardır bu nedenle de ülkeler ine
gönderilemezler. Ancak göçmenlerin ise ülkelerine dönmekten herhangi bir korkuları yoktur.
Göçmenler daha iyi eğitim ve yaşam koşulları gibi sosyal ve ekonomik sebepler için ülkelerini
terk etmişlerdir. Türkiye’de mevcut kanunlara göre ise mülteci kavramı sadece Avrupa
ülkelerinden gelenler için kullanılmaktadır. Üçüncü ülkelerden Türkiye’ye gelenlere sığınmac ı
statüsü verilmekte ve bu kişiler, mülteci olarak anılmamaktadır.
Göçmen ve mülteci kavramları arasındaki farklılıklar literatürde belirgin bir şekilde ortaya
konsada günlük kullanımda bu fark çok fazla gözetilmemektedir. AB ise bu farklılıkların daha net
ortaya çıkartılabilmesi adına sabit bir politika uygulamayı tercih etmiştir.
2. Avrupa Birliği Göçmen/Mülteci Politikası
AB’nin göçmenler konusundaki politikası incelenirken, yasal ve yasadışı göçmenler şeklinde bir
sınıflandırma yapılabilir. Sürdürülebilir bir göç politikası ancak yasa dışı göç ile ilgili
düzenlemelerin yapılması ile sağlanabilir. Bu nedenle AB’nin belirlenen öncelikli hedefi, yasadışı
göçmenlere işverenler, insan ticareti yapanlar ve belgesi olmayan göçmenler üzerinden kar elde
edenlerdir. Yasa dışı yolları kullanarak göç edenler ile ilgili AB politikasının saç ayakları şu
şekildedir (Baydarol ve Turan, 2014: 19);



Yasa dışı yollarla Avrupa Birliği ülkelerine gelen göçmenlerin temel İnsan Hakları
Şartına uygun olarak ülkelerine geri gönderilmesi
Kaynak ve Geçiş ülkeleri ile işbirliği yapılması

AB, II. Dünya Savaşı’ndan sonra hızla gelişen ekonomik yapısı nedeniyle emek gücüne ihtiyaç
duymaya başlamasıyla birlikte hızla göç almaya başlamıştır. İşgücüne duyulan ihtiyac ın
karşılanması için misafir işçi programları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu durum Avrupa Birliğinin
ortak bir göç poltikası oluşturmasına sebep olmuştur (Şen ve Özkorul, 2016: 97). Göç ve iltica
başlığı Avrupa Birliği’nin Adalet ve İçişleri sütununda yer almaktadır (Baydarol ve Turan, 2014:
19).
Göç ve iltica ile ilgili ilk düzenlemeler Amsterdam Anlaşmasında yer almıştır. Amsterdam
Anlaşmasının IV. Başlığı Vize, Sığınma , Göç ve Kişilerin Serbest Dolaşımı başlığı altında ilgili
düzenlemelere yer vermiştir. Avrupa Birliği Konseyi 15-16 Ekim 1999 tarihleri arasında Tempare
Zirvesini düzenlemiştir. Bu zirvede Avrupa Birliğinde özgürlük, güvenlik ve adalet alanalr ında
düzenlemeler getirilmiş ve iltica/göç konularında kaynak ve transit ülkelerle işbirliği yapılmas ı
konularında anlaşılmıştır. 2003 yılında Lahey Zirvesi sonrasında 2010 yılına kadar devam decek
olan bir plan ortaya konmuştur. Bu plana göre, kaynak ve transit ülkelerin iltica sistemler inin
geliştirilmesi veüçüncü ülkeler ile işbirliğinin güçlendirilmesi, düzensiz göçle mücadele, yenid en
yerleştirme programlarının geliştirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması çerçevesinde
çalışmalarını arttırılması planlanmıştır (Şen ve Özkorul, 2016: 98).
AB’ningöç ve iltica konusundaki belirleyici rol oynayan hukuki düzenlemelerinin başında 1990
tarihinde imzalanan Dublin Sözleşmesi (Avrupa Topluluklarına Üye Devletlerin Birinde Yapılan
Sığınma Başvurularının İncelenemesinden Sorumlu Devletin Belirlenmesine İlişkin Sözleşme)
gelmektedir. Bu sözleşme 1997 yılında yürülüğe girmiştir. AB ülkelerinin göçten sorumlu
bakanları 15 Haziran 1990 tarihinde İrlanda’nın Dublin şehrinde bir toplantı gerçekleştirmişlerd ir.
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Bu toplantıda ilgili bakanlar, kişilerin serbest dolaşımını sağlamak ve sığınmacılar ın
başvurularından sorumlu üye devletlerin belirlenmesi sözleşmesi Danimarka hariç tüm birlik
üyeleri tarafından imzalanmıştır. Danimarka sözleşmeyi 1991 yılında imzalamıştır. Dublin
Sözleşmesinde taraflar, siyasi sığınmacının tanımı ve sığınma başvurusunu incelemekle sorumlu
olan devletin belirlenmesi konularında anlaşmaya varmışlardır. Buna göre; Sığınmacıların birden
çok ülkeye başvuru yapmasının önüne geçilmesi adına sığınmacıların başvurularının tek bir ülke
tarafından değerlendirileceği konusunda anlaşmaya varılmıştır (Özcan, 2005).
Daha sonrasında ise 2001 yılında Geçici Koruma Yönergesi çıkarılmıştır.Bu yönerge ile
ülkelerinden çeşitli nedenlerle kitlesel olarak kaçan kişilere istisnai bir şekilde olağanüstü hal
koşullarına uygun olarak ve sınırlı bir süre için çözüm bulunması amaçlanmıştır. Bu yönerge ile
söz konusu kişilerin acilen güvenli bir ortama taşınmasını sağlamak ve geri göndermeme ilkesi
başta olmak üzere temel insan haklarınıgüvence altına almak hedeflenmiştir (Eren, 2016).
2003 yılında ise, Dublin II yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu sözleşme ile sığınma taleplerini
inceleyecek sorumlu üye devletlerin belirlenme kriterleri tespit edilmiştir. Buna göre sorumlu üye
devlet belirlenirken, bir sığınmacının bir üye devlete başvurduğu zamandaki koşullar dikkate
alınarak sorumlu devlet belirlenir. Sığınma talebinde bulunan kimsenin refakatinde bulunma ya n
reşit olmayan bir kişi olması durumunda, kişinin aile fertlerinden birinin yasal olarak bulund uğu
üye devlet sorumlu devlet olacaktır. Eğer herhangi bir aile ferdi bulunmuyorsa, bu durumda
başvuruyu incelemekle sorumlu olan devlet kişinin sığınma başvurusu yaptığı devlet olacaktır.
Eğer ailenin daha önceden sığınma talep ettiği ve mülteci olarak kalan bir aile ferdinin bulunmas ı
halinde, sığınma talebini incelemeye yetkili olan devlet mülteci olarak kalan kişinin bulund uğu
devlet olacaktır (Madde14,2016).
3.Günümüzde Sığınmacıların Ekonomik, Sosyal Ve İletişim Temelli Sorunları
Ortadoğu’da 2010 yılında başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan olaylardan sonra Ortadoğu
ülkelerinde yaşanan iç savaşlar sonrası insanlar mülteci sıfatıyla ülkelerini kitleler halinde terk
ederek genellikle Türkiye, İspanya ve İtalya üzerinden, AB ülkelerine göç etmeye başlamışlard ır.
Arap Baharı sırasında yaşanan olaylar sonrası, II. Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük
mülteci krizi yaşanmıştır. Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yaklaşık 11 milyon kişi evlerini
terk ederek göç etmek zorunda kalmıştır (Bayraklı ve Keskin, 2015: 8).
Suriye iç savaşı nedeniyle göç eden kişiler ilk olarak Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere
yöneldiler. Bu nedenle AB ülkeleri ilk başlarda yaşanan bu krizden daha az etkilenmiştir. Ancak
Mülteci krizi Avrupa’yı etkilemeye başladığında mevcut mevzuatın yetersiz olduğu ve güncelle me
yapılması gerektiği ortaya çıktı. Özellikle Dublin Anlaşmasının (bir sığınmacı Avrupa Birliği
topraklarına giriş yaptığı ülkeden iltica başvurusu yapabilir) getirmiş olduğu şart nedeniyle,
mülteciler Avrupa’ya geçerken İtalya, İspanya, Yunanistan ve Malta gibi ülkelerde birikme ye
başlamışlardır. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler mülteci krizi ile baş etmeye çalışan
ülkelerden gelen ‘’mültecilerin üye ülkeler arasında adil bir şekilde dağıtılması’’ talebini göz ardı
etmişlerdir(Bayraklı ve Keskin, 2015: 9). Avrupa Birliği ülkeleri arasında mülteciler in
paylaşılması ile ilgili sorunlar 2015 yılının eylül ayında çözüme kavuşturulmaya çalışılmış ve bu
çözüme göre, İtalya, Malta ve Yunanistan’daki mültecilerin bir kısmı diğer AB ülkeler ine
dağıtılmıştır. Ancak bazı AB ülkeleri mülteci akınını engellemek için çeşitli ek önlemle re
başvurmuşlardır. Bunlar sınırlara dikenli tel çekmek, AB içinde kabul edilmiş sistemleri askıya
almak şeklinde sıralanabilmektedir.
Avrupa Birliği özellikle Suriye iç savaşı sonrası ortaya çıkan sığınmacı sorununun önüne
geçebilmek için, ülkelerinden göç edenleri Avrupa Birliği sınırlarının dışında tutabilme nin
çarelerini aramıştır. Bunun için de üçüncü ülkelerle işbirliği yoluna gitmiş ve göç eden
sığınmacıların güvenli bir şekilde üçüncü ülkelerde kalması için gerekli mali yardımla rda
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bulunmuştur. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Avrupa Birliği özellikle Suriyeli mülteciler in
Türkiye’de kalması için Türkiye’ye 2016 yılında 676 milyon 600 bin Avro gönderdiğini
duyurmuştur. Avrupa Birliği’nin verilerine göre, en büyük yardım kalemi Suriyeli sığınmacılar ım
gıda ve beslenmesidir. Bu yardım kalemi ile Türkiye’ye yaklaşık olarak 278 milyon Avro yardım
yapılmıştır. İkinci büyük yardım kalemini ise, Suriyeli çocukların eğitimi oluşturmaktadır. Bu
kalemde de yaklaşık 33 milyon avro yardım yapılmıştır (Ketenciler,2016).
Türkiye bu yardımlara karşılık, Mülteci Anlaşmasına göre, Avrupa Birliğine şu taahhütle rde
bulunmuştur (Deutsche Welle Türkçe, 2016):



Ege Denizi üzerinden Avrupa Birliği’ne mülteci akınının kontrolünün yapılması
Yunanistan’a yasadığı yollarla giden ve iltica talebinde bulunmayan yabancılar ı
geri alma

AB, Türkiye’nin Yunanistan’dan geri aldığı ve kayıt altına aldığı her bir mülteciye karşılık yasal
olarak bir Suriyeli mülteciyi almayı taahhüt etmiştir. Fakat bulunulan bu taahhütlere rağmen
göçmen ve mülteci olarak nitelendirilen bireylerin ekonomik, sosyal ve iletişim sorunları tam
olarak son bulmamaktadır. Yukarıda bahsedilen politikalar yalnızca göçmen ve mültecileri kontrol
altına almaya yaramıştır. Fakat öncelikle bu bireylerin yaşadığı sorunlar tespit edilmeli ve çözüm
önerileri geliştirilmelidir.
Türkiye’de yaşayan sığınmacıların ekonomiye etkisi olumlu ve olumsuz olarak iki yönlü
nitelendirilebilir. Yani sığınmacılar bir yandan ekonomiyi olumsuz etkilerken bir yandan da
ekonominin canlanmasını sağlamaktadır.
Türkiye’de yaklaşık olarak üç milyon sığınmacının var olduğu ve bu sığınmacıların kamplarda ya
da ülke geneline yayılarak yaşamlarına devam etmekte oldukları görülmektedir. Bu sığınmacılar ın
çoğu, daha çok inşaat sektörü ve tekstil sektöründe kayıt dışı olarak çalışmaktadır. Ancak bu
kişilerin askıda kalmış statülerinden dolayı, kazançları milli gelire yansıtılamamakta ve bu nedenle
de kişi başına düşen milli gelir olduğundan daha yüksek çıkmaktadır. Sığınmacıların ekonomi
üzerindeki bir diğer etkisi ise enflasyonu düşürücü bir etkiye sahip olmalarıdır. 2016 yılında göçün
tüketici fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiş ve yapılan çalışma sonrasında, göçmenler in
enflasyonu düşürücü etkisinin %2,5 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sığınmacıların sosyal haklardan
mahrum olarak kayıt dışı çalışıyor olmaları, ücretler genel seviyesini aşağı çekecek bir etki
yaratmaktadır. Bu durum ise gerek sermaye sahipleri ve gerekse hükümet için olumlu bir
gelişmeye yol açmaktadır. Sosyal hakları bulunmayan geniş bir emek gücünün piyasaya girmiş
olması hem ücretlerin düşürülmesine hem de hükümetin enflasyonu dizginlemesine yardımc ı
olmaktadır (Akçay,2017a).
Burada değinilmesi gereken bir diğer husus sığınmacıların Türkiye ekonomisini canlandırıcı bir
etki yapmış olmasıdır. Ancak bu durum gayri insani çalışma koşullarına mahkum edilmiş, sosyal
güvenceden yoksun emek gücünün çalıştırılması sonucu elde edilmektedir (Akçay,2017b).
Sığınmacıların ekonomiye etkisi; büyümedeki pozitif etkiye rağmen, bölgesel bazda
değerlendirildiğinde daha belirgin olmak üzere Türkiye genelinde enflasyon ve işsizlikte yükseliş
olarak kendini göstermektedir.
Özellikle Suriye’den gelen sığınmacılara çalışma hakkı
verilmeden önce sığınmacılar ekonomide sadece tüketim aşamasında yer almaktadır denilebilir.
Bu da enflasyonda artışa neden oluyorken enflasyon baskısının azalmasına yardımcı oluyordu.
Çalışma izni verilmesinin ardından sığınmacılar, ekonominin üretim aşamasına da geçmişlerd ir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 300 bin sığınmacı çalışma
hayatına başlamıştır. Bu sayı Türkiye’deki işsiz sayısının yaklaşık %10’nuna denk gelirke n,
ekonomistler kaçak çalışmanın, çift hanede olan işsizlik oranını bir puan yukarı çektiğini
söylemektedir (Businessht, 2016).
301

Avrupa Birliğinin Göç/Mülteci Politikası ve Sığınmacıların Ekonomik, Sosyal ve Kamusal İletişim Sorunları:
Kastamonu Örneği

Sığınmacıların ekonomiye olumsuz etkisi değerlendirilirken ilk göze çarpan kiraların artmasına
neden olmalarıdır. Bu durum ilk başta ev sahipleri için fırsat olarak görülmekteyken, kira
fiyatlarının fahiş oranda artması kira enflasyonunu tetiklemekte ve bu da yerel halkın tepkisine yol
açmaktadır (Güven, 2016).
Bir diğer olumsuz etki de sığınmacıların ucuz işgücü sağlayarak emek piyasasını etkilemesid ir.
Orhan ve Şenyücel(2015)tarafından yapılan bir çalışmaya göre, özellikle sınır illerinde işini
kaybeden kişilerin minimum %40’ının işlerini Suriyeliler nedeni ile kaybettiğini düşünmekted ir.
Bu durum yerel halk arasında Suriyeli sığınmacılara karşı bir tepki oluşmasına sebep olmaktadır.
Bir diğer açıdan bakıldığında ise aslında sığınmacıların vasıfsız iş kollarında çalışarak işgücü
açığını kapattığı görülmektedir. Bununla birlikte sığınmacıların ekonomiye katkısı üretim
aşamasında da kendini göstermektedir. Sığınmacılar ufak da olsa açmış olduğu dükkânlar la
ekonomiyi canlandırmaktadırlar. Buradaki en büyük sorun açılan işletmelerin bir kısmının kaçak
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum haksız rekabet ortamı oluşturması nedeniyle yerel
halkın tepkisine yol açmaktadır (Orhan ve Şenyücel G., 2015: 17-18). Sığınmacıların sayısındak i
artış ile birlikte çocuk işçilerin sayısı da artmaktadır. Çocuk işçiler, kaçak çalışan işçilerden de
daha az ücrete çalışmaktadırlar. Bu durum hem insani değerler açısından olumsuz bir durum
yaratırken hem de emek piyasasında sorunlara yol açmaktadır.
Özellikle Suriyeli sığınmacıların ekonomiye bir diğer etkisi ihracat ve ithalat alanında ortaya
çıkmaktadır. Suriyeli sığınmacıların ihracat ve ithalat üzerindeki etkisi kentlere göre değişim
göstermektedir. Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş be Mardin gibi illerde ihracat ve ithalat
dengesi sığınmacıların varlığından olumlu etkilenirken, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis gibi illerde
ihracat ve ithalat sığınmacılardan olumsuz etkilenmiştir (Gürses, 2015).
4.Analiz Ve Bulgular
4.1Örneklemin Özellikleri
4.1.1.Örneklemin Demografik Özellikleri
Sosyal bilimler açısından en önemli paya sahip olan faktörün insan faktörü olduğu bilinmekted ir.
Bu sebeple kesin bir doğrudan ve genelleyici evrensel ilkelerden bahsetmek pek mümkün değild ir.
Siyasal ve sosyal içerikli çalışmaların hemen hepsi evrensel yasaları keşfetmekten çok, bir olgunun
hangi faktörlerin etkisi altında ortaya çıktığına ve bunların farklı toplumlarda nasıl bir etki
yarattığına odaklanmaktadır. Bir durumun ortaya çıkışını ve etkisini açıklayabilmek için, içinde
bulunduğu toplumun diğer bileşenleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Polat, 2010:
171). İlk olarak katılımcıların demografik özellikleri saptanarak gerçekleştirilen uygulama lar
yorum yapabilme açısından daha doğru bilgiye ulaşma olanaklarını ve daha rahat yorum
yapabilme fırsatlarını sağlamaktadır.
Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyeti
Erkek
Kadın
Toplam

f
1105
399
1504

%
73,5
26,5
100,0

Kümülatif Yüzde
73,5
100,0

Katılımcıların cinsiyet olarak % 73,5’i erkeklerden, % 26,5’i ise kadınlardan oluşmaktadır. Anket
uygulanırken kadın ve erkek arasında dengesizlik olmasının temel sebebi katılımcılar ın
oluşturduğu evrenin siyaset bilimi açısından muhafazakâr olarak tabir edilen bir tabakadan
oluşmasıdır.
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Tablo 2: Katılımcıların Medeni Durumu
f

%

Kümülatif
Yüzde

Evli

653

43,4

43,4

Bekar

851

56,6

100,0

Toplam

1504

100,0

Katılımcıların % 43,4’ü evli, % 56,6’sı ise bekârdır. Yaklaşık olarak dengeli bir bekâr ve evli oranı
yakalandığını belirtmek gerekmektedir. Bu dengenin sağlanması ekonomik yönden ve toplumsa l
yönden fikirlere ulaşmada doğruluk payının arttırmaktadır.
Tablo 3: Katılımcıların Yaş Ortalaması
f

%

Kümülatif
Yüzde

18-27

1013

67,4

67,6

28-37

283

18,8

86,5

38-47

144

9,6

96,1

48-57

49

3,3

99,4

58 ve Üstü

10

0,7

100,0

Total

1499

99,7

Hatalı Anket

5

0,3

Toplam

1504

100

Katılımcıların % 67,4’sı 18-27 yaş aralığında yer alırken, % 18,8’sı 28-37 yaş aralığında, % 9,6’sı
38-47 yaş aralığında, % 3,3’ü 48-57 yaş aralığında, % 0,7’si ise 58 ve üzeri yaş aralığında
bulunmaktadır. Bir değerlendirilme yapılacak olunursa katılımcıların genç nüfuslarının ülkemizi
tercih etme yüzdelerinin daha yüksek olduğu ve bunun ekonomik anlamda iş gücü oluştur ma
potansiyeli oluşturduğu söylenebilir.
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Tablo 4: Katılımcıların Eğitim Seviyesi
f

%

Kümülatif
Yüzde

Okur-Yazar Değil

96

6,4

6,4

İlkokul Mezunu

125

8,3

14,7

Ortaokul mezunu

158

10,5

25,3

Lise Mezunu

460

30,6

56,0

Üniversite ve Üstü

660

43,9

100,0

Total

1499

99,7

Hatalı Anket

5

0,3

Toplam

1504

100

Araştırmaya katılanların % 6,4’ü okuma
ortaokul mezunu, % 30,6’sı lise mezunu
sahiptir. Eğitim seviyelerine bakıldığında
seviyelerinin, ortalamanın üstünde olduğu

yazma bilmezken; % 8,3’ü ilkokul mezunu, % 10,5’i
ve % 43,9’u üniversite ve üzeri seviyede mezuniye te
ülkelerinden ayrılmak zorunda olan bireylerin eğitim
ve bilinçli insanlardan oluştuğu söylenebilmektedir.

Tablo 5: Katılımcıların Ait Oldukları Meslek Grupları
f

%

Kümülatif
Yüzde

Devlet Memuru

66

4,4

4,4

Serbest Meslek

191

12,7

17,2

Çiftçi

69

4,6

21,8

Esnaf

65

4,3

26,1

İşçi

112

7,4

33,6

İşveren

18

1,2

34,8

Emekli

8

0,5

35,4

Ev Hanımı

149

9,9

45,3

Öğrenci

716

47,6

93,2

İşsiz

102

6,8

100,0

Total

1496

99,5

Anket

8

0,5

Toplam

1504

100,0
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Araştırmada yer alan katılımcıların meslek durumuna ait detaylar ise Tablo 5’de belirtilmiştir.
Tablodan da görüleceği üzere araştırmaya katılanların % 4,4’ü devlet memuru, % 12,7’si serbest
meslek çalışanı, % 4,6’sı çiftçi, % 4,3’ü esnaf, % 7,4’ü işçi, % 1,2’si işveren, % 0,5’i emekli, %
9,9’u ev hanımı, % 47,6’sı öğrenci, % 6,8’i ise işsizdir. Öğrenci ve okuyan bireylerin bu kadar
yüksek oranda yer almasının temel sebeplerinden biri çoğu okuyan katılımcının geldiği bölgelerde
rahatça okuyamadıkları ve ileride okudukları halde iş bulma ve çalışma kaygılarının bulunmasıd ır.
Yaş olarak genç bireylerin bulunduğunu gösteren tablo ise eğitim düzeylerini ölçen soruyu
destekler niteliktedir. Sıralanan sebepler yüz yüze anket tekniği uygulanırken verilen cevaplardan
elde edilmiştir.
Tablo 6: Katılımcıların Hanelerinin Gelir Durumları
f

%

Geliri Yok

346

23,0

23,1

100-1000 TL

772

51,3

74,8

1001-3000 TL

304

20,2

95,1

3001 TL'den fazla

73

4,9

100,0

Total

1495

99,4

Anket

9

0,6

Toplam

Kümülatif
Yüzde

100,0

Araştırmaya katılanların hane aylık gelir durumuna ait tabloya bakıldığında % 23’ünün aylık
kişisel gelirinin olmadığı görülmekte olup % 51,3’ünün 100-1000 TL aralığında, % 20,2’sinin
1001-3000 TL aralığında, % 4,9’unun 3001 TL ve üzerinde gelire sahip olduğu tespit edilmiştir.
Büyük bir çoğunluğunun gelirinin nispeten düşük olduğu varsayıldığında insanlar ın
özgürlüklerinin ve rahat yaşama isteklerinin maddiyattan daha önemli olduğu sonucuna
varılmaktadır.
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Tablo 7: Kastamonu İline Göç Etme Nedenleri, Birinci Önemli Neden Tablosu
f

%

Kümülatif
Yüzde

Siyasi sebeplerden ötürü göç ettim

510

33,9

33,9

Güvenlik endişesi nedeniyle göç ettim

320

21,3

55,2

Yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle göç ettim

128

8,5

63,7

Kaliteli eğitim almak amacıyla göç ettim

150

10,0

73,7

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle göç ettim

48

3,2

76,9

Savaş/İç savaş nedeniyle göç ettim

317

21,1

97,9

Doğal afetler sebebiyle göç ettim

10

0,7

98,6

Yüksek işsizlik oranı nedeniyle göç ettim

21

1,4

100,0

Toplam

1504

100,0

Tablo 8: Kastamonu İline Göç Etme Nedenleri, İkinci Önemli Neden Tablosu
f

%

Kümülatif
Yüzde

Siyasi sebeplerden ötürü göç ettim

70

4,7

4,7

Güvenlik endişesi nedeniyle göç ettim

461

30,7

35,3

Yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle göç ettim

70

4,7

40,0

Kaliteli eğitim almak amacıyla göç ettim

116

7,7

47,7

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle göç ettim

104

6,9

54,6

Savaş/İç savaş nedeniyle göç ettim

85

5,7

60,2

Doğal afetler sebebiyle göç ettim

10

,7

60,9

Yüksek işsizlik oranı nedeniyle göç ettim

5

,3

61,2

Belirtilmemiş

583

38,8

100,0

Toplam

1504

100,0
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Tablo 9: Kastamonu İline Göç Etme Nedenleri, Üçüncü Önemli Neden Tablosu
f

%

Kümülatif
Yüzde

Siyasi sebeplerden ötürü göç ettim

57

3,8

3,8

Güvenlik endişesi nedeniyle göç ettim

65

4,3

8,1

172

11,4

19,5

Kaliteli eğitim almak amacıyla göç ettim

56

3,7

23,3

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle göç ettim

58

3,9

27,1

334

22,2

49,3

Doğal afetler sebebiyle göç ettim

21

1,4

50,7

Yüksek işsizlik oranı nedeniyle göç ettim

90

6,0

56,7

651

43,3

100,0

1504

100,0

Yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle göç ettim

Savaş/İç savaş nedeniyle göç ettim

Belirtilmemiş
Toplam

Katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar büyük önem arz etmektedirler. Burada her bir tablo
ayrı ayrı katılımcıların en çok nelerden endişe duyarak yurtlarını bırakmayı göze aldıklar ını
göstermektedir. Her bir sorunun ayrı ayrı yüzdelik oranları tablolarda gösterilmektedir. Biz
araştırmamız açısından en çok yüzdelik oranlara sahip üç faktörü açıklayacak olursak;
Bireyler öncelikli olarak % 33,9’luk oran ile siyasi sebeplerden rahatsızlık duydukları için,
ardından % 30,7’lik oranla kişisel ve ailelerinin güvenliklerinde endişe ettikleri için ardından ise
% 22.2’lik oranla olası bir savaş durumu ve hala devam etmekte olan iç savaşlar ve çatışmalar
sebebiyle bulundukları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Genel bir değerlendirme yapılacak
olunursa her bir sebep kendi içerisinde birbirine bağımlıdır. Bireylerin yaşadıkları siyasi olaylar ı
çoğu kişi devletler arasındaki mücadele veya devlet baskıları olarak nitelendirmekte ve sonucunda
güvenlik endişeleri meydana gelmektedir. Bireylerin kendi ülkelerinde baskı ve şiddete maruz
kaldıkları da anket yapılan esnada yapılan derinlemesine görüşmelerde ortaya çıkmıştır.

307

Avrupa Birliğinin Göç/Mülteci Politikası ve Sığınmacıların Ekonomik, Sosyal ve Kamusal İletişim Sorunları:
Kastamonu Örneği

4.2.Ekonomik Sorun
Tablo 10: Hanelerin gelir Durumlarını Gösteren Tablo
f

%

Kümülatif
Yüzde

Geliri Yok

346

23,0

23,1

100-1000 TL

772

51,3

74,8

1001-3000 TL

304

20,2

95,1

3001 TL'den fazla

73

4,9

100,0

Total

1495

99,4

Hatalı Anket

9

0,6

Toplam

100,0

Araştırmaya katılanların hane aylık gelir durumuna ait tabloya bakıldığında % 23’ünün aylık
kişisel gelirinin olmadığı görülmekte olup % 51,3’ünün 100-1000 TL aralığında, % 20,2’sinin
1001-3000 TL aralığında, % 4,9’unun 3001 TL ve üzerinde gelire sahip olduğu tespit edilmiştir.
Büyük bir çoğunluğunun gelirinin nispeten düşük olduğu varsayıldığında insanlar ın
özgürlüklerinin ve rahat yaşama isteklerinin maddiyattan daha önemli olduğu sonucuna
varılmaktadır.
Tablo 11: Mültecilerin Herhangi Bir Yardım Alıp Almadıklarına İlişkin Sorunun Cevabı
f

%

Kümülatif
Yüzde

Evet

636

42,3

42,3

Hayır

868

57,7

100,0

Total

1504

100,0

Tablo 12: Mültecilerin Aldıkları Yardımların Kaynağının Gösteren Tablo
f

%

Kümülatif
Yüzde

Kamusal Yardım

331

22,0

52,0

Şahıs Desteği

103

6,8

68,2

Dernek, Vakıf vb.

202

13,4

100,0

Total

636

42,3

Hatalı Anket

868

57,7

1504

100,0

Toplam
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Araştırmada yer alan katılımcıların Türkiye’de bulunduğunuz süre içerisinde herhangi bir yardım
alıyor musunuz? Sorusuna vermiş oldukları cevap, % 42,3 oranında evet, % 57,7 oranında ise hayır
olmuştur. Biraz daha detaylı olarak öğrenmeye çalışıldığında ise bu yardımların evet cevabı
verilenler üzerinden değerlendirme yapıldığında, % 22 si kamusal ve ya devlet eliyle sağlanan
yardımlar olduğu, %13,4’ünün dernek ve vakıf benzeri kurumlardan alınan yardımlar olduğu, %
6,8’inin ise şahıs destekli yardımlar olduğu sonucuna varılmaktadır. Sağlanan yardımlar ın
yarısından çoğunun devlet destekli olduğu ve sığınmacı olarak ülkemize gelen kişilere devletin
sahip çıktığı yorumlaması yapılabilmektedir.
4.3.İletişim Sorunu
Tablo 13: Katılımcıların Kastamonu Bölgesi Hakkındaki Yapısal Fikirlerinin Ne Olduğunun Gösteren Tablo
f

%

Kümülatif
Yüzde

Toplumsal düzenimiz büyük değişikliklerle yeniden
yapılandırılmalıdır.

158

10,5

10,5

Toplumsal düzenimiz çeşitli reformlarla yavaş yavaş yeniden
yapılandırılmalıdır

283

18,8

29,3

Toplumsal yapımız her türlü değişim girişimlerine karşı aynen
korunmalıdır.

259

17,2

46,5

Fikrim yok

804

53,5

100,0

Toplam

1504

100,0

Tablo 16’da görüldüğü üzere katılımcılara Kastamonu bölgesi hakkında nasıl fikirlere sahip
olduklarının belirlenmesi adına soru sorulmuş ve verilen cevaplar şu şekilde belirlenmiştir.
Katılımcıların % 18,8’i toplumsal yapının bir çeşit düzenlemelerle yeniden yapılandırılmas ı
gerekliliğini belirtmiş ardından derinlemesine mülakatta ise bu reform çeşitlerini yönetimsel ve
organizasyon reformları olarak çeşitlendirmişlerdir. %17,2’si toplumsal yapının şimdiki halini
koruması gerektiğini ayrıca değişim girişimlerine karşı da önlem alınması ve değişme mes i
gerektiğinin savunmuştur. %10,5’i toplumsal yapının büyük değişikliklerle yeniden
yapılandırılması gerektiğini
savunmuştur.
Fakat bu kişilerle
yapılan
görüşmeler
detaylandırıldığında bölge hakkında olumsuz görüşleri tespit edilmiş ve bir takım maddi ve manevi
sıkıntılar yaşadıkları saptanmıştır. Bu sıkıntılarla mücadele eden bireylerin olumsuz görüşler
bildirmesi kabul edilebilir bir anlayıştır.
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Tablo 14: Mültecilerin Ağırlıklı Konuştukları Dil
f

%

Kümülatif
Yüzde

İngilizce

119

7,9

7,9

Arapça

737

49,0

57,0

Türkçe

262

17,4

74,4

Kürtçe

105

7,0

81,4

Fransızca

34

2,3

83,7

Farsça

227

15,1

98,8

Özbekçe

18

1,2

100,0

Total

1502

99,9

Hatalı Anket

2

0,1

Toplam

100,0

Tablo 8’de görüldüğü gibi katılımcıların % 49’u Arapça, % 17,4’ü Türkçe, % 15,1’i Farsça, %
7,9’u İngilizce, % 7’si ise Kürtçe konuştuklarını ifade etmişlerdir. Sonuçlara göre bireylerin büyük
çoğunluğu gelmiş oldukları yerin ve ya ana dillerini kullandıkları tespit edilmiştir. Fakat bireyler in
daha sonra geri dönmeyi düşünüyor musunuz sorusuna büyük bir çoğunluğu hayır dediği halde
kendi dillerini kullanmaları demokrasi yanlısı ve özgürlükçü bir ülkede yaşama isteklerini gözler
önüne sermiştir. Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise yapılan görüşmelerde katılımcılar ın
Türkçe öğrenmek için çaba sarf ettikleridir.
Tablo 15: Katılımcıların Eğitim Seviyelerini Gösteren Tablo
f

%

Kümülatif
Yüzde

Okur-yazar değil

96

6,4

6,4

İlkokul Mezunu

125

8,3

14,7

Ortaokul Mezunu

158

10,5

25,3

Lise Mezunu

460

30,6

56,0

Üniversite ve üstü

660

43,9

100,0

Total

1499

99,7

Hatalı Anket

5

0,3

Toplam

1504

100,0
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Araştırmaya katılanların % 6,4’ü okuma yazma bilmez iken; % 8,3’ü ilkokul mezunu, % 10,5’i
ortaokul mezunu, % 30,6’sı lise mezunu ve % 43,9’u üniversite ve üzeri seviyede mezuniye te
sahiptir. Eğitim seviyelerine bakıldığında ülkelerinden ayrılmak zorunda olan bireylerin eğitim
seviyelerinin ortalamaya göre üst düzey olduğu ve bilinçli insanlardan oluştuğu
söylenebilmektedir.
5. Sonuç Ve Öneriler
Kastamonu’da yaşamakta olan mültecilere bakılacak olunursa literatürdebu kişiler hakkında çok
fazla çalışmaya yer verilmediği görülmektedir. Çalışmanın temel amacı literatüre bu konuda katkı
yapmayı hedeflemek ve Kastamonu ve karar vericilerine bilimsel bir çalışma ile destek olmaktır.
Öncelikle göçmen kavramının tanımlaması yapılacak olunursa, Türk Dil Kurumu’nun yaptığı
tanıma göre, Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden kimse olarak
belirtilmektedir (TDK,2006). Fakat bu bilimsel açıdan da söylendiği gibi birden fazla nedenden
ötürü gerçekleşebilmektedir. Temelde anket sonuçlarından da çıkarılacağı üzere göçmenler in
ülkelerini terk etmelerinin en büyük nedenleri arasında, savaş, ekonomik yetersizlikler, siyasi
baskı sayılabilir. Ayrıca göçmenler, mülteciler, sığınmacılar gibi birçok kavram ülkelerini terk
etmiş insanlar için kullanılabilmektedir. Bu kavramların açıklamalarına bakılacak olunursa;
Mülteci diye tanımlanan kişi; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal
kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi
devletinin ona tarafsız davranmayacağı düşüncesi ile ülkesini terk edip, başka bir ülkeye sığınma
talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 'kabul' edilen kişidir (Koç, 2001).
Göçmen ve mülteci tanımlaması yapıldıktan sonra son olarak Göç Terimleri Sözlüğü (2009)’a
göre sığınmacı tanımlanırsa; ‘‘ İlgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye
mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun
sonucunu bekleyen kişiler. Olumsuz bir karar çıkması sonucunda bu kişiler ülkeyi terk etmek
zorundadırlar ve eğer kendilerine insani ya da diğer gerekçeler nedeniyle ülkede kalma izni
verilmemişse bu kişiler ülkede düzensiz bir durumda bulunan herhangi bir yabancı gibi sınır dışı
edilebilirler.’’ Aslında bu tanımlamadan hareket edildiğinde birçok mülteci denilen bireyin
ülkemizde aslında sığınmacı olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır (Perruchoud, 2009: 49).
Bu kişilerin çalışmamız dâhilinde yaşadığı ve diğer alan çalışmalarından elde edilen genel
sorunlarından bahsetmek gerekmektedir. Bu sorunları toplamda üç başlık altında toplayabilmek
mümkündür. Bunlar ekonomik sorunlar, sosyal veya toplumsal sorunlar ve iletişim temell i
sorunlarıdır.
Ekonomik sorunlar arasında sayılabilecek olan faktörler;




Araştırma neticesinde de ortaya çıktığı üzere büyük bir çoğunluğunun ekonomik
yardıma muhtaç olduğu ve bu yardımlar olmadan hayatlarını idame ettiremeyecek
olmalarıdır.
Birçoğunun gerçek mesleklerini yerine getirememeleri maddi anlamda zorluk
yaşadıklarını göstermektedir.
Birçok sığınmacının bireysel olarak günlük ve ya geçici işlerde çalışmaları ve
kendilerini güvende hissetmedikleri görülmektedir.

Sosyal ve Toplumsal sorunlar arasında sayılabilecek olan faktörler;




Topluma entegrasyon veya uyumları tam olarak sağlanamamaktadır.
Topluma entegrasyon veya uyumları tam olarak sağlanamamaktadır.
Sosyal statülerini kaybettikleri için ve kendi mesleklerini yerine getiremedikleri
için bütünleşme sorunları yaşamaktadırlar.
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Halkın mülteciler ve ya sığınmacılar hakkında bilgi sahibi olmamasından ötürü
ortaya çıkan uyum sorunu bulunmaktadır.

İletişim sorunları arasında sayılabilecek olan faktörler;




Yeteri kadar bölge dil bilmemelerinden ötürü ortaya çıkan anlaşmazlıklar.
Farklı bir kültür ile yaşamış olmanın vermiş olduğu kültürel çatışma.
Birçoğunun kötü olayalar sonucunda toplumdan kopma isteği duyarak kendiler ini
dışlama istekleri.

Yukarıda sınırlı olarak sayılabilen bu sorunların her biri ve daha fazlası anketler katılımcıla ra
uygulanırken kendilerinden derinlemesine mülakat yapılırken elde edilmiş bulgulardır. Biz bu
çalışma ile hipotezlerimiz arasında bir uyumluluk olup olmadığını görmek ve bu sorunlara çözüm
önerileri geliştirmek adına çalışmayı gerçekleştirdik.
Çalışmanın genel olarak değerlendirmesi yapıldığında ve alan araştırmasının sonuçlar ına
bakıldığında şu sonuçlara ulaşmak mümkündür;
Katılımcıların genel demografik yapısı genç nüfustan oluşmakta ve kendi ülkelerinde elde
edemedikleri fırsatları Türkiye’de daha rahat elde edebileceklerini düşünmeleridir. Daha çok erkek
birey ağırlıklı olmalarının nedeni ise ilk önce kendi fırsatlarının ve ekonomik özgürlükler ini
burada elde edip ailelerine daha iyi bir gelecek hazırlama düşüncelerid ir.
Genel itibariyle 1-3 yıl zaman zarfında bulunanların sayısı nispeten yüksek bulunmakla birlikte
birçoğu sınır kamplarında ikamet etmeden Kastamonu bölgesine yerleşmişlerdir. Yapılan
görüşmeler sonucu elde edilen bilgilere göre birçoğu maddi yardımlarla geçimlerini sağlamakta
fakat bir takım zorluklar yaşamaktadırlar. Bu zorluklar detaya inmeden sıralanacak olunursa;







Geçim sıkıntıları yaşadıkları sıkıntıların başında yer almaktadır.
Bireylerin kendilerini ifade etme ve iletişim sıkıntıları yer almaktadır.
Farklı kültürlerden insanların yer alması bireyler arasında kültür çatışmalarına yol
açmaktadır.
Kayıt altına alınmayan bireyler bulunduğunu ve gerekli yardımlardan bu bireyler in
faydalanamadığı sıkıntısı mevcuttur.
Yeterli sağlık koşullarına sahip olamama sıkıntıları mevcuttur.
Barınma ihtiyaçlarındaki artış bireyleri olumsuz etkilemektedir.

Yukarıda saymış olduğumuz sıkıntılar çerçevesinde yine de merkezi yönetim ve yerel
yönetimlerce saplanan destekler bireylerin her geçen gün daha iyi koşullara ulaşma s ını
desteklemektedir. Çalışmada ülkenizdeki sıkıntılar sona erdiğinde dönmeyi düşünüyor musunuz?
sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğunun hayır cevabı vermesi bu fikri destekler
niteliktedir.
Öneriler kısmına geçmeden önce hipotezlerin doğrulanması ile ilgili bir tablo yapıldığında;
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Tablo 16: Hipotezlerin Doğruluk Testlerinin Sonuçlandırılması

Kastamonu’daki
göçmenlerin
sosyoekonomik değişkenler ile yeterli gelir elde
edebilme düzeyleri arasında a=0,05
anlamlılık düzeyinde istatistiki bakımdan
anlamlı bir ilişki yoktur.

Kastamonu bölgesinde yer almalarının nedeni aslında ekonomik
anlamda kendilerini daha iyi seviyeye çıkarmak için değildir, buna
ekonomik yardım alıyor musunuz? Sorusuna evet cevabı vermelerinden
ulaşılabilmektedir.

Göçmenlerin ayrıldığı bölgelerden geliş
sebepleri ile Kastamonu ilinin tercih edilme
sebepleri arasında a=0,05 anlamlılık
düzeyinde istatistiki bakımdan anlamlı bir
ilişki yoktur.

Kastamonu bölgesini bir temel bölge olarak düşünmemişler, genellikle
yapılan görüşmeler sonucunda burada tanıdıkları veya arkadaşları olanlar
bu bölgeyi tercih etmişlerdir. Fakat bu bölgedeki memnuniyetleri her
geçen gün artmakta ve bölgeden memnun olduklarını söylemektedir.

Kamusal iletişim algıları ile göçmenlere Yerel ve merkezi idare ile iletişim yaşama zorluk yaşamadıklarını fakat
verilen hizmet ve iletişime ilişkin algılar toplumsal açıdan iletişim sorunu yaşadıkları yapılan görüşmelerde tespit
arsında a=0,05 anlamlılık düzeyinde edilmiştir.
istatistiki bakımdan anlamlı bir ilişki yoktur.

Yaşayan göçmenlerin geliş sebeplerinin Bireylerin geri dönüş istekleri ve ülkelerindeki savaş durumu arasında bir
ortadan kalkması ile oluşan algı ile geri ilişki tespit edilememiştir. Verilen cevaplarda katılımcıların yarısından
dönüş istek ve algıları arasında a=0,05 fazlası savaş durumu sona erse dahi geri dönmek istememektedirler.
anlamlılık düzeyinde istatistiki bakımdan
anlamlı bir ilişki yoktur.

Yukarıda tablo incelendiğinde öne sürülen fikirlerin doğrulandığı görülebilmektedir. Bunun yanı
sıra ortaya çıkan ve var olan sorunları çözmek adına bir takım çözüm öneriler sunulmuştur. Bu
çözüm önerileri ise aşağıdaki şekilde sıralanarak çalışmanın literatüre katkısının olması
istenmiştir.






Öncelikle bireylerin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi adına yapabilecek ler i
meslekler belirlenmeli ve yerel yönetimler iş sahalarında bu kişilere yer vererek
gerekli iş gücünü buradan da desteklemelidir.
Bireylerin uyum sorununun çözülebilmesi adına yerel yönetimlerce eğitim
seminerleri düzenlemeli ve katılım zorunlu hale getirilmelidir.
İletişim sıkıntıları çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle giderilebilir. Ortak yapılacak
toplantılar, kermesler veya tanıtım günleri insanların birlikte çalışmasını ve bir
araya gelmesini sağlayabilir.
Kayıt dışı bireyler daha sıkı denetim yolları gerçekleştirilerek kayıt altına
alınmalı ve hak mahrumiyeti yaşanmamalıdır.
Yardım toplumsal hale getirilerek toplumun tamamının katılımı sağlanarak
gerçekleştirilmeli ve kişilerin ihtiyaçları tam olarak belirlenmelidir.
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Özetle bu bireylerin gelip geçici düşünülmesinden daha ziyade kalıcı ve ekonomiye katkı yapar
hale getirilmesi gerekliliği ön planda tutularak sorunların kalıcı çözüm yollarının aranması çok
daha etkin ve verimli bir metot olacaktır.
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“At Türk’ün Kanadıdır”
Kaşgarlı Mahmud
Eski Türklerin insanlık tarihine en büyük katkılarının başında şüphesiz atı ehlileştir ilip
insanoğlunun hizmetine sunması gelmektedir. Tarih boyunca tüm insanlığı etkileyen iki büyük
vâkıa vardır: savaş ve göç. Her ikisi de atın kullanılmasıyla beraber büyük gelişme kaydetmiştir.
Savaşlarda atın kullanılması, atlı ve yaya ordular arasında müthiş bir güç farkı ortaya çıkarmış,
dolayısıyla insanlık tarihi atı kullanan milletler lehine farklı şekilde gelişmiştir.
Dede Korkut’un “yayan erin umudu olmaz” dediği gibi, Türk kavmi, At sayesinde hayaller ini,
ideallerini ve hedeflerini büyütmüştür. Bilhassa tarih boyunca savaşçı meziyetleri ile ön plana
çıkmış olan Türk kavmi cengâverliğinin üstüne bir de atı savaşlarda kullanarak, “Kuş kanatla er
atla gayesine ulaşır” diyen Kaşgarlı Mahmud’u haklı çıkarmış, cihanın dört bir yanında fetihle re
kanatlanıp uçmuştur. Nihayet Türkler, atın yanı sıra demiri de (hem silah olarak hem de atın binit
takımında) kullanmaya başlayınca ordular arasında dengeler iyice değişmiş ve kavimler göçü,
büyük fetihler gibi dünya tarihini değiştirecek hadiseler meydana getirmişlerdir. Bütün bu hususlar
doğal olarak at ve atçılık ile ilgili çalışmaların Türk tarihi araştırmalarında özel bir yere sahip
olması gerektiğini akla getirmektedir.
Bu çalışmamızda, Faruk Sümer’in büyük emek ve gayretle hazırladığı ve sahasında yazılmış en
değerli eserlerin başında gelen “Türklerde Atçılık ve Binicilik” adlı kitabını tanıtmaya gayret
edeceğiz. 132 sayfadan müteşekkil olan eser, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından 1983
yılında yayınlanmıştır.
Faruk Sümer, eseri yazmasındaki sebepleri kitabın önsözünde şöyle ifade eder: “Tarihteki Türk
atçılığı, biniciliği ve binit takımı ile ilgili meselelerin araştırılması tarihçilerin vazifesi
olduğundan bunlara dâir kaynaklardaki bilgileri eskiden beri toplamakta idim. Bugünkü binit
takımını incelemeye karar vermem bu bilgilerin de işlenip burada neşredilmesine güzel bir vesile
teşkil etti.”
Faruk Sümer’in yukarıda ifade ettiği maksadın yanı sıra çok mühim ve esastan bir sebep daha
vardır. O da, süratle kaybolmaya yüz tutan millî kültür unsurlarımızın yazıya kaydedilerek,
nesillere ulaştırılması zaruretidir. Millî kültürümüzün kaybolmakta olduğunu fark eden Sümer,
1940’lı yıllarda Anadolu’da hala canlılığını koruyan Türk millî kültürü unsurlarının, bu dönemde
yazıya aktarılması gerektiği halde yapılmadığını; 1950’li yıllardan itibaren de, yurt çapında
başlayan kalkınma hareketlerinin neticesi olarak, Türk kültürü aleyhine büyük kültür
değişmelerinin meydana geldiğini ifade etmektedir. Ona göre yapılması gereken “en umumî bir
ifade ile manevi kültür unsurlarının kâğıda geçirilmesi, maddi kültür unsurlarının da müzelere
taşınmasından ibaret idi”.(Sümer, 1998, s. IV) Yazar, bu maksatla defaten yetkililere müracaat
edildiğini, ancak bir netice alınamadığını yazmaktadır.
Faruk Sümer, umumi manada bütün millî kültür unsurlarının, husûsen de, binit takımlar ının
kaybolmasına karşı üzüntüsünü şu ifadelerle dile getirmiştir: Bunlar yani yollar, okullar ve
radyolar kültür değişmelerinde, dolayısı ile Türk kültür unsurlarından pek mühim bir kısmının
ortadan kalkmasında rol oynadılar. Köylerde artık masallar anlatılmıyor, yeni türküler
yakılmıyor, gelinler atlara bindirilmiyor, çocuklar aşığı bilmiyor; yollu güzel tahıl çuvallarının
yerini naylon torbalar almış bulunuyor, kırmızı testilerden değil plastik kaplardan su veriliyor,
bakır sahanlar yerine âlimin yum sahanlarda yemek yeniyor. Ucu kıvrık ökçesiz uzun konçlu edik
çizmeler de giyilmiyor. Üç etek ise çok yerde ortadan kalkmış bulunuyor; cirit, ara kesti, sinsin ve
diğerleri oynanmıyor; köylerin şehirlerden farkı gittikçe azalıyor. Hâlbuki İstanbul’da dâhil
olmak üzere şehirlerde de kültür değişmeleri oluyor; oralarda da Türk kültürü ağır darbeler yiyor.
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Böylece şimdi de yok olmaya doğru gitmekte olan maddi Türk kültür unsurları arasında binit
takımı da bulunuyor. Fakat asıl üzüntü veren husus bu binit takımının sathî bir şekilde de olsa
incelenmemiş bulunması ve maddî kültür unsurlarından çoğu gibi, müzelerimizde yer
almamasıdır. Hatta Anadolulu genç aydınlardan birçoğu Türk eğerini bilmiyor ve bazıları da
yabancı asıllı bir eğeri Türk eğeri sanıyor. Bunlara gerçekten hayret edilir. Çünkü halkımız, atalarının tarihte en tanınmış binici milletler arasında yer aldıkları üzerinde bir fikre sahip olduğu gibi,
at düne kadar onun içtimai ve iktisadi hayatında mühim bir mevkie sahip idi. Türkçe “değnek
oyunu" da denilen cirit oyununun bundan 30-40 yıl önce oldukça yaygın bir şekilde oynandığım
bilenlerin sayısı şimdi de az değildir. Kültür değişmelerinin böyle neticeler vermesi bekleniyordu.
Yapılacak şey, yukarıda da işaret edildiği gibi, manevi kültür mahsullerini yazı ile tespit etmek,
maddi kültür unsurlarım da müzelere taşımak ve her ikisinden de mümkün olanları yaşatmak idi.
Zamanımızdaki binit takımının incelenmesi, anlaşılacağı üzere, etnoğrafların çalışma sahalarına
giren bir konudur. Fakat onlar bu vazifelerini yapmadılar. Durum böyle devam ederse -ki bana
edecek gibi göründü- bir Türk eğerini, kısa bir zaman sonra, müzelerimizde dahi görmek mümkün
olmayacak ve hatta belki onun kısımlarına ait isimlerin emin bir şekilde tespit edilememesi
tehlikesi ile karşılaşılacaktı. Esasen epeyce bir müddetten beri ülkemizin birçok bölgelerinde Türk
eğerinin yerini yabancı asıllı eğerler almış bulunuyorlardı. İşte, bu konuyu ele alıp İncelememizin
başlıca sebebi budur” (Sümer, 1998, s. IV).
Türkiye’de gerek tarihçiler, gerekse diğer sosyal bilimciler tarafından at ve atçılık konusunda Türk
dilinde yazılmış makaleler bulunmakla birlikte, kitap sayısı hayli azdır. İncelemeye çalıştığımız
bu eser ise, sahasında tür olarak tek ve en kıymetli eserdir.
Faruk Sümer’in bu çalışmayı yaparken Anadolu’yu adeta karış karış gezdiğini kitabı okurken de
verdiği örneklerden bunu anlamak mümkündür. Meselâ, Sinop’tan Konya’ya; Bolu’dan, Maraş’a
kadar geniş bir coğrafyayı dolaşarak, binit takımlarına dair gördüklerinden bahsetmektedir. Bunun
yanı sıra, binit takımları ve atlarla ilgili talebelerine anketler de yaptırmıştır.
Eserin önsözünde belirttiği gibi, müellif bu çalışmayı başlangıçta iki cilt olarak planlamış ise de,
sadece birinci cildini yazabilmiştir. Bu yüzden kitabın bazı yerlerinde “bu konuyu ikinci ciltte ele
alacağız” ifadelerine rastlanmakta olup, maalesef ikinci cilt yazılamadığından o konular da izah
edilememiştir. Kitabın ikinci cildinde şu konuları inceleyeceğini bildirmektedir:
Atların beden yapıları,
Atların donları ve yürüyüş şekillerine ait isimler,
Tarihî kaynaklar ve Anadolu’da elde ettiği bilgilere dayanarak, atların bakımları ve hastalıkları ile
ilgili bilgiler,
Atlarla alakalı bazı mühim tarihî gelenekler.
İncelediğimiz bu kitap, giriş, birinci bahis ve ikinci bahis olmak üzere üç bölümden oluşmaktad ır.
Giriş kısmı, Türklerin tarihteki atçılık ve binicilikleri ile ilgili bilgiler vermekte olup, bu
bilgilerden başlıca iki mühim netice çıkmaktadır:
1) IX-XII. yüzyıllardaki İslâm âlemi Türkleri binicilikte en önde bulunan bir topluluk olarak
görmektedir.
2) Oğuz Türkleri yurt edindikleri Anadolu'da, cins atlar yetiştirmekte idiler. XIV-XVI yüzyıllarda
“Karaman atları” denilen bu atlar, Avrupalılar tarafından Arap atları derecesinde makbul
sayılmaktadır.
Birinci bahiste, eğerden kamçıya kadar, (eserin yazıldığı yıllarda) Anadolu’da henüz şurada
burada kullanılmakta olan, Türk binit takımı incelenmiştir. Bunun için müellifin saha araştırmas ı
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yaptığını daha evvel belirtmiştik. Faruk Sümer konuyla alakalı “Bu bahsin yazılmasında birçok
güçlükler ile karşılaştığımı belirtmeliyim. Bir defa halkımızın “Osmanlı eğeri” dediği Türk eğerini
bulmak bir mesele olmuştur. Çünkü bu eğer şimdi ülkemizin pek çok yerinde imal edilmemektedir.
Bunun da sebepleri “binidin kalmaması ve çok yerde de bu eğerin yerini ‘‘Çerkez eğeri" ile
Avrupa eğerinin almış bulunmasıdır. Hâlbuki Osmanlı İmparatorluğunun en kudretli devrinde bu
eğerlere bizzat padişahlar da binmekte idiler”.(Sümer, 1998, s. V). İfadesini kullanmaktadır.
Bizim artık kullanmadığımız, hatta bilmediğimiz Türk eğerinin, Avrupalılar tarafından çok
beğenildiğini belirten yazar, “bundan, dolayı tıp deyimlerini tespit ederken kafatasında alnın
arkasındaki küçük bir kemiğe, Türk eğerine benzediği için, “Sella Turcica-Türk eğeri" adını
vermişlerdir” demektedir.
Müellife göre, Türkiye’de kıymeti bilinmeyen, hatta numûnesi bile kalmamış olan Türk eğeri,
bugün Avrupa müzelerini süslemektedir. “Türk eğerinin altın üzengili, altın, gümüş işlemeli ve
kıymetli taşlar ile süslenmiş pek güzel örnekleri Avrupa müzelerinde görülür. Fakat hayret edilir
ki bunlardan, bir tanesine Türk müzelerinde rast gelinmez”. (Sümer, 1998, s. V).
Daha sonra binit takımları arasında bulunan gem demirini anlatan yazar, Anadolu’da gördüğü bu
materyal ile ilgili şunları belirtir: “Yine halkımızca şekilleri birbirinden farklı gem demirleri kullanılıyor. Fakat gem demirlerinin hepsini gördüğümü pek sanmıyorum. Fazla olarak görebildiğim
gem demirlerinden bazıları ile ilgili en yaygın isimleri de tesbit ettiğimi söyleyemem. Çünkü aynı
gem demiri bölgelerde farklı isimler ile anılıyor” (Sümer, 1998, s. V). Anadolu’da kullanılmak ta
olan gem demirinin bazı Türk topluluklarında da kullanıldığını ifade etmektedir. Bu husus
kültürün taşınması ve sürekliliği ile ilgili önemli bir örnektir. “Ancak ülkemizde Maraş gemi, şebeş
ve hatta kantarma adları verilen gem demirinin Özbeklerinkinin aynı (Ferganalı bir Özbek'in bana
söylediğine göre), Kazaklarınkinden sadece uzunluk ve meyil bakımlarından biraz farklı,
Altaylardaki kazılarda ele geçirilen gem demirinden de şekilce farksız olduğunu açıkça ifade ettim.
Çünkü bu, bana göre, red olunması pek kolay görünmeyen bir vâkıadır”. (Sümer, 1998, s. V).
Kitabın ikinci kısmında, binit takımı ile ilgili deyimlerin tarihî gelişmeleri incelenmiştir. Burada
bilhassa en eski Türkçe metinleri inceleyerek, kelimelerin etimolojisi üzerinde duran Faruk Sümer,
bu etimolojik inceleme sonunda şöyle bir kanaate varmaktadır: “Bundan şu netice de çıkmıştır ki,
en eski deyimlerin çoğu Türkiye Türkçesinde muhafaza edilmiştir”.
Eski Türklerde Atçılık ve Binicilik başlığında tarih boyunca atın Türkler arasındaki ehemmiyeti
vurgulanmakta ve kısaca şu hususlara yer verilmektedir:
Bir bozkır kavmi olan eski Türklerin at yetiştirmelerinde en önemli âmillerden birincisi yaşadıklar ı
taşıdığı coğrafyanın hususiyetlerdir. “Orta Asya bozkırları en eski çağlardan zamanımıza kadar
dünyanın en çok at yetiştirilen bölgesi idi. Bu bakımdan oraları ile mukayese edilecek başka bir
yer gösterilemez.” (Sümer, 1998, s. 2).
1246 yılında papanın elçisi olarak Orta Asya bozkırlarını baştanbaşa geçip Moğolistan’a giden
Plano Carpini, atların çokluğu karşısında hayrette kalarak şunları yazmıştı: hayvanlarının
fazlalığı bakımından onlar son derece zengin insanlardır; hayvanları başlıca deve, sığır, koyun ve
keçidir; atlarına gelince, o kadar çok atları var ki, dünyanın geri kalan kısmında o kadar sayıda
at bulunduğunu sanmıyorum” (Sümer, 1998, s. 2). Demektedir.
Bilindiği gibi Eski Türkler, hayvancılıkla geçinen bir topluluktur. Besledikleri hayvanların sayıca
en büyük kısmı koyundur. İkinci sırada da at beslemişlerdir. Sığır ve deve daha sonra gelmekted ir.
“Bu husus tabiî olarak Türk ellerinde iktisadi hayatin bu iki hayvana bağlı olmasından ileri
geliyor. Gök Türkleri yakından tanıyan bir Çin elçisi VII. yüzyılın ilk çeyreğinde “onların kaderi
koyun ve atlara tâbidir” sözleri ile bunu kısa fakat veciz bir şekilde ifade etmiştir. (Sümer, 1998,
s. 2).
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Türk’ün ata olan ilgisini sadece iktisadî sebeplerle izah etmek yeterli değildir. Türk destanlarında
kahramanların atlarıyla dertleştiklerinin, onlarla konuştuklarının çok fazla örneği vardır. Nitekim
“Geçen yüzyılın ikinci yarısında Kazakların hayatını yakından incelemiş olan meşhur Türkiyatçı
W. Radloff, halis binici olan bu elin gerektiğinden çok fazla at beslemesini “içinden gelen bir
arzu” ile izah etmişti. (Sümer, 1998, s. 2).
Eski Türkler, atı binit olarak kullanmanın yanı sıra etinden, sütünden ve derisinden de
faydalanmaktadırlar. Günümüzde halen bazı Türk topluluklarında olduğu gibi, eskiden de Atın eti
en makbul et sayılmakta; sütünden de kımız yapılmaktadır.
“Gerçekten Kaşgarlı “yund eti vıpar: at eti misk gibidir” sözü ile eski Türklerin de torunları
Kazaklar gibi at etini ne kadar çok sevdiklerini ifade eder. Timur’un Semerkand bahçelerinde
verdiği muhteşem toylarda seçkin misafirlere en makbul yemek olarak haşlanmış at eti ikram ediliyordu. Türkler ve Moğollar atın karın yağını tuzladıktan sonra yine atın bağırsaklarına doldurup
tütsüleyerek sucuk yaparlardı. Plano Carpini’den 7-8 yıl sonra (1253-1254) Fransa kralının elçisi
sıfatı ile Batu ve sonra Möngke Kağan’ın katına giden W. Rubruck'un, “domuz sucuğundan daha
iyi” dediği bu sucuğu geçen yüzyılda Kazaklar arasında yiyen Radloff da, tadını hoş bulmuştu.
Atın iç yahut karın yağına kazı denildiği gibi, yapılan sucuğa da aynı ad veriliyor. Kaşgarlı kazıyı
Türkler’in en sevdikleri et olarak vasıflandırıyor”. (Sümer, 1998, s. 3).
“Atın eti gibi sütü de hayli yaygın olarak eskiden beri içilmektedir. Kımız adı verilen bu içecek,
kısrağın sütünün ekşitilmesiyle meydana gelmektedir.
Türkler ve Mogollar kısrağın sütünü ekşiterek içen başlıca topluluklardır. Onların at etine olduğu
gibi, kımız adı verilen bu içkiye de son derecede düşkün idiler. Radloff geçen yüzyılın ikinci
yansında Müslüman Kazakların kımıza büyük bir saygı gösterdiklerini yazar… Ayrıca Radloff,
kımızın susuzluğu ve açlığı gideren son derecede hoş bir içki olduğunu söyler”. (Sümer, 1998, s.
3).
Kön (gön) diye adlandırılan atın derisi ise, Butık adı verilen ve atın ayak derileri çıkarılarak yapılan
bir tulumun yapımında, atın binit takımları, ayakkabı gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.
“Kaşgarlı kön (gön) 'ün bilhassa at derisi için kullanıldığını bildiriyor. Kön (gön) ham deriye
deniliyor; sepilendikten sonraki haline koğuş adı veriliyor. Rubruck atın sağrı derisinden
Moğollarca güzel ayakkabılar yapıldığını yazıyor. Süt, ayran ve kımız konulan tulumlar ile, binit
takımındaki kömüldürük, kuskun, özengi, oyan yani gemin dizgin ve başlık kayışları, kaltağın
yapımında ve kaltağın teğeltiye bağlanmasında ve kamçı da kullanılan sırımlar sağlamlığından
dolayı at derisinden meydana getiriliyordu Atın yele ve kuyruğundan elde edilen kıllardan da çadır
kuşaklarının hazırlanmasında ve bazı ip türlerinin yapımında faydalanılıyordu. Meşhur kopuzun
tellerinin de atkuyruğundan olduğunu kaydedelim” (Sümer, 1998, s. 4).
Bugün Anadolu’da yer adı veya dağ adı şeklinde karşımıza çıkan Yund kelimesi, Eski Türkçe’de
atı ifade etmekte idi.
“Kaşgarlı’da atla ilgili 115 veya daha fazla kelime görülüyor. Bunlar başlıca atın türlerini,
donlarını, beden hususiyetlerini, gönünden yapılan nesneleri, hastalıklarını ve binit takımını
gösteren kelimelerdir. Orada bütün at türünü ifade eden kelime yund (yunt) dur. Anlaşıldığına
göre at, yundun binilen sayıca çok kısmım ifade ediyor. Yund Gök Türk ve Uygur yazılan ile
yazılmış metinlerde Kaşgarlı'nın zikrettiği manada geçiyor. Bu devirdeki on iki hayvanlı takvimde
de yund yılı görülüyor. Oğuz boylamdan birinin de Ata Yundlıg (Ala Yundlu) adını taşıdığım
biliyoruz. Moğol hâkimiyetinden sonra yund Orta Asya’da az kullanılmış, sonra da unutulup gitmiştir. XV. yüzyılda yund Çağatayca da kısrak mânâsında kullanılıyordu. Memlükler devrinde
yazılmış Türkçe’ye dâir eserlerde yund’un eski manası verilmiştir. Türkiye’ye gelince, burada
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yund, daha ziyade kısrak manasında olmak üzere, yüzyıllar boyunca yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Yund sözü zamanımızda, sadece bir yörede de olsa, Türkçe konuşan ülkelerden ancak
Türkiye’de yaşıyor”. (Sümer, 1998, s. 6).
Faruk Sümer’e göre, Türk kültürü hakkında bilgi veren en eski çalışmalardan Kaşgarlı
Mahmud’un eseri olan Divân-ı Lügât’it-Türk’de, Kutadgu Bilig’de ve Uygur Sözlüğü’nde atın
yaşı, cinsi vs. özelliklerine göre birbirinden farklı pek çok ismi bulunmasına rağmen, “hiçbir
kaynakta sıpa kelimesi görülmemektedir. Buna hayret etmemelidir. Çünkü Türkler eşek (eşgek)
beslemedikleri için bu hayvanın yavrusuna hususî bir isim koymamış olabilirler. Eski Türkçede iki
yaşındaki tayı ifade eden sıp kelimesi zamanla –a ekini alarak eşek yavrusu manasına
kullanılmıştır”. (Sümer, 1998, s. 7).
Oğuz atları, daha sonraları oralarda yaşayan Kazakların atlarından farksızdır. Bu at sahibi gibi
açlığa ve uzun yürüyüşlere dayanıklı bozkır atıdır. Oğuz destanlarında soylu bir at olarak sık sık
kazılık cinsi attan söz edilir. Kazılık atı soylu bir at’tır “yili” yani yelesinin karalığı ile tanınmıştır.
Destan kahramanlarının bindiği at budur. (Sümer, 1998, s. 8).
Uygurlar devrinde Çin’e satılan en önemli ihraç mallarından birincisi attır. “Çin kaynaklarına göre,
Türk atları fevkalade kabiliyetli olup, uzun süre yol alır ve ev işlerinde eşsiz meziyetleri vardır.”
(Sümer, 1998, s. 10).
Tarih boyunca Türklerin at biniciliği dünyaca meşhurdur. Nitekim Venedik elçisi J. Barbaro, Türk
kadınlarının at üstünde bebek emzirdiklerini, beşiğini de eğerin önüne bağladıklar ını
belirtmektedir. Radloff ise, Kazakların daha çocukken eğere bağlanmak suretiyle alıştırıldıklar ını,
büyüdüklerinde de mükemmel bir binici olduklarını belirtmektedir. Meşhur astronom ve
matematikçi Ömer Hayyam da şöyle demektedir: “şimdi atçılığı hiçbir kavim Türklerden iyi
bilmiyor. Cihanın idaresi de onların elindedir.” Nitekim İslam kaynaklarında türk hakanı için,
“binitlerin meliki” ifadesi kullanılmaktadır. (Sümer, 1998, s. 12-14).
Oğuz boyları Anadolu’ya geldikleri vakit, Orta Anadolu’yu at yetiştirme manasında Orta Asya’ya
benzetmişler ve bu bölgeleri hayvan yetiştiriciliğinde değerlendirmişlerdir. Ankara-AksarayKonya-Eskişehir arasında kalan bölgede yaşayan Türk oymakları uzun yıllarca at ve koyun
yetiştirmişlerdir. Oğuzların Yetiştirdikleri atların dedeleri, Türkistan’dan gelirken getirdik ler i
atlardır. Dolayısıyla üstün vasıflı at neslini devam ettirmişlerdir. Anadolu’da Kastamonu-Sinop
bölgesinde Candaroğullarının atları yaklaşık 1000 altın değerinde satılmakta olup, Arap atlarında n
daha değerli idi. Ayrıca, Kütahya-Eskişehir bölgesinde Germiyanoğlu topraklarında yetişen atlar
ve en çok da Karamanoğlu atları dünyaca kıymetli olarak bilinmekte, hatta Arap atlarından daha
fazla rağbet görmektedirler. (Sümer, 1998, s. 15-19).
Türklerde atlara isim verme geleneği yoktur. Çünkü atları sayıca pek çoktu. İsim vermek yerine,
onları bedenî hususiyetlerine göre veya donlarına göre ayırt ediyor ve tanıyorlardı. Damızlık
olarak ayırılan atların haricindeki atları iğdiş etmek bir gelenek olarak vardı. Yazar, eserin ikinc i
cildinde bu konuyu anlatacağını ifade ettiği için bu kitapta derinlemesine bir açıklama
yapmamıştır. (Sümer, 1998, s. 16-27).
1432-1433 yıllarında Türk ülkesini baştanbaşa geçen Fransız asilzadesi Bertrandon de la
Broquiere’in, seyahatnamesinde Türkler hakkında mühim bilgiler verdiğini biliyoruz. Bilhassa
Türk atçılığı ve atların bakımı hakkında verdiği bilgiler öylesine kıymetlidir ki, Faruk Sümer’e
göre; “hiç bir müellif bu konuda onun kadar faydalı haberler verememiştir. Bu bilgileri şöylece
hülasa edebiliriz:
 Türkler’in atları çok iyidir. Bu atlar güzel koşan atlardır. Her zaman savaşa ve sefere
hazırlıklıdır. Hafif silahlarla donatılmış olup,üç günlük yolu bir gecede alabilirler.
 AvrupalIlar tırıs (trot) yürüyüşlü atlara değer verdikleri halde Türkler geniş adımlar ile giden
ve uzun süre koşabilen atları, tercih ederler. Fransız seyyahının sözleri, daha önce nakledilen Çin
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kaynağının, Gök Türkler’in atlarının uzun yol gitmeye mütehammil olduklarına dâir ifadesi ve Z.
Kazvinî’nin eşkin yürüyüşlü Türkistan atarı kaydı ile uygunluk gösteriyor. Türkler’in atın yürüyüş
şekillerini birbirinden ayırd edip bunları ne gibi isimler ile ifade ettikleri konumuzun en mühim
meselelerinden biridir. Bu da, önsöz de haber verildiği gibi, bundan sonraki çalışmamızda, ikinci
bölümde ele alınıp incelenecektir.
 Onlar atları çok zayıf tutarlar. Yani atların semizlenmesine, fazla et tutmasına meydan
vermezler.
 Atlara sadece geceleri yem verirler.
 Akşam olunca erkenden, mümkünse akarsu kıyılarında konaklayıp atlarım sularlar, yem
vermeden bir saat gemleri ağızlarında bırakırlar Bir saat sonra birlikte atlarını yemlerler.
Uzun bir yolculuktan sonra yem verilmeyerek gem atın ağzında bırakılır Buna Kazaklarda
“kantarmak”, Türkiye Türklerinde de muhtemelen “kaytarmak” denilir. De la Broqmere
burada her halde, bu geleneği anlatıyor.
 Geceleri atların sırtlarına keçeden veya kıymetli kumaşlardan Örtü örterler. Bu, atların
üşümemeleri için alınmış bir tedbir olup Anadolu’da son zamanlara kadar tatbik olunmakta ve
bu örtüye bazı yerlerde, eski kaynaklarda görüldüğü gibi, alık denilmekte idi.
 Atlan iğdiş edilmiştir.
Türklerin at bakımı ve atın eğitimi konusunda temel esasları sevgidir. Bu konuda 1554-1562
yıllarında Avusturya elçisi Monsier D’Armon hatıralarında şunları yazmıştır: Yaz akşamları dışarı
çıkarılan atların ön ayaklarına köstek vurulmuştur. Arka ayaklarından biri iple (Örk) kazığa
bağlanmışta", Türk atlan kadar insana alışmış hiç bir hayvan yoktur. Bunlar sahiplerini ve
kendilerine bakan seyisi derhal tanırlar. Atları terbiye ettikleri zaman onlara gayet iyi ve mülayim
muamele ederler. Pontus havalisinden ve Bitinya'dan (İzmit bölgesi) Kapadokya’ya seyahat
ettiğim zaman köylülerin kulunlara ne kadar itina ettiklerini gördüm. Onları pek nazlı tutuyorlar
ve evlerinin içine alıyorlar, sevip okşuyorlardı; hepsinin boyunlarında bir nevi gerdanlık vardır.
Bunlar nazara karşı yapılmış birer muskadan terekküp ederler. Nazardan çok korkulur. Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler; onları daima okşayarak sevgilerini
kazanırlar, öfkelerini çıkarmak için kamçı ile hayvana vurmazlar. Bunun neticesi olarak atlar
insanlara karşı sevgili oluyorlar. Onun için tepen, ısıran, huysuz, inatçı bir ata hiç, tesadüf
edemezsiniz.
Bizim takip ettiğimiz usûller ile bunlar arasında ne büyük bir fark var. Bizim seyislerimiz atlarına
daima bağırmazlarsa, böğürlerine vurmazlar ise hiç bir şey yapamayacaklarım zannederler. Bu
yanlış muamelenin neticesi olarak seyisler ahıra girince hayvan korkudan titrer ve onlardan nefret
eder. Türkler emir verdikleri zaman hayvanlarını diz çökecek ve sahiplerini kolayca üzerlerine
bindirecek surette terbiye etmeyi pek seviyorlar.” (Sümer, 1998, s. 26).
Osmanlı Devletinde saray teşkilatı içerinde önemli bir yeri olan Istabl-ı Âmire denilen bir
müessese vardır. Bu müessesenin vazifesi, padişaha ve saray halkına ait binit ve yükletlere bakmak
ve bunların binit takımlarını yapmak idi. Has ahırın en büyük amiri buna "Büyük imrahor" veya
"Emir-i ahur-i evvel" de denir. Kendisinden sonra gelen amire ise "Küçük imrahor" veya "Emir - i
ahur-ı sâni" denirdi. Bunlara bağlı birçok da yund ocağı (hara) mevcuttur. Karacabey, Eskişehir,
İnönü, Akköprü haraları en meşhurları olup, bazıları Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir.
XIII-XV. Yy.larda Venedik ve İtalyan tacirler Türk atlarına çok değer vermekte idiler. Hatta kendi
ülkelerine çok sayıda at satın alarak götürmüşlerdir. Daha sonraki yıllarda 1591 tarihli
kanunnameye göre, at ihracı yasaklanmış maddelerden biri idi. Bunun, daha ziyade harp halinde
olunabilecek devletlerin at ihtiyaçlarını imparatorluk topraklarından karşılamalarını önlemek için
alınmış bir tedbir olduğu anlaşılıyor. Böylece devlet aynı zamanda kendi at ihtiyacını temin
etmekte de sıkıntıya düşmüyordu. Bu yasağa rağmen Osmanlı Devleti’nde at ihtiyacı hâsıl olmuş,
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1856-57 li yıllardan itibaren dışarıdan at satın almak zorunda kalmıştır. Bu durumun devletin son
yıllarına kadar devam ettiği bilinmektedir. Hatta Cumhuriyet döneminde de at sayısında ciddi
azalma söz konusudur. 1938 tarihli verilen bilgilere göre, bin kişiye 32 at düşmekte olup, bu sayı
Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya, Macaristan ve Romanya gibi asırlarca bizim
idaremizde kalmış olan ülkelere kıyasla oldukça geridedir. (Sümer, 1998, s. 32-36).
Eserin ikinci bölümünde binit takımları detaylı olarak incelenmiştir. Daha evvel de belirttiğimiz
gibi Faruk Sümer, binit takımlarını incelemek için Anadolu’yu baştanbaşa gezmiş, bizzat bu
materyalleri görüp incelemiştir. Bu tecrübesi dolayısıyla da, eğerden, geme, üzengiden kamçıya
kadar tüm binit takımının parçalarını, kullanılan malzeme, ölçüler, parçaların her birine verile n
isimler vs. mukayeseleri yaparak bölgesel farklılıklarıyla beraber anlatmıştır.
Binit takımları ile ilgili oldukça geniş bilgiler verildiğini ifade etmiştik. Bunlarla ilgili bazı önemli
bilgiler ve tanımlar şöyledir:
BİNİT TAKIMI:
Binit takımı, başlıca eğer, gem (oyan), yular ve kamçıdan müteşekkildir. Bunlara gerdanlık, terki
heybesi, yem torbası ilâve edilebilir, örk ve kazıktan meydana gelen köstek malzemesi de yine
bunlara eklenebilir.
Eğer: Binicinin rahat oturmasını sağlamak için binek atlarının sırtına konulan nesnedir. Kullanıla n
malzeme, biçim ve tipi açısından Anadolu’da birkaç tür bulunmaktadır. Tarih boyunca
kullandığımız Osmanlı eğeri kaltak, örtü, etek (depingi), kolan, göğüslük (kömüldürük), terki
bağları, sağrı örtüsü, kuskun, teğelti, terlik gibi muhtelif kısımlara ayrılır. Oldukça estetik ve
konforludur. Güzel görünüşünden dolayı yukarıda bahsettiğimiz “Sella Turcica” tabirine ilha m
vermiştir.
Gem: atı yönlendirmek için ağzına takılan demir, kısaca, “atı sürmeyi sağlayan nesne dir”
diyebiliriz. Gemsiz bir biniti istenildiği gibi yürütme nin mümkün olmadığı söylenirse gemin
ehemmiyeti daha iyi anlatılmış olur. Sakin tabiatlı, iğdiş edilmiş ve genç olmayan çıplak bir atla
tarla, bağ ve bahçe gibi yakın bir yere gidilirken bile ata geçici olarak yapılmış ip gem takılır.
Hayvanın ağzından geçip çene altında düğümlenen bu ipten ilmik geme, Türkçe'nin eski ve güzel
kaidesine uygun olarak “dişindirik” adı verilir. Anadolu’da kurbağa kollu gem, acı damak,
bademli, Kantarma gibi çeşitleri mevcuttur.
Yular; umumiyetle kendir ipinden yapılır. Başlığının herhangi bir yerinde bağlantı olmadığı gibi
alınsalığı da yoktur; sapı burunsalığın arkasına bağlanır. Yular saplarının uzunlukları, 120-150 cm.
civarında olup, bölgelere göre farklılık gösterir. Yular atın başından hemen hiç çıkarılmaz. At
gemli olduğu zaman da yine başında yular bulunur. Hatta satıldığında da yuları alınmaz. At gemle
sürülürken yuların sapı ön kaşın sol tarafındaki halkaya veya topuza bağlanır yahut bazı yörelerde
yapıldığı gibi, hayvanın boynuna dolanır.
Nal; Türk nalı umumiyetle çivisiz 280-300 gram ağırlığında, 9,5-12 cm. genişliğinde ve 4,67 mm.
kalınlığında demir bir levhadır. Nalın ortasına, pek yakın bir yerinde deliği vardır. Bu deliğin çapı
umumiyetle, 2,5-3,5 cm. arasındadır. Bilhassa arazisi sarp taşlık, kayalık, inişli çıkışlı olan
yörelerde yapılan nallarda ise hiç delik yoktur. Delikler, tabanın hava ile temasını temin etmek
maksadıyla açılmıştır. Yerli nal hayvanın ayaklarının taban ve mayalarını sert ve sivri cisimler in
tesirlerinden koruduğu gibi, binicinin veya yükün ağırlığı ile çarpmaları tırnak yüzüne eşit şekilde
yayar ve ökçelerde de maya için geniş bir dayanma sahası meydana getirip ökçelerin daralmasını
önler ve sahan da bütün kuvvetini muhafaza eyler. Bundan başka yerli nallar soğuk çakıldık lar ı
için ayaklarda yanık görülmez. Hâlbuki sıcak çakılan Avrupa nalları bazen ayaklarda yanık
meydana getirebilir.
Gerdanlık (nazarlık); gerdanlığa ülkemizin pek çok yerinde nazarlık adı verilir. Hatta nazarlığın
gerdanlıktan daha yaygın olması ihtimali de vardır. Türkler de, birçok milletler gibi, nazara yani
göz değmesine inanan bir topluluktur. İşte bu sebepten çok sevdiği atma göz değmemesi için onun
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boynuna bir gerdanlık (nazarlık) geçirir. Bu öyle yaygın bir gelenek ve öyle köklü bir inançtır ki
gerdanlığı olmayan bir at yoktur, denilebilir. Gerdanlık yalnız binitlerde değil, koşum atlarında da
görülür. Gök boncuk nazara karşı en tesirli nesne sayıldığından pek çok gerdanlıkta bunların
irilerinin dizilmiş olduğu görülür. Hatta üzerinde sadece iri gök boncuklar bulunan gerdanlık la ra
da tesadüf edilir. Gerdanlığın diğer bir unsuru da muskadır. Muskalar, üçgen şeklinde olup üzeri
deri ile kaplıdır. Birçok muskaların ön yüzünde güzel işlemeler görülür. Gerdanlıkların diğer
mühim bir unsuru da domuz dişidir. Gerçekten günümüzde takılan gerdanlıkların çoğunda da
domuz dişi görülür. Gerdanlıklara fildişi ve kurt dişinin de takıldığına dair bazı bilgiler vardır.
(Sümer, 1998, s. 60).
Terki heybesi; adından da anlaşılacağı üzere, eğerin arkasına asılan heybedir. Terki heybesi binit
takımının gerekli bir unsurudur. Binit takımına sahip olan bir kimsenin mutlaka bir de terki heybesi
olurdu. Bu heybe binicinin çantası gibidir. Terki heybeleri Türkiye’nin birçok yerinde imal edilir
ve pek çok yerinde de kullanılır.
Yem torbası: adının da gösterdiği gibi, içinde hayvanın yeminin konulduğu torbadır. Torbanın
boyu umumiyetle 50 ve eni de 30-35 cm. dir. Bu torba bir askılık ile hayvanın kulak çukuruna
asılır. Hayvan başını torbanın içine sokarak yemini yer. Yem torbası, umumiyetle, kıldan
yapılmaktadır.
Kamçı; binit takımının vaz geçilmez unsurlarından biridir. Şimdi de dünyanın her tarafında at
yarışlarında kamçının kullanılması onun atı sürmekteki hizmetini göstermeye kifayet eder.
Tecrübeli binicilerin söylediklerine göre birçok atlar vardır ki ne kadar cins olursa olsunlar ve ne
kadar iyi terbiye edilirse edilsinler mutlaka kamçıya ihtiyaç hissettirir ler. Üç türlü kamçı vardır.
Kıvratma kamçı, örme kamçı ve kılıç kamçı. Kıvratma kamçı öküzün kamışından yapılır; sapı
yoktur; örme kamçı çok ince sırımlardan yapılır. Sapı sancıdan, kızılcıktan ve geyik elmasında n
olur. Kılıç kamçı, adından da anlaşılacağı üzere, içinde kılıç bulunur. Buna yılandili adı verilir.
Köstek; at otlarken iki ayağına takılan ipin adıdır. Köstek hayvanın otladığı yerden kaçmaması ve
uzaklaşmaması için takılır. Ayrıca, atın bir bacağına da uzun bir ip bağlanır. İpin öbür ucundaki
kazık ta bir yere çakılır. Böylece hayvan istenilen saha dâhilinde otlar. Bağlanılan bu sonuncu ipe
“örk” denilir. Ucundaki kazık zamanımızda hemen her veya pek çok yerde demirden olup, bazı
yerlerde buna “sikke” deniliyor.
Kitabın son bölümü “binit takımları ile ilgili deyimler ve tarihi bilgiler” başlığını taşımaktad ır.
Bu bölümde Faruk Sümer, eski Türkçe, Arapça, Farsça kaynaklardan, etimolojik sözlüklerde n,
seyahatnamelerden vs. faydalanarak yukarıda verdiğimiz binit takımlarının kelime etimolo jis i
üzerinde durmuştur. Tüm binit takımını meydana getiren eğer, gem, kaltak, köstek vs. gibi
kelimelerin, kaynaklarda ne şekilde kullanıldığını, bir kelime başka bir dilden geçmişse onu, Türk
toplulukları arasında ne şekilde kullanıldığı, Anadolu’nun bölgesel kullanımındaki farklılık lar ı
tüm detaylarıyla açıklamıştır.
Eserin sonunda binit takımlarına ait Anadolu’dan derlenmiş fotoğraflar ve umumî dizin yer almış,
toplam 132 sayfadan oluşan birinci cilt bu şekilde tamamlanmıştır.
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